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

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

Ministers’ Statements are indexed under ‘Ministerial Statements, subject headings and under the names of the respective Ministers. 
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Abdul Haleem, The Hon., M.P., Minister of Post, 
 Postal Services and Muslim Affairs: 

Petitions: 
Jayasekara, Mr. B.R. Suranimala, Pujapitiya,  

  298 
Mohamad, Mr. K.G.N.P.H.M.I., Akurana, 298 

 
Votes of Condolence: 

Mohamed, Hon. M.H., 689-92 
 

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

Beruwala incident: Safety of the Boats, 1327 
 
Debates: 

Regulations: 
Motor Traffic Act, 809-10 

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

Petitions: 
Dissanayaka, Mrs. D.M.S.I.K., Kurunegala, 43 

 
Reference to: 

COPE Report on issuance of Treasury Bonds:  
Submission to Attorney General, 295 
 

Debates: 
Bills: 

Medical (Am.): 2R., 499-503 
Regulations: 

Motor Traffic Act, 810-6, 847-52 
 
Debates, Adjournment: 

Central Bank Treasury Bonds, Irregularities in 
  issuance of, 242-6 

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

Debates: 
 Orders: 

Excise (Sp. Pro.) Act, 364-6 
Land (Restriction of Alienation) Act, 364-6 

Regulations: 
Imports and Exports (Control) Act, 364-6 
Value Added Tax Act, 364-6 
 

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

Lottery Tickets, Price increase of, 436-7 
 

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

Questions, Oral: Replies: 
Divisional Secretary's Division: Details: 

Eravur Pattu, 1271-4 
Koralai Pattu South, 1429-32 

Vanni Sinhalese living in Panampatuu: Details, 
  469-73 

 
 

Adaikkalanathan, The Hon. Selvam, M.P., Deputy 
 Chairman of  Committees: 

Debates: 
Bills: 

Medical (Am.): 2R., 487-9 
 
 
Alagiyawanna, The Hon. Lasantha, M.P., Deputy 
 Minister of  Megapolis and Western Development: 

Debates: 
Regulations: 

Motor Traffic Act, 839-42 
National Medicines Regulatory Authority  

  Act, 1182-6 
 

Debates, Adjournment: 
Central Bank Treasury Bonds, Irregularities in 

  issuance of, 236-4 
 

Questions, Oral: Replies: 
Greater Colombo Urban Transportation and Dev. 

  Project, 1249-58  
Meethotamulla Garbage Exchange Center  
 Project, 894-9 
 

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

Reference to: 
Hambantota Port, Agreement re., 25, 26 

 
Debates, Adjournment: 

Local Government Election: Indefinite  
 postponement, 1212-7 

 
Questions, Oral: 

Post-Harvest Technology Institute: Closure of  
  Gall and Matara Field Offices, 1632-4 

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

Debates: 
Regulations: 

National Medicines Regulatory Authority  
  Act, 1171-4 

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

Votes of Condolence: 
Mohamed, Hon. M.H., 675-9 

 
Debates: 

Regulations: 
National Medicines Regulatory Authority  

  Act, 1102-4 
 

Documents, Tabled: 
Eravur Base Hospital, Letter re improvement of 

  facilities of, 1104 
 
 
 

Abd-Ada 
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Aluthgamage, The Hon. Ananda, M.P.: 
Petitions: 

Karunarathna, Mr. K.JG., Ulapane, 10 
Sugathapala, Mr. M.D., Boralesgamuwa, 10 

 
Debates: 

Bills:  
Land (Restrictions on Alienation) (Am.):  

  2R., 994-6 
Notifications: Excise Ordinance, 994-6 
Orders:  

Special Commodity Levy Act, 994-6 
Sri Lanka Export Development Act, 1325-31 
Strategic Development Project Act (02   

  items), 1325-31 
Regulations:  

Imports and Exports (Control) Act, 1325-31 
Motor Traffic Act, 838-9 

Resolutions: Customs Ordinance, 994-6 
 

Debates, Adjournment: 
 Central Bank Treasury Bonds, Irregularities  

   in issuance of, 166-9 
 

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

Bills: Land (Restrictions on Alienation) (Am.): 
  2R., 957-66 

Notifications: Excise Ordinance, 957-66 
Orders: Special Commodity Levy Act, 957-66 
Resolutions: Customs Ordinance, 957-66 

 
Debates, Adjournment: 

Central Bank Treasury Bonds, Irregularities in 
  issuance of, 154-66 
 
Documents, Tabled: 

Central Bank governor served as a Director of a 
  company of Mr. Raj Rajarathnam, 163 

Perpetual Treasuries Ltd., Details of, 164 
Vehicles imported by Vehicles Pvt. Ltd.: 

Appeal Court Judgment: release of vehicles 
  from Customs, 958 

BOI license of importers: cancellation, 959 
Cabinet paper: release of vehicles from  
 Customs, 959 
Committee appointed by the Cabinet, 959 
Court Ruling on Sale of vehicles, 958 
Customs document: Release of vehicles, 962 
Letter sent to Director General of Customs 

  by Mr. P.B. Jayasundara, 958 
Letter sent to Minuwangoda Magistrate  

  Court by Trade Union Chairman, 960  
Supreme Court Decision: release of vehicles 

  from Customs, 958 
 

Questions, Oral: 
Institution belonging to State Timber Corp. in  

  Ethgala: Relocation, 1445-7 
Vocational Training Center at Ulapane:  
 Relocation, 1274-8 

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

Hemali, Mrs. T.T.S., Galewela, 618 
 

Questions, Oral: Replies: 
Financial Fraud: Mr. Chandana Pelpita, 714-9 

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

Petitions: 
Kuwumawathie, Mrs. W.G., Mathalapitiya, 1238 

 
Questions by Private Notice, Replies to: 

People in Morawewa, Problems faced by,  
 1057-8, 1059 

 
Questions, Oral: Replies: 

Black Gram Production: Details, 767-70 
Cowpea Production details, 1400-5 
Govijana Bank: Registration, 1247-9 
Soya Bean Production: Details, 701-5 
 

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

Bills:  
Engineering Council, Sri Lanka: 2R., 1719-24 

Land (Restrictions on Alienation) (Am.): 2R., 
  978-81 

Medical (Am.): 2R., 529-34 
Notifications: Excise Ordinance, 978-81 
Orders: Special Commodity Levy Act, 978-81 
Resolutions: Customs Ordinance, 978-81 

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

Debates: 
Regulations: Lands Acquisition Act, 1651-3, 1676-9 

 
Questions, Oral: Replies: 

Paddy land given to Mr. Dharmasasa  
 Thennahewa: Lease Agreement, 1436-41 

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

Reference to: 
Beruwala incident: Safety of the Boats, 1325-6, 

  1329 
Hambantota Port, Agreement re., 28-31 

 
Debates: 

Bills: 
Engineering Council, Sri Lanka: 2R., 1724-37 

Regulations: 
National Medicines Regulatory Authority  

  Act, 1153-8 
 

Debates, Adjournment: 
Central Bank Treasury Bonds, Irregularities in 

  issuance of,  167-76 
 

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

Debates: 
Bills:  

Land (Restrictions on Alienation) (Am.):  
  2R., 972-4 

Medical (Am.): 2R., 534-8 
Notifications:  

Excise Ordinance, 972-4 
Orders:  

Special Commodity Levy Act, 972-4 
Regulations:  

Lands Acquisition Act, 1664-5 
Resolutions:  

Customs Ordinance, 972-4 
 
Amunugama, The Hon. (Dr.) Sarath, M .P., M inister 
 of  Special Assignment: 

Debates: 
Bills:  

Land (Restrictions on Alienation) (Am.):  
  2R., 953-7 
Notifications:  

Excise Ordinance, 953-7 
Orders:  

Special Commodity Levy Act, 953-7 
Resolutions:  

Customs Ordinance, 953-7 
 
Ananthan, The Hon. Sivasakthi, M .P.: 

Debates: 
Bills:  

Land (Restrictions on Alienation) (Am.):  
  2R., 930-5 
Notifications:  

Excise Ordinance, 930-5 
Orders:  

Special Commodity Levy Act, 930-5 
Regulations:  

Lands Acquisition Act, 1666-9 
Resolutions:  

Customs Ordinance, 930-5 
 

Debates, Adjournment: 
Central Bank Treasury Bonds, Irregularities in 

  issuance of, 177-82 
 

Documents, Tabled: 
Complaints re Coast Conservation Dept., 935 

 
Annual Reports: 

Administrative Appeals Tribunal, (2012, 2013 and 
 2014), 695; (2015), 1235 
Auditor General's Report, (2015), 3 
Bank of Ceylon, (2015), 297 
Bhiksu University of Sri Lanka, (2014), 1398 
Buddhist and Pali University of SL, (2014), 40 
Ceylon German Technical institute, (2013), 40; 
 (2014), 1236 
 
 

Annual Reports: (Contd.) 
Commission to Investigate Allegations of Bribery or 
 Corruption, (2008 to 2015), 296 
Condominium Management Authority, 2014, 864 
Defence Services Command and Staff College, 
 2014, 863 
Dept. of Inland Revenue, (2015), 297 
Dept. of National Botanical Gardens, (2015),  695 
Dept. of National Museums, (2015), 1235 
Dept. of Export Agriculture, (2015), 8 
Dept. of Primary Industries, (2015), 8, 7 
Dept. of Registration of Persons, (2012), 447-8 
Dept. of Wildlife Conservation, (2015), 38 
District Secretariat - Anuradhapura, (2015), 296 
Finance Commission, 2015, 863 
Gampaha Wickramarachchi Ayurveda Institute,  

University of Kelaniya, (2013 and 2014), 40 
Government Factory - Kolonnawa, (2008, 2009, 
 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015), 8 
Homoeopathic Medical Council, (2011, 2012), 296 
Industrial Technology institute, (2014), 40 
Institute of Human Resource Advancement,  

University of Colombo, SL, (2013 and 2014), 40 
Institute of Technology, University of Moratuawa,  

(2014), 40 
Lanka Phosphate Ltd., (2014/15), 297 
Measurement units, Standards and Services Dept., 
 (2015), 6 
Ministry of City Planning and Water Supply, (2015), 
 1606 
Ministry of Power and Renewable Energy, (2015), 7 
National Centre for Advanced Studies in Humanities 
 and Social Sciences (NCAS), SL, (2014), 1398 
National Crafts Council, (2014), 6 
National Institute of Library and Information  
 Sciences – University of Colombo, (2013), 40 
National Livestock Development Board, (2014), 7 
National Research Council, (2014), 696 
National Savings Bank, (2015), 42 
National Transport Medical Institute, (2013), 38 
Office of the Parliamentary Commission for  

Administration (Ombudsman), (2013, 2014), 
 1017-8 
Post Graduate Institute of Agriculture, University of  

Peradeniya, (2013), 39 
Postgraduate Institute of Pali and Buddhist Studies,  

University of Kelaniya (2014), 1398 
Rajarata University of Sri Lanka, (2013), 39 
Recommendation (204) adopted at the International  

Labour Organization, (2015), 4 
Rehabilitation Authority, (2013 and 2014), 42 
Rubber Research Institute of SL, (2014), 1236 
Securities Exchange Commission of SL, (2015), 3 
Shrama Vasana Fund, (2012), 39 
South Eastern University of Sri Lanka, (2013), 1397 
Sri Lanka Ayurvedic Drugs Corp., (2013), 3 
Sri Lanka Convention Bureau, (2014), 1235 
Sri Lanka Export Credit Insurance Corp., (2013), 
 1235 
 
 

Ame-Ann 
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Annual Reports: (Contd.) 
Sri Lanka Inventors Commission, (2014), 1606 
Sri Lanka Navy, (2015), 3-4 
Sri Lanka State Engineering Corp., (2013), 448 
Sri Lanka State Trading (General) Corp. Ltd., 
 (2013/2014), 1018 
Sri Lanka Tea Board, (2014), 6 
State Dev. and Construction Corp., (2012), 42  
Swami Vipulananda Institute of Aesthetic Studies,  

Eastern University, SL, (2013 and 2014), 40 
Tea Research Institute, Thalawakele, (2014), 6 
University of Colombo Institute for Agro-  
 Technology and Rural Sciences, (2013), 40 
University of Colombo School of Computing, (2014),1398 

University of Colombo, Sri Lanka, (2014), 40 
University of Jaffna, (2013), 1398 
University of Kelaniya, (2013), 39; (2014), 1398 
University of Moratuwa, Sri Lanka, (2014), 40 
University of Peradeniya, (2013), 39; (2014), 1398 
University of Ruhuna, (2012 and 2013), 40 
University of Sri Jayewardenepura, (2013), 39; 
 (2014), 1398 
University of the Visual and Performing Arts,  
 (2013 and 2014), 1398 
Urban Development Authority, 2012, 1018 
Wayamba University of Sri Lanka, (2013), 1397 

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

Debates: 
Bills: Divineguma (Am.): 2R., 1088-90 
Orders:  

Sri Lanka Export Development Act, 1359-62 
Strategic Development Project Act (02   

  items), 1359-62 
Regulations:  
 Imports and Exports (Control) Act, 1359-62 

 
Debates, Adjournment: 

Central Bank Treasury Bonds, Irregularities in 
  issuance of, 284-6 

 
Atukorale, The Hon. Thalatha, M .P., M inister of 
 Foreign Employment: 

Questions by Private Notice, Replies to: 
Migrant Workers: Increase of minimum wage, 

  1449-53 
 

Questions, Oral: Replies: 
Migrant Resource Centers, 1412-7 
 

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

Debates: 
Bills: Engineering Council, Sri Lanka: 2R., 1734-6 

 
 Debates, Adjournment: 

 Reconciliation process: Current situation, 1598-604  
 Rice: Methodology for low cost provision, 1392-6 

 
 Questions by Private Notice, Replies to: 

 Lanka Mineral Sands Ltd.: Sudden removal of  
competent authority, 1292-5, 1297  

Balasuriya, The Hon. Tharaka, M.P.: 
Debates: 
 Bills: Land (Restriction of Alienation) Act, 366-70 

Order: Excise (Sp. Pro.) Act, 366-70 
Regulations:  

Imports and Exports (Control) Act, 366-70 
Value Added Tax Act, 366-70 

 
Debates, Adjournment: 

Reconciliation process: Current situation, 1576-80 
 

Documents, Tabled: 
'Sri Lanka's Democratic Transition: A New Era 

  for the U.S.-SL Relationship', Doc. re., 1579 
 

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

Local Government Election: Indefinite  
 postponement, 1224-5 
 

Bills: 
Appropriation: Cert., 1-2 
Divineguma (Am.): 2R., 1072-96; Cert., 1397; 

Com. and 3R., 1095-6; Passed, 1096 
Engineering Council, Sri Lanka: 2R., 1679-756;  

Com. and 3R., 1756-772; Passed, 1772 
Land (Restriction on Alienation) (Am.): 2R., 926-1000;  

  Com. and 3R., 1001-2; Passed, 1002; Cert., 1605 
Medical (Am.): 2R., 483-599; Com. and 3R., 599- 

  601; Passed, 601; Cert., 1397 
National Transport Commission (Am.): 1R., 1460-1 
Revocation of Irrevocable Deeds of Gift on the  

  ground of Gross Ingratitude: 1R., 1297 
Sri Lanka Sustainable Development 1R.: 32-3:  

Forwarding to Provincial Councils: 33;  
Communication from Provincial Councils, 1233-4  

 
Bills, Private: 

Heart to Heart Trust Fund (Inc.): 1R., 925 
Institute of Chartered Corporate Secretaries of  

SL (Inc.): 1R., 1461-2 
International Women's and Children's Rights  
 Council (IWCRC) (Inc.): 1R., 924 
Kelaniya Ashokarama Silumini Found. (Inc.): 1R., 924 
Palitha Thwarappurma Foundation (Inc.): 1R., 97 
Polonnaruwa Buddhist Society (Inc.): 1R., 926 
Study Centre for the Advancement of Technology 

  and Social Welfare (Inc.): 1R., 97-8  
UnV Foundation (Inc.): 1R., 361 

 
Committee Reports, Public Finance: 

Commission to investigate Allegations of Bribery or  
Corruption for Revision of limits of Bribery 

 Raids Advance Account - 2016, 867 
Excise Ordinance: Order, 867 
Imports and Exports (Control) Act: Order, 867 
Supplementary Allocations given from the  
 budgetary Support Services and Contingent  
 Liabilities provisions made under the Dept. of 
 National Budget as per the  

Introduction Note of the Annual Estimates: Note, 
 867  

Ann-Bal 
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Committee Reports, Sectoral Oversight: 
Ceylon Electricity Board, (2014): Annual Report,1606 

Department of Probation and Child Care Services:  
Performance Report, (2015), 1236-7 

Diplomatic Privileges Act: Orders, 1018 
Divineguma (Am.) Bill, 449 
Engineering Council, Sri Lanka Bill, 1606 
Land Acquisition Act: Regulations, 1398-9  
Ministry of Power and Renewable Energy, (2015):  

Annual Report, 1606 
Motor Traffic Act: Regulations, 448 
Mutual Assistance in Criminal Matters Act: Order, 1018 
National Child Protection Authority: Annual Report,  

(2013), 1237 
National Medicines Regulatory Authority Act:  

Regulations, 1018 
Oversight Plan of Sectoral Oversight Committees, 37 
Reports, Orders and Notifications, 1018 
Sri Lanka Ports Authority, (2012, 2013 and 2014):  

Annual Report, 448-9  
Strategic Development Projects Act: Order, 1236-7 
Sugathadasa National Sports Complex Authority:  

Annual Report, (2012), 1237 
Universities Act: Order, 866 

 
Committees, Parliament: 

COPE Report on issuance of Treasury Bonds:  
Submission to Attorney General, 291-5 

Parliamentary Business: Meeting, 3, 37, 1605 
Public Enterprises Committee Report: Pr., 865-6 
Public Finance Committee Report: Pr., 297-8 

 
Committees, Select: 

Look into and report on the expenses incurred by 
 the Central Bank of Sri Lanka for the purchasing 
 of the Office for the Sri Lankan Embassy in  
 Brazil and the Office for the permanent  
 representative of Sri Lanka to the United  
 Nations, New York, USA: Pr., 1210-1 

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

Petitions: Pushpakumara, Mr. K.U., Pitakotte, 1019 
 
Reference to: Saudi Arabia Prince Bin Talal, 425 
 
Debates: 

Bills: Divineguma (Am.): 2R., 1084-7 
Regulations: National Medicines Regulatory  

  Authority Act, 1124-6 
 

Debates, Adjournment: 
Central Bank Treasury Bonds, Irregularities in 

  issuance of, 211-7 
 

Documents, Tabled: 
News report re statement by former Central  

  Bank Governor Mr. W.A. Wijewardhana,  
  212 

World Bank recommendations on issuing of  
  bonds, 215 

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

Votes of Condolence: 
Mohamed, Hon. M.H., 666-9 

 
Debates: 

Regulations: 
Motor Traffic Act: Pr., 4; Debated, 798-802 

 
Debates, Adjournment: 

Central Bank Treasury Bonds, Irregularities in 
  issuance of, 132-5 

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

Privileges: 
Death threats to him: Motion may be moved, 2 

 
Reference to: 

Beruwala incident, 1291, 1292, 1328 
 

Debates: 
Bills: 

Medical (Am.): 2R., 523-9 
Orders: 

Sri Lanka Export Development Act, 1322-4 
Strategic Development Project Act (02   

  items), 1322-4 
Regulations:  

Imports and Exports (Control) Act, 1322-4 
 
de Zoysa, The Hon. T. Ranjith, M .P.: 

Questions, Oral: 
'Farmers Day' Ceremony: Money spent, 913-6 
'Gamin Gamata Dorin Dorata' Programme:  

Money Allocation, 637-40 
 

Debates, Adjournment: 
Central Bank Treasury Bonds, Irregularities in  
 issuance of, 99-290 
Economic Crisis due to devaluation of the Rupee,  

  1775-82 
Lands acquired by Coconut Development Authority 

  in Karandai Village, 602-16 
Lands occupied by Security Forces in Keppapulavu, 

  1003-16 
Local Government Election: Indefinite  
 postponement, 1212-32 
Lottery Tickets, Price increase of, 431-46 
Protests inconveniencing the Public, 852-62 
Reconciliation process: Current situation, 1468-604  
Rice: Methodology for low cost provision, 1376-96 
 

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

Coca-Cola Manufacturing Center, 1640-2 
Delft Divisional Hospital, Solutions to problems 

  in, 788-9, 790-1  
Karadippooval Community, Needs of, 917-8 
Mankulam City: Development, 1454 
People in Morawewa, Problems faced by, 1057-8, 
 1059 

Com-de S 
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Devananda, The Hon. Douglas, M.P.: (Contd.) 
Debates: 

Bills:  
Divineguma (Am.): 2R., 1087-8 
Land (Restrictions on Alienation) (Am.):  

  2R., 947-50 
Medical (Am.): 2R., 503-7 

Notifications:  
Excise Ordinance, 947-50 

Orders:  
Excise (Sp. Pro.) Act, 382-6 
Land (Restriction of Alienation) Act, 382-6 
Special Commodity Levy Act: Order, 947-50 
Sri Lanka Export Development Act, 1351-3 
Strategic Development Project Act (02   

  items), 1351-3 
Regulations: 

Customs Ordinance, 947-50 
Imports and Exports (Control) Act, 382-6, 1351-3 
Lands Acquisition Act, 1673-5 
Motor Traffic Act, 819-22 
National Medicines Regulatory Authority  

  Act, 1099-101 
Value Added Tax Act, 382-6 

 
Debates, Adjournment: 

Central Bank Treasury Bonds, Irregularities in  
issuance of, 147-51  

Reconciliation process: Current situation, 1565-9 
 

Questions, Oral: 
War affected Northern Media Personnel:  

Provision of houses, 1417-25 
 
Dissanayake, The Hon. Anura, M.P.: 

Points of Order: 
Relevant Minister, Leader of the House or Chief 

  Govt. Whip should answer oral Questions, 741 
 
Questions by Private Notice: 

Lanka Mineral Sands Ltd.: Sudden removal of 
  competent authority, 1292-5, 1297 

Navy: Shortcomings in Promotional Structure, 1059-61 

SAITM: Shooting at CEO's Vehicle, 1456-7 
Universities: Non-recruitment of stipulated no.  

of students, 343-8 
 
Questions, Prime Minister's: 

Welikada Prison Shooting Incident, Report of, 882-5 
 
Reference to: 

Executive summary by Auditor General on  
  COPE report re issuance of Govt. Bonds, 354-5 

Hambantota Port, Agreement re., 19-20 
Hartal in Vavuniya by relatives of disappeared 

  persons, 362, 363 
SAITM: 

CEO: shooting incident, 796-7 
SLMC approval, 782-3 

Uva Province Chief Minister's Arbitrary Actions, 793 
Universities: Non-admission of Stipulated  
 number of students, 921-2 

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

Orders:  
Sri Lanka Export Development Act, 1331-47 
Strategic Dev. Project Act (02 items), 1331-47 

Regulations:  
Imports and Exports (Control) Act, 1331-47 

 
Debates, Adjournment: 

Central Bank Treasury Bonds, Irregularities in 
  issuance of, 99-110 

 
Dissanayake, The Hon. Duminda,  M.P., Minister of 
 Agriculture: 

Petitions: 
Herath, Mr. J.B.R.D., Thirappane, 1237 
 
 

Dissanayake, The Hon. Navin, M.P., Minister of  
Plantation Industries: 
Debates: 

Bills: 
Medical (Am.): 2R., 582-5 

 
Debates, Adjournment: 

Lands acquired by Coconut Development  
 Authority in Karandai Village, 604-6 

 
Documents, Tabled: 

Lands acquired by Coconut Development  
 Authority, Letters re, 605, 606 
 

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

Debates: 
Bills: 

Divineguma (Am.): 2R., 1073-5, 1992-5 
 

Questions, Oral: Replies: 
Disabled persons: Living allowance, 756-9 
Kidney Patient Aid Programme: Gampaha  
 District, 69-73 
Samurdhi Beneficiaries: Details, 759-66 
Vanni District Samurdhi Officers: Irregular  
 appointments, 705-9 

 
Documents, Tabled: 

Central Bank: 
Board Paper re auctions for private placements, 

  271 
Governor served as a Director of a company of  

Mr. Raj Rajarathnam, 163 
Treasury Bonds: Letter re irregularities, 281 

Complaints re Coast Conservation Dept., 935 
COPE report: 
 Securities and Exchange Commission, 129 
 Documents re, 294 
Detainees, Doc. re. Cases pertaining to, 1494 
Development Projects of the Ministries, re, 880 
 Eravur Base Hospital, Letter re improvement of 
  facilities of, 1104 

Dev-Dis 



[Vol. 250 INDEX — SESSION 2017 
9th Jan, 2017 — 23rd Feb, 2017 

8 

Documents, Tabled: (Contd.)  
 Fax re no Executive summary was delivered   
  to Minister of Finance by Auditor General on  
  COPE report te issuance of Govt. Bonds, 349 

'Festina Lente - Advancing Human Rights,  
 Accountability, Reconciliation and Good  
 Governance in Sri Lanka', Doc.,  
 1494  
Gazette re subjects under Prime Minister and the 
 acts for which he has power to implement, 435 
GPS Plus, Conditions submitted to obtain, 115 
Hambantota Port Agreement, Doc re, 16 
ID Card Photocopy of a person involved with  
 Hambantota Airport incident, 18 
Lands: 

Acquisition by Coconut Development  
 Authority, Letters re, 605, 606 
Northern and Eastern Provinces, Doc. re., 1494 
People who left their residence due to war, re,  

  997 
Monarakele Land Distribution: Report, 418 
Newspaper Reports: 

Case filed against Perpetual Treasuries Ltd., 116 
Statement by former Central Bank Governor,  

Mr. W.A. Wijewardhana, 212  
World Bank recommendations on issuing of bonds, 
 215 
Perpetual Treasuries Ltd., Details of, 164 
SAITM: 

Comments by Dr. Nalin de Silva, 1201 
Letter by SLMC, 1202, 1201 
Report by the Deans of 8 Medical Faculties in  

 SL, 628 
Report prepared by Deans of State Medical  
 Faculties, 498 

SC Recommendation on Engineering Council, Sri 
 Lanka Bill, 1738 
'Sri Lanka's Democratic Transition: A New Era for 
 the U.S.-Sri Lanka Relationship',  
 Doc. re., 1579 
Surveyor General's letter re Survey Dept., 409 
Uva Province Chief Minister's Arbitrary Actions, 
 Letter re, 792 
Vehicles imported by Vehicles Pvt. Ltd.: 

Appeal Court Judgment: release of vehicles  
   from Customs, 958 

BOI license of the importers: cancellation, 959 
Cabinet paper: release of vehicles from  
  Customs, 959 
Committee appointed by the Cabinet, 959 
Court Ruling on Sale of vehicles, 958 
Customs document re. Release of vehicles, 962 
Letter sent to Director General of Customs by  
 Mr. P.B. Jayasundara, 958 
Letter sent to Minuwangoda Magistrate Court by 
  Trade Union Chairman, 960  
Supreme Court Decision: release of vehicles  
  from Customs, 958 

Welikada Prison shooting incident, Report re, 883 
 

 

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

Debates: 
Order:  

Excise (Sp. Pro.) Act, 408-11 
Land (Restriction of Alienation) Act, 408-11 

Regulations:  
Imports and Exports (Control) Act, 408-11 
Value Added Tax Act, 408-11 

 
Debates, Adjournment: 

Lands acquired by Coconut Development  
 Authority in Karandai Village, 610-3, 616 

 
Documents, Tabled: 

Surveyor General's letter re Survey Dept., 409 
 

Expunctions:  
 113, 123, 127, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 
 162, 163, 218, 219, 220, 221, 226, 227, 228, 231, 
 394, 395, 396, 397, 398, 406, 752, 753, 754, 765, 
 766, 774, 779, 780, 943, 950, 951, 953, 964, 
 9651028, 1029, 1333, 1650 
 
 
Faizal Cassim, The Hon., M .P., Deputy M inister of 
 Health, Nutrition and Indigenous Medicine: 

Questions by Private Notice, Replies to: 
Delft Divisional Hospital, Solutions to problems 

  in, 789-91 
 
Debates: 

Bills: Medical (Am.): 2R., 483-6 
Regulations: National Medicines Regulatory  

  Authority Act, 1096-8 
 

Questions, Oral: Replies: 
Thalassemia Patients of Kurunegala and  
 Puttalam Dist., 771-4 
 

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

Debates: 
Bills: Medical (Am.): 2R., 555-6 
Regulations: National Medicines Regulatory  

  Authority Act, 1119-24 
 
Finance Commission Recommendations, 2017:  

1234 
 
Fowzie, The Hon. A.H.M., M.P., State Minister of  

National Integration and Reconciliation: 
Petitions: 

Lakmali, Mrs. K.L. Indika, Colombo 14, 1238 
Neeta, Mrs. M.A., Kalutara, 449 

 
Votes of Condolence: 

Mohamed, Hon. M.H., 679-82 
 

 

Doc-Eka 
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Gajadeera, The Hon. Chandrasiri, M.P. 
Debates: 

Orders:  
Sri Lanka Export Development Act, 1365-8 
Strategic Development Project Act (02   

  items), 1365-8 
Regulations:  

Imports and Exports (Control) Act, 1365-8 
 

Debates, Adjournment: 
Central Bank Treasury Bonds, Irregularities in 

  issuance of, 246-50 
 

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

Kusumawathie, Mrs. Kaluarachchi,  
 Dambadeniya, 43 

 
Debates, Adjournment: 

Rice: Methodology for low cost provision, 1382-4 

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

Committee Reports, Sectoral Oversight: 
Ceylon Electricity Board, (2014):  
 Annual Report, 1606 
Engineering Council, Sri Lanka Bill, 1606 
Ministry of Power and Renewable Energy,  

  (2015): Annual Report, 1606 
 

Debates: 
Bills:  

Engineering Council, Sri Lanka: 2R., 1739-
  41 

Land (Restrictions on Alienation) (Am.):  
  2R., 998-1000 
Notifications:  

Excise Ordinance, 998-1000 
Orders:  

Special Commodity Levy Act, 998-1000 
Sri Lanka Export Development Act, 1362-5 
Strategic Development Project Act (02   

  items), 1362-5 
Regulations: 

Imports and Exports (Control) Act, 1362-5 
Motor Traffic Act, 845-7 

Resolutions: 
Customs Ordinance, 998-1000 

 
Debates, Adjournment: 

Protests inconveniencing the Public, 855-6 
 
Gamage, The Hon. Daya, M .P., M inister of Primary 
 Industries: 

Questions, Oral: Replies: 
Coriander: Details of Importation, 324-7 
Minor Export Crop Promotion: Programme  
 Details, 1608-18 
Pepper Production, 1239-42 
 

 
 

Gammanpila, The Hon. Udaya Prabhath, M.P.: 
Petitions:  
 Pathirathna, Mr. P. I., Panadura, 298 

 
Questions, Oral: 

Govijana Bank: Registration, 1247-9 
Meethotamulla Garbage Exchange Center  
 Project, 894-9 
Musical Concert held to raise funds for Army  

  Hospital: Selling of tickets, 92-3 
Personal Staff of President: Details, 698-701 
Tamil Eelam Government: Prevention of  
 illegitimate activities, 328-32  

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

Petitions: 
Ariyapperuma, Mr. A.A.S., Andiambalama, 697 
Jayasena, Mrs. D.P. Kamani, Udugampola, 697 
Weerasooriya, Mrs. P.C.S., Gampaha, 697 

 
Debates: 

Bills:  
 Divineguma (Am.): 2R., 1990-2 

 
 

Gunasekera, The Hon. R.M. Padma Udayasantha, 
 M.P.: 

Debates, Adjournment: 
Central Bank Treasury Bonds, Irregularities in  

issuance of, 268-10 
 

Questions, Oral: 
LTTE, Persons assassinated by: Ampara District, 

  1621-5 
Ministers' Personal Staff, particulars of: Finance, 

  1041-4 
Persons assassinated by LTTE: Batticaloa  
 District, 1278-82 
Police Officers died and wounded as a result of 

  terrorism, 1053-4 
Samurdhi Beneficiaries: Details, 759-66 
Vavuniya District people assassinated by LTTE, 

  1432-5 
 

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

Executive summary by Auditor General on 
 COPE report re issuance of Govt. Bonds, 353-4 

Hambantota Port, Agreement re., 18 
SAITM: Peoples Bank Loan, 784 
Slave Island Land, Sale of: Request for Debate, 

  651 
Consumer Protection Act, Violation of  
 Provisions of, 1056-7 

 
Votes of Condolence: 

Mohamed, Hon. M.H., 669-70 
 
 
 

Gaj-Gam 
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Gunawardane, The Hon. Bandula, M.P.: (Contd.) 
Debates: 

Orders:  
Sri Lanka Export Development Act, 1306-9 
Strategic Development Project Act (02   

  items), 1306-9 
Imports and Exports (Control) Act, 1306-9 

 
Debates, Adjournment: 

Central Bank Treasury Bonds, Irregularities in 
  issuance of, 110-5 

Economic Crisis due to devaluation of the  
 Rupee, 1775-9  
Lottery Tickets, Price increase of, 431-6 
 

Documents, Tabled: 
PS Plus, Conditions submitted to obtain, 115 
Gazette re subjects under Prime Minister and  
 the acts for which he has power to implement, 435 
ID Card Photocopy of a person involved with  

Hambantota Airport incident, 18 
 
Gunawardena, The Hon. Dinesh, M.P.: 

Reference to: 
'Daily Mirror' Report re satatement by  

Hon. Susil Premajayantha re. FCID, 643, 644 
 Executive summary by Auditor General on 

   COPE report re issuance of Govt. Bonds, 
   357 

 Hon Wimal Weerawansa's request to accept 
   JNP as an Independent Party in  

  Parliament, 1465-6, 1647 
 Moving of items in the House, 1020 

 
Votes of Condolence: 

Mohamed, Hon. M.H., 658-62 
 
Debates: 

Regulations: 
Lands Acquisition Act, 1653-6 

 
Questions by Private Notice: 

Consumer Protection Act, Violation of  
 Provisions of, 1055, 1056 
Hambantota Port, Agreement re., 10-1 
Migrant Workers: Increase of minimum wage, 

  1448-53 
Severe Drought affecting Sri Lanka, 1287-8 
University Students, Suppression of, 775-6 

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

Points of Order:  
re Expunction orders, 114 

 
Votes of Condolence: 

Mohamed, Hon. M.H., 655-8 
 
 
 

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

Bills:  
Land (Restrictions on Alienation) (Am.): 2R., 

  935-8 
Resolutions:  
 Customs Ordinance, 935-8 
 Special Commodity Levy Act, 935-8 
Notifications:  

Excise Ordinance, 935-8 
 
Debates, Adjournment: 

Central Bank Treasury Bonds, Irregularities in 
  issuance of, 182-6  

Reconciliation process: Current situation, 1563-5 
 

Questions, Oral: Replies: 
National Water Supply and Drainage Board,  

  Mannar Office: Temporary and Casual  
 workers, 1425-8  
Rambukwella DS Division: Extension of  
 Pipelines and obtaining new connections,  
 910-3 

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

Committees, Parliament: 
Public Enterprises: Report: Pr., 865-6 

 
Petitions: 

Vitarana, Mr. Anura, Matara, 9 
 
Reference to: 

COPE Report on issuance of Treasury Bonds:  
Submission to Attorney General, 293-4 

 
Debates: 

Bills:  
Land (Restrictions on Alienation) (Am.): 2R., 

  966-71 
Notifications:  

Excise Ordinance, 966-71 
Order:  

Land (Restriction of Alienation) Act, 419-24 
Special Commodity Levy Act, 966-71 

Regulations:  
Imports and Exports (Contorl) Act, 419-24 
Value Added Tax Act, 419-24 
Excise (Sp. Pro.) Act, 419-24 

Resolutions:  
Customs Ordinance, 966-71 

 
Debates, Adjournment: 

Central Bank Treasury Bonds, Irregularities in 
  issuance of, 250-6 

 
Documents, Tabled: 

COPE Report, Documents re, 294 
 

 
 

Gun-Hak 
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Handunnetti, The Hon. Sunil, M.P.: (Contd.) 
Questions, Oral: 

Court Registrar Grade II: Qualifications for  
 recruitment, 466-9 
Housing loans for public officers resettled in  

  Welioya, 906-8 
'Nearest School is the best Scool' Programme:  

Dickwella North Maha Vidyalaya, 634-5  
Vavuniya Poonthottam Camp: Details, 728-33 

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

Petitions: 
Mufeeda Usman, Mrs. Z., Sainthamaruthu, 299 

 
Debates: 

Orders:  
Excise (Sp. Pro.) Act, 380-2 
Land (Restriction of Alienation) Act, 380-2 

Regulations:  
Imports and Exports (Contorl) Act, 380-2 
Value Added Tax Act, 380-2 

 
Harrison, The Hon. P., M .P., M inister of Rural  
 Economic Affairs: 

Petitions: 
Pathmasiri, Mr. D., Anuradhapura, 1237 

 
Debates, Adjournment: 

Rice: Methodology for low cost provision, 1386-
  92 

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

Public Enterprise Development: 
Reference to: 

Hambantota Port, Agreement re., 27-8 
 
Debates, Adjournment: 

Central Bank Treasury Bonds, Irregularities in  
issuance of, 126-32 

 
Documents, Tabled: 

COPE report re Securities and Exchange   
  Comm., 129 

 
Questions, Oral: Replies: 

Safe Deposit Box Service: Increase of fees, 44-9 
 
Herath, The Hon. Indika Anuruddha, M .P.: 

Reference to: 
Divulapitiya Stone quarrying, 751-2 
Letter requesting road access to Dambuwakanda 

  Stone Quarrying premises, 785, 786, 787 
 
Debates: 

Regulations: Lands Acquisition Act, 1675-6 
 

Debates, Adjournment: 
Local Government Election: Indefinite  
 postponement, 1222-4 

 

Herath, The Hon. Indika Anuruddha, M.P.: (Contd.) 
Questions, Oral: 

Divulapitiya Electorate Govt. Lands, 738-56 
Greater Colombo Urban Transportation and  
 Development Project, 1249-58 
Kidney Patient Aid Programme: Gampaha  
 District, 69-73 
Migrant Resource Centers, 1412-7 
Minor Export Crop Promotion: Programme  
 Details, 1608-18  
War situation: Resettlement of displaced  
 families, 339-41 

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

Debates: 
Bills: 

Engineering Council, Sri Lanka: 2R., 1688-93 
 
Bills, Private: 

Study Centre for the Advancement of  
 Technology and Social Welfare (Inc.):  

  1R., 97-8 
 
Questions, Oral: 

Disabled persons: Living allowance, 756-9 
Pinnawala Elephant Orphanage: Details, 315-24 
Rambukwella DS Division: Extension of  
 Pipelines and obtaining new connections,  
 910-3 

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

Committee Reports, Sectoral Oversight: 
Land Acquisition Act: Regulation, 1398 
 

Petitions: 
Iranganie, Mrs. T.A., Veyangoda, 9 
Ranabahu, Mr. R.A., Mabodala, 9 
Weerasooriya, Mrs. S.A. Vijitha Kumari, 9  
Wimalaweera, Mr. B.A.A., Badalgama, 9 

 
Debates: 

Bills: 
Engineering Council, Sri Lanka: 2R., 1706-

  12 
Regulations:  
 Lands Acquisition Act, 1658-64 

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

Petitions: 
De Silva, Mr. Y.C. Indrajith, Walasmulla Police 
 Station, 10 
Vitarana, Mr. Gunapala, Galle, 10 
 

Debates: 
Bills: 

Medical (Am.): 2R., 551-5 
Regulations: 

Motor Traffic Act, 842-5 
National Medicines Regulatory Authority  

  Act, 1188-90 
 

Han-Her 
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Hisbullah, The Hon. M.L.A.M., M .P., State M inister 
 of  Rehabilitation and Resettlement: 

Petitions: 
Cooray, Mr. M.A. Ajith, Batticaloa, 697 

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

Debates: 
Bills: 

Kelaniya Ashokarama Silumini Foundation 
  (Inc.): 1R., 924 

 Regulations: 
 Motor Traffic Act, 822-4 

 
 Debates, Adjournment: 

 Rice: Methodology for low cost provision, 
   1384-6 

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

Reference to: 
Correction of his speech re reference to   

  'Iththepana Himi', 295  
Hambantota Port, Agreement re., 24 

 
Debates: 

Bills:  
Land (Restrictions on Alienation) (Am.):  

  2R., 950-3 
Notifications:  

Excise Ordinance, 950-3 
Orders:  

Excise (Sp. Pro.) Act, 394-400 
Land (Restriction of Alienation) Act,  
 394-400 
Special Commodity Levy Act, 950-3 

Regulations:  
Imports and Exports (Contorl) Act, 394-400 
Value Added Tax Act, 394-400 

Resolutions:  
Customs Ordinance, 950-3 

 
Debates, Adjournment: 

Central Bank Treasury Bonds, Irregularities in  
issuance of, 141-7 

 
Questions, Oral: 

Electricity waste: Elimination measures, 309-14 
 
Jayarathne, The Hon. Anura Sidney, M .P.: 

Debates: 
Bills, Private: 

Palitha Thwarappurma Foundation (Inc.):  
  1R., 97 

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

Questions, Oral: Replies: 
Institution belonging to State Timber Corp. in  

  Ethgala: Relocation, 1445-7 
 
 

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

Petitions: 
Fernando, Dr. Mrs. W.W.S.W.C., Madampe, 298 
 

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

Debates, Adjournment: 
Central Bank Treasury Bonds, Irregularities in  

issuance of, 256-65 
 

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

Petitions: 
Sujeewa, Mr. R.A., Monaragala, 867 
 

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

Bills, Private: 
Heart to Heart Trust Fund (Inc.): 1R., 925 
Polonnaruwa Buddhist Society (Inc.): 1R., 

  926 
 

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

Daluwatta, Mr. Amarasiri, Panadura, 299 
Fernando, Mr. M.H.E., Ratmalana, 299 
Indrasena, Mr. H.P., Uduwela, 1399 
Lekamwasamm Mr. L.L.R., Battaramulla, 299 
Waduge, Mr. Premasiri, Pannipitiya, 1399 

 
Debates: 

Bills: 
Divineguma (Am.): 2R., 1079-82 
Medical (Am.): 2R., 507-18 

Regulations: 
Motor Traffic Act, 826-31 
National Medicines Regulatory Authority  

  Act, 1138-53 
 

Debates, Adjournment: 
Protests inconveniencing the Public, 858-9 

 
Questions, Oral: 

Companies handling containers at Colombo  
 Harbour: Details, 81-7 
Construction of Hyatt Hotel Comples: Calling 

  for Tenders, 1031-6 
Financial Fraud: Mr. Chandana Pelpita, 714-9 
Galle Port Premises: Lease Agreement, 300-3 
Motor Bikes for Field Officers: North Western 

  Province, 1630-2  
Technology Stream: Degree Courses, 57-62 
 

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

Debates: 
Bills: Medical (Am.): 2R., 567-70 

 
 

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

Petitions: 
Semasingha Banda, Mr. R.I.B., Mahawa, 697 
Wijerathna, Mr. R.J.M., Weerapokuna, 697 

 
Debates: 

Order:  
Excise (Sp. Pro.) Act, 370-4 
Land (Restriction of Alienation) Act, 370-4 

Regulations: 
Imports and Exports (Contorl) Act, 370-4 
Value Added Tax Act, 370-4 

 
Questions, Oral: Replies: 

Pinnawala Elephant Orphanage: Details, 315-24 
 
Kariyawasam, The Hon, Akila Viraj, M .P., M inister 
 of Education: 

Petitions: 
Adhikari, Mr. A.M.S.S., Nikaweratiya, 1238 
 

Questions, Oral: Replies: 
Archaeological Sites: Conservation, 709-14 
'Nearest School is the best Scool' Programme:  

Dickwella North Maha Vidyalaya, 634-5 
Principals and Educational Authorities abetted  

illegal activities: Disciplinary action, 1258-
 62  
Royal College, Grade I Admissions:  

Remedial measures for injustice, 1036-40 
 

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

Ministerial Statements: 
COPE Report tabled on 8th February 2017, 1062-3 
Information quoted in Parliament by  
 Hon. Bimal Rathnayake re COPE Report,  

   348-50 
 

Points of Order: 
Executive summary by Auditor General on  

  COPE report re issuance of Govt. Bonds,  
  352-3, 354, 356-7, 359-60 
 
Reference to: 

Consumer Protection Act, Violation of  
 Provisions of, 1056, 1057 
Hambantota Port, Agreement re., 25 

 
Debates: 

Bills:  
Land (Restrictions on Alienation) (Am.):  

  2R., 926-30 
Notifications:  

Excise Ordinance, 926-30 
Orders:  

Special Commodity Levy Act, 926-30 
Resolutions:  

Customs Ordinance, 926-30 
 

Karunanayake, The Hon. Ravi, M .P.: (Contd.) 
 Debates, Adjournment: 

Central Bank Treasury Bonds, Irregularities in 
  issuance of, 270-4  

Lottery Tickets, Price increase of, 437-46 
 

 Documents, Tabled: 
 Central Bank Board Paper re auctions for  

   private placements, 271 
 Fax re no Executive summary was delivered 

   to Minister of Finance by Auditor  
  General on COPE report te issuance of  

   Govt. Bonds, 349 
 

 Questions, Oral: Replies: 
 Construction of Hyatt Hotel Complex:  
  Calling for Tenders, 1031-6  
 Ministers' Personal Staff, particulars of:  
  Finance, 1041-4 

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

Ministerial Statements: 
Navy: Shortcomings in promotional structure,  

  1458-60 
 
Petitions: 

Danansuriya, Mr. S., Veyangoda, 43 
 
Votes of Condolence: 

Mohamed, Hon. M.H., 682-4 
 
Debates: 

Bills: 
National Transport Commission (Am.): 1R., 

  1460-1 
Finance Commission Recommendations, 2017: 

  Pr., 1234 
Notifications: 

Excise Ordinance: Pr., 41 
Orders: 

Criminal Procedure (Sp. Pro.) Act: Pr., 696 
Customs Ordinance: Pr., 41 
Excise (Sp. Pro.) Act: Pr. 6 
Land (Restriction on Alienation) Act: Pr., 6 
Excise (Special Provisions) Act: (02 items): 

  Pr., 864 
Strategic Development Act: Pr, 864 
Special Commodity Levy Act: Pr., 41 

Regulations: 
Companies Act: Pr., 42 
Imports and Exports (Control) Act: Pr., 617 
Land Acquisition Act: Pr., 38 
Merchant Shipping Act: Pr., 1236 
National Authority on Tobacco and Alcohol 

  Act: Pr., 696  
National Medicines Regulatory Authority  

  Act, 1096 
Societies Ordinance: Pr., 42 
 

Jay-Kar 
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Karunatileka, The Hon. Gayantha, M.P.:(Contd.) 
 Regulations: (Contd.) 

Sri Lanka Export Development Act: Pr. 448 
Strategic Development Projects Act: Pr., 617 

Reports, Special: 
Recommendation adopted at the International  

  Labour Organization: Pr., 4 
Supplementary Allocations: 

Supplementary Support Services and  
 Contingent Liabilities under National  

  Budget, 40 
 

 
Kiriella, The Hon. Lakshman, M.P., Minister of  
 Higher Education and Highways and Leader of the 
 House of Parliament: 

Ministerial Statements: 
Universities: Non-admission of Stipulated  
 number of students, 918-23 
 

Privileges: 
Hacking of official Facebook Account: Motion 

  moved, 1066-7 
 

Questions by Private Notice, Replies to: 
University Students, Suppression of, 777-84 
 

Reference to: 
COPE Report on issuance of Treasury Bonds:  

Submission to Attorney General, 292 
Formation of new Constitution, 1064, 1065, 1066 
Hambantota Port, Agreement, 20, 21 
Hon. Wimal Weerawansa's request to accept  

  JNP as an independent party, 1465 
Moving of items in the House, 1020, 1021 
Oral Questions, Answering of, 744 
SAITM issue, 1137, 1145 

 
Votes of Condolence: 

Mohamed, Hon. M.H., 651-3 
 
Debates: 

Bills: 
Revocation of Irrevocable Deeds of Gift on 

  the ground of Gross Ingratitude: 1R.,  
  1297 
Orders: 

Universities Act (02 itmes): Pr., 40 
Universities Act: Pr., 5 

Regulations: United Nations Act: Pr., 4 
 

Debates, Adjournment: 
Central Bank Treasury Bonds, Irregularities in 

  issuance of, 116-22  
Reconciliation process: Current situation, 1549-53 

 
Documents, Tabled: 

Newspaper Report re Case filed against  
 Perpetual Treasuries Ltd., 116 
SAITM Report by the Deans of 8 Medical  
 Faculties in SL, 628 

Kiriella, The Hon. Lakshman, M.P.: (Contd.) 
Questions, Oral: Replies: 

Embilipitiya- Moraketiya Road Rehabilitation, 
  1441-5 

Land acquisition for proposed Hambantota  
 Expressway: Compensation, 63-9 
Pepiliyana-Pamankada Road Development:  
 Recommencement, 87-91 
Technology Stream: Degree Courses, 57-62 
Universities: Academic Staff vacancies:  

Aesthetic Studies, 1619-21 
Colombo, 303-9 
Moratuwa, 49-57 
Open University, 1625-9 
Peradeniya, 623-34 
Rajarata University of SL, 1405-12 
Ruhuna, 899-905 
Sri Jayewardenepura, 76-81 
Wayamba, 1242-6 
 

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

Regulations: 
National Medicines Regulatory Authority  

  Act, 1176-82 
 
Kumar, The Hon. A. Aravindh, M .P.: 

Debates: 
Bills:  

Medical (Am.): 2R., 538-40 
 
Lokuge, The Hon. Gamini, M.P.: 

Petitions: 
Albert Singngo, Mr. W.A., Piliyandala, 43 

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

Debates: 
Bills:  

Medical (Am.): 2R., 570-3 
 
Mahrooff, The Hon. Abdullah, M .P.: 

Debates: 
Regulations: 

Lands Acquisition Act, 1671-3 
 

Debates, Adjournment: 
Reconciliation process: Current situation, 1593-5 

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

Committees, Sectoral Oversight: 
Divineguma (Am.): Report, 449 

 
Petitions:  
 Bandula, Mr. R., Ja-Ela, 450 
 
Debates: 

Bills:  
Engineering Council, Sri Lanka: 2R., 1702-6 
Land (Restrictions on Alienation) (Am.): 2R., 

  944-7 
Medical (Am.): 2R., 518-23 
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Mannapperuma, The Hon. Ajith, M .P.: (Contd.) 
Notifications:  

Excise Ordinance, 401-8 
Order:  

Excise (Sp. Pro.) Act, 401-8 
Land (Restriction of Alienation) Act, 401-8 
Special Commodity Levy Act, 401-8 
Sri Lanka Export Development Act, 1347-50 
Strategic Development Project Act (02   

  items), 1347-50 
Regulations:  

Imports and Exports (Control) Act, 401-8 
Imports and Exports (Control) Act, 1347-50 
Value Added Tax Act, 401-8 
National Medicines Regulatory Authority  

  Act, 1105-8 
Resolutions:  

Customs Ordinance, 404-8 
 

Questions, Oral: 
Paddy land given to Mr. Dharmasasa  
 Thennahewa: Lease Agreement, 1436-41  

 
Mansoor, The Hon. Muhammad Ibrahim  
 Muhammad, M.P.: 

Debates, Adjournment: 
Local Government Election: Indefinite  
 postponement, 1219-22 
 

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

Bills: 
Engineering Council, Sri Lanka: 2R., 1712-5 
Medical (Am.): 2R., 574-9 

Regulations: 
Motor Traffic Act, 831-4 
National Medicines Regulatory Authority  

  Act, 1174-6 
 

Questions, Oral: 
Indo-Sri lanka Marine Electric Cable Line  
 Project: Objectives, 734-8 
 

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

Protests inconveniencing the Public, 852-5 
 

Questions, Oral: 
Kotikawatta, Mullerityawa Pradeshiya Sabha:  

Transfer of Secretary, 1265-71 
 

Questions, Prime Minister's: 
Development Projects, Details of, 879-82 
 
 

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

Hacking of official Facebook Account of him:  
Motion may be moved, 694; Motion moved, 

  1066-7 
 

Masthan, The Hon. K. Kader, M.P.:(Contd.) 
Debates: 

Bills:  
Land (Restrictions on Alienation) (Am.): 2R., 

  992-4 
Notifications:  

Excise Ordinance, 992-4 
Orders:  

Special Commodity Levy Act, 992-4 
Regulations:  

National Medicines Regulatory Authority  
  Act, 1186-8 

 
Debates, Adjournment: 

Lands occupied by Security Forces in  
 Keppapulavu, 1009-10 

 
Ministerial Statements: 

COPE Report tabled on 8th February 2017, 1062-3 
Information quoted in Parliament by Hon. Bimal  

  Rathnayake re COPE Report, 348-50 
Navy: Shortcomings in promotional structure, 1458-60 
Universities: Non-admission of Stipulated number 

  of students, 918-23 
Uva Province Chief Minister's Arbitrary Actions,  

  791-3 
 
Musthapha, The Hon. Faiszer, M .P., M inister of  

Provincial Councils and Local Government: 
Ministerial Statements: 

Uva Province Chief Minister's Arbitrary Actions, 
  791-3 
 
Debates, Adjournment: 

Local Government Election: Indefinite  
 postponement, 1225-32 
 

Documents, Tabled: 
Uva Province Chief Minister's Arbitrary Actions,  

Letter re, 792 
 

Questions, Oral: Replies: 
Kotikawatta, Mullerityawa Pradeshiya Sabha:  

Transfer of Secretary, 1265-71 
Northern Provincial Council: Establishment of 

  new Pradeshiya Sabhas, 1262-5  
School Bags, Distribution of: Uva Provincial  

  Council, 719-28 
 
Nanayakkara, The Hon. Manusha, M .P., Deputy 
 Minister of Foreign Employment: 

Petitions: 
Jayathilaka, Mr. Buddhika Sampath,  
 Uragasmanhandiya, 449 
 

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

COPE members of Central Bank Bond issue:  
Summons by SC, 649-5 

Hon. Wimal Weerawansa's request to accept JNP 
  as an independent party, 1466-7 

Man-Mas 
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Nanayakkara, The Hon. Vasudeva, M.P.: (Contd.) 
Debates: 

Bills:  
Land (Restrictions on Alienation) (Am.):   

 2R., 981-4 
Notifications:  

Excise Ordinance, 411-4 
Orders:  

Excise (Sp. Pro.) Act, 411-4 
Land (Restriction of Alienation) Act, 411-4 
Special Commodity Levy Act, 411-4 
Sri Lanka Export Development Act, 1370-5 
Strategic Development Project Act (02    

 items), 1370-5 
Regulations:  

Imports and Exports (Control) Act, 1370-5 
Imports and Exports (Control) Act, 411-4 
Value Added Tax Act, 411-4 

Resolutions:  
Customs Ordinance, 411-4 

 
Debates, Adjournment: 

Central Bank Treasury Bonds, Irregularities in  
issuance of, 224-32 

 
Questions, Oral: 

Destroyed house of Mr. Hewainnage Gunadasa:  
Relief, 332-5 

Nelum Kuluna Project: Steps taken for  
 drawbacks, 620-2 
Pepiliyana-Pamankada Road Development:  
 Recommencement, 87-91 
Royal College, Grade I Admissions: Remedial 

  measures for injustice, 1036-40 
 
Navavi, The Hon. Mohamed, M .P.: 

Votes of Condolence: 
Mohamed, Hon. M.H., 674-5 

 
Debates: 

Bills:  
Land (Restrictions on Alienation) (Am.):   

  2R., 996-8 
Medical (Am.): 2R., 585-7 

Notifications:  
Excise Ordinance, 996-8 

Orders: 
Special Commodity Levy Act, 996-8 
Sri Lanka Export Development Act, 1368-70 
Strategic Development Project Act (02    

 items), 1368-70 
Regulations:  

Imports and Exports (Control) Act, 1368-70 
Lands Acquisition Act, 1656-8 
National Medicines Regulatory Authority   

 Act, 1191-2 
Resolutions:  

Customs Ordinance, 996-8 
 

Debates, Adjournment: 
Protests inconveniencing the Public, 857-8 

 
Documents, Tabled: 

Lands of people who left their residence due to 
  war, 997 

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

Bills: 
Engineering Council, Sri Lanka: 2R., 1736-9 

Orders:  
Excise (Sp. Pro.) Act, 401-4 
Land (Restriction of Alienation) Act, 401-4 
Sri Lanka Export Development Act, 1313-8 
Strategic Development Project Act (02   

  items), 1313-8 
Regulations:  

Imports and Exports (Control) Act, 401-4 
Imports and Exports (Control) Act, 1313-8 
Motor Traffic Act, 834-7 
Value Added Tax Act, 401-4 

 
Documents, Tabled: 

Northern Provincial Council: Establishment of 
  new Pradeshiya Sabhas, 1262-5 

SC Recommendation on Engineering Council,  
Sri Lanka Bill, 1738  

 
Questions, Oral: 

National Water Supply and Drainage Board,  
  Mannar Office: Temporary and Casual  

 workers, 1425-8  
Vanni District Samurdhi Officers: Irregular  
 appointments, 705-9 

 
Orders, Regulations, Resolutions, Rules, etc.:  

Notifications:  
Excise Ordinance: Pr., 41; Debated, 926-1000; 

  Passed, 1071 
Orders:  

Criminal Procedure (Sp. Pro.) Act: Pr., 696 
Customs Ordinance: Pr., 41 
Diplomatic Privileges Act: SOC Report, 1018 
Excise (Sp. Pro.) Act: Debated, 364-429; Passed, 430 
Excise (Sp. Pro.) Act: Pr. 6 
Excise (Sp. Pro.) Act: (02 items): Pr., 864 
Excise Ordinance: Public Finance Com. Rep., 867 
Imports and Exports (Control) Act: Pr., 617;  

  Public Finance Com. Rep, 867; Withdrawal, 1298 
Land (Restriction on Alienation) Act: Pr., 6;  
 Debated, 364-429; Passed, 430 
Land Acquisition Act: Pr., 38 
Merchant Shipping Act: Pr., 1236 
Mutual Assistance in Criminal Matters Act:  
 Pr., 7; SOC Report, 1018 
Societies Ordinance: Pr., 42 
Special Commodity Levy Act: Pr., 41; Debated, 

  926-1000; Passed, 1070 
Sri Lanka Export Dev. Act: Debated, 298-375; Passed, 

  1375 
Strategic Dev. Project Act (02 items): Pr., 617;  
 Debated, 1298-375; Debate Adjourned, 1375;  

  Debated, 1772-3; Passed, 1773 
Strategic Dev. Project Act: Pr, 864; SOC Rep., 

  1236-7 
Universities Act (02 items): Pr., 39; SOC Report, 866 
Universities Act: Pr., 5 
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Orders, Regulations, Resolutions, Rules, etc.: (Contd.) 
Regulations:  

Companies Act: Pr., 42 
Imports and Exports (Control) Act: Debated,  

  364-429; Passed, 429 
Imports and Exports (Control) Act: Pr., 617;  

  Debated, 1298-375; Passed, 1375 
Lands Acquisition Act: Pr., 38; SOC Report,  

  1398-9; Debated, 1651-79; Passed, 1679 
Motor Traffic Act: Pr., 4; SOC Report, 448;  
 Debated, 798-852; Passed, 852 
National Authority on Tobacco and Alcohol Act: 

  Pr., 696 
National Medicines Regulatory Authority Act: 

  Pr., 41; SOC Report, 1018; Debated,  
 1096-209; Passed, 1209 
Sri Lanka Export Development Act: Pr., 448 
United Nations Act: Pr., 4 
Value Added Tax Act: Debated, 364-429; Passed, 429 

Resolutions:  
Customs Ordinance: Pr., 41; Debated, 926-1000; 

  Passed, 1069 
 

Oversight Plan of Sectoral Oversight Committees, 37 
 
Paranawithana, The Hon. Karunarathna, M .P., 
 Deputy Minister of Parliamentary Reforms and 
 Mass Media: 

Debates: 
Bills: 

Engineering Council, Sri Lanka: 2R., 1744-8 
 
Parliament: 

Parliamentary Proceedings: Live Telecast, 693-4 
Standing Orders: Meeting to discuss final draft, 1234 

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

Petitions: 
Fernando, Mrs. K. Inoka Nishanthi, Kalagedihena, 9  
Revatha Thero, Ven. Watagedara, 9 

 
Questions, Oral: 

Black Gram Production: Details, 767-70 
Ceylon Electricity Board, Tender procedure for  

procurement of transformers, 888-94 
Cinnamon Production: Details, 1045-7 
Coriander: Details of Importation, 324-7 
Cowpea Production details, 1400-5 
Cumin and Caraway Seeds, Importation of, 1628-9 
Food and Drug Inspectors: Participants for  

3-month Training Course, 1048-52 
Nutmeg Cultivation: Details, 450-4 
Pepper Production, 1239-42 
Safe Deposit Box Service: Increase of fees, 44-9 
Sandalwood Cultivation: Details, 462-6 
Sinhala and Tamil Languages: Financial  
 provision for teaching, 1637-40 
Soya Bean Production: Details, 701-5 
Vanni Sinhalese living in Panampatuu: Details, 

  469-73  
Weniwel Cultivation: Details, 74-6 

 

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

Peiris, Mr. L.R.D., Galle, 1607 
 

Reference to: 
SAITM: SLMC approval, 781-2 

 
Debates: 

Bills, Private: 
International Women's and Children's Rights 

  Council (IWCRC) (Inc.): 1R., 924 
  Bills: 

Medical (Am.): 2R., 490-9 
 

Documents, Tabled: 
SAITM: Report prepared by Deans of State  

  Medical Faculties, 498 
 
 
Perera, The Hon. Ajith P., M .P., Deputy M inister of  

Power and Renewable Energy: 
Petitions: 

Nandawathie, Mrs. S.A., Horana, 618 
 

Reference to: 
COPE members of Central Bank Bond issue:  

Summons by SC, 647 
COPE Report on issuance of Treasury Bonds:  

Submission to Attorney General, 295 
Executive summary by Auditor General on  

  COPE report re issuance of Govt. Bonds,  
 358 
Hon Wimal Weerawansa's request to accept JNP 

  as  an Independent Party in Parliament,  
 1648-9 

 
Votes of Condolence: 

Mohamed, Hon. M.H., 673-4 
 

Debates: 
Bills: 

Engineering Council, Sri Lanka: 2R., 1750-5 
 

Debates, Adjournment: 
Central Bank Treasury Bonds, Irregularities in  

issuance of, 281-4 
 

Questions, Oral: Replies: 
Ceylon Electricity Board, Tender procedure for  

procurement of transformers, 888-94  
Electricity waste: Elimination measures, 309-14 
Indo-Sri Lanka Marine Electric Cable Line  
 Project: Objectives, 734-8 

 
 

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

Debates, Adjournment: 
Central Bank Treasury Bonds, Irregularities in 

  issuance of, 232-6 
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Perera, The Hon. Niroshan, M.P., State Minister of  
National Policies and Economic Affairs: 
Debates: 

Regulations: 
Motor Traffic Act, 817-9 

 
Debates, Adjournment: 

Central Bank Treasury Bonds, Irregularities in  
issuance of, 286-9 

 
Questions, Oral: Replies: 

Personal Staff of President: Details, 698-701 
Vocational Training Center at Ulapane:  

Relocation, 1274-8 
 

Petitions: 
Adhikari, Mr. A.M.S.S., Nikaweratiya, 1238 
Albert Singngo, Mr. W.A., Piliyandala, 43 
Ariyapperuma, Mr. A.A.S., Andiambalama, 697 
Bandara, Mr. N.A.R.S., Matale, 1238 
Bandula, Mr. R., Ja-Ela, 450 
Chandrika, Mrs. Indrani, Balangoda, 9 
Cooray, Mr. M.A. Ajith, Batticaloa, 697 
Daluwatta, Mr. Amarasiri, Panadura, 299 
Danansuriya, Mr. S., Veyangoda, 43 
De Silva, Mr. Y.C. Indrajith, Walasmulla Police 
Station, 10 
Dissanayaka, Mrs. D.M.S.I.K., Kurunegala, 43 
Fernando, Dr. Mrs. W.W.S.W.C., Madampe, 298 
Fernando, Mr. M.H.E., Ratmalana, 299 
Fernando, Mrs. K. Inoka Nishanthi, Kalagedihena, 9 
Goonarathna, Mr. I.P.R.S., Maharagama, 697 
Hemali, Mrs. T.T.S., Galewela, 618 
Herath, Mr. J.B.R.D., Thirappane, 1237 
Indrasena, Mr. H.P., Uduwela, 1399 
Iranganie, Mrs. T.A., Veyangoda, 9 
Jayamali, Mrs. H.K.C., Matara, 8 
Jayasekara, Mr. B.R. Suranimala, Pujapitiya, 298 
Jayasena, Mrs. D.P. Kamani, Udugampola, 697 
Jayathilaka, Mr. Buddhika Sampath, Ura-
gasmanhandiya, 449 
Karunarathna, Mr. K.JG., Ulapane, 10 
Kusumawathie, Mr. Kaluarachchi, Dambadeniya, 43 
Kuwumawathie, Mr. W.G., Mathalapitiya, 1238 
Lakmali, Mrs. K.L. Indika, Colombo 14, 1238 
Lekamwasamm Mr. L.L.R., Battaramulla, 299 
Mohamad, Mr. K.G.N.P.H.M.I., Akurana, 298 
Mufeeda Usman, Mrs. Z., Sainthamaruthu, 299 
Nandawathie, Mrs. S.A., Horana, 618 
Neeta, Mrs. M.A., Kalutara, 449 
Pathirathna, Mr. P. I., Panadura, 298 
Pathmasiri, Mr. D., Anuradhapura, 1237 
Peiris, Mr. L.R.D., Galle, 1607 
Piyantha Kumara, Mr. R.Y.K., Kuruwita, 449 
Pushpakumara, Mr. K.U., Pitakotte, 1019 
Ranabahu, Mr. R.A., Mabodala, 9 
Ranadheera, Mr. H.B.G., Ratnapura, 697 
Ranasingha, Mr. A.A., Imbulgasdeniya, 44 
Revatha Thero, Ven. Watagedara, 9 
Sanjeewa, Mr. W. Chamila, Kadawatha, 1399 
Semasingha Banda, Mr. R.I.B., Mahawa, 697 

Petitions: (Contd.) 
Shelton, Mr. P.B., Matale, 1238 
Silva, Mr. U. Vilbert, Morapitiya, 298 
Sugathapala, Mr. M.D., Boralesgamuwa, 10 
Sujeewa, Mr. R.A., Monaragala, 867 
Udagedara, Mr. Lasantha, Trincomalee, 8 
Vadivelunathan, Mr. K., Urumpirai, 867 
Vitarana, Mr. Anura, Matara, 9 
Vitarana, Mr. Gunapala, Galle, 10 
Waduge, Mr. Premasiri, Pannipitiya, 1399 
Wanasingha, Mr. W.M.S.S.K., Raththota, 1238 
Weerasooriya, Mrs. P.C.S., Gampaha, 697 
Weerasooriya, Mrs. S.A. Vijitha Kumari, 9 
Wijegunawardhana, Mr. W.D.C.P., Dehiwala, 698 
Wijerathna, Mr. R.J.M., Weerapokuna, 697 
Wimalaweera, Mr. B.A.A., Badalgama, 9 

 
Points of Order: 

Executive summary by Auditor General on COPE 
  report re issuance of Govt. Bonds, 352-3, 354, 
  356-7, 359-60  

Expunction orders, 113 
Facilities to attend COPE and COPA from Remand 

  Prison, 1304  
Reference to Hon. Bimal Rathnayaka by Minister of 

  Finance re Executive Summary delivered by  
  Auditor General to Minister of Finance and  
  Chairman of COPE, 351-2, 358, 360 
 
Premajayantha, The Hon. A.D.Susil, M.P., Minister 
 of  Science, Technology and Research: 

Debates, Adjournment: 
Central Bank Treasury Bonds, Irregularities in 

  issuance of, 191-200 
 
Privileges: 

Arrangement not made for Hon. Wimal Weerawansa to 
 attend Parliament in time from Remand Prison, 481-3 
Death threats to Hon. Dr. Jayampathy  
 Wickramaratna: Motion may be moved, 2 
Death threats to Hon. Piyal Nishantha de Silva:  

Motion may be moved, 2 
Hacking of official Facebook Account of Hon. K. 
 Cader Masthan: Motion may be moved: 694; 
 Motion moved, 1066-7 
'Mawbima' Report of 8th February 2017, 886 
Referring to other Members during the speeches, 114  
Search of House and Land of Hon. Kumara  
 Welgama by Police: Motion may be moved, 694 
Standing Orders, Adherence to, 742, 743, 744, 745 

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

Debates: 
Bills:  

Land (Restrictions on Alienation) (Am.): 2R., 
  989-92 
Notifications:  
 Excise Ordinance, 989-92 
Orders:  
 Special Commodity Levy Act, 989-92 
Resolutions:  
 Customs Ordinance. 989-92 
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Priyantha, The Hon. Ashoka, M.P.: (Contd.) 
Questions, Oral: 

Principals and Educational Authorities  
 abetted illegal activities: Disciplinary action, 

  1258-62 
SLTB Bus Service from Nattandiya to Colombo  

via Marawila: Operation, 341-3 
Thalassemia Patients of Kurunegala and  
 Puttalam Dist., 771-4 

 
Provincial Councils, Communications: 

Sri Lanka Sustainable Development Bill,  
 1233-4 

 
Punchinilame, The Hon. Susantha, M .P., Deputy 
 Minister of Public Administration and Management: 

Petitions: 
Jayamali, Mrs. H.K.C., Matara, 8 
Udagedara, Mr. Lasantha, Trincomalee, 8 

 
Questions by Private Notice: 

Coca-Cola Manufacturing Center, 1640-2 
Consumer Protection Act, Violation of Provisions 
 of, 1055, 1056 
Delft Divisional Hospital, Solutions to problems in,  

788-9, 790-1, 775-6 
Karadippooval Community, Needs of, 917-8 
Lanka Mineral Sands Ltd.: Sudden removal of  

competent authority, 1292-5, 1297, 1287-8 
Mankulam City: Development, 1454 
Migrant Workers: Increase of minimum wage,  
 1448-9 
Navy: Shortcomings in Promotional Structure,  
 1059-61, 1055 
People in Morawewa, Problems faced by,  
 1057-8, 1059 
SAITM: Shooting at CEO's Vehicle, 1456-7, 1448 
Severe Drought affecting Sri Lanka, 1287-8 
Universities: Non-recruitment of stipulated no. of 
 students, 343-8 
University Students, Suppression of, 775-6 
 

Questions by Private Notice, Replies to: 
Hambantota Port, Agreement re., 11-4 
Lanka Mineral Sands Ltd.: Sudden removal of  

competent authority, 1292-5, 1297, 1287-8 
Mankulam City: Development, 1455, 1449-53 
Migrant Workers: Increase of minimum wage, 1449
-53 
People in Morawewa, Problems faced by,  

1057-8, 1059, 1057-8, 1059 
Severe Drought affecting Sri Lanka, 1287-8 

 
Questions, Oral: 

Archaeological Sites: Conservation, 709-14 
Black Gram Production: Details, 767-70 
Ceylon Electricity Board, Tender procedure for  

procurement of transformers, 888-94 
Cinnamon Production: Details, 1045-7 
Companies handling containers at Colombo  
 Harbour: Details, 81-7 

Questions, Oral: (Contd.) 
Construction of Hyatt Hotel Complex: Calling for 
 Tenders, 1031-6 
Coriander: Details of Importation, 324-7 
Court Registrar Grade II: Qualifications for  
 recruitment, 466-9 
Cowpea Production details, 1400-5 
Cumin and Caraway Seeds, Importation of, 1628-9 
Destroyed house of Mr. Hewainnage Gunadasa: 
 Relief, 332-5 
Disabled persons: Living allowance, 756-9 
Divulapitiya Electorate Government Lands, 738-56 
Electricity waste: Elimination measures, 309-14 
Embilipitiya- Moraketiya Road Rehabilitation,  
 1441-5 
Embilipitiya National Paper Factory: Proper  
 investigation on Damage caused, 1634-6 
Eravur Pattu Divisional Secretary's Division:  
 Details, 1271-4 
'Farmers Day' Ceremony: Money spent, 913-6 
Farmers of Weerawila and Yodakandiya: Fertilizer  

subsidy, 774-5 
Financial Fraud: Mr. Chandana Pelpita, 714-9 
Food and Drug Inspectors: Participants for  

3-month Training Course, 1048-52 
Galle Port Premises: Lease Agreement, 300-3 
'Gamin Gamata Dorin Dorata' Programme:  

Money Allocation, 637-40 
Govijana Bank: Registration, 1247-9 
Greater Colombo Urban Transportation and  

Development Project, 1249-58 
Housing loans for public officers resettled in  

Welioya, 906-8 
Indo-Sri lanka Marine Electric Cable Line Project:  

Objectives, 734-8 
Institution belonging to State Timber Corp. in  

Ethgala: Relocation, 1445-7 
Kidney Patient Aid Programme: Gampaha  

District, 69-73 
Koralai Pattu South Divisional Secretary's Division:  

Details, 1429-32 
Kotikawatta, Mullerityawa Pradeshiya Sabha:  

Transfer of Secretary, 1265-71 
Land acquisition for proposed Hambantota  

Expressway: Compensation, 63-9 
Lands set aside as Grazing Lands: Release, 94-5 
LTTE, Persons assassinated by: Ampara District, 1621-5 
Meethotamulla Garbage Exchange Center Project,  
 894-9 
Migrant Resource Centers, 1412-7 
Ministers' Personal Staff, particulars of:  
 Finance, 1041-4 
Minor Export Crop Promotion: Programme  

Details, 1608-18 
Motor Bikes for Field Officers: North Western  
 Province, 1630-2 
Musical Concert held to raise funds for Army  
 Hospital: Selling of tickets, 92-3 
National Water Supply and Drainage Board,  
 Mannar Office: Temporary and Casual workers, 
 1425-8 

Pri-Que 
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Questions, Oral: (Contd.) 
'Nearest School is the best School Programme:  

Dickwella North Maha Vidyalaya, 634-5 
Nelum Kuluna Project: Steps taken for drawbacks, 
 620-2 
Northern Provincial Council: Establishment of new  

Pradeshiya Sabhas, 1262-5 
Nutmeg Cultivation: Details, 450-4 
Paddy land given to Mr. Dharmasasa Thennahewa:  

Lease Agreement, 1436-41 
Paddy, Purchase of: Details, 474-6 
Pepiliyana-Pamankada Road Development:  

Recommencement, 87-91 
Pepper Production, 1239-42 
Personal Staff of President: Details, 698-701 
Persons assassinated by LTTE: Batticaloa District,  

1278-82 
Pinnawala Elephant Orphanage: Details, 315-24 
Police Officers died and wounded as a result of  
 terrorism, 1053-4 
Post-Harvest Technology Institute: Closure of  
 Gall and Matara Field Offices, 1632-4 
Principals and Educational Authorities abetted  
 illegal activities: Disciplinary action, 1258-62 
Public Service new recruitments: Security clearance  

certificates, 640-2 
Rambukwella DS Division: Extension of Pipelines 
 and obtaining new connections, 910-3 
Royal College, Grade I Admissions: Remedial 
 measures for injustice, 1036-40 
Safe Deposit Box Service: Increase of fees, 44-9 
Samurdhi Beneficiaries: Details, 759-66 
Sandalwood Cultivation: Details, 462-6 
School Bags, Distribution of: Uva Provincial  
 Council, 719-28 
Sinhala and Tamil Languages: Financial provision 
 for teaching, 1637-40 
SLTB Bus Service from Nattandiya to Colombo  

via Marawila: Operation, 341-3 
Soya Bean Production: Details, 701-5 
Speech and Hearing Sciences Graduates:  

Recruitment, 477-80  
Sri Lankan Fishermen in custody of foreign states,  

1282-4 
Tamil Eelam Government: Prevention of  
 illegitimate activities, 328-32 
Technology Stream: Degree Courses, 57-62 
Thalassemia Patients of Kurunegala and Puttalam 
 Dist., 771-4 
Universities: Academic Staff vacancies:  

Aesthetic Studies, 1619-21 
Colombo, 303-9 
Moratuwa, 49-57 
Open University, 1625-9 
Peradeniya, 623-34 
Rajarata, 1405-12 
Ruhuna, 899-905 
Sri Jayewardenepura, 76-81 
Wayamba, 1242-6 

 
 

Questions, Oral: (Contd.) 
Uva Province, Chief Minister: Recruitments,  
 455-61, 455-61 
Vanni District Samurdhi Officers: Irregular  
 appointments, 705-9 
Vanni Sinhalese living in Panampatuu: Details,  
 469-73 
Vavuniya District people assassinated by LTTE, 
 1432-5 
Vavuniya Poonthottam Camp: Details, 728-33 
Vocational Training Center at Ulapane: Relocation, 
 1274-8 
War affected Northern Media Personnel: Provision 
 of houses, 1417-25 
War situation:  

Compensation to officers died or disabled, 336-9 
Resettlement of displaced families, 339-41 

Weniwel Cultivation: Details, 74-6 
 

Questions, Prime Minister's: 
Development Projects, Details of, 879-82 
Iranativu Island: Resettlement, 868-71 
Paddy and Rice: Price control, 871-9 
Welikada Prison Shooting Incident, Report of, 882-5, 868 
 

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

Bills:  
Land (Restrictions on Alienation) (Am.): 2R., 

  985-6 
Notifications:  

Excise Ordinance, 985-6 
Order:  

Excise (Sp. Pro.) Act, 424-7 
Land (Restriction of Alienation) Act, 424-7 
Special Commodity Levy Act, 985-6 

Regulations:  
Imports and Exports (Contorl) Act, 424-7 
Value Added Tax Act, 424-7 

Resolutions:  
Customs Ordinance, 985-6 
 

Rahuman, The Hon. Mujibur, M.P.: 
Votes of Condolence: 

Mohamed, Hon. M.H., 686-8 
 
Debates: 

Orders:  
Sri Lanka Export Dev. Act, 1354-6 
Strategic Dev. Project Act (02 items), 1354-6 

Regulations: 
Imports and Exports (Control) Act, 1354-6 
National Medicines Regulatory Authority  

  Act, 1132-7 
 

Debates, Adjournment: 
Central Bank Treasury Bonds, Irregularities in 

  issuance of, 217-24 
Reconciliation process: Current situation, 1580-2 
 

 

Que-Que 



INDEX — SESSION 2017 
9th Jan, 2017 — 23rd Feb, 2017 

21 

Vol. 250] 

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

Sanjeewa, Mr. W. Chamila, Kadawatha, 1399 
 
Debates: 

Orders:  
Sri Lanka Export Development Act, 1356-9 
Strategic Development Project Act (02   

  items), 1356-9 
Regulations:  

Imports and Exports (Control) Act, 1356-9 
 
Rajapaksa, The Hon. Chamal, M.P.: 

Reference to: 
Hambantota Port, Agreement re., 15-6 

 
Documents, Tabled: 

Hambantota Port, Agreement re., 16 
 

Questions, Oral: 
Farmers of Weerawila and Yodakandiya:  
 Fertilizer subsidy, 774-5 
Paddy, Purchase of: Details, 474-6 
 

Rajapaksa, The Hon. Mahinda, M .P.: 
Votes of Condolence: 

Mohamed, Hon. M.H., 654-5 
 
Rajapaksa, The Hon. Namal, M .P.: 

Reference to: 
Hambantota Port, Agreement re., 13, 22, 24-5 

 
Debates, Adjournment: 

Central Bank Treasury Bonds, Irregularities in  
issuance of, 186-90 

 
Questions, Oral: 

Land acquisition for proposed Hambantota  
 Expressway: Compensation, 63-9 

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

Reference to: SAITM issue, 1140, 1143, 1146 
 
Debates: 

Orders: 
Mutual Assistance in Criminal Matters Act: Pr., 7 

Regulations: 
National Medicines Regulatory Authority  

  Act, 1109-19 
 
Ramanayake, The Hon. Ranjan, M .P., Deputy  
 Minister of Social Empowerment and Welfare: 

Reference to: 
Divulapitya Sand Mining issues, 742, 752-5 
Letter from him requesting road access to  

Dambuwakanda Stone Quarrying premises, 774 
 
Debates, Adjournment: 

Central Bank Treasury Bonds, Irregularities in  
issuance of, 265-8 

Rambukwella, The Hon. Keheliya, M .P.: 
Points of Order: 

Speeches made in the House, Pattern of, 1541 
 
Debates, Adjournment: 

Reconciliation process: Current situation, 1583-90 
 

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

Questions, Oral: Replies: 
Companies handling containers at Colombo  
 Harbour: Details, 81-7  
Galle Port Premises: Lease Agreement, 300-3 
 

Ranatunga, The Hon. Prasanna, M .P.: 
Debates: 

Bills: Divineguma (Am.): 2R., 1082-4 
 

Debates, Adjournment: 
Local Government Election: Indefinite  
 postponement, 1218-9 

 
Questions, Oral: 

Speech and Hearing Sciences Graduates:  
Recruitment, 477-80 

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

Debates: 
Bills:  
 Engineering Council, Sri Lanka: 2R., 1693-9 
Orders:  

Sri Lanka Export Development Act, 1309-13 
Strategic Development Project Act (02   

  items), 1309-13 
Regulations:  

Imports and Exports (Control) Act, 1309-13 
 
Debates, Adjournment: 

Central Bank Treasury Bonds, Irregularities 
  in issuance of, 151-4 

 
Rathana Thero, The Hon. (Ven.) Athuraliye, M .P.: 

Petitions: 
Wijegunawardhana, Mr. W.D.C.P., Dehiwala, 698 
 

Reference to: 
COPE members of Central Bank Bond issue:  

  Summons by SC, 643 
 

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

Reference to: Hambantota Port, Agreement, 24-4 
 
Debates, Adjournment: 

Protests inconveniencing the Public, 860-2 
 

Questions, Oral: Replies: 
LTTE, Persons assassinated by:  
 Ampara District, 1621-5 
 Batticaloa District, 1278-82 

Raj-Ram 
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Ratnayake, The Hon. Bimal, M .P.: 
Reference to: 

COPE members of Central Bank Bond issue:  
Summons by SC, 645, 646, 649 

COPE Report on issuance of Treasury Bonds:  
Submission to Attorney General, 293 

Order of Speeches made at Parliament, 191 
 
Points of Order: 

Reference to his name by Minister of Finance re 
  Executive Summary delivered by Auditor  
  General to Minister of Finance and   

 Chairman of COPE, 351-2, 358, 360 
 

Debates, Adjournment: 
Central Bank Treasury Bonds, Irregularities in 

  issuance of, 200-11 
Reconciliation process: Current situation,  
 1543-9 
Rice: Methodology for low cost provision,  
 1376-82 

 
Questions, Oral: 

Archaeological Sites: Conservation, 709-14 
Universities: Academic Staff vacancies:  

Aesthetic Studies, 1619-21 
Colombo, 303-9 
Moratuwa, 49-57 
Open University, 1625-9 
Peradeniya, 623-34 
Rajarata, 1405-12 
Ruhuna, 899-905 
Sri Jayewardenepura, 76-81 
Wayamba, 1242-6 

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

Petitions: 
Goonarathna, Mr. I.P.R.S., Maharagama, 697 

 
Questions, Prime Minister's: 

Paddy and Rice: Price control, 871-9 
 
 
Salman, The Hon. M.H.M., M.P.: 

Committee Reports, Sectoral Oversight: 
Regulations under the Regulations: Motor  
 Traffic Act, 448 
Annual Report of the Sri Lanka Ports Authority, 

  (2012, 2013 and 2014), 448-9 
 
Votes of Condolence: 

Mohamed, Hon. M.H., 685-6 
 
Questions, Oral: 

Eravur Pattu Divisional Secretary's Division:  
 Details, 1271-4 
Koralai Pattu South Divisional Secretary's Division: 

  Details, 1429-32 
 
 

Samarasinghe, The Hon. Sandith, M.P.: 
Committees, Select: 

Look into and report on the expenses incurred by 
 the Central Bank of Sri Lanka for the  
 purchasing of the Office for the Sri Lankan 
 Embassy in Brazil and the Office for the  
 permanent representative of Sri Lanka to the 
 United Nations, New York, USA: Pr., 1210-1 

 
Petitions: 

Ranasingha, Mr. A.A., Imbulgasdeniya, 44 
 
Debates: 

Bills: 
Engineering Council, Sri Lanka: 2R., 1741-3 

Regulations: 
Motor Traffic Act, 824-6 

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

Debates, Adjournment: 
Reconciliation process: Current situation,  
 1487-540  

 
Documents, Tabled: 

Detainees, Doc. re. Cases pertaining to, 1494 
'Festina Lente - Advancing Human Rights,  
 Accountability, Reconciliation and Good  

  Governance in Sri Lanka', Doc. re., 1494 
Land release details of Northern and Eastern  

  Provinces, Doc. re., 1494 
 

Questions, Oral: Replies: 
Tamil Eelam Government: Prevention of  
 illegitimate activities, 328-32 

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

Debates: 
Orders:  

Sri Lanka Export Development Act,  
 1298-300 
Strategic Development Project Act (02 
 items), 1298-300 

Regulations:  
Imports and Exports (Control) Act, 1298-300 
Imports and Exports (Control) Act:  
 Withdrawal, 1298 
 

Sampanthan, The Hon. R., M.P., Leader of the  
 Opposition: 

Votes of Condolence: 
Mohamed, Hon. M.H., 665-6 

 
Debates, Adjournment: 

Central Bank Treasury Bonds, Irregularities in  
issuance of, 122-6  

Reconciliation process: Current situation,  
 1468-87 

 
 

Rat-Sam 
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Saravanapavan, The Hon. E., M.P.: 
Petitions: 

Vadivelunathan, Mr. K., Urumpirai, 867 
 
 

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

Reference to: 
Deputy Medical Administrative Grade  
 vacancies, 495 
Private Medical Colleges: standards, 513 
State Pharmaceuticals Corp., 516, 517 
SAITM issue, 1141, 1142, 1143-4 

 
Debates: 

Bills:  
Medical (Am.): 2R., 587-99; Com. and 3R., 

  599-601; Passed, 601 
Regulations: 

National Medicines Regulatory Authority:  
  Pr., 41; Debated, 1146-53, 1193-209 

 
Documents, Tabled: 

SAITM:  
Comments by Dr. Nalin de Silva, 1201  
Letter by SLMC, 1202, 1201 

 
Questions, Oral: Replies: 

Weniwel Cultivation: Details, 74-6 
 
 
Senewiratne, The Hon. W.D.J,  M.P., Minister of  

Labour and Trade Union Relations: 
Petitions: 

Piyantha Kumara, Mr. R.Y.K., Kuruwita, 449 
 
 
Shritharan, The Hon. S., M .P.: 
 Debates: 

 Bills:  
Medical (Am.): 2R., 540-51 

 Order:  
 Excise (Sp. Pro.) Act, 375-80 
 Land (Restriction of Alienation) Act, 375-80 
 Sri Lanka Export Development Act, 1300-3 
 Strategic Development Project Act (02   

   items), 1300-3 
 Regulations:  

 Imports and Exports (Control) Act,  
  375-80, 1300-3 
 Motor Traffic Act, 802-9 
 Value Added Tax Act, 375-80 

 
Debates, Adjournment: 

Lands acquired by Coconut Development  
 Authority in Karandai Village,  
 602-4, 606, 608-10, 612 

 
Questions, Prime Minister's: 

Iranativu Island: Resettlement, 868-71 
 

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

Bills:  
Land (Restrictions on Alienation) (Am.): 2R., 

  974-8 
Notifications:  

Excise Ordinance, 974-8 
Orders:  

Special Commodity Levy Act, 974-8 
Resolutions:  

Customs Ordinance, 974-8 
 

Debates, Adjournment: 
Lands occupied by Security Forces in  
 Keppapulavu, 1007-8, 1014 
 

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

Debates: 
Bills: 

Engineering Council, Sri Lanka: 2R.,  
 1679-88 

 
Speaker and Deputy Speaker, Rulings of: 

Dignity of every MP should be protected during  
  speeches, 146 

Expunctions:  
113, 123, 127, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 

 162, 163, 218, 219, 220, 221, 226, 227, 228, 231, 
 394, 395, 396, 397, 398, 406, 752, 753, 754, 765, 
 766, 774, 779, 780, 943, 950, 951, 953, 964, 
 965, 1028, 1029, 1333, 1650 
Privileges: 

Arrangement not made for Hon. Wimal  
 Weerawansa to attend Parliament in time  

  from Remand Prison, 481-3 
Death threats to Hon. Dr. Jayampathy  
 Wickramaratna: Motion may be moved, 2 
Death threats to Hon. Piyal Nishantha de Silva:  

Motion may be moved, 2 
Hacking of official Facebook Account of  
 Hon. K. Cader Masthan: Motion may be  

  moved: 694; Motion moved, 1066-7 
'Mawbima' Report of 8th February 2017, 886 
Referring to other Members during the  
 speeches, 114  
Search of House and Land of Hon. Kumara  
 Welgama by Police: Motion may be moved, 694 
Standing Orders, Adherence to, 742, 743, 744, 745 

 
Speaker and Deputy Speaker: Announcements, etc.: 

Auditor General's Report, (2015), 3 
Certificates on Bills: 

Appropriation, 1-2 
Divineguma (Am.): Cert., 1397 
Land (Restriction on Alienation) (Am.), 1605 
Medical (Am.): Cert., 1397 

Comments on: 
COPE members of Central Bank Bond issue:  

Summons by SC, 646, 648 
 

Sar-Siv 
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Speaker and Deputy Speaker: Announcements, etc.: 
 Comments on: (Contd.) 

Hon. Wimal Weerawansa's request to accept  
  JNP as an independent party, 1462, 1463,  
   1464, 1467 

Order of Business: Items not passed on  
 previous day, 1067-8 
Questions, Oral: Time allocation, 887, 888 
Reference to 'Iththepana Himi' by  
 Hon. Nalin Bandara Jayamaha: correction, 

  296 
Speeches made in the House, Pattern of, 1541 
Security of Hon. M.A. Sumanthiran, 1017 

Committees, Parliament: 
Parliamentary Business: Meeting, 3, 37, 695,  

  1605 
Sectoral Oversight: Oversight Plan, 37 

  COPE Report on issuance of Treasury   
  Bonds: Submission to Attorney General,  
  291, 295 
Communication from Provincial Council: 

Sri Lanka Sustainable Dev. Bill:  
Forwarding to Provincial Councils, 33;  
Communication from Provincial Councils, 

 1233-4 
New Year Greetings, 1 
Parliamentary Proceedings: Live Telecast, 693-4 
Standing Orders:  

Proposed Draft: Special Meeting, 447, 694-5 
Meeting to discuss final draft, 1234 

Votes of Condolence: 
Mohamed, Hon. M.H., 692 

 
Srineshan, The Hon. Gnanamuthu, M .P.: 

Debates: 
Bills: 

Engineering Council, Sri Lanka: 2R., 1715-9 
Regulations: 

National Medicines Regulatory Authority  
  Act, 1161-71 

 
Debates, Adjournment: 

Lands occupied by Security Forces in  
 Keppapulavu, 1008-9 
 

Sriskandarasa, The Hon. (Mrs.) Shanthi, M .P.: 
Debates: 

Bills:  
Divineguma (Am.): 2R., 1075-7 
Land (Restrictions on Alienation) (Am.):  

  2R., 987-9 
Notifications:  

Excise Ordinance, 987-9 
Orders:  

Special Commodity Levy Act, 987-9 
 

Debates, Adjournment: 
Lands occupied by Security Forces in  
 Keppapulavu, 1008 

 
 

Sriskandarasa, The Hon. (Mrs.) Shanthi, M.P.:(Contd.) 
Questions, Oral: 

Lands set aside as Grazing Lands: Release, 94-5 
Public Service new recruitments: Security  
 Clearance certificates, 640-2 
War situation: Compensation to officers died or 

  disabled, 336-9 
 
 
Sumanthiran, The Hon. M.A., M.P.: 

Committee Reports, Public Finance: 
Supplementary Allocations given from the  
 budgetary Support Services and Contingent 

  Liabilities provisions made under the Dept. 
  of National Budget as per the Introduction  
  Note of the Annual Estimates: Note, 867  

Commission to investigate Allegations of  
 Bribery or Corruption for Revision of limits 

  of Bribery Raids Advance Account - 2016, 
  867 

Excise Ordinance: Order, 867 
Imports and Exports (Control) Act: Order, 867 

 
Security of him: Hon. Speaker's Announcement,  

  1017 
 

Debates, Adjournment: 
Lands occupied by Security Forces in  
 Keppapulavu, 1003-6, 1012, 1013  
Reconciliation process: Current situation, 1595-8 

 
 
Sumathipala, The Hon. Thilanga, M.P., Deputy 
 Speaker: 

Votes of Condolence: 
Mohamed, Hon. M.H., 670-3 

 
 
Supplementary Supplies: 

Supplementary Support Services and Contingent  
Liabilities under National Budget, 41 

 
Suresh, The Hon. Vadivel: 

Committee Report, Sectoral Oversight: 
Universities Act Order: Report, 866  

 
Swaminathan, The Hon, D.M.,  M.P., Minister of 
 Prison Reforms, Rehabilitation, Resettlement and 
 Hindu Religious Affairs: 

Debates, Adjournment: 
Lands acquired by Coconut Development  
 Authority in Karandai Village, 613-6  
Lands occupied by Security Forces in  
 Keppapulavu, 1010-1 

 
Questions, Oral: Replies: 

Housing loans for public officers resettled in  
  Welioya, 906-8  

Vavuniya Poonthottam Camp: Details, 728-33 
 

 

Spe-Sri 
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Thewarapperuma, The Hon. Palitha, M.P., Deputy 
 Minister of  Internal Affairs, Wayamba  
 Development and Cultural Affairs: 

Petitions:  
 Silva, Mr. U. Vilbert, Morapitiya, 298 

 
Thilakarajah, The Hon. Mylvaganam, M .P.: 

Committees, Parliament: 
Public Finance Committee Report: Pr., 297-8 

 
Debates: 

Bills, Private:  
UnV Foundation (Inc.): 1R., 361 

Bills:  
Medical (Am.): 2R., 563-7 

Order:  
Excise (Sp. Pro.) Act, 414-9 
Land (Restriction of Alienation) Act, 414-9 

Regulations:  
Imports and Exports (Contorl) Act, 414-9 
Value Added Tax Act, 414-9 

 
Documents, Tabled: 

Monarakele Land Distribution: Report, 418 
 

Thowfeek, The Hon. M.S., M .P.: 
Debates: 

Bills, Private: 
Institute of Chartered Corporate Secretaries 

  of SL (Inc.): 1R., 1461-2 
 

Viyalanderan, The Hon. S., M.P.: 
Debates: 

Bills: 
Engineering Council, Sri Lanka: 2R., 1699-702 
 

Votes of Condolence: 
Mohamed, Hon. M.H., 651-92 

 
Wakkumbura, The Hon. Janaka, M .P.: 

Debates, Adjournment: 
Economic Crisis due to devaluation of the  
 Rupee, 1780-2 

 
Weerawansa, The Hon. Wimal, M .P.: 

Points of Order: 
Facilities to attend Parliament from Remand  

  Prison, 1304, 1305 
 
Privileges: 

Arrangement not made him to attend Parliament 
  in time from Remand Prison, 481-3 
 
Reference to: 

CID investigation into abduction of 'Keith Noir', 
  1730, 1731 

Foreign Minister's statement on 'Daily FT’ re  
  new Constitution, 1064, 1065 

Hambantota Port, Agreement re., 21-2 
 
 

Weerawansa, The Hon. Wimal, M.P.:(Contd.)  
 Reference to: (Contd.) 

His request to accept JNP as an Independent   
  Party in Parliament, 1644-5, 1649-50, 1462,  
  1463, 1464, 1467 

SAITM: SLMC approval, 785 
Speeches made in the House, Pattern of, 1542 
 

 Debates: 
 Bills:  

 Land (Restrictions on Alienation) (Am.): 2R., 
   386-93 
 Notifications:  

 Excise Ordinance, 938-43 
 Orders:  

 Excise (Sp. Pro.) Act, 386-93 
 Land (Restriction of Alienation) Act, 386-93 
 Special Commodity Levy Act, 938-43 

 Regulations:  
 Imports and Exports (Control) Act, 386-93 
 National Medicines Regulatory Authority  

   Act, 1126-32 
 Value Added Tax Act, 386-93 

 Resolutions:  
 Customs Ordinance, 938-43 

 
 Debates, Adjournment: 

 Central Bank Treasury Bonds, Irregularities in 
   issuance of, 135-41  

 Reconciliation process: Current situation,  
  1553-63 

 
Welgama, The Hon. Kumara, M .P.: 

Privileges: 
Search of his House and Land by Police: Motion 

  may be moved, 694 
 
 
Wickramaratne, The Hon. Eran, M .P., Deputy  
 Minister of Public Enterprise Development: 

Debates, Adjournment: 
Central Bank Treasury Bonds, Irregularities in 

  issuance of, 278-81  
Reconciliation process: Current situation, 1590-3 

 
Documents, Tabled: 

Central Bank Treasury Bonds: Letter re  
 irregularities, 279 
 

Wickramaratne, The Hon. (Dr.) Jayampathy, M.P.: 
Privileges: 

Death threats to him: Motion may be moved, 2 
 
Debates: 

Bills: 
Divineguma (Am.): 2R., 1077-9 

 
Debates, Adjournment: 

Reconciliation process: Current situation, 1570-6 
 

 

The-Wee 
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Wickremasinghe, The Hon. Ranil, M.P.,  
 Prime Minister, Minister of  National Policies and 
 Economic Affairs: 

Privileges: 
'Mawbima' Report of 8th February 2017, 886 

 
Questions by Private Notice, Replies to: 

Hambantota Port, Agreement re., 11-4 
 

Questions, Prime Minister’s: Replies: 
Development Projects, Details of, 879-82 
Iranativu Island: Resettlement, 868-71 
Paddy and Rice: Price control, 871-9 
Welikada Prison Shooting Incident, Report of, 

  882-5, 868 
 

Reference to: 
Executive summary by Auditor General on  

  COPE report re issuance of Govt. Bonds,  
  355-6, 357, 358-9, 360-1 

Hambantota Port, Agreement re., 17-8, 23 
Hartal in Vavuniya by relatives of disappeared 

  persons, 363 
Hon Wimal Weerawansa's request to accept JNP 

  as an Independent Party in Parliament, 1647 
SAITM CEO: shooting incident, 797  
University Admissions, 348 
Questions, Answering of, 741-2 
 

Votes of Condolence: 
Mohamed, Hon. M.H., 662-4 

 
Debates: 

Bills: 
Sri Lanka Export Development: 1R., 32-3 

 
Documents, Tabled: 

Development Projects of the Ministries, re, 880 
Welikada Prison shooting incident, Report re,  

  883 
 

Wijayawardhana, The Hon.Ruwan, M .P., State  
 Minister of Defence: 

Debates, Adjournment: 
Lands occupied by Security Forces in  
 Keppapulavu, 1011-5 

 
Wijemanna, The Hon. (Dr.) (Mrs.) Thusitha, M .P.: 

Debates: 
Bills: 

Engineering Council, Sri Lanka: 2R.,  
 1748-50 
Medical (Am.): 2R., 580-2 

 
Regulations: 

National Medicines Regulatory Authority  
  Act, 1159-60 

 
 
 
 

Wijerathna, The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari, M.P.: 
Petitions: 

Bandara, Mr. N.A.R.S., Matale, 1238 
Shelton, Mr. P.B., Matale, 1238 
Wanasingha, Mr. W.M.S.S.K., Raththota, 1238 

 
Wijesekera, The Hon. Kanchana, M .P.: 

Questions, Oral: 
Sri Lankan Fishermen in custody of foreign  

  states, 1282-4 
 
Wijesiri, The Hon. Chaminda, M .P.: 
  Questions, Oral: 

School Bags, Distribution of: Uva Provincial  
  Council, 719-28 

Uva Province, Chief Minister: Recruitments, 455-61 
 
Wijethunga, The Hon. A.A., M .P.: 

Petitions: 
Ranadheera, Mr. H.B.G., Ratnapura, 697 

 
Withanage, The Hon. Heshan, M .P.: 

Petitions: 
Chandrika, Mrs. Indrani, Balangoda, 9 

 
Debates: 

Orders:  
Sri Lanka Export Development Act, 1319-22 
Strategic Development Project Act (02   

  items), 1319-22 
Regulations:  

Imports and Exports (Control) Act, 1319-22 
 

Questions, Oral: 
Embilipitiya- Moraketiya Road Rehabilitation, 

  1441-5 
Embilipitiya National Paper Factory: Proper  
 investigation on Damage caused, 1634-6  

 
Yapa, The Hon. Anura Priyadharshana, M.P.,  
 Minister of Disaster Management: 

Reference to: 
Beruwala incident: Relief, 1291 

 
Questions by Private Notice, Replies to: 

Severe Drought affecting Sri Lanka, 1287-8 
 

Questions, Oral: Replies: 
Destroyed house of Mr. Hewainnage Gunadasa: 

  Relief, 332-5 
 
 
Yoheswaran, The Hon. Seeniththamby., M .P.: 

Debates: 
Regulations: 

Regulations: Lands Acquisition Act, 1669-71 
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 චන්දෙසේන,  සමරෙකෝන් මුදියන්ෙසේලාෙග් (අනුරාධපුරය) 
 

ජ 
  

ජයෙකොඩි, ආරච්චිලාෙග් සිසිර (ගම්පහ) 
ජයතිලක, මලිත් (ජාතික ලැයිසත්ුව) 
ජයතිස්ස, අප්පුහාමිලාෙග් නලින්ද (කළුතර) 
ජයමහ, නලින්  බණ්ඩාර  (කුරුණෑගල) 
ජයරත්න, අනුර සිඩ්නි (ෙපොෙළොන්නරුව) 
ජයරත්න, අනුරාධ ලංකා පදීප් (මහනුවර) 
ජයරත්න, පියංකර (පුත්තලම)  
ජයවර්ධන, ෙසේනාධීරෙග් ෙදොන් කවින්ද ෙහේෂාන් (ගම්පහ) 
ජයවර්ධන, ෙහේරත් මුදියන්ෙසේලාෙග් ලකී දිසානායක (මහනුවර) 
ජයවිකම, ගාමිණී  (කුරුණෑගල) 
ජයසූරිය, කරු (ජාතික ලැයිස්තුව) 
ජයෙසේකර, දයාසිරි  (කුරුණෑගල) 
ජයෙසේකර, ෙපේමලාල් (රත්නපුරය) 
ජයෙසේන මහත්මිය, සුෙම්ධා ජී. (ෙමොණරාගල) 

 

ත 
 
තුෙරයිෙරට්නසිංහම්, කදිර්ගාමත්තම්බි (ජාතික ලැයිස්තුව) 
ෙතන්නෙකෝන්, ජනක බණ්ඩාර (මාතෙල්) 
ෙතවරප්ෙපරුම, පාලිත කුමාර (කළුතර)  
ෙතොන්ඩමන්, අරුමුගන් (නුවරඑළිය) 
ෙතෞෆික්, මුහම්මදු ෂරීෆ ්(ජාතික ලැයිස්තුව) [ 2016 ජනවාරි 22 දින සිට] 
 

ද 
 

ද ෙමල්, සිරිනාල් (ජාතික ලැයිස්තුව) 
දසනායක, ෙදොන් ආතර් චාමර සම්පත් (බදුල්ල) [2015  සැප්තැම්බර් 14 වැනි දින ඉල්ලා අස ්විය.] 
ද සිල්වා, අගම්ෙපොඩි ෙමොහාන් පියදර්ශන (ගාල්ල) 

ද සිල්වා, නිෙලත්ති නිමල් සිරිපාල (බදුල්ල) 
ද සිල්වා, හර්ෂ (ෙකොළඹ) 
ද සිල්වා, හාදුවාෙමෙරඤ්ඤ පියල් නිශාන්ත (කළුතර) 
ද ෙසොයිසා, තිරිමාදුර රංජිත් (රත්නපුර) 
දිනුෂාන්, ෙදනගම විතාරණෙග් චානක (හම්බන්ෙතොට) 
දිසානායක, අනුර කුමාර (ෙකොළඹ) 
දිසානායක, එරංජන් නවින් (නුවරඑළිය) 
දිසානායක, එස.් බී. (ජාතික ලැයිස්තුව) 
දිසානායක, ඩී.ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර (දිගාමඩුල්ල) 
දිසානායක, දුමින්ද (අනුරාධපුරය) 
දිසානායක, මයන්ත යස්වන්ත් (මහනුවර) 
දිසානායක, වීරකුමාර් (අනුරාධපුරය) 
දිසානායක, සාලින්ද (කුරුණෑගල) 
දුෂ්මන්ත, ෙහේවා රාලලාෙග් සාරති (කෑගල්ල) 
ෙද්වානන්ද, ඩග්ලස් (යාපනය) 
ධර්මලිංගම්, සිද්ධාර්ථන් (යාපනය) 



(vii) 

 

න 
  

නවවි, ෙමොෙහොමඩ් හනීෆා ෙමොෙහොමඩ් (ජාතික ලැයිස්තුව) 
නානායක්කාර, මලිගස්ෙප ෙකොරෙල්ෙග් නලීන් මනුෂ (ගාල්ල) 
නානායක්කාර, වාසුෙද්ව (රත්නපුරය) 
නාවින්න, ආර්.ඇම්.ඇස්.බී. (කුරුණෑගල) 
නිර්මලනාදන්, ඉරුදයනාදන් චාල්ස් (වන්නි) 
 

ප 

පතිරණ, අකලංක බුද්ධික උදිත ෙදද්දුව (මාතර) 
පතිරණ, රෙම්ෂ් චමින්ද ෙබන්ෙතොට (ගාල්ල) 
පරණවිතානෙග්, කරුණාරත්න (රත්නපුරය) 
පලනි, තිගම්බරම් (නුවරඑළිය) 
පියදාස, කළාඳුෙගොඩ කංකානම්ෙග් (නුවරඑළිය) 
පුංචිනිලෙම්, සුසන්ත ගල්ගමුව (තිකුණාමලය) 
ෙපෙර්රා, අච්චිෙග් ෙදොන් විතාන ලක්ෂම්න් වසන්ත (මාතෙල්) 
ෙපෙර්රා, අජිත් පත්මකාන්ත (කළුතර) 
ෙපෙර්රා, කසෙදෝරුෙග් සුජිත් සංජය (කෑගල්ල) 
ෙපෙර්රා, කුරුගමෙග් සනත් නිශාන්ත (පුත්තලම) 
ෙපෙර්රා, ඩිලාන් (ජාතික ලැයිස්තුව) 
ෙපෙර්රා, නානායක්කාර වර්නකුල පටබැඳිෙග් නිෙරෝෂන් අර්ඩ්ලි පියන්ත (පුත්තලම) 
පනාන්දු, අරුන්දික (පුත්තලම) 
පනාන්දු, ෙජොන්ස්ටන් ක්ෙෂේවියර් (කුරුණෑගල) 
පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය, පර්පචුවා සුදර්ශිනී (ගම්පහ) 
පනාන්දු, හරින් (බදුල්ල)  
ෙපේමචන්ද මහත්මිය, හිරුනිකා එරාංජලී (ෙකොළඹ) 
ෙපේමජයන්ත, අච්චිෙග් ෙදොන් සුසිල් (ෙකොළඹ) 
ෙපේමදාස,  අඹතැන්න ෙද්වයලාෙග්  (කෑගල්ල) 
ෙපේමදාස, සජිත් (හම්බන්ෙතොට) 
ෙපේමරත්න, සුද්දච්චාරිෙග් (මාතර) 
 
  

බ 

බණ්ඩාර, ආර්.බී. පාලිත රංග (පුත්තලම) 
බණ්ඩාර මහත්මිය, කුලතුංග දිසානායක මුදියන්ෙසේලාෙග් චන්දානි ඔෆීලියා (අනුරාධපුරය) 
බණ්ඩාරනායක, ඉන්දික (කුරුණෑගල) 
බණ්ඩාරිෙගොඩ, බන්දුල ලාල් (ගාල්ල) 
බසන්ායක, බසන්ායක මුදියන්ෙසේලාෙග් ඩිල්හාන් තාරානාත් (කුරුණෑගල) 
බාලසූරිය, තාරක රමන්ය (කෑගල්ල) 

 

ම 

  

මද්දුමබණ්ඩාර, රත්නායක මුදියන්ෙසේලාෙග් රංජිත් (ෙමොණරාගල) 
මන්සූර්, ඉබ්රාහිම් මුහම්මදු මුහම්මදු (දිගාමඩුල්ල) 
මයිල්වාගනම්, තිලකරාජා (නුවරඑළිය) 
මරික්කාර්, සයිදුල්ලා මුස්තජාබ් (ෙකොළඹ) 
මස්තාන්, කාදර් කාදර් (වන්නි) 
මහරූෆ්, ඉම්රාන් (තිකුණාමලය) 
මෙහේසව්රන් මහත්මිය,  විජයකලා (යාපනය)  
මාන්නප්ෙපරුම, අ. අජිත් කුමාර (ගම්පහ) 
මායාදුන්ෙන්, සරත් චන්දසිරි (ජාතික ලැයිස්තුව) [2015  සැප්තැම්බර් 04 වැනි දින ඉල්ලා අස ්විය.] 
මාරපන, තිලක් ජනක (ජාතික ලැයිස්තුව) 
මාරසිංහ, චන්දජිත් ආශුෙබෝධ (ජාතික ලැයිස්තුව) 
මුතුකුමාරණ, සරත් චන්දසිරි (අනුරාධපුරය) 
මුතුෙහට්ටිගමෙග්, නිශාන්ත (ගාල්ල) 
මුත්තු, සිවලිංගම් (නුවරඑළිය) 
මුස්තාපා, ෆයිසර් (ජාතික ලැයිසත්ුව) 
මුහම්මදු, අබ්දුල්ලාහ් මහ්රූෆ් මුහම්මදු (තිකුණාමලය) 



(viii) 

 

ය 
යාපා,  අප්පුහාමිලාෙග් අනුර පියදර්ශන (කුරුණෑගල) 
ෙයෝෙග්ස්වරන්, සීනිත්තම්බි (මඩකළපුව) 
 

ර 
 
රණතුංග, අර්ජුන (ගම්පහ) 
රණතුංග, පසන්න (ගම්පහ) 
රණවක, අච්චිෙග් පාඨලී චම්පික (ෙකොළඹ) 
රණවීර, බුලත්වැලෙග් පසන්න (ගම්පහ) 
රණසිංහ ආරච්චිෙග්, ෙරොෂාන් අනුරුද්ධ  ( ෙපොෙළොන්නරුව) 
රතන හිමි, පූජ්ය අතුරලිෙය් (ජාතික ලැයිස්තුව) 
රත්නායක, ආර්.එම්.සී.බී. (නුවරඑළිය) 
රත්නායක, සාගල ගෙජ්න්ද (මාතර) 
රත්නායක, වීරෙකෝන් බිමල් නිෙරෝෂන් (ජාතික ලැයිස්තුව) [2015 සැප්තැම්බර් 14 වන දින සිට] 
රත්වත්ෙත්, ෙලොහාන් එවින්ද (මහනුවර) 
රඹුක්වැල්ල, ෙකෙහළිය  (මහනුවර) 
රහුමාන්, ෙමොෙහොමඩ් මුජිබුර් (ෙකොළඹ) 
රාජකරුණා, හර්ෂණ සුපුන් (ගම්පහ) 
රාජපක්ෂ, චමල් ජයන්ත (හම්බන්ෙතොට) 
රාජපක්ෂ, නාමල් (හම්බන්ෙතොට) 
රාජපක්ෂ, මහින්ද (කුරුණෑගල) 
රාජපක්ෂ, විජයදාස (ෙකොළඹ) 
රාධාකිෂ්ණන්, ෙව්ලුසාමි (නුවරඑළිය) 
රාමනාදන්, අන්ගජන් (ජාතික ලැයිස්තුව) 
රාමනායක, සද්ද විද්ද අ.අ. රංජන්  (ගම්පහ)  
රිෂාඩ්, අබ්දුල් (වන්නි) 
 

ල 
  

ෙලොකුෙග්, ගාමිණී කුලවංශ  (ෙකොළඹ) 
 
 

ව 
  

වක්කුඹුර, ජානක (රත්නපුරය) 
වන්නිආරච්චි මහත්මිය, පවිතා ෙද්වි (රත්නපුරය) 
වර්ණකුලසූරිය, ඇන්ටනි නිමල් ලාන්සා (ගම්පහ) 
විකමනායක, විදුර (කළුතර) 
විකමරත්න, ඉරාන් (ෙකොළඹ) 
විකමරත්න, ජයම්පති (ජාතික ලැයිස්තුව)   
විකමසිංහ, රනිල් (ෙකොළඹ) 
විජිත, ෙබ්රුෙගොඩ ආරච්චිෙග්  (ෙමොණරාගල) 
විෙජ්තුංග,  ඒ.ඒ. (රත්නපුරය)  
විෙජ්පාල, ෙබෝපාෙගොඩ ෙහට්ටිආරච්චිෙග් (ගාල්ල) 
විෙජ්මාන්න මහත්මිය, තුසිතා (කෑගල්ල) 
විෙජ්මාන්න, ලක්ෂම්න් ආනන්ද (කළුතර) 
විෙජ්රත්න මහත්මිය, ජම්බුගහ පිටිෙය් ෙගදර ෙරෝහිණී කුමාරි (මාතෙල්) 
විජයවර්ධන, දිෙන්න්ද රුවන් (ගම්පහ) 
විෙජ්විකම මහත්මිය, රදම්පල ගමෙග් ශියානි (දිගාමඩුල්ල) 
විෙජ්සිරි, ෙලොකුගසේතොට විතාරණෙග් චමින්ද (බදුල්ල) 
විෙජ්ෙසේකර,  ආරච්චිෙග්  ගෙන්ෙපොල ඩුලිප් පණ්ඩුල  ෙපෙර්රා (ගම්පහ) 
විෙජ්ෙසේකර, කංචන ෙචෝදාත (මාතර) 
විතානෙග්, අංකුඹුර ආරච්චිෙග් ෙහේෂාන් විජය (රත්නපුරය) 
විදානගමෙග්, ෙත්නුක අමිත් (බදුල්ල)  
වියාෙල්න්දිරන්, සතාසිවම් (මඩකළපුව) 
වීරක්ෙකොඩි, චන්දිම (ගාල්ල)  
වීරවංශ, විමල් (ෙකොළඹ) 
ෙවදආරච්චි, දිලිප් (හම්බන්ෙතොට) 
ෙවල්ගම, කුමාර (කළුතර) 



(ix) 

 

ස 
 

සමරවිකම, මලික් (ජාතික ලැයිස්තුව) 
සමරවීර, ජයන්ත (කළුතර) 
සමරවීර, මංගල  (මාතර) 
සමරවීර, රවින්ද (බදුල්ල) 
සමරසිංහ, මහින්ද(ජාතික ලැයිස්තුව) 
සමරසිංහ, සන්දිත් (කෑගල්ල) 
සම්බන්දන්, ඉරාජවෙරෝදයම් (තිකුණාමලය) 
සරවනපවන්, ඊස්වරපාතම් (යාපනය) 
සල්මන්, ෙමොෙහොමඩ් හෆීල් ෙමොෙහොමඩ් (ජාතික ලැයිස්තුව) 
සියඹලාපිටිය, බස්නායක රාලලාෙග් රංජිත් (කෑගල්ල) 
සිවෙමෝහන්, සිවපකාසම් (වන්නි) 
සිවශක්ති, අන්නාමෙලයි නෙඩ්සු (වන්නි) 
සිහාබ්ඩීන්, අමිර් අලි ෙසයිඩ් මුහම්මඩ් (මඩකළපුව) 
සුමතිපාල, තිලංග (ජාතික ලැයිස්තුව) 
සුමන්තිරන්, මතියාපරණන් ආබහම් (යාපනය) 
සුෙර්ස්, වඩිෙව්ලු (බදුල්ල) 
ෙසෙනවිරත්න, ෙජෝන්  (රත්නපුරය) 
ෙසෙනවිරත්න, ලක්ෂම්න් පින්තු ජයතිලක (බදුල්ල) [2015 සැප්තැම්බර් 16 දින සිට] 
ෙසයිඩ්, අලි සාහිර් මවුලානා (මඩකළපුව) 
ෙසේනසිංහ, අර්ජුන සුජීව (ෙකොළඹ) 
ෙසේනාදිරාසා, මාවයි ෙසෝමසුන්තරම් (යාපනය) 
ෙසේනානායක, වසන්ත නෙර්ෂ් පරාකම (ෙපොෙළොන්නරුව) 
ෙසේනාරත්න, නම්බුකාර හැළඹෙග් චතුර සංදීප (ගම්පහ) 
ෙසේනාරත්න, නම්බුකාර හැළඹෙග් රාජිත හරිසච්න්ද (කළුතර) 
ෙසේමසිංහ, අසංක ෙශහාන් (අනුරාධපුරය) 
ෙසොයිසා, විජිත් විජයමුණි (ජාතික ලැයිස්තුව) 
ස්වාමිනාදන්, ඩී.එම්. (ජාතික ලැයිස්තුව) 
 

ශ 

       ශීතරන්, සිවඥානම් (යාපනය) 
       ශීෙන්සන්, ඥානමුත්තු (මඩකළපුව) 

ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය, ශාන්ති (ජාතික ලැයිස්තුව) 

 
 
හ 

  
හකීම්, අ. ඉබතුල් රවුෆ්  (මහනුවර) 
හඳුන්ෙනත්ති, සුනිල් (ජාතික ලැයිස්තුව) 
හරීස්, හබීබ් ෙමොහමඩ් ෙමොහමඩ් (දිගාමඩුල්ල) 
හෆීස්, අබ්දුල් රවුෆ් අබ්දුල් (ජාතික ලැයිස්තුව)[2016 ජනවාරි 19 දින ඉල්ලා අස් විය.] 
හාෂිම්, අබ්දුල් හලීම් ෙමොහමඩ් (මහනුවර) 
හාෂිම්, ෙමොෙහොමඩ් කබීර් ෙමොහමඩ්  (කෑගල්ල) 
හැරිසන්, පෑලිසේග් (අනුරාධපුරය) 
හිසබ්ුල්ලා,  මුහම්මද් ෙලබ්ෙබ් අලීම් මුහම්මද්  (ජාතික ලැයිස්තුව) 
ෙහේරත්, එච්. එම්. විජිත (ගම්පහ) 
ෙහේරත්, කනක (කෑගල්ල) 
  

ෆ 
  
ෆයිසාල්, ෙමොෙහොමඩ් කාසීම් ෙමොෙහොමඩ් (දිගාමඩුල්ල) 
ෆවුසි, ඒ.එච්.එම්. (ජාතික ලැයිසත්ුව) 
ෙෆොන්ෙසේකා, ගාර්දිෙහේවා සරත් චන්දලාල් (ජාතික ලැයිස්තුව) [2016 ෙපබරවාරි 08 දින සිට] 

  
 
  



 

 

 



(xi) 

 

ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජය 
ජනාධිපති 

අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා 
අමාත්ය මණ්ඩලය 

අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්ය -  ගරු  රනිල් විකමසිංහ මහතා    
සංචාරක සංවර්ධන හා කිසත්ියානි ආගමික කටයුතු අමාත්ය සහ ඉඩම්  අමාත්ය - ගරු  ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාත්ය -  ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
පවාහන හා සිවිල්  ගුවන් ෙසේවා අමාත්ය - ගරු නිමල් සිරිපාල  ද සිල්වා  මහතා 
සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාත්ය  - ගරු එස.් බී. දිසානායක මහතා 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්ය - ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්ය - ගරු ඩබ්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්ය - ගරු  රවුෆ් හකීම් මහතා 
උසස ්අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්ය සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායකතුමා - ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා 
ආපදා කළමනාකරණ අමාත්ය  - ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
විද්යා, තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ අමාත්ය - ගරු  සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්ය - ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
සව්ෙද්ශ කටයුතු අමාත්ය  - ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්ය - ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
මුදල් අමාත්ය  - ගරු රවි කරුණානායක මහතා  
අභ්යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංසක්ෘතික කටයුතු  අමාත්ය  - ගරු එස්.බී. නාවින්න මහතා 
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්ය - ගරු  රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
මහානගර හා බසන්ාහිර සංවර්ධන අමාත්ය - ගරු  පාඨලී චම්පික රණවක මහතා 
ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්ය - ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්ය - ගරු නවීන් දිසානායක මහතා 
විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්ය - ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා 
කෘෂිකර්ම අමාත්ය - ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා  
වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත්ය - ගරු  විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
ගාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ අමාත්ය - ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්ය - ගරු  කබීර් හාෂීම්  මහතා 
රාජ්ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්ය  - ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
අධිකරණ  අමාත්ය හා බුද්ධ ශාසන අමාත්ය - ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා 
නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්ය - ගරු සජිත් ෙපේමදාස  මහතා 
වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්ය - ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා 
කඳුරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් හා පජා සංවර්ධන අමාත්ය - ගරු  පලනි දිගම්බරම් මහතා 
පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා - ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්ය - ගරු  චන්දානි බණ්ඩාර මහත්මිය 
විෙද්ශ රැකියා අමාත්ය - ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය 
අධ්යාපන අමාත්ය - ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
බන්ධනාගාර පතිසංසක්රණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්ය - ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා 
තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා මුසල්ිම් ආගමික කටයුතු අමාත්ය - ගරු අබ්දුල් හලීම්  මහතා 
ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්ය - ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්ය - ගරු සාගල  රත්නායක මහතා 
ජාතික සහජීවනය, සංවාද හා රාජ්ය භාෂා  අමාත්ය - ගරු මෙනෝ ගෙන්ෂන් මහතා 
කීඩා අමාත්ය - ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්ය - ගරු හරින් පනාන්දු මහතා   
පාථමික කර්මාන්ත අමාත්ය  - ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්ය -  ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා 
සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ අමාත්ය - ගරු මලික් සමරවිකම මහතා 
විෙශේෂ කාර්යභාර අමාත්ය - (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
පාෙද්ශීය සංවර්ධන අමාත්ය - ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත්  ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
 

 

[යම් අමාත්යවරයකුට නිශ්චිතව පවරනු ෙනොලැබූ සියලුම විෂයයන්, කාර්යයන්, ෙදපාර්තෙම්න්තු හා ව්යවසථ්ාපිත ආයතන          
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා තමා ෙවත පවරා ෙගන ඇත.] 



(xii) 

 

රාජ්ය අමාත්යවරු 

ජාතික ඒකාබද්ධතා සහ පතිසන්ධාන රාජ්ය අමාත්ය - ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මහතා 
මහාමාර්ග රාජ්ය අමාත්ය - ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා  
ඉඩම් රාජ්ය අමාත්ය - ගරු ටී.බී. ඒකනායක මහතා 
පළාත් සභා හා පළාත් පාලන රාජ්ය අමාත්ය - ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
මුදල් රාජ්ය අමාත්ය - ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා රාජ්ය  අමාත්ය - ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා 
අධ්යාපන රාජ්ය ආමාත්ය - ගරු වී.එස්. රාධාකිෂ්ණන් මහතා 
නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු රාජ්ය අමාත්ය - ගරු පාලිත රංෙග් බණ්ඩාර මහතා 
ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන රාජ්ය අමාත්ය - ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා 
ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු රාජ්ය අමාත්ය - ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා 
ආරක්ෂක රාජ්ය අමාත්ය - ගරු  රුවන් විජයර්ධන මහතා 
පුනරුත්ථාපන හා නැවත පදිංචි කිරීම රාජ්ය අමාත්ය - ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා 
 උසස ්අධ්යාපන රාජ්ය අමාත්ය - ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා  
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු රාජ්ය අමාත්ය - ගරු ඒ.ඩී. චම්පික ෙපේමදාස මහතා 
ළමා කටයුතු රාජ්ය අමාත්ය - ගරු  විජයකලා මෙහේස්වරන් මහත්මිය 
ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ රාජ්ය අමාත්ය - ගරු  සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ රාජ්ය අමාත්ය - ගරු වසන්ත  ෙසේනානායක මහතා 
කෘෂිකර්ම රාජ්ය අමාත්ය - ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා 
නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන රාජ්ය අමාත්ය - ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය 

 විද්යා, තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ රාජ්ය අමාත්ය - ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා 
 

නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරු 

තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය 
රාජ්ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු සුසන්ත  පුංචිනිලෙම් මහතා 
ගාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - අමීර් අලි  සිහාබ්දින් මහතා 
මහානගර හා බසන්ාහිර සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
නිවාස හා ඉදිකිරීම් නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා 
ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු  ෆයිසාල් කාසිම් මහතා 
තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා මුසල්ිම් ආගමික කටයුතු  නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු ඩුලිප්  විෙජ්ෙසේකර මහතා 
වැවිලි කර්මාන්ත  නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු ලක්ෂම්න් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
වරාය හා නාවික කටයුතු  නිෙයෝජ්ය  අමාත්ය - ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් මහතා 
ආපදා කළමනාකරණ නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා 
ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්ය  - ගරු (ෛවද්ය) අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය 
විෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුබසාධන නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා 
සංචාරක සංවර්ධන හා කිසත්ියානි ආගමික කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා  
විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු තාරානාත් බස්නායක මහතා    
කීඩා නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු එච්.එම්.එම්. හරිස ්මහතා 
පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා 
සව්ෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු  නිමල් ලාන්සා  මහතා 
මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා 
අධිකරණ  නිෙයෝජ්ය අමාත්ය හා බුද්ධ ශාසන  නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු එච්.ආර්. සාරති දුෂම්න්ත මහතා 
අභ්යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංසක්ෘතික කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා 
විෙද්ශ රැකියා නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා 



(xiii) 

 

සභාපති නාමාවලිය 
 

ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා, ගරු බිමල් රත්නායක මහතා, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා, ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි 
මහතා,  ගරු ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මහතා, ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය, ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා, ගරු කනක 
ෙහේරත් මහතා, ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා, ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා 

 

පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභා 

ෙත්රීම් කාරක සභාව 

ගරු කරු ජයසූරිය මහතා (සභාපති), ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා, ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා, ගරු  රවුෆ් හකීම් මහතා, 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා,  ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා, ගරු රවි කරුණානායක මහතා, ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා, 
ගරු පාඨලී චම්පික මහතා, ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා, ගරු කබිර් හාෂිම් මහතා, ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ 
මහතා, ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා, ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා, ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා, ගරු ඩග්ලස ්
ෙද්වානන්ද මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා, ගරු ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මහතා, 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 

 

ගෘහ්ය කාරක සභාව 

ගරු කරු ජයසූරිය මහතා (සභාපති), ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා, ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා, 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා, ගරු රංජිත් අලුවිහාෙර් මහතා, ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා, ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේස්වරන් 
මහතා, ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය, ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ ්මහතා 

 

සථ්ාවර නිෙයෝග පිළිබඳ කාරක සභාව  

ගරු කරු ජයසූරිය මහතා (සභාපති), ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා, ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා, ගරු චන්දිම 
වීරක්ෙකොඩි මහතා,  ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා, ගරු 
එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා, ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා 

 

පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව 

ගරු කරු ජයසූරිය මහතා (සභාපති), ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා, ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන්  මහතා, ගරු ලක්ෂම්න් 
කිරිඇල්ල මහතා, ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා,  ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා, ගරු අනුර දිසානායක මහතා, 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා, ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා, ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා, ගරු මහින්ද සමරසිංහ 
මහතා, ගරු  (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා, ගරු රවි කරුණානායක මහතා, ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා, ගරු පාඨලී 
චම්පික රණවක මහතා, ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා, ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා 
මහතා,  ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු ශාන්ති 
ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය 

 

රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව 

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා (සභාපති), ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා, ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා, ගරු පී. හැරිසන් 
මහතා, ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මහත, ගරු පාලිත රංෙග් බණ්ඩාර මහතා, ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා, ගරු සුජීව 
ෙසේනසිංහ මහතා,  ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා,  ගරු වාසුෙද්ව 
නානායක්කාර මහතා, ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා, ගරු බිමල් රත්නායක මහතා, ගරු අලි සාහිර් මවුලානා ෙසයිඩ් 
මහතා,  ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා, ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙග්සව්රන් මහතා, ගරු එස.් ශීතරන් මහතා , ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද 
ජයතිස්ස මහතා, ගරු (ෛවද්ය) කවින්ද ෙහේෂාන් ජයවර්ධන මහතා, ගරු අයි. චාල්ස් නිර්මලනාදන් මහතා,  ගරු හිරුනිකා 
ෙපේමචන්ද මහත්මිය, ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා, ගරු එස්. වියාෙල්න්දිරන් මහතා, ගරු පසන්න රණතුංග 
මහතා, ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 

 

ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා (සභාපති), ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා, ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා, ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර 
මහතා, ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා,  ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා, ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා, ගරු ලසන්ත අලගියවන්න 
මහතා, ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා, ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා, ගරු අෙශෝක් 
අෙබ්සිංහ මහතා, ගරු අනුර දිසානායක මහතා, ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා, ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා,  ගරු 
බිමල් රත්නායක මහතා, ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා, ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා, ගරු එස්. ශීතරන් මහතා, 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා, ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා,  ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා, ගරු හර්ෂණ 
රාජකරුණා මහතා,  ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා, ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහර්ුෆ් මහතා, ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් 
මහතා. 



(xiv) 

 

වරපසාද පිළිබඳ කාරක සභාව 

 ගරු තිලක් මාරපන මහතා (සභාපති), ගරු ඒ. ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා, ගරු ආර්. එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා, ගරු 
ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා, ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා, ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා, 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා, ගරු විමල් වීරවංශ මහතා, ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 

 

මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාව 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා (සභාපති), ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා, ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා, ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්ද 
මහතා, ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා, ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා, ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා, ගරු බිමල් 
රත්නායක මහතා, ගරු රංජිත් අලුවිහාෙර් මහතා, ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා, ගරු ලක්ෂම්න් ආනන්ද විෙජ්මාන්න 
මහතා, ගරු ක. තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මහතා, ගරු (ෛවද්ය) ර ෙම්ෂ් පතිරණ මහතා, ගරු විදුර විකමනායක මහතා, ගරු 
කනක ෙහේරත් මහතා, ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා, ගරු මුහම්මදු ඉබ්රාහිම් මුහම්මදු මන්සූර් මහතා, ගරු (ෛවද්ය) 
තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය, ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා, ගරු ශාන්ති ශීස්කන්දරාසා මහත්මිය, ගරු එස්. සිවෙමෝහන් 
මහතා 

 

උසස ්නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාව  

ගරු කරු ජයසූරිය මහතා (සභාපති), ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා, ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා,ගරු (ආචාර්ය) සරත් 
අමුණුගම මහතා, ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා, ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා,   ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා,  ගරු 
මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා, ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා,  ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු 
බිමල් රත්නායක මහතා, ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා, ගරු ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මහතා, ගරු එම්.ඒ. 
සුමන්තිරන් මහතා  

 
රජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා (සභාපති),ගරු  සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා, ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා, ගරු ඩග්ලස ්
ෙද්වානන්දා මහතා, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා, ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 
මහතා, ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා, ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා, ගරු ලක්ෂ්මන් ආනන්ද විෙජ්මාන්න 
මහතා,  ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි,  ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ් පතිරණ මහතා,   ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා,    ගරු අජිත් 
මාන්නප්ෙපරුම මහතා, ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා, ගරු මයන්ත දිසානායක මහතා, ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි 
මහතා, ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා,  ගරු (ෛවද්ය) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය,  ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි 
මහතා 

 

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා 
 

ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු  තිලක් මාරපන මහතා (සභාපති), ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා, ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා,  ගරු 
අරුන්දික පනාන්දු මහතා, ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා, ගරු නිමල් ලාන්සා මහතා, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන 
මහතා,  ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා, ගරු ෙජ්.එම්. 
ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා, ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා,  ගරු ක. තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මහතා, ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා, 
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා, ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා, ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා, ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් මහතා, 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා, ගරු ශාන්ති ශීස්කන්දරාසා මහත්මිය  

 
ජාත්යන්තර සබඳතා පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු රංජිත් අලුවිහාෙර් මහතා (සභාපති), ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා, ගරු දුෙන්ෂ ්ගන්කන්ද මහතා, ගරු අජිත් පී. 
ෙපෙර්රා මහතා, ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා , ගරු තාරානාත් බසන්ායක මහතා, ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා, ගරු 
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා, ගරු  එස.්එම්. චන්දෙසේන මහතා,  ගරු බිමල් රත්නායක මහතා,  ගරු අන්නාමෙලයි නෙඩ්සු 
සිවශක්ති මහතා, ගරු ලක්ෂ්මන් ආනන්ද විෙජ්මාන්න මහතා, ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා, ගරු නාලක පසාද් 
ෙකොෙලොන්ෙන මහතා,  ගරු මලිත් ජයතිලක මහතා, ගරු  (ෛවද්ය) කවින්ද ෙහේෂාන් ජයවර්ධන මහතා, ගරු මයන්ත 
දිසානායක මහතා,  ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් මහතා, ගරු පසන්න රණතුංග මහතා, ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා 

 

තිරසර සංවර්ධනය සහ පරිසර සහ සව්ාභාවික සම්පත් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව  

ගරු පවිතාෙද්වී වන්නිආරච්චි මහත්මිය (සභාපති), ගරු ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා, ගරු ලක්ෂම්න් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා, ගරු 
(ෛවද්ය) අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා,  ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මහතා, ගරු මහින්ද යාපා 
අෙබ්වර්ධන මහතා, ගරු විමල් වීරවංශ මහතා, ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා, ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා, ගරු අබ්දුල්ලාහ් 
මහර්ූෆ ්මහතා, ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා, ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා, ගරු සිසිර කුමාර අෙබ්ෙසේකර මහතා, ගරු 
අරවින්ද් කුමාර් මහතා, ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීසව්රන් මහතා, ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා, ගරු ඉ. චාල්ස ්
නිර්මලනාදන් මහතා, ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා, ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා 



(xv) 

 

කාන්තා සහ සත්ී පුරුෂ සමාජභාවය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු (ෛවද්ය) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය (සභාපති), ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය, ගරු සුෙම්ධා ජී. 
ජයෙසේන මහත්මිය, ගරු (ෛවද්ය) අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය, ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා, ගරු රන්ජන් රාමනායක 
මහතා, ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය, ගරු සිරිපාල ගමලත් මහතා,  ගරු ව ඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ ්මහතා, ගරු එඩ්වඩ් 
ගුණෙසේකර මහතා, ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා මහතා, ගරු ක. තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මහතා, ෙරොෂාන් රණසිංහ 
මහතා, ගරු ශියානි වි ෙජ්විකම මහත්මිය, ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය, ගරු හිරුනිකා ෙපේමචන්ද මහත්මිය, ගරු 
බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා,  ගරු පසන්න රණවීර මහතා, ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය, ගරු ශාන්ති 
ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය  

 
අධ්යාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව  

ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ් මහතා (සභාපති), ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා, ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා, ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් 
මහතා, ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා,  ගරු සිරිනාල් ද මැල් මහතා, ගරු ක. තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මහතා, ගරු සීනිතම්බි 
ෙයෝෙහේස්වරන් මහතා, ගරු එස.් ශීතරන් මහතා,  ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා, ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා, ගරු 
සුජිත් සන්ජය ෙපෙර්රා මහතා, ගරු මුහම්මදු ඊබාහිම් මුහම්මදු මන්සූර් මහතා, ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා, ගරු  
මුජිබුර් රහුමාන් මහතා, ගරු අංගජන් රාමනාදන් මහතා, ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය, ගරු ඥානමුත්තු 
ශීෙන්සන්  මහතා, ගරු චතුර සන්දීප ෙසේනාරත්න මහතා, ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 

 
ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු මලිත් ජයතිලක මහතා (සභාපති), ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා, ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා, ගරු ඩග්ලස ්
ෙද්වානන්දා මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා, ගරු එම්.එස.් තව්ෆික් මහතා, ගරු ධර්මලිංගම් 
සිද්ධාර්ථන් මහතා, ගරු ඒ. ඒ. විෙජ්තුංග මහතා, ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,  ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ් පතිරණ මහතා, ගරු 
එම්. ඒ. සුමන්තිරන් මහතා, ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා, ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා,  ගරු (ෛවද්ය) කවින්ද ෙහේෂාන් 
ජයවර්ධන මහතා, ගරු මයන්ත දිසානායක මහතා, ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා, ගරු මුහම්මදු ඉබ්රාහිම් මුහම්මදු 
මන්සූර් මහතා, ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා, ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 

  
ෙසෞඛ්ය සහ මානව සුභසාධනය, සමාජ සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා (සභාපති), ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය, ගරු ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා, ගරු අනුරාධ 
ජයරත්න මහතා,  ගරු ෙපේමලාල් ජයෙසේකර මහතා,  ගරු ෙජ්.සී. අලවතුවල මහතා, ගරු රංජිත් අලුවිහාෙර් මහතා, ගරු 
සිරිනාල් ද ෙමල් මහතා, ගරු ඒ. ඒ. විෙජ්තුංග මහතා, ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා,  ගරු විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මහතා, 
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා, ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා, ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා, ගරු මයිල්වාගනම් 
තිලකරාජා මහතා, ගරු ඉ. චාල්ස් නිර්මලනාදන් මහතා, ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ් මහතා, ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා, ගරු 
(ෛවද්ය) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය, ගරු (ෛවද්ය) එස්. සිවෙමෝහන් මහතා 

 
පවාහනය සහ සන්නිෙව්දනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා (සභාපති), ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා, ගරු තාරානාත් බසන්ායක මහතා, ගරු සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති මහතා, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා, ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා, ගරු ෙජ්.සී. අලවතුවල මහතා, 
ගරු ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මහතා, ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා, ගරු ලක්ෂම්න් ආනන්ද විෙජ්මාන්න මහතා, ගරු 
කනක ෙහේරත් මහතා, ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා, ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා, ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා, 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා, ගරු ඉ. චාල්ස් නිර්මලනාදන් මහතා, ගරු මුහම්මදු ඉබ්රාහිම් මුහම්මදු මන්සූර් 
මහතා, ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා, ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා, ගරු එම්.එච්.එම්. සල්මාන් මහතා 

 
කෘෂිකර්මය සහ ඉඩම් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා (සභාපති), ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා, ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා, ගරු ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා, 
ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් මහතා, ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා, ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා, ගරු ෙජොන්ස්ටන් 
පනාන්දු මහතා,  ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා, ගරු ෙජ්. සී. අලවතුවල මහතා, ගරු අන්නාමෛලයි නෙඩ්සු 
සිවශක්ති මහතා,  ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි, ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා, ගරු එස.් ශීතරන් මහතා, ගරු ආනන්ද 
අලුත්ගමෙග් මහතා, ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා, ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීසව්රන් මහතා, ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා, 
ගරු ෙක්. කාදර් මස්තාන් මහතා, ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් මහතා 

   
ෛනතික කටයුතු (දුෂණ විෙරෝධී) සහ මාධ්ය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා (සභාපති), ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා, ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා, ගරු නිමල් ලාන්සා 
මහතා, ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා, ගරු තිලක් මාරපන මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා,  ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම 
මහතා, ගරු ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මහතා, ගරු දිළුම් අමුණුගම මහතා, ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා, ගරු 
එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා,  ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා, ගරු අංගජන් රාමනාදන් මහතා, ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති 
විකමරත්න මහතා, ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් මහතා, ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා, ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා, ගරු 
එම්.එච්.එම්. සල්මාන් මහතා, ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි  මහතා 



(xvi) 

 

තරුණ, කීඩා, කලා සහ උරුමයන් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා (සභාපති), ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා, ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා, ගරු ඉන්දික 
බණ්ඩාරනායක මහතා, ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් මහතා,  ගරු බිමල් රත්නායක මහතා, ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස  මහතා, 
ගරු ඒ.ඒ. විෙජ්තුංග මහතා, ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි, ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා, ගරු සීනිතම්බි 
ෙයෝෙහේස්වරන් මහතා, ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මහතා, ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා, ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා, ගරු 
ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය, ගරු හිරුනිකා ෙපේමචන්ද මහත්මිය, ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා, ගරු මුජිබුර් 
රහුමාන් මහතා, ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා, ගරු එස්. වියාෙල්න්දිරන් මහතා 

 

ව්යාපාර සහ වාණිජ පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා  මහතා (සභාපති), ගරු ලක්ෂ්මන් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා, ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් 
මහතා, ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා, ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස් මහතා, ගරු එච්.ආර්. සාරතී දුෂම්න්ත මහතා, ගරු සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති මහතා, ගරු එස්.සී. මුතුකුමාරණ මහතා,  ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා, ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේස්වරන් මහතා, 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය, ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා, ගරු අ ෙශෝක පියන්ත මහතා, ගරු නාලක පසාද් 
ෙකොෙලොන්ෙන් මහතා, ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා, ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා, ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා, 
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා, ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් මහතා, ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 

 

බලශක්ති පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා (සභාපති), ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා, ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා, ගරු ඉරාන් 
විකමරත්න මහතා, ගරු නිමල් ලාන්සා මහතා, ගරු එච්.ආර්. සාරතී දුෂ්මන්ත මහතා, ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා, ගරු 
බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,  ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා, ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා, ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන 
මහතා, ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා, ගරු එම්.එස්. තව්ෆික් මහතා,  ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි, ගරු අජිත් 
මාන්නප්ෙපරුම මහතා, ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා, ගරු නාලක පසාද් ෙකොෙලොන්ෙන මහතා,  ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ ්
මහතා, ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා, ගරු (ෛවද්ය) එස්. සිවෙමෝහන් මහතා 

 

නිෂප්ාදන සහ ෙසේවා පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා (සභාපති), ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා, ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා, ගරු ලක්ෂම්න් 
වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා, ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා, ගරු (ෛවද්ය) අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය, ගරු එච්.ආර්. සාරතී 
දුෂ්මන්ත මහතා, ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහ්රූෆ් මහතා, ගරු සිරිනාල් ද ෙමල් මහතා, ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා, ගරු ආර්. එම්. 
පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා, ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා, ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීසව්රන් මහතා, ගරු සිසිර 
ජයෙකොඩි මහතා, ගරු සුජිත් සංජය ෙපෙර්රා මහතා, ගරු එස්. ෙපේමරත්න මහතා, ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා,  ගරු සන්දිත් 
සමරසිංහ මහතා, ගරු (ෛවද්ය) එස්. සිවෙමෝහන් මහතා, ගරු චතුර සංදීප ෙසේනාරත්න මහතා 

 

අභ්යන්තර පරිපාලනය හා රාජ්ය කළමනාකරණය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා (සභාපති),ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා, ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා, ගරු ෆයිසාල් 
කාසිම් මහතා, ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා,   ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා, ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා, ගරු නිහාල් 
ගලප්පත්ති මහතා, ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා, ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා, ගරු ෙත්නුක විදානගමෙග් 
මහතා, ගරු එස.් ශීතරන් මහතා, ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා, ගරු සිසිර කුමාර අෙබ්ෙසේකර මහතා, ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් 
අමරෙසේන මහතා, ගරු ෙව්ලුකුමාර් මහතා, ගරු මලිත් ජයතිලක මහතා, ගරු ෙක්. කාදර් මස්තාන් මහතා, ගරු (ආචාර්ය) 
ජයම්පති විකමරත්න මහතා, ගරු ශාන්ති ශීස්කන්දරාසා මහත්මිය 

 

පතිසන්ධානය හා උතුර හා නැ ෙඟනහිර නැවත ෙගොඩ නැඟීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා (සභාපති), ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා, ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ  ද සිල්වා මහතා,  ගරු 
එච්.එම්.එම්. හරීස් මහතා, ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මහතා, ගරු තිලක් මාරපන 
මහතා, ගරු බිමල් රත්නායක මහතා, ගරු එම්.එස්. තව්ෆික් මහතා,  ගරු ෙසය්යිඩ් අලි සාහීර් මවුලානා මහතා, ගරු විමලවීර 
දිසානායක මහතා, ගරු අබ්දුල්ලාහ්  මහ්රූෆ ්මහතා, ගරු අන්නාමෛලයි නෙඩ්සු සිවශක්ති මහතා,  ගරු ඊ. සරවනපවන් 
මහතා, ගරු ෙක්. කාදර් මස්තාන් මහතා, ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා, ගරු අංගජන් රාමනාදන් මහතා, ගරු (ආචාර්ය) 
ජයම්පති විකමරත්න මහතා, ගරු (ෛවද්ය) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය, ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා 

 
 

 

 

 



(xvii) 

 

විෙශේෂ කාරක සභා 
 

විෙද්ශගත ශී ලාංකිකයන් හට ඉදිරි මැතිවරණවලදී ඡන්දය පාවිච්චි කිරීමට ඇති ඉඩකඩ සලසා දීෙම් සහ ඊට 
අනුෂංගික  කරුණු විමර්ශනය කර පියවර නිර්ෙද්ශ ෙකොට  වාර්තා කිරීම පිණිස වූ විෙශේෂ කාරක සභාව 

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය (සභාපති),  ගරු ඒ. ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා, ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා, ගරු (ෛවද්ය) 

සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය, ගරු ෆයිසාල් කාසීම් මහතා, ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා, ගරු රන්ජන් 
රාමනායක මහතා, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා, ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා, ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා, 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මහතා, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා, ගරු බිමල් රත්නායක මහතා, ගරු ෙජ්. සී. අලවතුවල 
මහතා, ගරු එස්. ශීතරන් මහතා, ගරු එම්. ඒ. සුමන්තිරන් මහතා, ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා, ගරු නාලක පසාද් 
ෙකොෙලොන්ෙන මහතා, ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා, ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා, ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 

 
තිරසර සංවර්ධනය සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්ෙග් 2030 න්යාය පතය පිළිබඳ  විෙශේෂ කාරක සභාව  
 

ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා (සභාපති), ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා, ගරු වී. එස.් රාධකිෂ්නන් මහතා, ගරු නිෙරෝෂන් 
ෙපෙර්රා මහතා, ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා, ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය, ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා, ගරු 
බිමල් රත්නායක මහතා, ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහරූෆ් මහතා, ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා, ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ් පතිරණ මහතා, 
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා, ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා, ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය, ගරු එස.් 
වියාෙල්න්දිරන් මහතා 



 

 



(xix) 

 

පාර්ලිෙම්න්තුව 
 

කථානායකතුමා - ගරු කරු ජයසූරිය   මහතා  
නිෙයෝජ්ය කථානායක හා කාරක සභාපතිතුමා - ගරු තිලංග සුමතිපාල   මහතා 
නිෙයෝජ්ය  කාරක සභාපතිතුමා - ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන්  මහතා 
 

පධාන  නිලධාරි  මණ්ඩලය 
 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  මහ ෙල්කම් - ඩබ්ලිව්.බී.ඩී. දසනායක මහතා  
කාර්ය මණ්ඩල පධානී සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නිෙයෝජ්ය මහ ෙල්කම් -  ඩබ්ලිව්.එම්.එන්.පී. ඉද්දවල මහතා  
සහකාර මහ ෙල්කම්වරු  -  ෙක්.ඒ. ෙරෝහණදීර මහත්මිය, ෙක්.ඒ.ටී.ෙක්. ජයතිලක මහතා 
 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්ෙග් කාර්යාලය 
 

පා.ම.ෙල්.ෙග්  සම්බන්ධීකරණ  ෙල්කම්  - සලිනි නිල්මල්ෙගොඩ මහත්මිය 
සහකාර පධාන නිලධාරි -  
පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි - ටී.එම්.එන්.පී. ෙතන්නෙකෝන් මහත්මිය 
 

අභ්යන්තර විගණන කාර්යාංශය 

සහකාර අධ්යක්ෂ (පරිපාලන) -  එස.්බී. කුඵගම්මන මහතා 
පධාන නිලධාරි - ඒ.ඒ.එස්.පී. ෙපෙර්රා මහතා  
නිෙයෝජ්ය  පධාන නිලධාරි - ටී.ෙක්. ජයවර්ධන මහතා  
 

 ෙව්තධාරි ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
ෙව්තධාරි - අනිල් සමරෙසේකර මහතා  
නිෙයෝජ්ය ෙව්තධාරි  - නෙර්න්ද පනාන්දු මහතා  
සහකාර ෙව්තධාරි - කුෂාන් සම්පත් ජයරත්න මහතා  
සහකාර පධාන නිලධාරි -  ඒ.ටී.එස්. පුෂප් කුමාර මහතා, ජී.එම්.ජී. පියන්ත මහතා, එච්.යූ.පී. කුමාර මහතා  
ෙජ්යෂඨ් දුරකථන අධීක්ෂක - ආර්.එල්.එස්. මංගල මහතා 
 

පරිපාලන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
අධ්යක්ෂ (පරිපාලන) -  රංජන්  එෆ්. පතිනාදර් මහතා  

නිෙයෝජ්ය අධ්යක්ෂ (පරිපාලන)  -  

ආයතන කාර්යාංශය - එල්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මිය (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); ආර්. විතාරණ මහත්මිය, ෙක්.ඒ.අයි. 
ෙසේනාරත්න මහත්මිය, එම්.එම්.එම්. මබ්රුක් මහතා (පධාන නිලධාරිහු);  එස්.ආර්.එම්.එච්.ජී. සමරදිවාකර ෙමෙනවිය, එම්.එන්. 
විතානෙග් මහත්මිය,  ඒ.එස්.ද සිල්වා මහතා, එල්.බී.ආර්. පද්මසිරි මහතා, යූ.එන්. පණ්ඩිත මහත්මිය (නිෙයෝජ්ය පධාන 
නිලධාරිහු);  ඩී.වී.ඕ. වීරෙකෝන් මහත්මිය, ඩී.සී.එස්. රූපසිංහ මහත්මිය,  ෙක්.ඒ.එම්.ආර්.එස්. රුදිගූ මහත්මිය,  ඩී.ජී.එම්.එස්.එම්. 
ෙදහිගහලන්ද මහතා, ආර්.එම්.එස්. සමන්ජිකා මහත්මිය (සහකාර පධාන නිලධාරිහු); ඒ.එස.් ධර්මවංශ මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
නිලධාරි) 

මන්තී ෙසේවා කාර්යාංශය - සී. කලංසූරිය මහතා (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන);  එම්.යූ.එම්. වාසික් මහතා  (පධාන නිලධාරි);  
ෙක්.පී. චන්දන මහතා, පී.ජී.පී. පියංකර මහතා (නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරිහු);  ආර්.එච්.පී. ගුණෙසේන මහත්මිය, ආර්.පී.වයි.ටී. 
වරුසවිතාන මහත්මිය (සහකාර පධාන නිලධාරිහු); ඩබ්ලිව්.එම්.එල්.එම්. වීරසිංහ මහත්මිය (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි); ෙක්.එස.් 
සිල්වා (සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි) 

විෙද්ශ සබඳතා හා සන්ධාන කටයුතු කාර්යාංශය - එස්.ඒ.යූ. කුමාරසිංහ මහතා (සහකාර පධාන නිලධාරි), ආර්.ඒ.ඩී.එන්. ගිෙයෝවනී 
ෙමෙනවිය (පාර්ලි ෙම්න්තු නිලධාරි); ජී.වී. අමා සුදන්ති මහත්මිය,  ටී.ඩබ්ලිව්.ඒ. ජයරත්න මහත්මිය, ඩී.බී. රනධීර මහත්මිය,  
එච්.එන්.ඩී.ආර්.බී. නානායක්කාර මහතා (සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු සන්ධාන නිලධාරිහු); යූ.ජී. නුවන් දුමින්ද මහතා 
(පාර්ලිෙම්න්තු මාධ්ය නිලධාරි) 

පවාහන කාර්යාංශය - එන්.එස්.ෙක්. ෛවද්යරත්න මහතා  (සහකාර අධ්යක්ෂ පරිපාලන), ඩී.ඩී.යූ.ෙක්. මුණසිංහ මහතා (පධාන 
නිලධාරි); ෙජ්.ඒ.ඩී.ආර්. බර්නාඩ් මහතා ( ෙජ්යෂ්ඨ පවාහන නිලධාරි); පී.ඩී.එන්. පනාන්දු මහතා (සහකාර පධාන නිලධාරි); 
ෙක්.එම්.ජී.ෙක්. ජයවර්ධන මහතා, ඩබ්ලිව්.වී.ආර්. විකමරත්න මහතා ( පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරිහු) 

ෙජ්යෂඨ් ලඝු ෙල්ඛකෙයෝ -   එච්.පී.සී.එස.් තිලකරත්න මහතා 

ලඝු ෙල්ඛකෙයෝ - ආර්.පී. රසික රාජපක්ෂ මහතා,  එම්.ඒ. ජසම්ිනා මහත්මිය 

ෙජ්යෂඨ් භාෂා පරිවර්තක - ඒ. රුක්මනී ෙද්වී මහත්මිය, ඒ.ජී.එම්. නන්දනී මහත්මිය, එස.්එම්. නසීර් මහතා, එස්.එම්.ඒ.ෙක්. 
කරුණාරත්න මහතා 

භාෂා පරිවර්තකෙයෝ - එම්. එම්. හලිම්ඩීන් මහතා     
ෙජ්යෂඨ් බංගලා කළමනාකරු - එස්.එල්. දසනායක මහතා  
බංගලා කළමනාකරු -  
ෙල්ඛන භාරකරු -  එච්.සී. ගලප්පත්ති මහතා  
ෙල්ඛන සැකසීෙම් අධීක්ෂක -  ඩී.පී.ෙක්. බුත්පිටිය මහතා  



(xx) 

 

හැන්සාඩ්  ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

හැන්සාඩ්  සංසක්ාරක -  රංජනී ජයමාන්න ෙමෙනවිය 

නිෙයෝජ්ය හැන්සාඩ් සංසක්ාරකවරු - එස.් චන්දෙසේකරන් මහතා, ඩී.ෙජ්.වී. අමරසිංහ ෙමෙනවිය, සී.එන්. ෙලොකුෙකොඩිකාර ද සිල්වා 
මහත්මිය 

සහකාර හැන්සාඩ්  සංසක්ාරකවරු - ආර්.එල්.එම්. කුමාරසිරි මහත්මිය, එස.්ෙක්.එම්.ඩබ්ලිව්. සමරෙසේකර මහත්මිය,  ටී.ආර්.එම්. 
අෙනෝරත්න මහතා, ආර්.ඩී.පී. සුජීවනී මහත්මිය, එෆ.්එම්. මුන්තසිර් මහත්මිය, ඩී.පී.ඒ.එන්.එන්. වීරසිංහ මහත්මිය, 
ෙක්.ජී.එන්.පී. රෙබල් මහත්මිය, ෙක්.එච්. නීලමනී මහත්මිය, ෙක්.පී.එස.් ෙපෙර්රා මහත්මිය, ෙක්.ඒ.ෙජ්.එස්. ෙපෙර්රා 
මහත්මිය, ෙක්.ඩී.එස්. කුලරත්න අලුත්ගමෙග් මහත්මිය 

ෙජ්යෂඨ් හැන්සාඩ් වාර්තාකරුෙවෝ - එච්.ඩී.එල්.එස්. පීරිස ්මහත්මිය, ඒ. ෙමොෙහොමඩ් තම්බි මහතා, පී.ඩී.ගුණවතී මහත්මිය, ජී.එස්. 
නානායක්කාර මහත්මිය, ආර්.ෙක්. ධර්මවතී ෙමෙනවිය,  ගීතානි වර්ණසූරිය ෙමෙනවිය, පී.වී.ටී.වී. ගමෙග් අරුමාදුර මහත්මිය, 
එස්.එම්.ආර්.බී. පටලිය මහතා, ඩබ්ලිව්.ඒ. ඩී.පී. විෙජ්ෙකොණ්ඩ මහත්මිය, එච්.ජී. පූජිකා ෙමෙනවිය, එම්.එස්.එම්. ලින්නාස ්
මහතා.  

හැන්සාඩ් වාර්තාකරුෙවෝ -  එච්.ජී. ලක්ෂිත මහතා, එස්.එම්.ඒ. කුමුදිනී ෙමෙනවිය, එෆ්.එච්.ඒ.එන්. සිල්වා මහත්මිය, පී.එම්.ජී.පී. 
පියංගිකා මහත්මිය, එම්.අයි.එස්. නිෂ්රා මහත්මිය, ඊ.එච්.ඩබ්ලිව්. ඉරංගිකා මහත්මිය, ටී.ටී. කුමානායක මහත්මිය, එච්.ආර්.පී. 
චාන්දනී මහත්මිය, සී.ආර්. කරුණාරත්න ෙමෙනවිය, එම්.ඒ.ටී.ඩී. මිල්ලගසත්ැන්න මහතා, එච්.ජී. මංජුල මහතා, ඩී.ආර්.ඩී. 
ෙහට්ටිෙග් මහත්මිය, එම්.එම්.සී.ෙක්. මාරසිංහ ෙමෙනවිය, එම්.පී. නිෙරෝෂි සජීවනී මහත්මිය, ෙක්.පී. පත්මා මහත්මිය,  ටී.යූ. 
වීරෙසේකර මහත්මිය, ජී.ඒ. හිරුණි පුන්සරා ෙමෙනවිය,  එන්. ෙක්තිසව්රන් මහතා, එම්. පුෂ්පකුමාර මහත්මිය, ටී.එන්. සමරසිංහ 
මහත්මිය, ජී.එන්. රත්නසීලි මහත්මිය, එච්.ආර්.යූ.එස.් නිවර්චනා මහත්මිය 

කාරක සභා වාර්තාකරුෙවෝ - ඊ.වී.ටී.ආර්. එදිරිසිංහ මහත්මිය, ෙජ්.ඒ.ටී. සමන්තිකා මහත්මිය, පී.ජී.ෙක්.එන්. මිහිරි 
මහත්මිය,  ඉඳුනිල් ධම්මිකා මහත්මිය, ආර්. එම්. දර්ශිකා සිරිවර්ධන මහත්මිය, ෙජ්.ෙක්.අයි. නිල්මිනි මහත්මිය, සි. තුෂස්ාන්තිනි 
ෙමෙනවිය 

ෙජ්යෂඨ් සුචිගත කිරීෙම් නිලධාරි -  එම්.එම්.එම්. නසාර් මහතා, එස්.ඒ.ඩී. මෙනෝරි ෙමෙනවිය, ෙජ්. ෙනෞෂාඩ් මහතා, එම්.බී.වී.එන්.ටී. 
පනාන්දු මහත්මිය. 

සුචිගත කිරීෙම් නිලධාරිහු -  ඒ.එම්.සී.එම්. අදිකාරි මහතා  

පටිගත කිරීෙම් අධීක්ෂක - ෙජ්.එස්. වීරසූරිය මහතා 

 

මුදල් හා සැපයුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

 
අධ්යක්ෂ (මුදල්) -  ෙක්.ජී.එම්. ජයශාන්ත මහතා  

මුදල් හා ගිණුම් කාර්යාංශය - ඩී.එස්.ආර්. ගුණරත්න මහත්මිය (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); ඩබ්ලිව්.පී.එල්. ජයසිංහ මහතා,   
(පධාන නිලධාරි); සී.එම්. බුලත්සිංහල මහත්මිය, එච්.එම්.සී.එන්.ෙක්. ෙහේරත් මහත්මිය,  එච්.ඒ.ටී.ඩී. ෙහේවාආරච්චි මහත්මිය, 
පී.ෙක්.ඩී.එස්.ඩබ්ලිව්. විෙජ්ගුණවර්ධන මහතා, එස්.ඩබ්ලිව්.ටී.ආර්. ද සිල්වා මහත්මිය (නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරිහු);   
ඩබ්ලිව්.පී.ෙජ්. පුෂ්පකුමාර පතිරණ මහතා, අයි.ෙක්. සමරෙසේකර මහත්මිය,  ඩී.එම්.ඩී. අලහෙකෝන්  මහත්මිය,  එම්.ඒ.ෙක්.ඩී.සී. 
කුමාර මහතා  (සහකාර පධාන නිලධාරිහු) 

සැපයුම්  හා ෙසේවා කාර්යාංශය -  එන්.එන්. ෙව්වැල්වල මහතා  (පධාන නිලධාරි);   ෙක්.සී. පනාන්දු මහතා, සී.එම්. සුභසිංහ 
මහත්මිය (නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරිහු); ෙජ්.ඒ.ඩී. ජයසිංහ මහත්මිය, ඒ.පී.ෙක්.ෙක්.පී. තිලකරත්න ෙමෙනවිය (සහකාර පධාන 
නිලධාරිහු); ඒ.එල්.ඒ. යූ. අමරසිංහ මහත්මිය, ටී.පී. ද ෙකොස්තා මහත්මිය (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරිහු); ඒ.යූ. ෙපේමචන්ද මහතා  
(ෙජ්යෂ්ඨ සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි)  

ආහාරපාන ගිණුම්  කාර්යාංශය -  

ෙජ්යෂඨ් ගබඩා නිලධාරි - ෙක්.ඩී. කපිල  මහතා  

භාර ගැනීෙම්  නිලධාරි - ආර්.ඒ.සී. රණබාහු මහතා  

ෙජ්යෂඨ් සරප් -   

ෙජ්යෂඨ් ගබඩා භාරකරු (කාර්මික ) - ෙක්.එම්.ඒ.බී. දැලිවල මහතා  

ෙජ්යෂඨ් මිල දී ගැනීෙම්  නිලධාරි - යූ.පී.ආර්. ගුණවර්ධන මහතා  

ගබඩා භාරකරු- එල්.ඩී.ජී. ෙපෙර්රා  මහතා 



(xxi) 

 

 සම්බන්ධීකරණ ඉංජිෙන්රු ෙදපාර්තන්තුව 
 

සම්බන්ධීකරණ  ඉංජිෙන්රු - එන්.ජී.එස.් ෙපෙර්රා මහතා  
නිෙයෝජ්ය සම්බන්ධීකරණ ඉංජිෙන්රු -  ඩී.එල්.ඩී. අදිකාරි මහතා  
ෙජ්යෂඨ් පධාන පරීක්ෂක (සිවිල්)  - පී.ආර්.එස්.ආර්. ෙපරමුෙණ් මහතා  
පධාන පරීක්ෂක (විදුලි) - ඩබ්ලිව්.ජී.ඩබ්ලිව්.එම්.පී.පී.බී. වීරෙකෝන් මහතා  
 පරීක්ෂක (සිවිල්) -   සී. එස්. බාලසූරිය මහතා 
පරීක්ෂක (විදුලි) -  එස.් එස්. ඇල්විටිගල මහතා  
සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි - එම්. එම්. ධර්මෙසේන මහතා   
ෙජ්යෂඨ් කාර්මික නිලධාරි (විදුලි) - ඩබ්ලිව්.ආර්.ඒ. ද මැල් මහතා, පී.ඩබ්ලිව්.ඒ.යූ.ෙක්. දයාරත්න මහතා, පී.ආර්. කරුණාතිලක මහතා  
ෙජ්යෂඨ් කාර්මික නිලධාරින් (සිවිල්) - ෙජ්.ඩී.ෙක්.ෙක්. ජයසූරිය මහතා 
කාර්මික නිලධාරින් (විදුලි) -  පී.ඒ.එස්. ලලිත් කුමාර මහතා  

 

ආහාරපාන සහ ගෘහපාලන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
අධ්යක්ෂ (ආහාරපාන සහ ගෘහපාලන ෙසේවා)  -  එස්.සී.බී. ෙපෙර්රා මහතා. 
විධායක සූපෙව්දී-  සී.ආර්. සිල්වා මහතා  
විධායක  ගෘහ පාලක -  
නිෙයෝජ්ය ආහාරපාන කළමනාකරු - ඒ.ෙක්.ඒ.එල්. අමරසිංහ මහතා  
සහකාර විධායක සූපෙව්දී -  යූ.ආර්.ආර්. පනාන්දු මහතා 
සහකාර ගෘහපාලක - එම්.ඩී. ෙපෙර්රා මහතා 
ෙජ්යෂඨ් ආපනශාලා කළමනාකරුෙවෝ - ෙක්.එම්.එච්. නලින් ෙරොඩ්රිෙගෝ මහතා, ඩබ්ලිව්.එම්.ආර්. ජිෙන්න්දසිංහ මහතා 
ආපනශාලා කළමනාකරුෙවෝ -  එච්.යූ. ෙපෙර්රා මහතා, බී.ජී.වී. පතිරණ මහතා, ඩබ්ලිව්.එස්.එස්. ෙපෙර්රා මහතා, ෙක්.එන්.සී. 

ෙපෙර්රා මහතා 
 උද්යාන අධීක්ෂක -   
ෙජ්යෂඨ් ගෘහපාලක අධීක්ෂක: එම්.ඩී.ඊ.එම්.එන්. කරුණාරත්න මහතා 
ගෘහපාලන අධීක්ෂකවරු - පී.පී.එන්.එස්. පුෂප්කුමාර මහතා,   ෙක්.එන්. බස්නායක මහතා, එස්.ඩී. රත්නසිරි මහතා , ෙක්.එච්. 

යසපාල මහතා 
ආහාරපාන අධීක්ෂකවරු - එල්.ජී. ජයවර්ධන මහතා,  ෙජ්.ඒ.එන්.එස.් ෙපෙර්රා මහතා, ෙක්.ඒ.ඩී.ඒ. විෙජ්සිරි මහතා, ෙක්.ඒ.ඒ. 

ජයන්ත මහතා, ෙක්.ඒ.ෙජ්.අයි. තිලකරත්න මහතා, එල්.පී. ෙපෙර්රා මහතා, ෙක්.ජී.පී.ෙක්. ගම්ලත් මහතා, ෙක්.ඩී.එම්.එස්. 
පනාන්දු මහතා, එන්.ඩී. විජයසුන්දර මහතා, එම්.පී.එන්. චන්දසිරි මහතා, එස්.සී. ෙර්ණුකා මහත්මිය 

 මුළුතැන්ෙගයි සැපයීම් අධීක්ෂක -      
අංශ භාර සූපෙව්දී -   එස්.ඊ. ජිනදාස මහතා,  ෙක්.ඩී.එස.් පැෙටෝනියස් මහතා., ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්.ඩී. විකමසිංහ මහතා, ෙක්.ඩබ්ලිව්.ජී. 

නිසස්ංක මහතා 
සහකාර පධාන නිලධාරි -  ෙක්.ෙක්.ඩී. ගාමිණී මහතා 
ෙජ්යෂඨ් පධාන සූපෙව්දී - එච්.ඒ. පද්මකුමාර මහතා, ආර්.ජී.ෙක්. කඳනආරච්චි මහතා,  ෙක්.ඩී.යූ. ගුණරත්න මහතා 
පධාන සූපෙව්දීහු -     ඩී.එස්. ෙසෝමවීර මහතා,  ෙජ්.එම්.ආර්. ෙපේමලාල් මහතා, එච්.ටී. රණසිංහ මහතා,  ඩී.ෙජ්.පී. මහවත්ත මහතා, 

එච්.ජී.පී. ෙපෙර්රා මහතා, ෙක්.ඩී. පියසිරි මහතා   

 
ව්යවසථ්ාදායක ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

අධ්යක්ෂ (ව්යවසථ්ාදායක ෙසේවා) - ෙජ්.ආර්. ගජවීර ආරච්චිෙග් මහතා  

සභාෙල්ඛන කාර්යාංශය - එච්.ඊ. ජනකාන්ත සිල්වා මහතා (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන), එම්.ෙජ්. ෙපෙර්රා මහතා, අනිල් 
ෙහේවාවසම් මහතා, එන්.ආර්.ඩබ්ලිව්. අභයවර්ධන ෙමෙනවිය (පධාන නිලධාරිහු); ඩබ්ලිව්.ඒ.ෙක්.සී. උඩෙපොල මහතා, පී.එච්. 
කුමාරසිංහ මහතා,   ෙක්.ආර්. ෙහේරත් මහතා (නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරිහු); ෙජ්. නසීර්ඩීන් මහතා, ෙක්.සී.ෙක්. පීරිස ්මහත්මිය, 
ඒ.සී.එෆ්. නූෂ්රත් මහත්මිය (සහකාර පධාන නිලධාරිහු);  එස්.එල්. විකම මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි) 

පනත් ෙකටුම්පත් කාර්යාංශය - ජී. තච්චනරාණි ෙමෙනවිය (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); ඊ.ඒ.ඩී. දයා බන්දුල මහතා (පධාන 
නිලධාරි); ජී.එන්.ඩී. තිලකරත්න මහත්මිය, එස්.ඒ.එම්. ෂහීඩ් මහතා,  ඩබ්ලිව්.එල්.එස්.ඩී. ද අල්විස ්මහත්මිය  (සහකාර පධාන 
නිලධාරිහු)  

කාරක සභා කාර්යාංශය - සී.අයි. දිසානායක මහත්මිය, ෙක්.ජී. සරත් කුමාර මහතා (සහකාර අධ්යක්ෂවරු - පරිපාලන); ඒ.එම්. 
නිලාමුදීන් මහතා (පධාන නිලධාරි);  එස.්පී. ගමෙග් මහත්මිය (නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරි); එච්.ආර්.ද ෙසොයිසා මහත්මිය, 
වී.පී.ජී.එස්. විදානපතිරණ මහත්මිය, ආර්.ඒ.එන්.ඩී. අල්විස් මහත්මිය, ජී.ආර්.යූ. ගමෙග් මහත්මිය (සහකාර පධාන නිලධාරිහු)  

උපෙද්ශක කාරක සභා කාර්යාංශය -         



(xxii) 

 

රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ හා ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභා කාර්යාංශය - එන්.එස්. විකමරත්න මහත්මිය,  ඒ.සී.පී. සූරියප්ෙපරුම 
මහත්මිය (සහකාර අධ්යක්ෂවරු - පරිපාලන); ඊ.ඩී.ෙජ්. විකමසිංහ මහතා, ඩී.ආර්.එස්. පනාන්දු මහතා, එම්.ෙක්.එස්.ඩී. අල්විස ්
මහත්මිය (නි ෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරිහු);  බී.ෙජ්. අබ්සිංහ මහත්මිය, ආර්.සී. විෙජ්තිලක මහතා (සහකාර පධාන 
නිලධාරිහු);  ඩබ්ලිව්.ජී. සුනිල් ශාන්ත මහතා, ෙක්.ටී.එල්.ඒ. චන්දසිරි මහතා, එම්.ආර්.බි. ෙසේනාරත්න මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
නිලධාරිහු) 

මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක සභා කාර්යාංශය - ඊ.ඩී.එස.්එම්. පනාන්දු මහත්මිය (සහකාර අධ්යක්ෂ-පරිපාලන); ෙක්.ටී. සී.ෙක්. 
පීරිස ්මහත්මිය (පධාන නිලධාරි); ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්.එන්.එස.්සී. පනාන්දු මහතා,  එච්.ආර්.සී. සිල්වා මහතා (නිෙයෝජ්ය පධාන 
නිලධාරි);  ආර්.ඒ.ආර්.එල්. රණවක මහතා, එම්.ආර්.ඩී.ටී. තිලකසිරි මහතා (සහකාර පධාන නිලධාරිහු); ඩබ්ලිව්.ෙක්.ඩී.එස්. 
කුමාරසිරි මහතා, ආර්.එම්.ඩී.ෙක්. පියදර්ශනී ෙමෙනවිය (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරිහු) 

පුසත්කාලයාධිපති -  පී.එච්.එන්. ෙපේමසිරි මහතා  
නිෙයෝජ්ය පුසත්කාලයාධිපති - ෙක්.ඒ.ඩී.ආර්. ෙසේපාලිකා ෙමෙනවිය 
සහකාර පුසත්කාලයාධිපති -   එස්.එල්. සියාත් අහමඩ් මහතා, ෙක්.ඩී.එස්. විෙජ්නායක ෙමෙනවිය, ජී. රත්නායක මහතා      
කනිෂඨ් සහකාර පුසත්කාලයාධිපති 1 ෙශේණිය - එච්.එස්. රත්නායක මහත්මිය        
කනිෂඨ් සහකාර පුසත්කාලයාධිපති  -    ඩබ්ලිව්.ඒ. ගුණරත්න මහතා  
පධාන පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි -  ජී. කුමානායක මහතා  
ෙජ්යෂඨ් පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි -  එම්. අජිවඩීන් මහතා 
පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි -  ජී.ආර්.  අෙය්ෂා ෙගොඩගම ෙමෙනවිය,   පී.එල්.ටී. එරන්දතී මහත්මිය 
සහකාර පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි - ආර්.එන්.එච්. විෙජ්තිලක මහත්මිය, එච්.පී.ඒ.එස්. අෙබ්ෙකෝන් මහත්මිය,  ෙජ්.එස්. අමුෙගොඩ ආරච්චි 

මහත්මිය, වි. මුරලිතාස් මහතා 

පධාන පාර්ලිෙම්න්තු කථා පරිවර්තක  -  ඩබ්ලිව්.එම්.යූ. බණ්ඩාර මහතා  

නිෙයෝජ්ය පධාන පාර්ලිෙම්න්තු  කථා පරිවර්තකෙයෝ - එම්.ඉෙසඩ්.එම්. මර්සුක් මහතා, අයි.එල්. අබ්දුල් ජබ්බාර් මහතා, ෙජ්.ඒ.එස්.පී. 
ෙපෙර්රා මහතා 

ෙජ්යෂඨ් පාර්ලිෙම්න්තු කථා පරිවර්තකෙයෝ - ෙක්.එම්. කිස්ෙටෝපර් මහතා, එම්.එස්. ෙසයින් ෆාසිල් මහතා,  අයි.ඩී.එල්.  රත්නසීලී 
මහත්මිය, ෙක්.ඩී.ආර්. පද්මසිරි මහතා, ඒ. සරවනබවානන්දන් මහතා, සී.ෙජ්. කරුණාරත්න මහතා, ඒ.ජී. ෙමොහමඩ් ෆික්රි 
මහතා, එස්.ආර්.එම්. නිසාම් මහතා, ජී.එෆ්.බී. සුෙර්ෂව්රන් මහතා, එන්.බී.සී.ෙජ්. නිස්සංග මහත්මිය, එච්.වී.එස්. හීන්ෙදනිය 
මහත්මිය, ජී.වී.එස්. විෙජ්සිංහ මහතා 

පාර්ලිෙම්න්තු  කථා පරිවර්තකෙයෝ - ඩී.ඩී.වී.එන්. ධම්මෙග් මහතා,  ඩබ්ලිව්.එම්. රාජපක්ෂ මහතා, පී.එල්.පී.එල්. කුමාරසිරි මහතා, 
පී. ශාන්තකුමාර් මහතා, එස.් රෙම්ෂක්ුමාර් මහතා, ආර්. වසන්ති ෙපෙර්රා මහත්මිය, එම්. අජිත්කුමාර් මහතා,  ජී. ෙජයචන්ද 
මහතා, එම්.එච්.එම්. රාමිස් මහතා, ඊ.ඒ. අමරෙසේන මහතා, ඊ.එම්.එන්.එස්.එම්. ඒකනායක මහතා, ඒ.එල්.ඒ.ඩී. තියුමිණී 
මහත්මිය, ෙක්.එම්.පී.ජී.ෙක්. ෙසේනාරත්න මහත්මිය, එම්.ඉෙසඩ්.එම්. අස්කා මහතා 

 

ෙතොරතුරු පද්ධති හා කළමනාකරණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

අධ්යක්ෂ (ෙතොරතුරු පද්ධති හා කළමනාකරණ) - එච්.එම්.සී. ෙපෙර්රා මහතා  

පද්ධති ඉංජිෙන්රු - එන්.බී.යූ. නවගමුව මහතා           

පද්ධති  විශේල්ෂක - සී.ෙජ්. විල්ෙලෝරආරච්චි මහතා 

සන්නිෙව්දන / ආරක්ෂක ඉංජිෙන්රු - ජී. එන්. ලක්මහල් මහතා  

පද්ධති සැලසුම්කරු -   

පද්ධති පාලක -  ඒ.එස.්ඩී.එම්. විකමරත්න මහතා  

ෙවබ් අඩවි ජාල පාලක - එන්.ජී.එල්.එස්. කරුණාතිලක මහතා  

ෙජ්යෂඨ් පරිගණක වැඩසටහන් සම්පාදක  - ඩී. පණ්ඩිත මහතා 

 පරිගණක වැඩසටහන් සම්පාදක - පී.එම්.එම්. චන්දිමා ෙමෙනවිය 

ෙවබ් සංසක්ාරක (සිංහල / ඉංගීසි) - යූ.එල්. ගීගනෙග් මහතා  

ෙවබ් සංසක්ාරක ( ඉංගීසි/ ෙදමළ) - එම්.එන්.එම්. ෂි ෆාක් මහතා  

සහකාර පරිගණක වැඩසටහන් සම්පාදක - පී.එල්.අයි.ජී. කුෙර් මහත්මිය 

සහාය කවුළු සම්බන්ධීකාරක - බී.එන්.එච්.  තිෙසේරා මහත්මිය 

 පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි - අයි.සී.ෙක්. රණසිංහ මහත්මිය. 

ෙජ්යෂඨ් පරිගණක කියාකරුෙවෝ -  පී. ෙජහන්යා මහත්මිය,  ෙජ්.එස්. ෙකොළඹෙග් මහතා, ෙක්.ජී.එස.් ෙසව්වන්දි මහත්මිය, 
එන්.එන්. ෙහට්ටිෙග් මහත්මිය, ඩබ්ලිව්.එච්.යූ.ඩී. පියතුංග මහතා, ඒ.ජී.ආර්.ෙක්. අෙබ්රත්න මහතා, එන්.ඩී.ඩී.පී. ෙපේමසිරි මහතා 

පරිගණක කියාකරුෙවෝ -  ෙක්.පී.පී.එස.් ෙරෝමවර්ධන මහතා, ෙක්.ඩී.ජී.එම්. කිෂාන්ත මහතා, ඩබ්ලිව්.ඩී.ඒ. ජයරුක්ෂි මහත්මිය, 
එල්.ජී. ආශික් අලි මහතා, ඒ.ආර්.එම්. රිකාස් අලි මහතා, ඒ.එම්. ෆවුසුල් අමීන් මහතා  

ෙජ්යෂඨ් පරිගණක තාක්ෂණෙව්දී - ජී.එම්.ටී. ෙපෙර්රා මහතා, එච්.එස්. සත්යජිත් මහතා  
ෙජ්යෂඨ් තාක්ෂණ සහකාර - වී.ආර්.එස්.ෙජ්. ෙසෝමරත්න මහතා, ඩබ්ලිව්.එස්. සුරංග මහතා 
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பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் 
[2015, ஓகஸ்ட் 17  ெபா த் ேதர்த ல் ெதாி ெசய்யப்பட்ேடார்] 

  

அ 
அேசாக்க, பிாியந்த  ஆர்.டீ. ( த்தளம்) 
அைடக்கலநாதன்,  அ. (வன்னி) 
அத் ேகாரல, தி மதி தலதா  (இரத்தின ாி) 
அப் ஹாமி,  மாக்காவிட்ட ஆரச்சிேக ெதான் ெஹக்ரர் ைஹஜினஸ் ( த்தளம்)  
அேபகுணவர்தன, பஹலேக ேராஹித்த பியதிஸ்ஸ (க த் ைற) 
அேபசிங்க, அேசாக்   (கு நாகல்) 
அேபேசகர, சிசிர குமார  வ னி ெமண் ஸ் பிாியன்ஜித் ேஹமந்த ( த்தளம்) 
அேபவர்தன, மஹிந்த யாப்பா (மாத்தைற) 
அேபவர்தன, ல மன் யாப்பா (ேதசியப் பட் யல்) 
அேபவர்தன, வஜிர  (கா ) 
அமரேசன, இந் னில் ஷார கிரான பத்திெரன்ெனெஹலாேக (கு நாகல்) 
அமர ங்க, ேஜான் எந்தனி எம்மா வல் (கம்பஹா) 
அமர ர, மஹிந்த (அம்பாந்ேதாட்ைட) 
அ கம, சரத்  (ேதசியப் பட் யல்) 
அ கம, தி ம் சுராஜ் பண்டார (கண் ) 
அலகியவன்ன , லசந்த,  அ. (கம்பஹா) 
அலவத் வல, ேஜ.சீ. (கு நாகல்)  
அ த்கமேக, அ த்கமேக ஆனந்த (கண் )  
அ த்கமேக, மஹிந்தானந்த மீதலாேவ (கண் ) 
அ விஹாேர, ரஞ்சித்,  (மாத்தைள) 
அ விஹாேர, வசந்த,  (மாத்தைள) 
அழஹப்ெப ம, டலஸ் தஹம் குமார (மாத்தைற) 

இ 

இந்திக, அ த்த ேஹரத் ஹிட் ஹாமி அப் ஹாமிலாேக ெதான்  (கம்பஹா) 
இராமநாதன், அங்கஜன் (ேதசியப் பட் யல்)  
இஸ்ஹாக், அப் ல் ரஹுமான் (அ ராத ரம்)  

ஏ 

ஏக்கநாயக்க, ாி.பி. ( கு நாகல்) 
  

க 
கேணஷன், எம். (ெகா ம் ) 
கம்மன்பில, உதய பிரபாத் (ெகா ம் ) 
கமேக, தி மதி அேனாமா (ேதசியப் பட் யல்) 
கமேக, தயா (திகாம ல்ல) 
கமேக, ெதான் சந்திம (அ ராத ரம்) 
கமலத், சிறிபால, (ெபாலன ைவ) 
க ணாதிலக, கயந்த (கா ) 
க ணாநாயக்க, ர ந்திர சந்திேரஸ் (ெகா ம் ) 
கலப்பத்தி ஆரச்சிேக, நிஹால் (அம்பாந்ேதாட்ைட)  
கன்கந்த, ேனஷ் (இரத்தின ாி) 
காாியவசம், அக்கில விராஜ்  (கு நாகல்) 
கிாிஎல்ல, ல மன் பண்டார (கண் ) 
கிேர , ெகாந்தகமேக ெமாஹான் லால்  (ெகா ம் ) 
குணேசகர, எட்வட் ெதஹிவல யனேக (கம்பஹா) 
குணேசகர, ரத்நாயக்க தியன்ேசலாேக பத்ம உதய சாந்த (ெமானராகைல) 
குணவர்தன, எம்.ேக.ஏ. .எஸ். (ேதசியப் பட் யல்) [இறப் : 2016 சனவாி 19] 
குணவர்தன, திேனஷ் சந்திர பசிங்க (ெகா ம் ) 
குணவர்தன, பந் ல (ெகா ம் ) 
குமார், அ. அரவிந்த் (ப ைள) 
குமார்,  எம். ேவ  (கண் ) 
குமாரசிங்ஹ, தி மதி கீதா சமன்மலீ (கா ) 
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குமாரசிறி, ஜயசுந்தர தியன்ேசலாேக ஆனந்த (ெமானராகைல) 
ெகாெலான்ேன, நாலக்க பிரசாத் (ெபாலன ைவ) 
ேகாடீஸ்வரன், க ந்திரன் (திகாம ல்ல) 

ச 

சந்திரசிறி, கஜதீர விதாென ஆரச்சிேக பான்ஸ் (மாத்தைற) 
சந்திரேசன, சமரேகான் தியன்ேசலாேக (அ ராத ரம்) 
சம்பந்தன், இராஜவேராதயம்  (தி ேகாணமைல) 
சமரசிங்க, சந்தித் (ேககாைல) 
சமரசிங்க, மஹிந்த (ேதசியப் பட் யல்)  
சமரவிக்ரம, ம க் (ேதசியப் பட் யல்) 
சமர ர, மங்கள  (மாத்தைற) 
சமர ர, ர ந்திர (ப ைள) 
சமர ர, ஜயந்த (க த் ைற) 
சரவணபவன்,  ஈஸ்வரபாதம் (யாழ்ப்பாணம்) 
சல்மான், ெமாெஹாமட் ஹபீல் ெமாெஹாமட் (ேதசியப் பட் யல்) 
சித்தார்த்தன், த ம ங்கம் (யாழ்ப்பாணம்) 
சியம்பலாப்பிட் ய, பஸ்நாயக்க ராளலாேக ரஞ்ஜித்  (ேககாைல) 
சிவசக்தி, அண்ணாமைல நேடசு (வன்னி) 
சிவேமாகன், சிவப்பிரகாசம் (வன்னி)  
சிறீதரன், சிவஞானம்  (யாழ்ப்பாணம்) 
சிஹாப்தீன், அமீர் அ  ெசயிட் ஹம்மத் (மட்டக்களப் ) 
சுமதிபால, திலங்க (ேதசியப் பட் யல்) 
சுமந்திரன், மதியாபரணம் ஆபிரகாம்  (யாழ்ப்பாணம்) 
சுேரஷ், வ ேவ  (ப ைள) 
சுவாமிநாதன், டீ.எம். (ேதசியப் பட் யல்) 
ெசயிட், அ  சாஹிர் ெமளலானா (மட்டக்களப் ) 
ெசெனவிரத்ன, ல மன் பிந்  ஜயதிலக (ப ைள)  [2015 ெசப்ெரம்பர் 16ஆம் திகதியி ந் ] 
ெசெனவிரத்ன, ேஜான்  (இரத்தின ாி) 
ேசமசிங்க, அசங்க ெஷஹான் (அ ராத ரம்) 
ேசனசிங்க, அர்ஜுன சுஜீவ (ெகா ம் ) 
ேசனாதிராசா, மாைவ. ேசாமசுந்தரம் (யாழ்ப்பாணம்) 
ேசனாநாயக்க, வசந்த நேரஷ் பராக்கிரம (ெபாலன ைவ) 
ேசனாரத்ன, நம் கார ெஹலம்பேக சத் ர சந்தீப (கம்பஹா) 
ேசனாரத்ன, நம் கார ெஹலபேக ராஜித ஹாிஸ்சந்திர (க த் ைற) 
 ெசாய்சா, விஜித் விஜய னி (ேதசியப் பட் யல்) 

 

த 

தசநாயக்க, ெதான் ஆத்தர் சாமர சம்பத் (ப ைள) [2015 ெசப்ெரம்பர் 14ஆந் திகதி இராஜினாமா] 
த சில்வா, அகம்ெபா  ெமாஹான் பிாியதர்ஷன  (கா ) 
த சில்வா, நிெலத்தி நிமல் சிறிபால (ப ைள) 
த சில்வா, ஹர்ஷ  (ெகா ம் ) 
த சில்வா, ஹா வாெமெரஞ்ஞ பியல் நிசாந்த (க த் ைற) 
த ெசாய்சா, திாிமா ர ரஞ்ஜித்  (இரத்தின ாி) 
த ெமல், சிறினால் (ேதசியப் பட் யல்) 
திசாநாயக்க, எஸ்.பி. (ேதசியப் பட் யல்)  
திசாநாயக்க, சா ந்த  (கு நாகல் ) 
திசாநாயக்க, மிந்த  (அ ராத ரம்) 
திசாநாயக்க, மயந்த யஸ்வன்த்  (கண் )  
திசாநாயக்க, டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர (திகாம ல்ல) 
திசாநாயக்க, ரகுமார் (அ ராத ரம்) 
தி ஷான், ெதனகம வித்தாரனேக சானக (அம்பாந்ேதாட்ைட) 
திஸாநாயக்க, அ ர குமார  (ெகா ம் ) 
திஸாநாயக்க, எரன்ஜன் நவின் ( வெர யா) 

ைரெரட்ணசிங்கம், கதிர்காமத்தம்பி (ேதசியப் பட் யல்) 
ஷ்மந்த, ேஹவா ராளலாேக சாரதி (ேககாைல) 

ெதவரப்ெப ம, பா த குமார  (க த் ைற) 
ெதன்னக்ேகான், ஜனக பண்டார (மாத்தைள) 
ேதவானந்தா, டக்ளஸ் (யாழ்ப்பாணம்) 
ெதாண்டமான்,  ஆ கன் ( வெர யா) 
ெதளபீக், ஹம்ம  ஷாீப் (ேதசியப் பட் யல்) [2016 சனவாி 22ஆம் திகதியி ந் ] 
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ந 
 

நவவி, ெமாெஹாமட் ஹனீபா ெமாெஹாமட் (ேதசியப் பட் யல்) 
நாணாயக்கார, ம கஸ்ெப ேகாரேலேக ந ன் ம ஷ  (கா ) 
நாணாயக்கார, வாசுேதவ  (இரத்தின ாி) 
நாவின்ன,  ஆர்.எம்.எஸ்.பி. (கு நாகல்) 
நிர்மலநாதன், இ தயநாதன் சாள்ஸ் (வன்னி) 

ப 
  

பண்டார, தி மதி குல ங்க திசாநாயக்க தியன்ேசலாேக சந்திராணி ஒபீ யா (அ ராத ரம்) 
பண்டார, ஆர்.பி. பா த  ரங்ேக ( த்தளம்)  
பண்டாரநாயக்க, இந்திக  (கு நாகல்) 
பண்டாாிெகாட, பந் ல லால் (கா ) 
பத்திரண, அகலங்க த்திக உதித்த ெதத் வ (மாத்தைற) 
பத்திரண, ரேமஷ் சமிந்த ெபந்ெதாட்ட  (கா ) 
பர்னாந் ,  அ ந்திக  ( த்தளம்) 
பர்னாந் ,  ேஜான்ஸ்ரன் ேசவியர் (கு நாகல்) 
பரணவித்தானேக, க ணாரத்ன  (இரத்தின ாி) 
பழனி, திகம்பரம் ( வெர யா) 
பஸ்நாயக்க, பஸ்நாயக்க தியன்ேசலாேக ல்ஹான் தாராநாத்  (கு நாகல்) 
பாலசூாிய, தாரக்க ரமன்ய (ேககாைல) 
பியதாச, கலாந் ெகாட கங்கானம்ேக ( வெர யா) 
பிரனாந் , ஹாீன்  (ப ைள)  
பிேரமசந்திர, தி மதி ஹி னிகா எராஞ்ஜ  (ெகா ம் ) 
பிேரமதாச, அபெதன்ன ேதவயலாேக (ேககாைல) 
பிேரமதாஸ, சஜித் (அம்பாந்ேதாட்ைட) 
பிேரமரத்ன, சுத்தச்சாாிேக (மாத்தைற) 
பிேரமஜயந்த், அச்சிேக ெதான் சுசில்  (ெகா ம் ) 

ஞ்சிநிலேம, சுசந்த கல்க வ (தி ேகாணமைல) 
ெபர்னாந் ள்ேள, தி மதி பர்பச்சுவா சுதர்ஷினி (கம்பஹா) 
ெபேரரா, அச்சிேக ெதான் வித்தான ல மன் வசந்த  (மாத்தைள) 
ெபேரரா, அஜித் பத்மகாந்த  (க த் ைற) 
ெபேரரா, கு கமேக சனத் நிசாந்த ( த்தளம்) 
ெபேரரா, சகேதா ேக சுஜித் சஞ்ஜய (ேககாைல) 
ெபேரரா, லான் (ேதசியப் பட் யல்) 
ெபேரரா, நாணாயக்கார வர்ணகுல பட்டெபந்திேக நிேராஷன் அர்ட்  பிாியந்த  ( த்தளம்) 
ைபசல், ெமாஹமட் காசிம் ெமாஹமட் (திகாம ல்ல) 
ெபான்ேசகா, கார்திேஹவா  சரத் சந்திரலால் (ேதசியப் பட் யல்) [2016 ெபப்ரவாி 08ஆந் திகதியி ந் ]  
ெபௗ , ஏ.எச்.எம். (ேதசியப் பட் யல்) 
 

ம 
 

மேகஸ்வரன், தி மதி விஜயகலா (யாழ்ப்பாணம்) 
மத் ம பண்டார, ரத்நாயக்க தியன்ேசலாேக ரஞ்ஜித் (ெமானராகைல) 
மயில்வாகனம், திலகராஜா ( வெர யா) 
மாிக்கார், சயி ல்லா ஸ்தஜாப் (ெகா ம் ) 
மன்சூர், இப்ராஹிம் ஹம்ம  ஹம்ம  (திகாம ல்ல) 
மஸ்தான், காதர் காதர் (வன்னி) 
மஹ் ப், இம்ரான் (தி ேகாணமைல) 
மாயா ன்ேன, சரத் சந்திரசிறி (ேதசியப் பட் யல்) [2015 ெசப்ெரம்பர் 04ஆந் திகதி இராஜினாமா] 
மாரசிங்க, சந்திரஜித் ஆசுேபாத (ேதசியப் பட் யல்) 
மாரபன, திலக் ஜனக (ேதசியப் பட் யல்) 
மான்னப்ெப ம, அ. அஜித்குமார (கம்பஹா)   

த் குமாரண, சரத் சந்திரசிறி  (அ ராத ரம்) 
த் , சிவ ங்கம் ( வெர யா) 

ெஹட் கமேக, நிசாந்த  (கா ) 
ஸ்தபா, ைபசர் (ேதசியப் பட் யல்) 
ஹம்ம , அப் ல்லாஹ் மஹ் ப் ஹம்ம  (தி ேகாணமைல) 
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  ய 
யாப்பா அப் ஹாமிலாேக, அ ர பிாியதர்ஷன  (கு நாகல்) 
ேயாேகஸ்வரன், சீனித்தம்பி   (மட்டக்களப் ) 
   
  

ர 

ரணசிங்க ஆரச்சிேக, ெறாஷான், அ த்த (ெபாலன ைவ) 
ரண ங்க, அர்ஜுன (கம்பஹா) 
ரண ங்க, பிரசன்ன (கம்பஹா) 
ரணவக்க, அச்சிேக பாட்டளி சம்பிக  (ெகா ம் ) 
ரண ர, ளத்ெவலேக பிரசன்ன (கம்பஹா) 
ரத்நாயக்க, ஆர்.எம்.சி.பி. ( வெர யா) 
ரத்நாயக்க, சாகள கேஜந்திர (மாத்தைற) 
ரத்நாயக்க, ரேகான் பிமல் நிேராஷன் (ேதசியப் பட் யல்) [2015 ெசப்ெரம்பர் 14ஆம் திகதியி ந் ] 
ரத்வத்ேத, ெலாஹான்  எவின்தர (கண் ) 
ரதன ேதரர், வண. அத் ர ேய (ேதசியப் பட் யல்) 
ரஹுமான், ெமாெஹாமட் ஜி ர் (ெகா ம் )  
ராதாகி ஷ்ணன், ேவ சாமி  ( வெர யா) 
ராமநாயக்க, சத்த வித்த, அ.அ. ரஞ்சன்  (கம்பஹா) 
ராஜக ணா, ஹர்ஷன சு ன் (கம்பஹா) 
ராஜபக்ஷ, நாமல் (அம்பாந்ேதாட்ைட)  
ராஜபக்ஷ, மஹிந்த (கு நாகல்) 
ராஜபக் ஷ, விஜயதாஸ (ெகா ம் ) 
ராஜபக் ஷ, சமல்  ஜயந்த (அம்பாந்ேதாட்ைட) 
ாிஷாட், அப் ல் (வன்னி) 

    
 

ல 
ெலாக்குேக, காமினி குலவங்ஷ (ெகா ம் ) 

 

  

வ 
வக்கும் ர, ஜானக  (இரத்தின ாி) 
வர்ணகுலசூாிய, அந்தனி நிமல் லான்சா (கம்பஹா) 
வன்னிஆரச்சி,  தி மதி பவித்ராேதவி (இரத்தின ாி) 
விக்கிரமசிங்க, ரணில் (ெகா ம் ) 
விக்கிரமநாயக்க, வி ற (க த் ைற) 
விக்கிரமரத்ன, இரான்  (ெகா ம் ) 
விக்ரமரத்ன, ஜயம்பதி (ேதசியப் பட் யல்) 
வித்தானேக, அங்கும்பர ஆரச்சிேக ேஹஷான் விஜய (இரத்தின ாி) 
விதானகமேக, ேத க அமித் (ப ைள) 
வியாேழந்திரன், சதாசிவம் (மட்டக்களப் ) 
விஜித, ேப ெகாட ஆரச்சிேக (ெமானராகைல) 
விேஜசிறி, ெலாகுகஸ்ெதாட்ட வித்தாரணேக சமிந்த (ப ைள) 
விேஜேசகர, ஆரச்சிேக கேணெபால ப் பண் ல ெபேரரா (கம்பஹா) 
விேஜேசகர, கஞ்சன ேவாதாத (மாத்தைற) 
விேஜ ங்க, ஏ.ஏ. (இரத்தின ாி) 
விேஜபால, ேபாபாெகாட ெஹட் ஆரச்சிேக (கா ) 
விேஜமான்ன, தி மதி சிதா (ேககாைல) 
விேஜமான்ன, ல மன் ஆனந்த (க த் ைற) 
விேஜரத்ன, தி மதி ஜம் கஹபிட் ேய ெகதர ேராஹினி குமாாி (மாத்தைள) 
விேஜவர்தன, திேனந்திர வன்  (கம்பஹா) 
விேஜவிக்ரம, தி மதி ரதம்பல கமேக சிாியாணி  (திகாம ல்ல) 

ரக்ெகா , சந்திம (கா ) 
ரவங்ஸ, விமல் (ெகா ம் ) 

ெவதஆரச்சி,  திலீப் (அம்பாந்ேதாட்ைட) 
ெவல்கம, குமார (க த் ைற) 
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ற 
றம் க்ெவல்ல, ெகெஹ ய (கண் ) 

 
ஜ 

ஜயெகா , ஆரச்சிலாேக சிசிர (கம்பஹா) 
ஜயசூாிய, க  (ேதசியப் பட் யல்) 
ஜயேசகர, தயாசிறி (கு நாகல்)  
ஜயேசகர, பிேரமலால்  (இரத்தின ாி) 
ஜயேசன, தி மதி சுேமதா ஜீ. (ெமானராகைல) 
ஜயதிலக, ம த் (ேதசியப் பட் யல்) 
ஜயதிஸ்ஸ, அப் ஹாமிலாேக நளிந்த (க த் ைற) 
ஜயமஹ, ந ன் பண்டார (கு நாகல்)  
ஜயரத்ன, அ ர சிட்னி (ெபாலன ைவ) 
ஜயரத்ன, அ ராத லங்கா பிரதீப் (கண் ) 
ஜயரத்ன, பியங்கர ( த்தளம்)   
ஜயவர்தன, ேசனாதீரேக ெதான் கவிந்த ேஹஷான் (கம்பஹா) 
ஜயவர்தன, ேஹரத் தியன்ேசலாேக லக்கீ திசாநாயக்க (கண் ) 
ஜயவிக்ரம, காமிணீ (கு நாகல்) 
 

ஹ 

ஹக்கீம், அ. இப ல் ற ப் (கண் ) 
ஹந் ன்ெனத்தி, சுனில் (ேதசியப் பட் யல்) 
ஹபீஸ், அப் ல் ர ப் அப் ல் (ேதசியப் பட் யல்) [2016 சனவாி 19ஆந் திகதி இராஜினாமா] 
ஹாிசன், பா ஸ்ேக (அ ராத ரம்) 
ஹாீஸ், ஹபீப் ெமாஹமட் ெமாஹமட்  (திகாம ல்ல) 
ஹாஷிம், அப் ல் ஹலீம் ெமாஹமட் (கண் ) 
ஹாசிம், ெமாெஹாமட், கபீர் ெமாெஹாமட் (ேககாைல) 
ஹிஸ் ல்லா, ஹம்மத்ெலப்ைப ஆ ம் ஹம்மத்  (ேதசியப் பட் யல்) 
ேஹரத், எச்.எம். விஜித (கம்பஹா)  
ேஹரத், கனக (ேககாைல) 
 
 

ஸ்ரீ 

ஸ்ரீேநசன், ஞான த்  (மட்டக்களப் ) 
ஸ்ரீஸ்கந்தராசா, தி மதி சாந்தி (ேதசியப் பட் யல்) 
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இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு 
சனாதிபதி 

ேமதகு ைமத்திாிபால சிறிேசன 
அைமச்சரைவ 

 

பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம் - மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க  
சுற் லாத் ைற அபிவி த்தி மற் ம் கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள் அைமச்ச ம் காணி அைமச்ச ம் - மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க  
வ வாதார அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் அைமச்சர் - மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா 
ேபாக்குவரத்   மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர் - மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா 
ச க வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி அைமச்சர் - மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க  
ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு மங்கள சமர ர  
ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க உற கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன 
நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் அைமச்சர் - மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்  
உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப தல்வ ம் - மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல 
அனர்த்த காைமத் வ அைமச்சர் - மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா  
விஞ்ஞான, ெதாழில் ட்ப மற் ம் ஆராய்ச்சி அைமச்சர் - மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த 
திறன்கள் அபிவி த்தி மற் ம் ெதாழில்பயிற்சி அைமச்சர் - மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்க  
உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர் - மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன  
நிதி அைமச்சர்  -  மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க  
உள்ளக அ வல்கள், வடேமல் அபிவி த்தி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு  எஸ்.பி. நாவின்ன  
ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்  
மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க  
கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள ல அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர 
ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சர் - மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க  
மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு  ரஞ்ஜித்  சியம்பலாப்பிட் ய  
கமத்ெதாழில் அைமச்சர் - மாண் மிகு மிந்த திசாநாயக்க  
நீர்ப்பாசன மற் ம் நீர் வள ல காைமத் வ அைமச்சர் - மாண் மிகு விஜித் விஜய னி ெசாய்சா 
கிராமியப் ெபா ளாதாரம் பற்றிய அைமச்சர் - மாண் மிகு பீ. ஹாிசன் 
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம் 
ெபா  நிர்வாக மற் ம் காைமத் வ அைமச்சா் - மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார 
நீதி அைமச்ச ம் த்தசாசன அைமச்ச ம் - மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ 

டைமப்  மற் ம் நிர்மாணத் ைற அைமச்சா் - மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ 
ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க  

மைலநாட்  திய கிராமங்கள், உட்கட்டைமப்  வசதிகள் மற் ம் ச தாய அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு பழனி திகம்பரம் 
பாரா மன்ற ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் அரசாங்கக் கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம் - மாண் மிகு கயந்த  

க ணாதிலக்க  
மகளிர் மற் ம் சி வர் அ வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு (தி மதி) சந்திராணி  பண்டார  
ெவளிநாட்  ெதாழில்வாய்ப்  அைமச்சர் - மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல 
கல்வி அைமச்சர் - மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம் 
சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் இந் மத அ வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு .எம். 

சுவாமிநாதன் 
தபால், தபால் ேசைவகள் மற் ம் ஸ் ம் சமய அ வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம்  
ெபற்ேறா ய வளங்கள் அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா   
சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதற்கு அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க 
ேதசிய சகவாழ் , கலந் ைரயாடல் மற் ம் அரசக ம ெமாழிகள் அைமச்சர் - மாண் மிகு  மேனா கேணசன் 
விைளயாட் த் ைற அைமச்சர் - மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர  
ெதாைலத்ெதாடர் கள் மற் ம் ஜிட்டல் உட்கட்டைமப்  வசதிகள் அைமச்சர் - மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்   
ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சர் - மாண் மிகு தயா கமேக 
மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சர் - மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா  
அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சர் - மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம 
விேசட பணிப்ெபா ப் கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு சரத் அ கம 
பிரேதச அபிவி த்தி அைமச்சர் - பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா 
 

 [எந்தேவார் அைமச்ச க்கும் குறித்ெதா க்கப்படாத விடயங்கைள ம் பணிகைள ம் திைணக்களங்கைள ம் நியதிச்சட்ட 
ைறயிலான நி வனங்கைள ம் சனாதிபதி தாேம ெபா ப்ேபற் ள்ளார்.] 



(xxxii) 

 

இராஜாங்க அைமச்சர்கள் 

ேதசிய ஒ ைமப்பா  மற் ம் நல் ணக்க இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு  ஏ.எச்.எம். ெபௗ   
ெந ஞ்சாைலகள் இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா  
காணி இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு ாி. பி. ஏக்கநாயக்க  
மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன 
நிதி இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன  
ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க உற கள் இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு  ர ந்திர சம ர  
கல்வி இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன்  
திறன்கள் அபிவி த்தி மற் ம் ெதாழில்பயிற்சி  இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார   
கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள ல அபிவி த்தி  இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு தி ப் ெவதஆரச்சி    
ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்  இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா  
பா காப்  இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன 

னர்வாழ்வளிப்  மற் ம் மீள்கு ேயற்ற இராஜாங்க  அைமச்சர் - மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்  
உயர் கல்வி இராஜாங்க  அைமச்சர் - மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர   
ைகத்ெதாழில் மற் ம்  வாணிப அ வல்கள் இராஜாங்க  அைமச்சர் - மாண் மிகு ஏ. . சம்பிக பிேரமதாச  
சி வர் அ வல்கள் இராஜாங்க  அைமச்சர் - மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்  
சர்வேதச வர்த்தக இராஜாங்க  அைமச்சர் - மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க  
நீர்ப்பாசன மற் ம் நீர் வள ல காைமத் வ இராஜாங்க  அைமச்சர் - மாண் மிகு வசந்த ேசனாநாயக்க    
கமத்ெதாழில் இராஜாங்க  அைமச்சர் - மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர  
நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) சுதர்ஷினி 

பர்னாந் ள்ேள  
விஞ்ஞான, ெதாழில் ட்ப மற் ம் ஆராய்ச்சி  இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு  ல மன் ெசெனவிரத்ன 

 

பிரதி அைமச்சர்கள் 

வ வாதார அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன 
ெபா  நிர்வாக மற் ம் காைமத் வ பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம 
கிராமிய ெபா ளாதார அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹாப்தீன்  
மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன  

டைமப்  மற் ம் நிர்மாணத் ைற பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு ைபஸால் காசிம் 
தபால், தபால் ேசைவகள் மற் ம் ஸ் ம் சமய அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு ப் விேஜேசகர 
ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு லக்ஷமன் வசந்த ெபேரரா 

ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு நிஷாந்த த் ெஹட் கமேக 
அனர்த்த காைமத் வ பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு ேனஷ்  கங்கந்த 
ெபற்ேறா ய வளங்கள் அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) அேனாமா கமேக 
ெவளிநாட்ட வல்கள் பிரதி அைமச்சர் -  மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா  
மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா 
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர் -  மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன  
ச க வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு ரஞ்சன் ராமநாயக்க 
ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமானச்  ேசைவகள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க 
சுற் லாத் ைற அபிவி த்தி மற் ம் கிறிஸ்தவ மத அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்  
ெதாைலத்ெதாடர் கள் மற் ம் ஜிட்டல் உட்கட்டைமப்  வசதிகள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க  
விைளயாட் த் ைற பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ் 
பாரா மன்ற ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான 
உள்நாட்ட வல்கள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு நிமல் லான்சா 
மகாவ   அபிவி த்தி மற் ம் சுற்றாடல் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன 
நீதி பிரதி அைமச்ச ம் த்தசாசன பிரதி அைமச்ச ம் - மாண் மிகு எச்.ஆர். சாரதீ ஷ்மந்த 
உள்ளக அ வல்கள், வடேமல் அபிவி த்தி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு  பா த்த ெதவரப்ெப ம 
ெவளிநாட்  ெதாழில்வாய்ப்  பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு ம ஷ நாணாயக்கார 



(xxxiii) 

 

தவிசாளர் குழாம் 

மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த 
குமாரசிறி, மாண் மிகு த ம ங்கம் சித்தார்தன், மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம, மாண் மிகு ெசஹான் 
ேசமசிங்க, மாண் மிகு கனக ேஹரத், மாண் மிகு ேவ  குமார், மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான். 

 

பரா மன்றக் கு க்கள் 
ெதாி க்கு  

மாண் மிகு க  ஜயசூாிய ( தவிசாளர்) ,  மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க, மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா, மாண் மிகு 
ற ப் ஹகீம், மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல, மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ, மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க, மாண் மிகு 
றிஸாட் பதி தீன், மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க, மாண் மிகு மிந்த திசாநாயக்க, மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம், 
மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க, மாண் மிகு  மேனா கேணசன், மாண் மிகு  
திேனஷ் குணவர்தன, மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா, மாண் மிகு விஜித ேஹரத், மாண் மிகு மாைவ. ேசா. 
ேசனாதிராஜா, மாண் மிகு த ம ங்கம் சித்தார்த்தன், மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ. 

 

சைபக்கு  
மாண் மிகு க  ஜயசூாிய (தவிசாளர்), மாண் மிகு மஹிந்த அமர ர, மாண் மிகு பழனி திகாம்பரம், மாண் மிகு டக்ளஸ் 

ேதவானந்தா, மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி, மாண் மிகு ரஞ்சித் அ விஹாேர, மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாஸ, மாண் மிகு 
சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன், மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம, மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப். 

 

நிைலயியற் கட்டைளகள் பற்றிய கு  
மாண் மிகு க  ஜயசூாிய ( தவிசாளர்) ,  மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால, மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன், மாண் மிகு 

சந்திம ரக்ெகா , மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா, மாண் மிகு விஜித ேஹரத், மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி, 
மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன், மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன. 

 

பாரா மன்ற அ வல்கள் பற்றிய கு  
மாண் மிகு க  ஜயசூாிய ( தவிசாளர்) ,  மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால, மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன், மாண் மிகு 

ல மன் கிாிெயல்ல, மாண் மிகு இராஜவேராதயம் சம்பந்தன், மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக, மாண் மிகு அ ர 
திசாநாயக்க, மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா, மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம, மாண் மிகு ற ப் ஹகீம், 
மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன, மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க, 
மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன், மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க, மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ, 
மாண் மிகு மேனா கேணசன், மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா, மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன, மாண் மிகு டக்ளஸ் 
ேதவானந்தா, மாண் மிகு விஜித ேஹரத், மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா. 

 

அரசாங்கக் கணக்குகள் பற்றிய கு  

மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன (தவிசாளர்), மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க, மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ, மாண் மிகு பீ. 
ஹாிசன், மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா, மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார, மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா, மாண் மிகு 
சுஜீவ ேசனசிங்க, மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன, மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன, மாண் மிகு விஜித ேஹரத், 
மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார, மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க, மாண் மிகு அ  
ஸாஹிர் ெமளலானா ெசயிட், மாண் மிகு த்திக பத்திரண, மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன், மாண் மிகு சி. 
சிறீதரன்,  மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) கவிந்த ேஹஷான் 
ஜயவர்தன, மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன், மாண் மிகு (தி மதி) ஹி ணிகா பிேரமச்சந்திர, மாண் மிகு பந் ல லால் 
பண்டாாிெகாட, மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன்,  மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ங்க, மாண் மிகு சந்திம கமேக 

 

அரசாங்க ெபா ப் யற்சிகள் பற்றிய கு  

மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி (தவிசாளர்), மாண் மிகு ற ப் ஹகீம், மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா, மாண் மிகு 
தயாசிறி ஜயேசகர, மாண் மிகு ர ந்திர சமர ர, மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க, மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர, 
மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன, மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா, மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா, மாண் மிகு 
ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க, மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க, மாண் மிகு அ ர திசாநாயக்க, மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன, 
மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க, மாண் மிகு ரகுமார திசாநாயக்க, மாண் மிகு மாைவ. ேசா. 
ேசனாதிராசா, மாண் மிகு சி. சிறீதரன், மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன், மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி, மாண் மிகு 
(ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ, மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா, மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன், மாண் மிகு 
அப் ல்லாஹ் மஹ் ப், மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக.  



(xxxiv) 

 

சிறப் ாிைமகள் பற்றிய கு  

மாண் மிகு திலக் மாரபன (தவிசாளர்), மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த, மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார, 
மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க, மாண் மிகு மேனா கேணசன், மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா, மாண் மிகு டக்ளஸ் 
ேதவானந்தா, மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க, மாண் மிகு விமல் ரவங்ச, மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன். 

 
ெபா ம க்கு  

மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க (தவிசாளர்), மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன, மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம, மாண் மிகு 
டக்ளஸ் ேதவானந்தா, மாண் மிகு சா ந்த திசாநாயக்க, மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன, மாண் மிகு நிஹால் 
கலப்பத்தி, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க, மாண் மிகு ரஞ்சித் அ விஹாேர, மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன, மாண் மிகு 
ல மன் ஆனந்த விேஜமான்ன, மாண் மிகு க. ைரெரட்ணசிங்கம், மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பத்திரண, 
மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க, மாண் மிகு கனக ேஹரத், மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா, மாண் மிகு 

ஹம்ம  இப்ராஹிம் ஹம்ம  மன்சூர், மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) தா விேஜமான்ன, மாண் மிகு 
சமிந்த விேஜசிறி, மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா, மாண் மிகு சி. சிவேமாகன் 

 

உயர் பதவிகள் பற்றிய கு  
மாண் மிகு க  ஜயசூாிய (தவிசாளர்) ,  மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க, மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா, மாண் மிகு 

(கலாநிதி) சரத் அ கம, மாண் மிகு ற ப் ஹகீம், மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல, மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ 
ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு மேனா கேணசன், மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன, மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன, மாண் மிகு 
விஜித ேஹரத், மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க, மாண் மிகு மாைவ. ேசா. ேசனாதிராஜா, மாண் மிகு த ம ங்கம் 
சித்தார்த்தன், மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன். 

 

அரசாங்க நிதி பற்றிய கு  
மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன் (தவிசாளர்), மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம, மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன, மாண் மிகு 

டக்ளஸ் ேதவானந்தா, மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன, மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக, மாண் மிகு சுனில் 
ஹந் ன்ெனத்தி, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி, மாண் மிகு மாைவ ேசா. ேசனாதிராஜா, மாண் மிகு ல மன் 
ஆனந்த விேஜமான்ன, மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதேரா, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பத்திரண, 
மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்,  மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம, மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா, மாண் மிகு 
மயந்த திசாநாயக்க, மாண் மிகு ெமாஹமட் நவவி, மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க, மாண் மிகு (ைவத்திய 
கலாநிதி) (தி மதி) சிதா விேஜமான்ன, மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி. 

 

ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு க்கள் 
 

 ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  

மாண் மிகு திலக் மாரபன (தவிசாளர்), மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன, மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா, 
மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந் , மாண் மிகு  க ணாரத்ன பரணவிதான, மாண் மிகு நிமல் லான்சா, மாண் மிகு பந் ல 
குணவர்தன,  மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார, மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர, 
மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி, மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாச, மாண் மிகு ேக. ைரெரட்ணசிங்கம், மாண் மிகு 

த்திக பத்திரண, மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன், மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன், மாண் மிகு ெமாஹமட் நவவி, மாண் மிகு 
எஸ்.எம். மாிக்கார், மாண் மிகு  ஹர்ஷன ராஜக ணா,  மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராஜா. 

 

சர்வேதச ெதாடர் கள் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  
மாண் மிகு ரஞ்சித் அ விஹாேர (தவிசாளர்), மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க, மாண் மிகு ேனஷ் கன்கந்த, மாண் மிகு 

அஜித் பீ. ெபேரரா, மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன, மாண் மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க, மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன, 
மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன, மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க, மாண் மிகு 
அண்ணாமைல நேடசு சிவசக்தி, மாண் மிகு ல மன் ஆனந்த விேஜமான்ன, மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு 
நாலக்க பிரசாத் ெகாெலான்ேன, மாண் மிகு ம த் ஜயதிலக, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) கவிந்த ேஹஷான் 
ஜயவர்தன, மாண் மிகு மயந்த திசாநாயக்க, மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார், மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ங்க, மாண் மிகு 
சமிந்த விேஜசிறி. 

 

வ வாதார அபிவி த்தி மற் ம் சுற்றாடல் மற் ம் இயற்ைக வளங்கள் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  
மாண் மிகு (தி மதி) பவித்திராேதவி வன்னிஆரச்சி (தவிசாளர்), மாண் மிகு ப் விேஜேசகர, மாண் மிகு ல மன் வசந்த 

ெபேரரா, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) அேனாமா கமேக, மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா, மாண் மிகு டக்ளஸ் 
ேதவானந்தா, மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன, மாண் மிகு விமல் ரவங்ச, மாண் மிகு லக்கீ ஜயவர்தன, 
மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி, மாண் மிகு அப் ல்லாஹ் மஹ் ப், மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன, மாண் மிகு 
ெஹக்ரர் அப் ஹாமி, மாண் மிகு சிசிர குமார அேபேசகர, மாண் மிகு அரவிந்த் குமார், மாண் மிகு க ந்திரன் 
ேகாடீஸ்வரன், மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில, மாண் மிகு  இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன், மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி, 
மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க.  



(xxxv) 

 

ெபண்கள் மற் ம் பால்நிைல பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  
மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) சிதா விேஜமான்ன (தவிசாளர்), மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) 

சுதர்ஷினி பர்னாந் ள்ேள, மாண் மிகு சுேமதா ஜீ. ஜயேசன, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)(தி மதி) அேனாமா கமேக, 
மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன, மாண் மிகு ரஞ்சன் ராமநாயக்க, மாண் மிகு (தி மதி) பவித்திராேதவி வன்னிஆரச்சி, 
மாண் மிகு சிறிபால கமலத், மாண் மிகு வ ேவல் சுேரஷ், மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர, மாண் மிகு ெசயிட் அ  
சாஹிர் ெமளலானா, மாண் மிகு ேக. ைரெரட்ணசிங்கம், மாண் மிகு ெராசான் ரணசிங்க, மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி 
விேஜவிக்கிரம, மாண் மிகு கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்க, மாண் மிகு (தி மதி) ஹி னிகா பிேரமச்சந்திர, மாண் மிகு பந் ல 
லால் பண்டாாிெகாட, மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர, மாண் மிகு (தி மதி) ேராஹிணி குமாாி விேஜரத்ன, மாண் மிகு 
(தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராஜா. 

 

கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக்கு  
மாண் மிகு வ ேவல் சுேரஷ் (தவிசாளர்), மாண் மிகு பியங்கர ஜயரத்ன, மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன, மாண் மிகு காமினி 

ெலாக்குேக, மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி, மாண் மிகு சிறினால்  ெமல், மாண் மிகு க. ைரெரட்ணசிங்கம், 
மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன், மாண் மிகு சி. சிறீதரன், மாண் மிகு ேவ  குமார், மாண் மிகு (ைவத்திய 
கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ, மாண் மிகு சுஜித் சங்ஜய ெபேரரா, மாண் மிகு ஹம்ம  இப்ராஹிம் ஹம்ம  மன்சூர், 
மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க, மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான், மாண் மிகு அங்கஜன் இராமநாதன், மாண் மிகு 
(தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன, மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன், மாண் மிகு சத் ர சந்தீப ேசனாரத்ன, 
மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி. 

 

ேதசிய பா காப்  பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  
மாண் மிகு ம த் ஜயதிலக (தவிசாளர்), மாண் மிகு பா த ெதவரப்ெப ம, மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு டக்ளஸ் 

ேதவானந்தா, மாண் மிகு விஜித ேஹரத், மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர, மாண் மிகு எம்.எஸ். ெதௗபீக், மாண் மிகு 
த ம ங்கம் சித்தார்த்தன், மாண் மிகு ஏ.ஏ. விேஜ ங்க, மாண் மிகு த்திக பத்திரண, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) 
ரேமஷ் பதிரண, மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன், மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க, மாண் மிகு சந்திம கமேக, மாண் மிகு 
(ைவத்திய கலாநிதி) கவிந்த ேஹஷான் ஜயவர்தன, மாண் மிகு மயந்த திசாநாயக்க, மாண் மிகு பந் ல லால் 
பண்டாாிெகாட, மாண் மிகு ஹம்ம  இப்ராஹிம் ஹம்ம  மன்சூர், மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க, 
மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன் .  

 

சுகாதாரம் மற் ம் மனித ேசமநலம், ச க வ ட்டல் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  
மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன (தவிசாளர்), மாண் மிகு (தி மதி) சுேமதா ஜீ. ஜயேசன, மாண் மிகு லீப் விேஜேசகர, 

மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன, மாண் மிகு பிேரமலால் ஜயேசகர, மாண் மிகு ேஜ.சீ. அலவத் வல, மாண் மிகு ரஞ்சித் 
அ விஹாேர, மாண் மிகு சிறினால்  ெமல், மாண் மிகு ஏ.ஏ. விேஜ ங்க, (மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் 
பதிரண), மாண் மிகு விஜித ேப ெகாட, மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன், மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம, மாண் மிகு 
(ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ, மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா, மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன், 
மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப், மாண் மிகு இஷாக் ரஹுமான், மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) தா 
விேஜமான்ன, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) சி. சிவேமாகன்.   

 

ேபாக்குவரத்  மற் ம் ெதாைலத்ெதாடர்  பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு   
மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ (தவிசாளர்), மாண் மிகு லஸந்த அலகியவன்ன, மாண் மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க, மாண் மிகு 

சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர, மாண் மிகு மாைவ ேசா. ேசனாதிராசா, மாண் மிகு ேஜ.சீ. 
அலவத் வல, மாண் மிகு த ம ங்கம் சித்தார்த்தன், மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன, மாண் மிகு ல மன் ஆனந்த 
விேஜமான்ன, மாண் மிகு கனக ேஹரத், மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ, மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார், 
மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ, மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் 
நிர்மலநாதன், மாண் மிகு ஹம்ம  இப்ராஹிம் ஹம்ம  மன்சூர், மாண் மிகு இஷாக் ரஹுமான், மாண் மிகு 
ஞான த்  ஸ்ரீேநசன், மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்.  

 

கமத்ெதாழில் மற் ம் காணி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு   
மாண் மிகு விஜித ேஹரத் (தவிசாளர்), மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம, மாண் மிகு ைபஸால் காசிம், மாண் மிகு லீப் 

விேஜேசகர, மாண் மிகு நிஷாந்த த் ெஹட் கமேக, மாண் மிகு ேனஷ் கன்கந்த, மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க, 
மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் , மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி, மாண் மிகு ேஜ.சீ. அலவத் வல, 
மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன், மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர், மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர, மாண் மிகு 
சி. சிறீதரன், மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக, மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த, மாண் மிகு க ந்திரன் ேகாடீஸ்வரன், 
மாண் மிகு ஹமட் நவவி, மாண் மிகு ேக. காதர் மஸ்தான், மாண் மிகு ேஹசான் விதானேக. 

 

சட்ட விவகாரம் (ஊழ க்ெகதிரான) மற் ம் ஊடகத் ைற பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு   
மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம (தவிசாளர்), மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா, மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க, மாண் மிகு 

நிமல் லான்சா, மாண் மிகு பா த குமார ெதவரப்ெப ம, மாண் மிகு திலக் மாரபன, மாண் மிகு விஜித ேஹரத், 
மாண் மிகு டலஸ் அழகப்ெப ம, மாண் மிகு த ம ங்கம் சித்தார்த்தன், மாண் மிகு தி ம் அ கம, மாண் மிகு 
ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா, மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன், மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா, மாண் மிகு 
அங்கஜன் இராமநாதன், மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன, மாண் மிகு ேஹசான் விதானேக, மாண் மிகு ச. 
வியாேழந்திரன், மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன், மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான், மாண் மிகு விேஜபால 
ெஹட் ஆரச்சி 
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இைளஞர், விைளயாட் த் ைற, கைல மற் ம் மர ாிைமகள் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு   
மாண் மிகு சீ. பி. ரத்நாயக்க (தவிசாளர்), மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன, மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹாப்தீன், மாண் மிகு 

இந்திக பண்டாரநாயக்க, மாண் மிகு நிஷாந்த த் ெஹட் கமேக, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க, மாண் மிகு 
ேக.ேக.பியதாஸ, மாண் மிகு ஏ.ஏ. விேஜ ங்க, மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர், மாண் மிகு ாீ. ரன்ஜித் த 
ெசாய்சா, மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன், மாண் மிகு ெலாஹான் ரத்வத்ேத, மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார், 
மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த, மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ, மாண் மிகு (தி மதி) ஹி ணிகா 
பிேரமச்சந்திர, மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார், மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான், மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா, 
மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன்.   

 
வியாபாரம் மற் ம் வணிகம் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு   

மாண் மிகு ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா (தவிசாளர்), மாண் மிகு ல மன் வசந்த ெபேரரா, மாண் மிகு நிஷாந்த 
த் ெஹட் கமேக, மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந் , மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ், மாண் மிகு எச்.ஆர். சாரதீ 
ஷ்மந்த, மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி, மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண, மாண் மிகு ேக.ேக.பியதாஸ, 

மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன், மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம, மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக, 
மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த, மாண் மிகு நாலக்க பிரசாத் ெகாெலான்ேன, மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா, 
மாண் மிகு இஷாக் ரஹுமான், மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா, மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி, மாண் மிகு ேஹசான் 
விதானேக, மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத். 

 
வ  சக்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு   

மாண் மிகு சந்திம கமேக (தவிசாளர்), மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன, மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா, 
மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன,  மாண் மிகு நிமல் லான்சா, மாண் மிகு எச்.ஆர். சாரதீ ஷ்மந்த, மாண் மிகு சா ந்த 
திசாநாயக்க, மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன, மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல, மாண் மிகு குமார ெவல்கம, 
மாண் மிகு ேராஹித்த அேபகுணவர்தன, மாண் மிகு ரகுமார திசாநாயக்க, மாண் மிகு எம்.எஸ். ெதௗபீக்,  மாண் மிகு 
(வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர், மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம, மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ, மாண் மிகு 
நாலக்க பிரசாத் ெகாெலான்ேன, மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப், மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க, மாண் மிகு 
(ைவத்திய கலாநிதி) சி. சிவேமாகன்.   

 
உற்பத்திக ம் ேசைவக ம் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு   

மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ (தவிசாளர்), மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம, மாண் மிகு ைபஸால் காசிம், மாண் மிகு 
ல மன் வசந்த ெபேரரா, மாண் மிகு ேனஷ் கன்கந்த, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) அேனாமா கமேக, 
மாண் மிகு எச்.ஆர். சாரதீ ஷ்மந்த, மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ ப், மாண் மிகு சிறினால்  ெமல், மாண் மிகு ஜயந்த 
சமர ர, மாண் மிகு ஆர்.எம். பத்ம உதய சாந்த குணேசகர, மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன, மாண் மிகு 
க ந்திரன் ேகாடீஸ்வரன், மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா , மாண் மிகு சுஜித் சங்ஜய ெபேரரா, மாண் மிகு எஸ். பிேரமரத்ன, 
மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய, மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) சி. சிவேமாகன், மாண் மிகு 
சத் ர சந்தீப ேசனாரத்ன. 

 
உள்ளக நி வாகம் மற் ம் அரச காைமத் வம் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு   

மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக (தவிசாளர்), மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹாப்தீன், மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க, 
மாண் மிகு ைபஸால் காசிம், மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க, மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன, 
மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி, மாண் மிகு மாைவ ேசா. ேசனாதிராசா, மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன, மாண் மிகு 
ேத க விதானகமேக, மாண் மிகு சி. சிறீதரன், மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி, மாண் மிகு சிசிர குமார அேபேசகர, 
மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன, மாண் மிகு ேவ  குமார், மாண் மிகு ம த் ஜயதிலக, மாண் மிகு ேக. காதர் 
மஸ்தான், மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன, மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா. 

 
நல் ணக்கம் மற் ம் வடக்ைக ம் கிழக்ைக ம் மீளக் கட் ெய ப் தல் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு   

மாண் மிகு மாைவ ேசா. ேசனாதிராசா (தவிசாளர்), மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம, மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா, 
மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ், மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான, மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா, மாண் மிகு 
திலக் மாரபன, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க, மாண் மிகு எம்.எஸ். ெதௗபீக், மாண் மிகு ெசயிட் அ  ஸாஹிர் 
ெமௗலானா, மாண் மிகு விமல ர திசாநாயக்க, மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப், மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன், 
மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன், மாண் மிகு ேக. காதர் மஸ்தான், மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான், மாண் மிகு அங்கஜன் 
இராமநாதன், மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) தா 
விேஜமான்ன, மாண் மிகு கஞ்சன விேஜேசகர.  
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விேசட கு க்கள் 
 

 ெவளிநா களி ள்ள இலங்ைகயர்க க்கு எதிர்வ ம் ேதர்தல்களில் வாக்களிப்பதற்கு வாய்ப்பளித்தல் மற் ம் 
அவற்றின் இைடேநர்விைளவான விடயங்கைள ஆராய்ந்  அறிக்ைகயி வதற்கான ெதாிகு  

 

மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அ ேகாரல (தவிசாளர்), மாண் மிகு ஏ.டீ. சுசில் பிேரமஜயந்த, மாண் மிகு லான் 
ெபேரரா, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) சுதர்ஷினி பர்னாந் ள்ேள, மாண் மிகு ைபஸால் காசிம், 
மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா, மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க, மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா, 
மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக, மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன, மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல, 
மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க, மாண் மிகு ேஜ.சீ. அலவத் வல, மாண் மிகு சி. 
சிறீதரன், மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன், மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார், மாண் மிகு நாலக்க பிரசாத் 
ெகாெலான்ேன, மாண் மிகு சந்திம கமேக, மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான், மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன் 

 
நீ த்  நிைலக்கக்கூ ய அபிவி த்திக்கான ஐக்கிய நா கள் 2030 நிகழ்ச்சி நிரல் மீதான ெதாிகு  

மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால (தவிசாளர்), மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்கிரம ெபேரரா, மாண் மிகு .எஸ். 
இராதாகி ஷ்ணன், மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா, மாண் மிகு வன் விேஜவர்தன, மாண் மிகு (தி மதி) சுேமதா 
ஜீ. ஜயேசன, மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க, மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ ப், 
மாண் மிகு த்திக பத்திரண, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண, மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன், 
மாண் மிகு (கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ, மாண் மிகு (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன, மாண் மிகு ச. 
வியாேழந்திரன் 
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பாரா மன்றம் 
சபாநாயகர்  -  மாண் மிகு  க  ஜயசூாிய  
பிரதிச் சபாநாயக ம் கு க்களின் தவிசாள ம்  - மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால 
கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர்  - மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன் 
 

பிரதான அ வலகத்தர் 
பாரா மன்றச் ெசயலாளர் நாயகம்  -   தி . டபிள் . பி. . தசநாயக்க  
பதவியணித் தைலைம அதிகாாி ம் பாரா மன்ற பிரதிச் ெசயலாளர் நாயக ம்  - தி . டபிள் .எம்.என்.பீ. இத்தவல 
உதவிச் ெசயலாளர் நாயகம்  - தி மதி ேக.ஏ. ேராஹணதீர,  தி . ேக.ஏ.ாி.ேக. ஜயதிலக  
 

பாரா மன்றச் ெசயலாளர் நாயகத்தின் அ வலகம் 

பா.ெச.நா. இைணப் ச் ெசயலாளர் -  தி மதி ச னி நில்மல்ெகாட 
உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர் -  
பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர் - தி மதி ாி.எம்.என்.பீ. ெதன்னக்ேகான் 

உள்ளகக் கணக்காய்  அ வலகம்  

உதவிப் பணிப்பாளர் (நி வாகம்) -  தி . என்.எஸ்.ேக. ைவத்தியரத்ன   
பிரதான உத்திேயாகத்தர் - தி . ஏ.ஏ.எஸ்.பீ. ெபேரரா  
பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர் - தி . ாி.ேக. ஜயவர்தன  

பைடக்கலச் ேசவிதர் திைணக்களம் 
பைடக்கலச் ேசவிதர் - தி . அனில் சமரேசகர 
பிரதிப் பைடக்கலச் ேசவிதர் - தி . நேரந்திர ெபர்னாந்  
உதவிப் பைடக்கலச் ேசவிதர் –  தி . குஷான் சம்பத் ஜயரத்ன 
உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள் - தி . ஏ.ாி.எஸ். ஷ்பகுமார, தி . ஜி.எம்.ஜி. பிாியந்த, தி . எச். .பீ. குமார 
சிேரஷ்ட ெதாைலேபசிப் பாிவர்த்தைன ேமற்பார்ைவயாளர் - தி . ஆர்.எல்.எஸ். மங்கல 

 

நி வாகத் திைணக்களம் 
பணிப்பாளர் (நி வாகம்)  -  தி . ரஞ்சன் எப். பத்திநாதர்  
பிரதிப் பணிப்பாளர் (நி வாகம் ) -   
தாபன அ வலகம் - தி மதி எல்.ஆர். ஜயவர்தன (உதவிப் பணிப்பாளர் - நி வாகம்); தி மதி ஆர். விதாரண, தி மதி 

ேக.ஏ.ஐ.ேசனாரத்ன, ஜனாப் எம்.எம்.எம். மப் க் (பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); ெசல்வி எஸ்.ஆர்.எம்.எச்.ஜி. சமரதிவாகர, 
தி மதி எம்.என். விதானேக, தி . ஏ.எஸ். த சில்வா, தி . எல்.பி.ஆர். பத்மசிறி, தி மதி .என்.பண் த, (பிரதிப் பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி .வி.ஓ. ரேகான், தி மதி. .சி.எஸ். பசிங்க தி மதி ேக.ஏ.எம்.ஆர்.எஸ். ெறாட்றிேகா, 
தி . .ஜி.எம்.எஸ்.எம். ெதஹிகஹலந்த, தி மதி ஆர்.எம்.எஸ். சமன்ஜிகா (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்);  தி . ஏ.எஸ். 
தர்மவன்ச  (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்)    

உ ப்பினர் ேசைவகள் அ வலகம் - தி . சி.கலன்சூாிய (உதவிப் பணிப்பாளர் - நி வாகம்);  ஜனாப் எம். .எம். வாசிக் (பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்); தி . ேக.பீ. சந்தன, தி . பீ.ஜி.பீ. பிாியங்கர, (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி ஆர்.எச்.பீ. 
குணேசன, தி மதி ஆர்.பீ.ைவ.ாி. வ ஷவிதான (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி டபிள் .எம்.எல்.எம். ரசிங்க 
(பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்); தி . ேக.எஸ். சில்வா (உதவிப் பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்) 

ெவளிநாட் த் ெதாடர் கள் மற் ம் ஒ ங்குமர  அ வலகம் -  தி . எஸ்.ஏ. . குமாரசிங்க (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்); 
ெசல்வி ஆர்.ஏ. .என். கிேயாவனீ (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்), தி மதி ஜி.வி. அமா சுதந்தி,  தி மதி ாி.டபிள் .ஏ. ஜயரத்ன, 
தி மதி பி. . ரணதீர, தி . எச்.என். .ஆர்.பி. நாணாயக்கார (உதவிப் பாரா மன்ற ஒ ங்குமர  உத்திேயாகத்தர்கள்);           
தி . .ஜி. வன் மிந்த (பாரா மன்ற ஊடக உத்திேயாகத்தர்) 

ேபாக்குவரத்  அ வலகம் - தி . எஸ்.பி. கு கம்மன (உதவிப் பணிப்பாளர் - நி வாகம்); தி . . . .ேக. னசிங்ஹ (பிரதிப் 
பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி . ேஜ.ஏ. .ஆர். ெபர்னாட் (சிேரஷ்ட ேபாக்குவரத்  அ வலர்),  தி . பீ. .என். ெபர்னாந்  
(உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி . ேக.எம்.ஜி.ேக. ஜயவர்தன, தி . டபிள் .வி.ஆர். விக்கிரமரத்ன (பாரா மன்ற 
உத்திேயாகத்தர்கள்) 

சிேரஷ்ட சு க்ெக த்தாளர்கள் -  தி . எச்.பி.சி.எஸ். திலகரத்ன 
சு க்ெக த்தாளர்கள் - தி . ஆர்.பீ. ரசிக்க ராஜபக்ஷ,  தி மதி எம்.ஏ. ஜஸ்மினா  
சிேரஷ்ட ெமாழிெபயர்ப்பாளர்கள் - தி மதி ஏ. க்மணிேதவி, தி மதி ஏ.ஜி.எம். நந்தனி, ஜனாப் எஸ்.எம். நஸீர்,                       

தி . எஸ்.எம்.ஏ.ேக. க ணாரத்ன,  
ெமாழிெபயர்ப்பாளர் - ஜனாப் எம்.எம். ஹலீம்டீன் 
சிேரஷ்ட பங்களா காைமயாளர் -  தி . எஸ்.எல். தசநாயக்க 
பங்களா காைமயாளர் -  
பதிேவ கள் ெபா ப்பாளர் - தி . எச்.சி. கலப்பத்தி 
ஆவணப்ப த்தல்  ேமற்பார்ைவயாளர்  -  தி . .பீ.ேக. த்பிட் ய 
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ஹன்சாட்  திைணக்களம் 

ஹன்சாட் பதிப்பாசிாியர்  -  ெசல்வி  ரஞ்சனி  ஜயமான்ன 

ஹன்சாட் பிரதிப் பதிப்பாசிாியர்கள் - தி . எஸ். சந்திரேசகரன், ெசல்வி .ேஜ.வி. அமரசிங்ஹ, தி மதி  சி.என். ெலாக்குெகா கார 
த சில்வா  

ஹன்சாட் உதவிப் பதிப்பாசிாியர்கள் -  தி மதி ஆர்.எல்.எம். குமாரசிறி,  தி மதி எஸ்.ேக.எம்.டபிள் . சமரேசகர,  தி . ாி. 
ஆர்.எம். அேனாரத்ன, தி மதி ஆர். .பீ. சுஜீவனி, தி மதி எப்.எம். ந்தசிர், தி மதி  .பி.ஏ.என்.என். ரசிங்ஹ, தி மதி 
ேக.ஜி.என்.பீ. ரெபல், தி மதி  ேக.எச். நீலமணி, தி மதி ேக.பீ.எஸ். ெபேரரா, தி மதி ேக.ஏ.ேஜ.எஸ். ெபேரரா, தி மதி 
ேக. .எஸ்.குலரத்ன அ த்கமேக. 

சிேரஷ்ட ஹன்சாட் அறிக்ைகயாளர்கள் -  தி மதி எச். .எல்.எஸ். பீாிஸ், ஜனாப் ஏ. ஹம்மத் தம்பி,   தி மதி பீ. . குணவதி, 
தி மதி ஜி.எஸ். நாணாயக்கார, ெசல்வி ஆர்.ேக. தர்மவதி,  ெசல்வி கீதானி வர்ணசூாிய, தி மதி பீ.வி.ாி.வி. கமேக அ மா ர, 
தி . எஸ்.எம்.ஆர்.பி. பட்ட ய, தி மதி டபிள் .ஏ. .பீ. விேஜெகாண்டா, ெசல்வி எச்.ஜி. ஜிகா, ஜனாப் எம்.எஸ்.எம். 

ன்னாஸ். 

ஹன்சாட் அறிக்ைகயாளர்கள் - தி . எப்.ஜி. லக்ஷித, ெசல்வி எஸ்.எம்.ஏ. கு தினி, தி மதி எவ்.எச்.ஏ.என். சில்வா, தி மதி 
பீ.எம்.ஜி.பீ. பிாியங்கிகா, தி மதி எம்.ஐ.எஸ். நிஷ்ரா, தி மதி ஈ.எச். டபிள் . இரங்கிகா, தி மதி ாி.ாி. குமாநாயக்க, தி மதி 
எச்.ஆர்.பீ. சாந்தனி, ெசல்வி சி.ஆர். க ணாரத்ன, தி . எம்.ஏ.ாி. . மில்லகஸ்ெதன்ன, தி . எச்.ஜி. மஞ்சுல, தி மதி .ஆர். . 
ெஹட் ேக, ெசல்வி எம்.எம்.சி.ேக. மாரசிங்க, தி மதி எம்.பீ. நிேராஷி சஜீவனி, தி மதி ேக.பீ. பத்மா, தி மதி ாி. . ரேசகர, 
ெசல்வி ஜி.ஏ. ஹி ணி ன்சரா, தி . என். ேகதீஸ்வரன், தி மதி எம். ஷ்பகுமார, தி மதி ாி.என். சமரசிங்க, தி மதி ஜி.என். 
ரத்னசீ , தி மதி எச்.ஆர். .எஸ். நிவர்ச்சனா 

கு  அறிக்ைகயாளர்கள் –  தி மதி ஈ.வி.ாி.ஆர். எதிாிசிங்க, ெசல்வி ேஜ.ஏ.ாி. சமந்திகா, தி மதி பீ.ஜி.ேக.என். மிஹிாி,  தி மதி 
இந் னில் தம்மிகா, தி மதி ஆர்.எம். தர்ஷிகா சிறிவர்தன, தி மதி ேஜ.ேக.ஐ. நில்மினி, ெசல்வி சி. ஷ்சாந்தினி 

சிேரஷ்ட சூசிைக  உத்திேயாகத்தர்கள் -  ஜனாப் எம்.எம்.எம். நஸார், ெசல்வி எஸ்.ஏ. . மேனாாி, ஜனாப் ேஜ. ெநளஷாட், தி மதி 
எம்.பி.வி.என்.ாி. ெபர்னாந்  

சூசிைக உத்திேயாகத்தர் -  தி . ஏ.எம்.சி.எம். அதிகாாி 

ஒ ப்பதி  ேமற்பார்ைவயாளர் –   தி . ேஜ.எஸ். ரசூாிய 

 
நிதி  மற் ம்  வழங்கல்கள் திைணக்களம் 

 

பணிப்பாளர் (நிதி )  - தி . ேக.ஜி.எம். ஜயசாந்த 

நிதி, கணக்குகள் அ வலகம் - தி மதி .எஸ்.ஆர். குணரத்ன (உதவிப் பணிப்பாளர் - நிர்வாகம்); தி . டபிள் .பீ.எல். ஜயசிங்ஹ 
(பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி மதி சி.எம். லத்சிங்ஹல, தி மதி எச்.எம்.சி.என்.ேக. ேஹரத், தி மதி எச்.ஏ.ாி. . ேஹவா 
ஆரச்சி, தி . பீ.ேக. .எஸ்.டபிள் . விேஜகுணவர்தன, தி மதி எஸ்.டபிள் .ாி.ஆர். த சில்வா, (பிரதிப் பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்கள்);  தி . டபிள் .பீ.ேஜ. ஷ்பகுமார பத்திரண, தி மதி ஐ.ேக.சமரேசகர, தி மதி .எம். . அழகக்ேகான், 
தி . எம்.ஏ.ேக. .சி. குமார (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்)  

வழங்கல், ேசைவகள் அ வலகம் - தி . என்.என். ேவெவல்வல (பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி . ேக.சி. ெபர்னாந் , தி மதி 
சி.எம். சுபசிங்க (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்);  தி மதி ேஜ.ஏ. . ஜயசிங்க, ெசல்வி ஏ.பீ.ேக.ேக.பீ. திலகரத்ன (உதவிப் 
பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி ஏ.எல்.ஏ. . அமரசிங்க, தி மதி ாி.பீ. த ெகாஸ்தா (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்கள்); 
தி . ஏ. . பிேரமச்சந்திர (சிேரஷ்ட உதவிப் பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்) 

உண  வழங்கல் கணக்குகள் காாியாலயம் -   

சிேரஷ்ட  களஞ்சிய உத்திேயாகத்தர்  - தி . ேக. . கபில 

ஏற்கும் உத்திேயாகத்தர் - தி . ஆர்.ஏ.சி. ரணபாகு 

சிேரஷ்ட சிறாப்பர் -   

சிேரஷ்ட களஞ்சியப் ெபா ப்பாளர் (ெதாழில் ட்பம்)  - தி . ேக.எம்.ஏ.பி. ெத வல  

சிேரஷ்ட ெகாள்வன  உத்திேயாகத்தர் - தி . .பீ.ஆர். குணவர்தன  

களஞ்சியக் காப்பாளர் - தி . எல். .ஜி. ெபேரரா 
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இைணப் ப்  ெபாறியியலாளர்  திைணக்களம் 

இைணப் ப் ெபாறியியலாளர்  - தி . என்.ஜி.எஸ். ெபேரரா  
பிரதி  இைணப் ப் ெபாறியியலாளர்  - தி . .எல். . அதிகாாி 
சிேரஷ்ட  பிரதம பாிேசாதகர் (சிவில்) - தி . பீ.ஆர்.எஸ்.ஆர். ெபர ன 
பிரதம பாிேசாதகர் (மின்சாரம்)  -  தி . டபிள் .ஜி.டபிள் .எம்.பீ.பீ.பி. ரக்ேகான் 
பாிேசாதகர் (சிவில்)  -  தி . சீ.எஸ். பாலசூாிய 
பாிேசாதகர் (மின்சாரம்)  –  தி . எஸ்.எஸ். எல்வி கல 
உதவிப் பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்  - தி . எம்.எம். தர்மேசன 
சிேரஷ்ட ெதாழில் ட்ப உத்திேயாகத்தர்கள் (மின்சாரம்) –  தி . டபிள் .ஆர்.ஏ. த ெமல், தி . பீ.டபிள் .ஏ. .ேக. தயாரத்ன,      

தி . பீ.ஆர். க ணாதிலக  
சிேரஷ்ட ெதாழில் ட்ப உத்திேயாகத்தர்கள் (சிவில்)  - தி . ேஜ. .ேக.ேக.ஜயசூாிய 
ெதாழில் ட்ப உத்திேயாகத்தர்கள் (மின்சாரம்) –  தி . பீ.ஏ.எஸ். ல த் குமார  
 

உண  வழங்கல்,   பராமாிப் த் திைணக்களம் 

பணிப்பாளர் (உண  வழங்கல்,  பராமாிப் ச் ேசைவகள்)  - தி . எஸ்.சி.பி. ெபேரரா   
நிைறேவற் ச் சைமயற்காரர்  - தி . சி.ஆர். சில்வா 
நிைறேவற்    பராமாிப்பாளர் -   
பிரதி உண , பான காைமயாளர் -  தி . ஏ.ேக.ஏ.எல்.அமரசிங்ஹ 
உதவி நிைறேவற் ச்  சைமயற்காரர்  -  தி . .ஆர்.ஆர்.ெபர்னாந்  
உதவி  பராமாிப்பாளர்  - தி . எம். . ெபேரரா 
சிேரஷ்ட உண ச்சாைல காைமயாளர்கள் - தி . ேக.எம்.எச். நளின். ெராட்றிேகா, தி . டபிள் .எம்.ஆர். ஜிேனந்திரசிங்ஹ 
உண ச்சாைல காைமயாளர்கள் -  தி . எச். . ெபேரரா, தி . பி.ஜி.வி.பத்திரண, தி . டபிள் . எஸ்.எஸ். ெபேரரா,  தி . 

ேக.என்.சி. ெபேரரா 
ந்ேதாட்ட ேமற்பார்ைவயாளர்  -    

சிேரஷ்ட  பராமாிப்  ேமற்பார்ைவயாளர் - தி . எம். .ஈ.எம்.என்.க ணாரத்ன 
 பராமாிப்  ேமற்பார்ைவயாளர்கள் - தி . பீ.பீ.என்.எஸ். ஷ்பகுமார,  தி . ேக.என். பஸ்நாயக்க, தி . எஸ். . ரத்னசிறி, தி . 
ேக.எச். யசபால 

உண , பான ேமற்பார்ைவயாளர்கள் –   தி . எல்.ஜி. ஜயவர்தன, தி . ேஜ.ஏ. என்.எஸ். ெபேரரா,  தி . ேக.ஏ. .ஏ. விேஜசிறி,  
தி . ேக.ஏ.ஏ. ஜயந்த, தி . ேக.ஏ.ேஜ.ஐ. திலகரத்ன, தி . எல்.பீ. ெபேரரா, தி . ேக.ஜி.பீ.ேக. கம்லத், தி . ேக. .எம்.எஸ். 
ெபர்னாந் , தி . என். . விேஜசுந்தர, தி . எம்.பீ.என். சந்திரசிறி, தி மதி எஸ்.சி. ேர கா 

சைமயலைற வழங்கல் ேமற்பார்ைவயாளர் -   
பிாி ச் சைமயற்காரர்கள் - தி . எஸ்.ஈ. ஜினதாச, தி . ேக. .எஸ். பட்ேரானியஸ், தி . டபிள் . . ேஜ. . விக்கிரமசிங்க, 

ேக.டபிள் .ஜி. நிஸ்ஸங்க 
உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்  - தி . ேக.ேக. . காமினி 
சிேரஷ்ட ன்னிைல சைமயற்காரர்கள் - தி . எச்.ஏ. பத்மகுமார, தி . ஆர்.ஜி.ேக. கந்தனஆரச்சி, தி . ேக. . . குணரத்ன 

ன்னிைலச் சைமயற்காரர்கள் -  தி . .எஸ்.ேசாம ர, தி . ேஜ.எம்.ஆர். பிேரமலால், தி . எச்.ாி. ரணசிங்க, தி . தி . .ேஜ.பீ. 
மஹவத்த, தி . எச்.பீ.ேஜ. ெபேரரா, தி . ேக. . பியசிறி 

 

சட்டவாக்க ேசைவகள் திைணக்களம் 
 

பணிப்பாளர் (சட்டவாக்க ேசைவகள்)  - தி . ேஜ.ஆர். கஜ ர ஆரச்சிேக  

சைப ஆவண அ வலகம் - தி . எச்.ஈ. ஜனகாந்த சில்வா  (உதவிப் பணிப்பாளர் -நி வாகம்); தி . எம்.ேஜ. ெபேரரா, தி . அனில் 
ேஹவாவசம், ெசல்வி என்.ஆர்.டபிள் . அபயவர்தன (பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . டபிள் .ஏ.ேக.சி. உடெபால,  தி . 
பீ.எச்.குமாரசிங்ஹ, தி . ேக.ஆர்.ேஹரத் (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); ஜனாப் ேஜ. நசீர்டீன், தி மதி ேக.சி.ேக. பீாிஸ், 
தி மதி ஏ.சி.எப். ஷ்ரத் (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . எஸ்.எல். விக்கிரம (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்) 

சட்ட ல அ வலகம் - ெசல்வி ஜி. தட்சணராணி (உதவிப் பணிப்பாளர் - நிர்வாகம்); தி . ஈ.ஏ. . தயா பந் ல (பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்); தி மதி ஜி.என். . திலகரத்ன, ஜனாப் எஸ்.ஏ.எம். ஷஹீட்,  தி மதி டபிள் .எல்.எஸ். த அல்விஸ் (உதவிப் 
பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்) 

கு  அ வலகம் - தி மதி சி.ஐ. திசாநாயக்க, தி . ேக.ஜி. சரத் குமார (உதவிப் பணிப்பாளர்கள் - நிர்வாகம்); ஜனாப் ஏ.எம். 
நிலா தீன் (பிரதான உத்திேயாகத்தர்);  தி மதி எஸ்.பீ. கமேக (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி மதி எச்.ஆர். த 
ெசாய்ஸா,  தி மதி வி.பீ.ஜி.எஸ். விதான பதிரண, தி மதி ஆர்.ஏ.என். . அல்விஸ், தி மதி ஜி.ஆர். . கமேக (உதவிப் பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்கள்)  

ஆேலாசைனக் கு  அ வலகம் -  



(xlii) 

 

அரசாங்கக் கணக்குகள் மற் ம் ெபா ப் யற்சிகள் கு  அ வலகம் - தி மதி என்.எஸ். விக்கிரமரத்ன, தி மதி ஏ.சி.பீ. 
சூாியப்ெப ம (உதவிப் பணிப்பாளர்கள் -நி வாகம்); தி . ஈ. .ேஜ. விக்கிரமசிங்க, தி . .ஆர்.எஸ். ெபர்னாந் , தி மதி 
எம்.ேக.எஸ். . அல்விஸ்,  (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி பி.ேஜ. அேபசிங்க, தி . ஆர்.சி. விஜயதிலக (உதவிப் 
பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . டபிள் .ஜி. சுனில் சாந்த, தி . ேக.ாி.எல்.ஏ. சந்திரசிறி, தி . எம்.ஆர்.பி. ேசனாரத்ன  
(பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்கள்);  

ெபா ம க் கு  அ வலகம் - தி மதி  ஈ. .எஸ்.எம். ெபர்னாந் , (உதவிப் பணிப்பாளர்கள் –  நிர்வாகம்); தி மதி 
ேக.ாி.சி.ேக.பீாிஸ் (பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி . டபிள் .டபிள் .என்.எஸ்.சி.பர்னாந் , தி . எச்.ஆர்.சி.சில்வா (பிரதிப் 
பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . ஆர்.ஏ.ஆர்.எல். ரணவக்க தி . எம்.ஆர். .ாி. திலகசிறி (உதவிப் பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . டபிள் .ேக. .எஸ். குமாரசிறி, ெசல்வி ஆர்.எம். .ேக. பிாியதர்ஷனி (பாரா மன்ற 
உத்திேயாகத்தர்கள்)     

லகர் - தி . பீ.எச்.என்.பிேரமசிறி 
பிரதி  லகர்  -  ெசல்வி ேக. ஏ. .ஆர். ேசபா கா 
உதவி லகர்  -  ஜனாப் எஸ்.எல். யாத் அஹமட், ெசல்வி ேக. .எஸ். விேஜநாயக்க, தி . ஜி. ரத்நாயக்க 
கனிஷ்ட  உதவி லகர் தரம் I  -  தி மதி எச்.எஸ்.ரத்நாயக்க 
கனிஷ்ட  உதவி லகர்கள்  -  தி . டபிள் .ஏ. குணரத்ன,  
பிரதான ஆராய்ச்சி உத்திேயாகத்தர்  -  தி . ஜி.குமாநாயக்க 
சிேரஷ்ட ஆராய்ச்சி உத்திேயாகத்தர் -  ஜனாப் எம். அஜிவதீன் 
ஆராய்ச்சி உத்திேயாகத்தர்கள் – ெசல்வி ஜி.ஆர். அேயஷா ெகாடகம, தி மதி பீ.எல்.ாி.எரந்ததி 

உதவி ஆராய்ச்சி உத்திேயாகத்தர்கள் - தி மதி ஆர்.என்.எச். விேஜதிலக, தி மதி எச்.பீ.ஏ.எஸ். அேபேகான், தி மதி ேஜ.எஸ். 
அ ெகாட ஆரச்சி, தி . வி. ரளிதாஸ் 

பாரா மன்ற பிரதம உைரெபயர்ப்பாளர் - தி . டபிள் .எம். . பண்டார 

பாரா மன்ற பிரதிப் பிரதம உைரெபயர்ப்பாளர்கள் - ஜனாப் எம்.இஸட்.எம். மர்ஸூக், ஜனாப் ஐ.எல். அப் ல் ஜப்பார்,            
தி . ேஜ.ஏ.எஸ்.பீ. ெபேரரா 

சிேரஷ்ட பாரா மன்ற உைரெபயர்ப்பாளர்கள்: தி . ேக.எம். கிறிஸ்ேதாபர், ஜனாப் எம்.எஸ். ெஸயின் பா ல், தி மதி ஐ. .எல். 
ரத்னசீ ,  தி . ேக. .ஆர். பத்மசிறி, தி . ஏ. சரவணபவானந்தன், தி . சி.ேஜ. க ணாரத்ன, ஜனாப் ஏ.ஜி. ெமாஹமட் பிக்ாி, 
ஜனாப் எஸ்.ஆர்.எம். நிஸாம், தி . ஜி.எப்.பி. சுேரஷ்வரன், தி மதி என்.பி.சி.ேஜ. நிசங்க, தி மதி எச்.வி.எஸ். ஹீந்ெதனிய,  
தி . ஜி.வி.எஸ். விேஜசிங்க 

பாரா மன்ற உைரெபயர்ப்பாளர்கள் - தி . . .வி.என். தம்மேக,  தி . டபிள் .எம். ராஜபக்ஷ, தி . பீ.எல்.பீ.எல். குமாரசிறி, தி . 
பீ. சாந்தகுமார்,  தி .எஸ். ரேமஷ்குமார், தி மதி ஆர். வசந்தி ெபேரரா, தி . எம். அஜித்குமார், தி . ஜி. ெஜயச்சந்திரா, ஜனாப் 
எம்.எச்.எம். ராமிஸ், தி . ஈ.ஏ. அமரேசன,  தி . ஈ.எம்.என்.எஸ்.எம். ஏக்கநாயக்க,  தி மதி ஏ.எல்.ஏ. . தி மினி,  தி மதி 
ேக.எம்.பீ.ஜி.ேக. ேசனாரத்ன, ஜனாப் எம்.இஸட். எம். அஸ்கா 

 

தகவல் ைறைம மற் ம் காைமத் வத் திைணக்களம் 
 

பணிப்பாளர் (தகவல் ைறைம மற் ம் காைமத் வம்) -  தி . எச்.எம்.சி.  ெபேரரா 
ைறைமப் ெபாறியியலாளர் – தி . என்.பி. . நவக வ 
ைறைமப் பகுப்பாய்வாளர் - தி . சி.ேஜ. வில்ேலாரஆரச்சி 

ெதாடர்பாடல் / பா காப்  ெபாறியியலாளர் -  தி . ஜி.என். லக்மஹல்  
ைறைம வ வைமப்பாளர்  -   
ைறைமக் கட் ப்பாட்டாளர் - தி . ஏ.எஸ். .எம். விக்கிரமரத்ன 

இைணயத்தள வைலயைமப்  கட் ப்பாட்டாளர் –  தி . என்.ஜி.எல்.எஸ். க ணாதிலக்க 
சிேரஷ்ட கணினி  ெசயற்றிட்ட  வைரவாளர்  - தி . .  பண் த 
கணினி  ெசயற்றிட்ட  வைரவாளர்  - ெசல்வி பீ.எம்.எம். சந்திமா 
இைணயத்தளப் பதிப்பாசிாியர் (சிங்களம்/ஆங்கிலம்) - தி . .எஸ். கீகனேக 
இைணயத்தளப் பதிப்பாசிாியர் (ஆங்கிலம்/தமிழ்) - ஜனாப் எம்.என்.எம். ஷிபாக் 
உதவி கணினி நிகழ்ச்சித்திட்ட வகுப்பாளர் - தி மதி பீ.எல்.ஐ.ஜி. குேர 
உதவி க மபீட ஒ ங்கிைணப்பாளர் -  தி மதி பீ.என்.எச். திேசரா 
பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர் - தி மதி ஐ.சி.ேக. ரணசிங்ஹ 
சிேரஷ்ட கணினி இயக்குநர்கள் –  தி மதி பி. ெஜகன்யா, தி . ேஜ.எஸ். ெகாலம்பேக,   தி மதி ேக.ஜி.எஸ். ெசவ்வந்தி, தி மதி 

என்.என். ெஹட் ேக, தி . டபிள் .எச். . . பிய ங்க, தி . ஏ.ஜி.ஆர்.ேக. அேபரத்ன, தி . என். . .பீ. பிேரமசிறி 
கணினி இயக்குநர்கள் - தி . ேக.பீ.பீ.எஸ். ேராமவர்தன, தி . ேக. .ஜி.எம். கிாிஷாந்த, தி மதி டபிள் . .ஏ. ஜய க்சி, ஜனாப் 

எல்.ஜி.ஆசிக் அ , ஜனாப் ஏ.ஆர்.எம். ாிகாஸ் அ ,  ஜனாப் ஏ.எம்.ெபளசுல் அமீன் 
சிேரஷ்ட கணினித் ெதாழில் ட்பவியலாளர்கள் –  தி . ஜி.எம். . ெபேரரா, தி . எச்.எஸ்.சத்யஜித்  
சிேரஷ்ட ெதாழில் ட்ப உதவியாளர் - தி . வி.ஆர்.எஸ்.ேஜ. ேசாமரத்ன, தி . டபிள் .எஸ். சுரங்க 
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MEMBERS OF PARLIAMENT 
  

(Returned at the General Election, 17th August,2015) 
  

A  

 
Abeygunawardana, Pahalage Rohitha Piyathissa (Kalutara) 
Abeysekara, Sisira Kumara, Walimuni Mendis Priyanjith Hemantha (Puttalam) 
Abeysinghe, Ashok (Kurunegala) 
Abeywardena, Lakshman Yapa (National List) 
Abeywardena, Mahinda Yapa (Matara) 
Abeywardana, Wajira (Galle) 
Adaikkalanathan, A. (Vanni) 
Alagiyawanna, Lasantha A. (Gampaha) 
Alahapperuma,Dullas  Daham Kumara (Matara) 
Alawathuwala, J.C. (Kurunegala) 
Aluthgamage, Aluthgamage Ananda (Mahanuwara) 
Aluthgamage, Mahindananda Meethalawe  (Mahanuwara) 
Aluvihare, Ranjith (Matale) 
Aluvihare, Wasantha (Matale) 
Amarasena, Indunil Thushara Girana Pathirannehelage (Kurunegala) 
Amaratunga, John Anthony Emmanuel (Gampaha) 
Amaraweera, Mahinda (Hambantota) 
Amunugama, Dilum Suraj Bandara (Mahanuwara) 
Amunugama, Sarath (National List) 
Appuhamy, Makavita Arachchige Don Hector Hygenus (Puttalam) 
Ashoka, Priyantha R.D. (Puttalam) 
Atukorale, Mrs. Thalatha (Ratnapura) 
 

B 
 
Balasuriya, Tharaka Ramanya (Kegalle) 
Bandara, Mrs. Kulathunga Dissanayaka Mudiyanselage Chandrani Ofeeliya (Anuradhapura) 
Bandara, R.B. Palitha Range (Puttalam) 
Bandaranayake, Indika (Kurunegala) 
Bandarigoda, Bandula Lal (Galle) 
Basnayaka, Basnayaka Mudiyanselage Dilhan Tharanath (Kurunegala) 
 
 

C 
 

Chandrasena Samarakoon Mudiyanselage, (Anuradhapura) 
Chandrasiri, Gajadeera Vidhanearachchige Bans (Matara) 
Colonne, Nalaka Prasad (Polonnaruwa) 
 

D 
 

Dasanayake, Don Arthur Chamara Sampath (Badulla) [Resigned on 14th September, 2015] 
De Mel, Sirinal (National List) 
De Silva, Agampodi Mohan Priyadarshana (Galle) 
De Silva, Haduwameregngna Piyal Nishantha (Kalutara) 
De Silva, Harsha (Colombo) 
De Silva, Nileththi Nimal Siripala (Badulla) 
De Zoysa, Thirimadura Ranjith (Ratnapura) 
Devananda, Douglas (Jaffna) 
Dinushan, Denagama Vitharanage Chanaka (Hambantota) 
Dissanayaka, Anura Kumara (Colombo) 
Dissanayaka, D.T.W. Wimalaweera (Digamadulla) 
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Dissanayake, Duminda (Anuradhapura) 
Dissanayake, Eranjan Navin (Nuwara Eliya) 
Dissanayake, Mayantha Yaswanth (Mahanuwara) 
Dissanayake, S.B. (National List) 
Dissanayake, Salinda (Kurunegala) 
Dissanayake, Weera Kumar (Anuradhapura) 
Dushmantha, Hewa Ralalage Sarathi (Kegalle) 

 
E 

Ekanayake, T.B. (Kurunegala) 
 

F 
 

Faizal, Mohomed Cassim Mohomed (Digamadulla) 
Fernando, Arundika (Puttalam) 
Fernando, Harin (Badulla) 
Fernando, Johnston Xavier (Kurunegala) 
Fernandopulle, Mrs. Perpatchuwa Sudarshini (Gampaha) 
Fonseka, Gardihewa Sarath Chandralal Fonseka (National List) [From 08th February, 2016] 
Fowzie, A. H. M.  (National List) 

 
G 

 

Galappaththi Arachchige Nihal (Hambantota) 
Gamage, Daya (Digamadulla) 
Gamage, Don Chandima (Anuradhapura) 
Gamage, Mrs. Anoma (National List) 
Gamalath, Siripala (Polonnaruwa) 
Gammanpila, Udaya Prabhath (Colombo) 
Ganesan, M. (Colombo) 
Gankanda, Dunesh (Ratnapura) 
Grero, Kondagamage Mohan Lal (Colombo) 
Gunasekara, Edward Dehiwala Liyanage (Gampaha) 
Gunasekera, Rathnayaka Mudiyanselage Padma Udaya Shantha (Monaragala) 
Gunawardana, Bandula (Colombo) 
Gunawardana, M.K.A.D.S. (National List) [Died : 19th January, 2016] 
Gunawardena, Dinesh Chandra Rupasinghe (Colombo) 
 
 

H 
 

Hafees, Abdul Rauf Abdul (National List) [Resigned on 19th January, 2016] 
Hakeem, A. Ibathul Rauff (Mahanuwara) 
Handunnetti, Sunil (National List) 
Harees, Habeeb Mohamed Mohamed (Digamadulla) 
Harrison, Pelisge (Anuradhapura) 
Hashim, Abdul Haleem Mohamad (Mahanuwara) 
Hashim, Mohomed Kabir Mohamed (Kegalle) 
Herath, H.M. Vijitha (Gampaha) 
Herath, Kanaka (Kegalle) 
Hizbullah, Muhammad Lebbe, Alim Muhammad (National List) 

 
I 
 

Indika, Anuruddha Herath Hitihami Appuhamilage Don (Gampaha) 
Ishak, Abdul Rahuman (Anuradhapura) 
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J 
Jayakody, Arachchilage Sisira (Gampaha) 
Jayamaha, Nalin Bandara (Kurunegala) 
Jayarathne, Anura Sydney (Polonnaruwa) 
Jayarathne, Anuradha Lanka Pradeep (Mahanuwara) 
Jayaratne, Piyankara (Puttalam) 
Jayasekara, Dayasiri (Kurunegala) 
Jayasekara, Premalal (Ratnapura) 
Jayasena, Mrs. Sumedha G. (Monaragala) 
Jayasuriya, Karu (National List) 
Jayathilake, Malith (National List) 
Jayathissa, Appuhamilage Nalinda (Kalutara) 
Jayawardana, Herath Mudiyanselage Lucky Dissanayake (Mahanuwara) 
Jayawardana, Senadheerage Don Kawinda Heshan (Gampaha) 
Jayawickrama, Gamini (Kurunegala) 
 
 

K 
Kariyawasam, Akila Viraj (Kurunegala) 
Karunanayake, Ravindra Sandresh (Colombo) 
Karunatileka, Gayantha (Galle) 
Kiriella, Lakshman Bandara, (Mahanuwara) 
Kodeeswaran, Kaveendiran (Digamadulla) 
Kumar, A. Aravindh (Badulla) 
Kumar, M. Velu (Mahanuwara) 
Kumarasingha, Mrs. Geetha Samanmalee (Galle) 
Kumarasiri, Jayasundara Mudiyanselage Ananda (Monaragala) 
 
 

L 
Lokuge, Gamini Kulawansha (Colombo) 
 

M 
 

Madduma Bandara, Rathnayaka Mudiyanselage Ranjith (Monaragala) 
Maharoof, Imran (Trincomalee) 
Maheswaran, Mrs.Vijayakala (Jaffna) 
Mannapperuma, A. Ajith Kumara (Gampaha) 
Mansoor, Ibrahim Muhammad Muhammad (Digamadulla) 
Marapana, Tilak Janaka (National List) 
Marasinghe, Chandrajith Ashubodha (National List) 
Marikkar, Saidulla Musthajab (Colombo) 
Masthan, Kader Kader (Vanni) 
Mayadunne, Sarath Chandrasiri (National List) [Resigned on 04th September, 2015] 
Mohammadu, Abdullah Mahroof Mohammadu (Trincomalee) 
Musthapha, Faiszer (National List) 
Muthu, Sivalingam (Nuwara Eliya) 
Muthuhettigamage, Nishantha (Galle) 
Mutukumarana, Sarath Chandrasiri (Anuradhapura) 
Mylvaganam, Thilakarajah (Nuwara Eliya) 
 

N 
 

Nanayakkara, Maligaspe Koralege Naleen Manusha (Galle) 
Nanayakkara, Vasudeva (Ratnapura) 
Navavi, Mohamed Haneefa Mohamed (National List) 
Navinna, R.M.S.B. (Kurunegala) 
Nirmalanathan, Irudayanathan Charles (Vanni) 
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P 
Palany, Thigambaram (Nuwara Eliya) 
Paranawithanage, Karunarathna (Ratnapura) 
Pathirana, Akalanka Buddhika Uditha Dedduwa (Matara) 
Pathirana, Ramesh Chandima Benthota (Galle) 
Perera, Achchige Don Vithana Lakshaman Wasantha (Matale) 
Perera, Ajith Pathmakantha (Kalutara) 
Perera, Dilan (National List) 
Perera, Kasadoruge Sujith Sanjaya (Kegalle) 
Perera, Kurugamage Sanath Nishantha (Puttalam) 
Perera, Nanayakkara Warnakula Patabendige Niroshan Erdly Priyantha (Puttalam) 
Piyadasa, Kalandugoda Kankanamge (Nuwara Eliya) 
Premachandra, Mrs. Hirunika Eranjalee (Colombo) 
Premadasa, Ambathanna Dewayalage (Kegalle) 
Premadasa, Sajith (Hambantota) 
Premajayantha, Achchige Don Susil (Colombo) 
Premarathna, Suddachcharige (Matara) 
Punchinilame, Susantha Galagamuwa (Trincomalee) 
 

R 
Radhakrishnan, Velusamy (Nuwara Eliya) 
Rahuman, Mohamed Mujibur (Colombo) 
Rajakaruna, Harshana Supun (Gampaha) 
Rajapaksa, Chamal Jayantha (Hambantota) 
Rajapaksa, Mahinda (Kurunegala) 
Rajapaksa, Namal (Hambantota) 
Rajapakshe, Wijeyadasa (Colombo) 
Ramanathan, Angajan (National List) 
Ramanayake, Sadda Widda A.A. Ranjan (Gampaha) 
Rambukwella, Keheliya (Mahanuwara) 
Ranasinghe Arachchige, Roshan Anuruddha (Polonnaruwa) 
Ranathunga, Arjuna (Gampaha) 
Ranathunga, Prasanna (Gampaha) 
Ranawaka, Achchige Patali Champika (Colombo) 
Ranaweera, Bulathwelage Prasanna (Gampaha) 
Rathana Thero, Ven. Athuraliye (National List) 
Rathnayake, Weerakoon Bimal Niroshan  (National List) [From 14th September, 2015] 
Rathnayake, R.M.C.B. (Nuwara Eliya) 
Ratnayaka, Sagala Gajendra (Matara) 
Ratwaththe, Lohan Evindra (Mahanuwara) 
Rishad, Abdul (Vanni) 
 

S 
Salman, Mohomed Hafeel Mohomed (National List) 
Samarasinghe, Mahinda (National List) 
Samarasinghe, Sandith (Kegalle) 
Samaraweera, Jayantha (Kalutara) 
Samaraweera, Mangala (Matara) 
Samaraweera, Ravindra (Badulla) 
Samarawickrama, Malik (National List) 
Sampanthan, Rajavarothiam (Trincomalee) 
Saravanapavan, Easvarapatham (Jaffna) 
Semasinghe, Asanka Shehan (Anuradhapura) 
Senanayake, Vasantha Naresh Parakkrama (Polonnaruwa) 
Senaratne, Nambukara Halambage Rajitha Harischandra (Kalutara) 
Senaratne, Nambukara Halambage Chathura Sandeepa (Gampaha) 
Senasinghe, Arjuna Sujeewa (Colombo) 
Senathirajah, Mavai Somasuntharam (Jaffna) 
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Senewirathne, Lakshman Pinthu Jayathilake (Badulla) [From 16th September, 2015] 
Senewiratne, John (Ratnapura) 
Seyed, Ali Zahir Moulana (Batticaloa) 
Shritharan, Sivagnanam (Jaffna) 
Sihabdeen, Ameer Ali Seyed Mohammad (Batticaloa) 
Sithadthan, Dharmalingam (Jaffna) 
Sivamohan, Sivaprakasam (Vanni) 
Sivasakthi, Annamalai Nadesu (Vanni) 
Siyambalapitiya, Basnayaka Ralalage Ranjith (Kegalle) 
Srineshan, Gnanamuthu (Batticaloa) 
Sriskandarasa, Mrs. Shanthi (National List) 
Sumanthiran, Mathiaparanan Abraham (Jaffna) 
Sumathipala,  Thilanga (National List) 
Suresh, Vadivel (Badulla) 
Swaminathan, D. M. (National List) 

T 

Tennakoon, Janaka Bandara (Matale) 
Thewarapperuma, Palitha Kumara (Kalutara) 
Thondaman, Arumugan (Nuwara Eliya) 
Thowfeek, Mohammadu Shariff  (National List) [From 22nd January, 2016] 
Thurairetnasingam, Kathiragamaththamby (National List) 
 

V 
Vidanagamage, Thenuka Amith (Badulla) 
Vijitha, Berugoda Arachchige (Monaragala) 
Viyalanderan, Sathasivam (Batticaloa) 

W 
 

Wakkumbura, Janaka (Ratnapura) 
Wanniarachchi, Mrs. Pavithra Devi (Ratnapura) 
Warnakulasooriya, Antony Nimal Lanza (Gampaha) 
Wedaarachchi, Dilip (Hambantota) 
Weerakkodi, Chandima (Galle) 
Weerawansa, Wimal (Colombo) 
Welgama, Kumara (Kalutara) 
Wickramanayaka, Vidura (Kalutara) 
Wickramaratne, Eran (Colombo) 
Wickramaratne, Jayampathi (National List) 
Wickremesinghe, Ranil (Colombo) 
Wijayawardene, Dinendra Ruwan (Gampaha) 
Wijemanna, Mrs. Thusitha (Kegalle) 
Wijemanne, Lakshman Ananda (Kalutara) 
Wijepala, Bopagoda Hettiarachchige (Galle) 
Wijerathna, Mrs. Jambugaha Pitiye Gedara Rohini Kumari (Matale) 
Wijesekera, Arachchige Ganepola Duleep Pandula Perera (Gampaha) 
Wijesekera, Kanchana Vodatha (Matara) 
Wijesiri, Lokugasthota Vitharanage Chaminda (Badulla) 
Wijethunga, A. A. (Ratnapura) 
Wijewickrama, Mrs. Radampala Gamage Sriyani (Digamadulla) 
Withanage, Ankumbura Arachchige Heshan Wijaya (Ratnapura) 
 

Y 

Yapa,Appuhamillage, Anura Priyadharshana (Kurunegala) 
Yoheswaran, Seeniththamby (Batticaloa) 
 

Z 

Zoysa, Wijith Wijayamuni (National List) 
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DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA 

PRESIDENT 
HIS EXCELLENCY MAITHRIPALA SIRISENA 

CABINET 
 

Prime Minister, Minister of National Policies and Economic Affairs – The Hon. Ranil Wickremesinghe 
Minister of Tourism Development and Christian Religious Affairs and Minister of Lands – The Hon. John Amaratunga 
Minister of Sustainable Development and Wildlife – The Hon. Gamini Jayawickrama Perera 
Minister of Transport and Civil Aviation – The Hon. Nimal Siripala De Silva 
Minister of Social Empowerment and Welfare – The Hon. S.B. Dissanayake 
Minister of Foreign Affairs – The Hon. Mangala Samaraweera 
Minister of Labour and Trade Unions Relations – The Hon. W.D.J. Senewiratne 
Minister of City Planning and Water Supply – The Hon. Rauff Hakeem 
Minister of Higher Education and Highways and the Leader of the House of Parliament – The Hon.  Lakshman Kiriella 
Minister of Disaster Management – The Hon. Anura Priyadharshana Yapa 
Minister of Science, Technology and Research – The Hon. A.D. Susil Premajayantha 
Minister of Skills Development and Vocational Training – The Hon. Mahinda Samarasinghe 
Minister of Home Affairs – The Hon. Wajira Abeywardana 
Minister of Health, Nutrition and Indigenous Medicine – The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne 
Minister of Finance – The Hon. Ravi Karunanayake 
Minister of Internal Affairs, Wayamba Development and Cultural Affairs – The Hon. S.B. Nawinne 
Minister of Industry and Commerce – The Hon. Rishad Bathiudeen 
Minister of Megapolis and Western Development – The Hon. Patali Champika Ranawaka 
Minister of Fisheries and Aquatic Resources Development – The Hon. Mahinda Amaraweera 
Minister of Plantation Industries – The Hon. Navin Dissanayake 
Minister of Power and Renewable Energy – The Hon. Ranjith Siyambalapitiya 
Minister of Agriculture – The Hon. Duminda Dissanayake 
Minister of Irrigation and Water Resources Management – The Hon. Wijith Wijayamuni Zoysa 
Minister of Rural Economic Affairs – The Hon. P. Harrison 
Minister of Public Enterprise Development – The Hon. Kabir Hashim 
Minister of Public Administration and Management – The Hon. R. M. Ranjith Madduma Bandara 
Minister of Justice and Minister of Buddhasasana – The Hon (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe 
Minister of Housing and Construction – The Hon. Sajith Premadasa 
Minister of Ports and Shipping – The Hon. Arjuna Ranatunga 
Minister of Hill Country New Villages, Infrastructure and Community Development – The Hon. Palany Thigambaram 
Minister of Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief Government Whip – The Hon. Gayantha Karunatileka 
Minister of Women and Child Affairs – The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara 
Minister of Foreign Employment – The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale 
Minister of Education – The Hon. Akila Viraj Kariyawasam 
Minister of Prison Reforms, Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs – The Hon. D.M. Swaminathan 
Minister of Post, Postal Services and Muslim Affairs – The Hon. Abdul Haleem 
Minister of Petroleum Resources Development – The Hon. Chandima Weerakkody 
Minister of Law and Order and Southern Development – The Hon. Sagala Ratnayaka 
Minister of National Co-existence, Dialogue and Official Languages – The Hon. Mano Ganesan 
Minister of Sports – The Hon. Dayasiri Jayasekara 
Minister of Telecommunication and Digital Infrastructure – The Hon. Harin Fernando 
Minister of Primary Industries – The Hon. Daya Gamage 
Minister of Provincial Councils and Local Government – The Hon. Faiszer Musthapha 
Minister of Development Strategies and International Trade – The Hon. Malik Samarawickrama 
Minister of Special Assignment - The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama 
Minister of Regional Development -  Field Marshal  Hon.Sarath Fonseka 
 

[The President has assigned to himself all Subjects and Functions and Departments and Statutory Institutions not           
assigned  specifically to any Minister.] 
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STATE MINISTERS 
 
State Minister of National Integration and Reconciliation – The Hon. A.H.M. Fowzie 
State Minister of Highways – The Hon. Dilan Perera 
State Minister of Lands – The Hon. T.B. Ekanayake 
State Minister of Provincial Councils and Local Government – The Hon. Piyankara Jayaratne 
State Minister of Finance – The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena 
State Minister of Labour and Trade Unions Relations – The Hon. Ravindra Samaraweera 
State Minister of Education – The Hon. V. Radhakrishnan 
State Minister of Skills Development and Vocational Training – The Hon. Palitha Range Bandara 
State Minister of Fisheries and Aquatic Resources Development – The Hon. Dilip Wedaarachchi 
State Minister of National Policies and Economic Affairs – The Hon. Niroshan Perera 
State Minister of Defence – The Hon. Ruwan Wijayawardene 
State Minister of Rehabilitation and Resettlement – The Hon. M.L.A.M. Hisbullah 
State Minister of Higher Education – The Hon. Mohan Lal Grero 
State Minister of Industry and Commerce Affairs – The Hon. A.D. Champika Premadasa 
State Minister of Child Affairs – The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran 
State Minister of International Trade – The Hon. Sujeewa Senasinghe 
State Minister of Irrigation and Water Resources Management – The Hon. Vasantha Senanayake 
State Minister of Agriculture – The Hon. Wasantha Aluvihare 
State Minister of City Planning and Water Supply – The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle 
State Minister of Science, Technology and Research -  The Hon. Lakshman Senewiratne 
 
 

DEPUTY MINISTERS 
 
Deputy Minister of Sustainable Development and Wildlife – The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena 
Deputy Minister of Public Administration and Management – The Hon. Susantha Punchinilame 
Deputy Minister of Rural Economic Affairs – The Hon. Ameer Ali Sihabdeen 
Deputy Minister of Megapolis and Western Development – The Hon. Lasantha Alagiyawanna 
Deputy Minister of Housing and Construction – The Hon. Indika Bandaranayake 
Deputy Minister of Health, Nutrition and Indigenous Medicine – The Hon. Faizal Cassim 
Deputy Minister of Post, Postal Services and Muslim Religious Affairs – The Hon. Duleep Wijesekera 
Deputy Minister of Plantation Industries – The Hon. Lakshman Wasantha Perera 
Deputy Minister of Ports and Shipping Affairs – The Hon. Nishantha Muthuhettigamage 
Deputy Minister of Disaster Management – The Hon. Dunesh Gankanda 
Deputy Minister of Petroleum Resources Development – The Hon. (Dr.) (Mrs.) Anoma Gamage 
Deputy Minister of Foreign Affairs – The Hon. Harsha de Silva 
Deputy Minister of Power and Renewable Energy – The Hon. Ajith P. Perera 
Deputy Minister of Public Enterprise Development – The Hon. Eran Wickramaratne 
Deputy Minister of Social Empowerment and Welfare – The Hon. Ranjan Ramanayake 
Deputy Minister of Transport and Civil Aviation – The Hon. Ashok Abeysinghe 
Deputy Minister of Tourism Development and Christian Religious Affairs – The Hon. Arundika Fernando 
Deputy Minister of Telecommunication and Digital Infrastructure – The Hon.Tharanath Basnayaka 
Deputy Minister of Sports – The Hon. H. M. M. Harees 
Deputy Minister of Parliamentary Reforms and Mass Media – The Hon. Karunarathna Paranawithanage 
Deputy Minister of Home Affairs – The Hon. Nimal Lanza 
Deputy Minister of Mahaweli Development and Environment – The Hon. Anuradha Jayaratne 
Deputy Minister of Justice  and Deputy Minister of Buddha Sasana – The Hon. H.R. Sarathi Dushmantha 
Deputy Minister of Internal Affairs, Wayamba Development and Cultural Affairs - The Hon.Palitha Thewarapperuma 
Deputy Minister of Foreign Employment - The Hon.Manusha Nanayakkara 
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CHAIRMAN’S PANEL 
 

The Hon. Lucky Jayawardana, The Hon. Bimal Rathnayake, The Hon. Edward Gunasekara, The Hon. J.M. Ananda 
Kumarasiri, The Hon. Dharmalingam Sithadthan, The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama, The Hon. Shehan 
Semasinghe, The Hon. Kanaka Herath, The Hon. Velu Kumar, The Hon. Mujibur Rahuman. 

 
 

COMMITTEES OF PARLIAMENT 
 

Committee of Selection 

The Hon. Karu Jayasuriya (Chairman), The Hon. John Amaratunga, The Hon. Nimal Siripala De Silva, The Hon. 
Rauff Hakeem, The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. Mahinda Samarasinghe, The Hon. Ravi Karunanayake, 
The Hon. Risad Badhiutheen, The Hon. Patali Champika Ranawaka, The Hon. Duminda Dissanayake, The Hon. 
Kabir Hashim, The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. Gayantha Karunatileka, The Hon. Mano 
Ganesan, The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. Douglas Devananda, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. 
Mavai S. Senathirajah, The Hon. Dharmalingam Sithadthan, The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa. 

 

House Committee 
The Hon. Karu Jayasuriya (Chairman), The Hon.Mahinda Amaraweera, The Hon.Palany Thigambaram, The 

Hon.Douglas Devananda, The Hon.Nihal Galappaththi, The Hon. Ranjith Aluvihare, The Hon. K.K.Piyadasa, 
The Hon. Seeniththamby Yoheswaran, The Hon.(Mrs.)Sriyani Wijewickrama, The Hon.Imran Maharoof. 

 

Committee on Standing Orders 

The Hon. Karu Jayasuriya (Chairman), The Hon Thilanga Sumathipala, The Hon. Selvam Adaikkalanathan,The Hon. 
Chandima Weerakkody, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri, 
The Hon. M.A. Sumanthiran, The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne.  

 

Committee on Parliamentary Business  

The Hon. Karu Jayasuriya (Chairman), The Hon Thilanga Sumathipala, The Hon. Selvam Adaikkalanathan, The Hon. 
Lakshman Kiriella, The Hon. Rajavarothiam Sampanthan, The Hon. Gayantha Karunatileka, The Hon. Anura 
Dissanayake, The Hon. Nimal Siripala De Silva, The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama, The Hon. Rauff Hakeem, 
The Hon. Mahinda Samarasinghe, The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne, The Hon.  Ravi Karunanayake, The Hon. 
Risad Badhiutheen, The Hon. Patali Champika Ranawaka, The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. 
Mano Ganesan, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. Douglas Devananda, The 
Hon. Vijitha  Herath, The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa. 

 

Committee on Public Accounts 

The Hon. Lasantha Alagiyawanna (Chairman), The Hon.S.B.Dissanayake, The Hon. Mahinda Samarasinghe, The 
Hon. P. Harrison, The Hon.Faiszer Musthapha, The Hon. Palitha Range Bandara, The Hon. Niroshan Perera, The 
Hon. Sujeewa Senasinghe, The Hon. Eran Wickramaratne, The Hon.Bandula Gunawardana, The Hon. Vijitha  
Herath, The Hon. Vasudeva Nanayakkara, The Hon.Nihal Galappaththi, The Hon.Bimal Rathnayake, The 
Hon.Ali Zahir Moulana Seyed, The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon.Seeniththamby Yoheswaran, The Hon. S. 
Shritharan, The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa, The Hon.(Dr.) Kavinda Heshan Jayawardana, The Hon. I.Charles 
Nirmalanathan, The Hon.(Mrs.) Hirunika Premachandra, The Hon.Bandula Lal Bandarigoda, The Hon. S. 
Viyalanderan, The Hon.Prasanna Ranatunga, The Hon.Chandima Gamage. 

  

Committee on Public Enterprises  

The Hon. Sunil Handunnetti (Chairman), The Hon.Rauff Hakeem, The Hon. Anura Priyadharshana Yapa, The Hon. 
Dayasiri Jayasekara, The Hon.Ravindra Samaraweera, The Hon.Sujeewa Senasinghe, The Hon. Wasantha 
Aluvihare, The Hon. Lasantha Alagiyawanna, The Hon. (Dr.) Harsha De Silva, The Hon. Ajith P. Perera, The 
Hon. Ranjan Ramanayake, The Hon. Ashok Abeysinghe, The Hon. Anura Dissanayake, The Hon. Lakshman 
Senewiratne, The Hon. Chandrasiri Gajadeera, The Hon. Bimal Rathnayake, The Hon. Weerakumara 
Dissanayake, The Hon. Mavai S. Senathirajah, The Hon. S.Shritharan, The Hon. M.A.Sumanthiran, The Hon. 
Hector Appuhamy, The Hon. (Dr.)Nalinda Jayathissa, The Hon. Harshana Rajakaruna, The Hon. Gnanamuthu 
Srineshan, The Hon.Abdullah Mahroof, The Hon.Mahindananda Aluthgamage. 
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Committee on Privileges 

The Hon. Tilak Marapana (Chairman), The Hon. A.D. Susil Premajayantha, , The Hon. R.M. Ranjith Madduma 
Bandara, The Hon. Gayantha Karunatileka, The Hon. Mano Ganesan, The Hon. Faiszer Musthapha, The Hon. 
Douglas Devananda, The Hon. Anura Dissanayake, The Hon. Wimal Weerawansa, The Hon. E. Saravanapavan. 

 
Committee on Public Petitions 

 The Hon.Sujeewa Senasinghe (Chairman), The Hon.Wajira Abeywardana, The Hon.Susantha Punchinilame, The 
Hon.Douglas Devananda, The Hon.Salinda Dissanayake, The Hon.Mahinda Yapa Abeywardena, The Hon.Nihal 
Galappaththi, The Hon.Bimal Rathnayake, The Hon.Ranjith Aluvihare, The Hon.Anura Sidney Jayarathne, The 
Hon. Lakshman Ananda Wijemanne, The Hon. K. Thurairetnasingam, The Hon.(Dr.) Ramesh Pathirana, The 
Hon. Vidura Wickramanayaka, The Hon. Kanaka Herath,  The Hon. Mylvaganam Thilakarajah, The Hon. 
Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor, The Hon. (Dr.) (Mrs.) Thusitha Wijemanna, The Hon. Chaminda 
Wijesiri, The Hon. (Mrs.) Shanthi Sriskandarasa, The Hon. S.Sivamohan. 

 
Committee on High Posts 

The Hon.Karu Jayasuriya (Chairman), The Hon. John Amaratunga, The Hon. Nimal Siripala De Silva, The Hon. 
(Dr.) Sarath Amunugama, The Hon. Rauff Hakeem, The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. (Dr.) Wijeyadasa 
Rajapakshe, The Hon. Mano Ganesan, The Hon. Eran Wickramaratne,The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. 
Vijitha  Herath, The Hon. Bimal Rathnayake, The Hon. Mavai S. Senathirajah, The Hon. Dharmalingam 
Sithadthan, The Hon. M.A. Sumanthiran. 

 
 
Committee on Public Finance 

The Hon. M.A. Sumanthiran (Chairman), The Hon.  Susantha Punchinilame, The Hon. Lasantha Alagiyawanna, The 
Hon. Douglas Devananda, The Hon. Bandula Gunawardane, The Hon. Mahindananda Aluthgamage, The 
Hon.Sunil Handunnetti, The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri, The Hon. Mavai S. Senathirajah, The Hon. 
Lakshman Ananda Wijemanne, The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero, The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana, 
The Hon. E. Saravanapavan, The Hon. Ajith Mannapperuma, The Hon. Mylvaganam Thilakarajah, The Hon. 
Mayantha Dissanayake, The Hon. Mohamed Navavi, The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe, The Hon. (Dr.) (Mrs) 
Thusitha Wijemanna,The Hon. Wijepala Hettiarachchi. 

 
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEES 

 

Sectoral Oversight Committee on Economic Development 
 
The Hon. Tilak Marapana(Chairman), The Hon.Lakshman Senewirathne, The Hon. (Dr.) Harsha De Silva, The Hon. 

Arundika Fernando, The Hon. Karunarathna Paranawithana, The Hon. Nimal Lanza,The Hon. Bandula 
Gunawardane, The Hon. Vasudeva Nanayakkara,The Hon. Sunil Handunnetti, The Hon. Edward Gunasekara, The 
Hon. J.M. Ananda Kumarasiri, The Hon. K.K. Piyadasa, The Hon. K. Thurairetnasingam, The Hon. Buddhika 
Pathirana, The Hon. E. Saravanapavan, The Hon. M.A. Sumanthiran, The Hon. Mohamed Navavi, The Hon. S.M. 
Marikkar, The Hon. Harshana Rajakaruna, The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa. 

 

Sectoral Oversight Committee on International Relations 

The Hon. Ranjith Aluvihare (Chairman), The Hon.  Indika  Bandaranayake, The Hon.  Dunesh  Gankanda, The Hon. 
Ajith P. Perera, The Hon.  Eran Wickramaratne, The Hon. Tharanath Basnayaka, The Hon. Anuradha Jayaratne, 
The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon.S.M.Chanrasena, The Hon. Bimal Rathnayake, The Hon. Annamalai 
Nadesu Sivasakthi, The Hon. Lakshman Ananda Wijemanne, The Hon. Namal Rajapaksa, The Hon. Nalaka 
Prasad Colonne, The Hon.Malith Jayathilake, The Hon. (Dr) Kavinda Heshan Jayawardana, The Hon. Mayantha 
Dissanayake, The Hon.S.M.Marikkar, The Hon.Prasanna Ranatunga,The Hon. Chaminda Wijesiri. 

 
Sectoral Oversight Committee on Sustainable Development and Environment and Natural Resources 

The Hon. (Mrs.)Pavithradevi Wanniarachchi (Chairman), The Hon. Duleep Wijesekera , The  Hon.  Lakshman 
Wasantha Perera, The Hon. (Dr) (Mrs.) Anoma Gamage, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. Douglas Devananda, 
The Hon.Mahinda Yapa Abeywardena,  The Hon. Wimal Weerawansa, The Hon. Lucky Jayawardana, The Hon. 
Nihal Galappaththi, The Hon. Abdullah Mahrooff, The Hon. Anura Sidney Jayarathne, The Hon. Hector 
Appuhamy, The Hon. Sisira Kumara Abeysekara, The Hon. A. Aravindh Kumar, The Hon. Kaveendiran 
Kodeeswaran, The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila, The Hon. I. Charles Nirmalanathan,The Hon. Chaminda 
Wijesiri,The Hon. Sandith Samarasinghe. 
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Sectoral Oversight Committee on Women and Gender  

The Hon. (Dr.) (Mrs) Thusitha Wijemanna (Chairman), The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle, The Hon. 
(Mrs.) Sumedha G. Jayasena, The Hon. (Dr) (Mrs.) Anoma Gamage, The Hon.  Eran Wickramaratne, The Hon. 
Ranjan Ramanayake, The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi, The Hon.Siripala Gamlath, The Hon. Vadivel 
Suresh, The Hon. Edward Gunasekara, The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana , The Hon. K. Thurairetnasingam, The 
Hon.Rosahn Ranasinghe, The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama, The Hon. (Mrs.) Geetha Samanmalee 
Kumarasingha, The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra, The Hon., Bandula Lal Bandarigoda, The Hon.Prasanna 
Ranaweera, The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna,The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa. 

 

Sectoral Oversight Committee on Education and Human Resources Development. 

The Hon. Vadivel Suresh (Chairman),The Hon. Piyankara Jayaratne, The Hon. Lasantha Alagiyawanna, The Hon. 
Gamini Lokuge, The Hon. Nihal Galappaththi, The Hon. Sirinal de Mel, The Hon. K.Thurairetnasingam, The 
Hon. Seeniththamby Yoheswaran, The Hon. S. Shritharan, The Hon. Velu Kumar, The Hon. (Dr.) Nalinda 
Jayathissa, The Hon. Sujith Sanjaya Perera, The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor, The Hon. 
(Prof.) Ashu Marasinghe, The Hon.Mujibar Rahman, The Hon. Angajan Ramanathan, The Hon. (Mrs.) Rohini 
Kumari Wijerathna, The Hon. Gnanamuthu Srineshan, The Hon. Chathura Sandeepa Senaratne, The Hon. 
Wijepala Hettiarachchi. 

 
Sectoral Oversight Committee on National Security 

The Hon.Malith Jayathilake (Chairman), The Hon.Palitha Tewarapperuma, The Hon.Chamal Rajapaksa, The 
Hon.Douglas Devananda,The Hon.Vijitha  Herath.The Hon.Chandrasiri Gajadeera, The Hon.M.S. Thowfeek,The 
Hon.Dharmalingam Sithadthan,The Hon.A. A. Wijethunga,The Hon.Buddhika Pathirana,The Hon.(Dr.) Ramesh 
Pathirana,The Hon.M.A. Sumanthiran, The Hon.Shehan Semasinghe, The Hon.Chandima Gamage, The Hon.(Dr.) 
Kavinda Heshan Jayawardana, The Hon.Mayantha Dissanayake, The Hon.Bandula Lal Bandarigoda, The 
Hon.Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor, The Hon.(Prof.) Ashu Marasinghe, The Hon.S. Viyalanderan.  

 
Sectoral Oversight Committee on Health and Human Welfare, Social Empowerment 

The Hon.Lucky Jayawardana (Chairman), The Hon.(Mrs.) Sumedha G. Jayasena, The Hon.Duleep Wijesekera, The 
Hon.Anuradha Jayaratne, The Hon.H.L. Premalal Jayasekara The Hon.J.C. Alawathuwala, The Hon.Ranjith 
Aluvihare, The Hon.Sirinal de Mel, The Hon. A.A. Wijethunga, The Hon.(Dr.) Ramesh Pathirana, The 
Hon.Vijitha Berugoda. The Hon. E. Saravanapavan, The Hon.Ajith Mannapperuma, The Hon.(Dr.) Nalinda 
Jayathissa, The Hon.Mylvaganam Thilakarajah, The Hon.I. Charles Nirmalanathan, The Hon.Imran Maharoof, 
The Hon.Ishak Rahuman, The Hon.(Dr.) (Mrs.) Thusitha Wijemanna, The Hon.(Dr.) S. Sivamohan. 

 
Sectoral Oversight Committee on Transport and Communication 

The Hon.Chamal Rajapaksa (Chairman), The Hon.Lasantha Alagiyawanna, The Hon.Tharanath Basnayaka, The 
Hon.Sunil Handunnetti, The Hon.Edward Gunasekara, The Hon. Mavai S. Senathirajah, The Hon.J.C. 
Alawathuwala, The Hon.Dharmalingam Sithadthan, The Hon.Anura Sidney Jayarathne, The Hon.Lakshman 
Ananda Wijemanne, The Hon.Kanaka Herath, ,The Hon.Nalin Bandara Jayamaha, The Hon.A. Aravindh Kumar, 
The Hon.Ananda Aluthgamage, The Hon.(Dr.) Nalinda Jayathissa, The Hon.I. Charles Nirmalanathan, The 
Hon.Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor, The Hon.Ishak Rahuman, The Hon.Gnanamuthu Srineshan, The 
Hon.M.H.M. Salman. 

 
Sectoral Oversight Committee on Agriculture and Lands 

The Hon.Vijitha Herath (Chairman), The Hon.Susantha Punchinilame, The Hon.Faizal Cassim, The Hon.Duleep 
Wijesekera, The Hon.Nishantha Muthuhettigamage, The Hon.Dunesh Gankanda, The Hon.Ashok Abeysinghe, 
The Hon.Johnston Fernando, The Hon.J.M. Ananda Kumarasiri, The Hon.J.C. Alawathuwala, The Hon. 
Sivasakthi Ananthan, The Hon.(Ven.) Athuraliye Rathana Thero, The Hon.Janaka Wakkumbura, The Hon.S. 
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SENIOR COMPUTER PROGRAMMER- Mr. D. Panditha, 

COMPUTER PROGRAMMER - Miss P.M.M. Chandima 

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

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

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

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

PARLIAMENTARY OFFICER - Mrs. I.C.K. Ranasinghe 

SENIOR COMPUTER OPERATORS -  Mrs. P. Jehanya,   Mr. J.S. Colombage,   Mrs. K.G.S. Sewwandhi,   Mrs. N.N. Hettige,    Mr. W.H.U.D. 
Piyatunga,  Mr. A.G.R.K. Abeyrathne,  Mr. N.D.D.P. Premasiri    

COMPUTER OPERATORS - Mr. K.P.P.S. Romawardene,    Mr. K.D.G.M. Chrishantha,    Mrs.  W.D.A. Jayarukshi,   Mr. L.G. Ashik Ali,   Mr. 
A.R.M. Rikaz Ali,  Mr. A.M. Fouzul Ameen 

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

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

  

  
 



පාර්ලිෙම්න්තුව 
பாரா மன்றம் 
PARLIAMENT 
—————–—- 

                                                                               
2017 ජනවාරි 09වන සඳුදා 

2017 சனவாி 09, திங்கட்கிழைம 
 Monday, 09th January, 2017 

————————— 
 

පූ.භා. 9.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   
කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 

பாரா மன்றம் .ப.  9.30 மணிக்குக் கூ ய .  
சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய] தைலைம 

வகித்தார்கள். 
The Parliament met at 9.30 a.m. 

MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair. 
 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! ලැබූවා වූ නව වසර ඔබ සියලුෙදනාටම 

වාසනාවන්ත වූත්, ෙසෞභාග්යවත් වූත්, ෙසෞඛ්ය සම්පන්න වූත් නව 
වසරක් ෙව්වා!  යි  පාර්ථනා කරනවා.  

 

නිෙව්දන 
அறிவிப் க்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 
 

I 
කථානායකතුමාෙග් සහතිකය 

சபாநாயகர  சான் ைர 
SPEAKER'S CERTIFICATE 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම 

ව්යවස්ථාෙව් 79ෙවනි ව්යවස්ථාෙව් විධිවිධාන පකාරව, 2016 

ෙදසැම්බර් මස 10ෙවනි දින විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පෙතහි 
සහතිකය මවිසින් සටහන් කරන ලද බව දන්වනු කැමැත්ෙතමි. 

 
II 
 

වරපසාද: දුරකථනෙයන් මරණීය තර්ජන එල්ල 
කිරීම 

சிறப் ாிைம : ெதாைலேபசி லம் மரண 
அச்சு த்தல் வி த்தைம 

PRIVILEGE: DEATH THREATS OVER TELEPHONE 
 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න 

මහතා විසින් තමන්ෙග් වරපසාද කඩ වී ඇති බවට 2016 
ෙදසැම්බර් මස 07ෙවනි දින පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී මතු කරන ලද 
කරුණු වරපසාද පිළිබඳ කාරක සභාවට ෙයොමු කිරීම සඳහා 
ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළ හැකිය.  

 

III 
 

 

වරපසාද: මරණීය තර්ජන එල්ල කිරීම 
சிறப் ாிைம : மரண அச்சு த்தல் வி த்தைம 

PRIVILEGE: RECEIVING DEATH THREATS 
 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 

තමන්ෙග් වරපසාද කඩ වී ඇති බවට 2016 ජූනි මස 22ෙවනි දින 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී මතු කරන ලද කරුණු පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
වරපසාද පිළිබඳ කාරක සභාවට ෙයොමු කිරීම සඳහා ෙයෝජනාවක් 
ඉදිරිපත් කළ හැකිය.  

පාර්ලිෙම්න්තු විවාද 
නිල වාර්තාව 

ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජ  ය  
අට වන පාර්ලි  ෙම්න්  තුව                - පළමුවන සභා වාරය 

பாரா மன்ற விவாதங்கள் 
அதிகார அறிக்ைக 

இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின்  
எட்டாவ  பாரா மன்றம் - தலாவ  கூட்டத் ெதாடர் 

PARLIAMENTARY DEBATES  
OFFICIAL REPORT 

THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA  
EIGHTH PARLIAMENT  - FIRST SESSION 

250 වන කාණ්ඩය                                         ெதாகுதி  250                   VOLUME  250 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

IV 

පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභා රැසව්ීම 
பாரா மன்ற அ வல்கள் பற்றிய கு க் கூட்டம் 

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
2017 ජනවාරි මස 09ෙවනි සඳුදා, එනම් අද දින 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්වීම් අවසන් වූ වහාම පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු 
පිළිබඳ කාරක සභාෙව් රැස්වීමක් මාෙග් නිල කාමරෙය්දී 
පැවැත්වීමට නියමිත බැවින් ඊට පැමිණ සහභාගි ෙවන ෙලස ගරු 
සභික මන්තීන් සියලුෙදනාටම ෙමයින් දැනුම්දීමට කැමැත්ෙතමි. 

 

විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාව 
கணக்காய்வாளர் அதிபதியின  அறிக்ைக 

AUDITOR-GENERAL'S REPORT  
 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම 

ව්යවස්ථාෙව් 154(6) වැනි ව්යවස්ථාව පකාරව 2015 මුදල් වර්ෂය 
සඳහා විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත් 
කරමි. 

 

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස ් අධ්යාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப 

தல்வ ம்) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2015 වර්ෂය 
සඳහා ශී ලංකා සුරැකුම්පත් සහ විනිමය ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම  වාර්තාව ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.    

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2015 වර්ෂය 
සඳහා ශී ලංකා නාවික හමුදාෙව් වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව 
ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම වාර්තාව ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.    

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (පවාහන  හා සිවිල් 
ගුවන් ෙසේවා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா - ேபாக்குவரத்  
மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva - Minister of Transport 
and Civil Aviation)  
ගරු කථානායකතුමනි, මම (203 වැනි අධිකාරය වූ) ෙමෝටර් 

වාහන පනෙත් 164 වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු, එකී පනෙත් 
237 වගන්තිය යටෙත් ෙමෝටර් වාහන (සලකුණු, සංඥා, සංෙක්ත 
හා මාර්ග ලකුණු කිරීම්) සම්බන්ධෙයන් පවාහන හා සිවිල් ගුවන් 
ෙසේවා අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව 2015 ෙනොවැම්බර් 12 
දිනැති අංක 1940/21 දරන අතිවිෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන 
ලද නිෙයෝග ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම නිෙයෝග පවාහනය සහ සන්නිෙව්දනය පිළිබඳ ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා 
කරමි. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථානායකතුමනි, විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා 
ෙවනුෙවන් මම 1968 අංක 45 දරන එක්සත් ජාතීන්ෙග් පනෙත් 2 
වගන්තිය යටෙත් 2012 අංක 02 දරන එක්සත් ජාතීන්ෙග් නිෙයෝග 
සංෙශෝධනය කරමින් විෙද්ශ කටයුතු  අමාත්යවරයා විසින් පනවනු 
ලදුව 2016 ෙනොවැම්බර් 04 දිනැති අංක 1991/52 දරන අතිවිෙශේෂ 
ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නිෙයෝග ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම නිෙයෝග ජාත්යන්තර සබඳතා පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற ம சீர 
ைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் அரசாங்கக் 
கட்சியின்  தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් ජාත්යන්තර කම්කරු සංවිධානෙය් 2015 
වර්ෂෙය් පැවැති 104 වැනි සැසිවාරෙය්දී පිළිගනු ලැබූ 204 වැනි 
නිර්ෙද්ශය ඇතුළත් වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.  

3 4 



2017 ජනවාරි 09  

ෙමම  වාර්තාව අධ්යාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය 
පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම 
ෙයෝජනා කරමි.   

 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් නියමයන් ඉදිරිපත් 

කරමි. 
 

1)   1978 අංක 16 දරන විශව්විද්යාල පනෙත් 27(1) වගන්තිය 
යටෙත් උසස ්අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්යවරයා විසින් 
විශව්විද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාෙව් නිර්ෙද්ශය 
සහිතව, කැලණිය විශව්විද්යාලයීය ෛවද්ය පීඨෙය්, 
ෛවද්ය අධ්යාපන ෙක්න්දය ෛවද්ය අධ්යාපන 
අධ්යනාංශය ෙලස උසස ් කරමින් පනවනු ලදුව 2016 
ෙනොවැම්බර් 03 දිනැති අංක 1991/43 දරන අතිවිෙශේෂ 
ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නියමය;    

2)    1978 අංක 16 දරන විශව්විද්යාල පනෙත් 27 (1) වගන්තිය 
යටෙත් උසස ්අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්යවරයා විසින් 
විශව්විද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාෙව් නිර්ෙද්ශය 
සහිතව, ශී ලංකාෙව් වයඹ විශව්විද්යාල ෙය්, ව්යවහාරික 
විද්යා පීඨය තුළ නැෙනෝ තාක්ෂණ අධ්යයන අංශයක් 
පිහිටුවීම සම්බන්ධෙයන් සාදන ලදුව 2016 ෙදසැම්බර් 01 
දිනැති අංක 1995/25 දරන අතිවිෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ 
කරන ලද නියමය; සහ 

3)   1978 අංක 16 දරන විශව්විද්යාල පනෙත් 27 (1) වගන්තිය 
යටෙත් උසස ්අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්යවරයා විසින් 
විශව්විද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාෙව් නිර්ෙද්ශය 
සහිතව, ශී ලංකාෙව් රුහුණු  විශව්විද්යාල ෙය්, ෛවද්ය 
පීඨය තුළ නිර්වින්දනෙව්ද අධ්යයන අංශයක් පිහිටුවීම 
සම්බන්ධෙයන් සාදන ලදුව 2016 ෙදසැම්බර් 01 දිනැති 
අංක 1995/26 දරන අතිවිෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද 
නියමය.  

 ෙමම  නියමයන් අධ්යාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය 
පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු 
යැයි මම ෙයෝජනා කරමි. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 2013 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා ආයුර්ෙව්ද 
ඖෂධ සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම  වාර්තාව ෙසෞඛ්යය සහ මානව සුභසාධනය, සමාජ 
සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු 
කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.  

 
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 

පහත සඳහන් නියමයන් ඉදිරිපත් කරමි. 
(i)  1989 අංක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) 

පනෙත් 3 වගන්තිය යටෙත් නිෂ්පාදන බදු සම්බන්ධෙයන් 
මුදල් අමාත්යවරයා විසින් පනවනු ලදුව 2016 ඔක්ෙතෝබර් 
03 දිනැති අංක 1987/8 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ 
කරන ලද නියමය;   

(ii) 1989 අංක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) 
පනෙත් 3ඇ වගන්තිය යටෙත් නිෂ්පාදන බදු 
සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා විසින් පනවනු ලදුව 
2016 ෙනොවැම්බර් 10 දිනැති අංක 1992/30 දරන අති 
විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නියමය; සහ  

(iii) 2014 අංක 38 දරන ඉඩම් (සන්තකය පැවරීම සීමා කිරී ෙම්) 
පනෙත් 3(2) වගන්තිය පකාරව, කෙමෝපාය සංවර්ධන 
ව්යාපෘතියක් වන සී/ස ඇවික් ඉන්ටනැෂනල් ෙහොෙටල්ස ්
ලංකා සමාගමට ෙකොල්ලුපිටිෙය් පිහිටි ඉඩමක් 
සින්නක්කරව පැවරීම සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා 
විසින් පනවන ලදුව, 2016 ෙනොවැම්බර් 08 දිනැති අංක 
1992/10 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළකරන ලද 
නියමය.  

 ෙමම  නියමයන් රජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව ෙවත 
ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි. 

   
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම පහත සඳහන් වාර්තා ඉදිරිපත් කරමි. 

2014 වර්ෂය සඳහා ජාතික ශිල්ප සභාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව; 
සහ 

2015 වර්ෂය සඳහා මිනුම් ඒකක, පමිති හා ෙසේවා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය සාධන වාර්තාව සහ වාර්ෂික 
ගිණුම්. 

ෙමම  වාර්තා නිෂ්පාදන සහ ෙසේවා පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මම පහත සඳහන් වාර්තා ඉදිරිපත් කරමි.  

2014 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා ෙත් පර්ෙය්ෂණ ආයතනය, 
තලවාකැෙල් වාර්ෂික වාර්තාව; සහ 

2014 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා ෙත් මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික 
වාර්තාව. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙමම වාර්තා කෘෂිකර්මය සහ ඉඩම් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 2015 වර්ෂය සඳහා විදුලිබල හා 
පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්යාංශෙය් වාර්ෂික කාර්ය සාධන 
වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි. 

ෙමම වාර්තාව බලශක්ති පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක 
සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගාමීය ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 2014 වර්ෂය සඳහා ජාතික පශු සම්පත් 
සංවර්ධන මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි. 

ෙමම වාර්තාව තිරසර සංවර්ධනය සහ පරිසර සහ ස්වභාවික 
සම්පත් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු 
යැයි මම ෙයෝජනා කරමි. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා (අධිකරණ 
අමාත්ය සහ බුද්ධශාසන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ - நீதி 
அைமச்ச ம் த்தசாசன அைமச்ச ம்) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - Minister of Justice 
and Minister of Buddhasasana) 
Hon. Speaker, I present the Order made by the 

Minister of Justice under Section 2 of the Mutual 
Assistance in Criminal Matters Act, No. 25 of 2002 in 
respect of the Agreement between the Government of the 
Democratic Socialist Republic of Sri Lanka and the 
Government of Ukraine on mutual legal assistance in 
criminal matters and published in the Gazette 
Extraordinary No. 1992/78 of 11th November, 2016. 

I move that the Order be referred to the Sectoral 
Oversight Committee on Legal Affairs (anti-corruption) 
and Media. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මම 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 
සහ 2015 වර්ෂ සඳහා රජෙය් කර්මාන්තශාලා ෙදපාර්තෙම්න්තුව - 
ෙකොෙලොන්නාව කාර්ය සාධන වාර්තා ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම වාර්තා ෙසෞඛ්යය සහ මානව සුභසාධනය, සමාජ 
සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු 
කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, පාථමික කර්මාන්ත අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මම පහත සඳහන් වාර්තා ඉදිරිපත් කරමි.   

2015 වර්ෂය සඳහා අපනයන කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව;  සහ  

2015 වර්ෂය සඳහා පාථමික කර්මාන්ත අමාත්යාංශෙය් කාර්ය 
සාධන වාර්තාව.  

ෙමම වාර්තා නිෂ්පාදන සහ ෙසේවා  පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.   

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා - පැමිණ නැත. 

ගරු පී. හැරිසන් මහතා - පැමිණ නැත. 
 

ගරු  සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා (රාජ්ය පරිපාලන හා 
කළමනාකරණ නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம - ெபா  நிர்வாக மற் ம் 

காைமத் வ பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister of 
Public Administration and Management) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි. 
 

(1) මාතර, ඉසදීන් නගරය, මීරා පාර, අංක 99 'ඒ' දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි එච්.ෙක්.සී. ජයමාලී මහත්මියෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(2) තිකුණාමලය, චීන වරාය, ධාන්යගම, අංක එෆ ් 20 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ලසන්ත උඩෙගදර මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම. 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා - පැමිණ නැත. 
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් හතර 

පිළිගන්වමි. 
(1) බඩල්ගම, බණ්ඩාරනායක මාවත, අංක 70 දරන 

සථ්ානෙයහි පදිංචි බී.ඒ.ඒ. විමලවීර මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(2) මාෙබෝදල, මාෙබෝදල වත්ත, අංක 154 සී/3 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ආර්.ඒ. මහින්ද රණබාහු මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(3) කළෙගඩිෙහේන, සපුගසත්ැන්නවත්ත, අංක 139/ඒ/32 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි එස.්ඒ. විජිතා කුමාරි වීරසූරිය 
මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(4) ෙව්යන්ෙගොඩ, නයිවල, Y වත්ත, අංක 36 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි ටී.ඒ. අයිරාංගනී මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා - පැමිණ නැත. 
 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, මාතර, රාහුල පාර, අංක 22/52 දරන 

ස්ථානෙයහි පදිංචි අනුර විතාරණ මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් 
මම පිළිගන්වමි.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු එඩ්වඩ් ගණෙසේකර මහතා - පැමිණ නැත. 
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   

   ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 
පිළිගන්වමි. 

(1)  කලෙගඩිෙහේන, සපුගසත්ැන්න, වනමල් උයන බංගලාව, 
අංක 136/18බී දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි ෙක්. ඉෙනෝකා 
නිශාන්ති පනාන්දු මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ  

(2)  මාතර, ගබඩා වීදිය, කිතුෙලෙවල පාර, මාර/මිනර්වා 
ෙබෞද්ධ විද්යාලෙය් ෙසේවය කරන පූජ්ය වටෙගදර ෙර්වත 
හිමිෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 

ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ேஹசான் விதானேக) 
(The Hon. Heshan Withanage) 
ගරු කථානායකතුමනි, බලංෙගොඩ, උඩඇල්ෙලෙපොල, 

ගලබිඳපුතැන, අංක 1/446 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ටී.වී. ඉන්දානි 
චන්දිකා මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි.  

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි. 

(1)  ගාල්ල, බණ්ඩාරනායක ෙපෙදස, අංක 181 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ගුණපාල විතාරණ මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; සහ 

(2)  වලසම්ුල්ල ෙපොලිස ් සථ්ානෙය් ෙසේවය කරන ෙපොලිස ්
පරීක්ෂක වයි.සී. ඉන්දජිත් ද සිල්වා මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම. 

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි. 
 
 
 

(1) උලපෙන්, මාෙවල පාර, අංක 107 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
ෙක්.ජී. කරුණාරත්න මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

 

(2)  ෙබොරලැසග්මුව, දිවුලපිටිය, ෙගොවිකම් ෙපෙදස, අංක 
219/39 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි එම්.ඩී. සුගතපාල 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
 

ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 
සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

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

 

 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝග 23 (2) යටෙත් 

පශ්නය, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. 

 
 

ෙපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 
தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
හම්බන්ෙතොට වරාය හා සම්බන්ධ ගිවිසුම   

அம்பாந்ேதாட்ைடத்  ைற கம் ெதாடர்பான 
உடன்ப க்ைக  

AGREEMENT RELATED TO HAMBANTOTA PORT 

 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝග 23 

(2) යටෙත්  ගරු අගාමාත්යතුමාෙගන් ෙම් පශ්නය ඇසීමට අවසර 
ලබා දීම ගැන මම පළමු ෙකොටම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

ජනසතු වරායන්  වන ශී ලංකාෙව් වරායන් රාජ්ය ආ යතන 
ෙලස, පළමුව වරාය ෙකොමිෂන් සභාව යටෙත්ත්, පසුව වරාය 
අධිකාරිය යටෙත්ත් අද දින දක්වා පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සම්මත 
කරන ලද පනතක් යටෙත් නීත්යනුකූල අධ්යක්ෂ මණ්ඩලයක් 
මඟින් කියාත්මක ෙව්.  

ඉන්දියානු සාගරෙය් ශී ලංකාෙව් දකුණට වන්නට පිහිටි නාවික 
මාර්ගය ෙක්න්දීයව වරායක් හැදීෙම් කටයුතු මහින්ද රාජපක්ෂ  
ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය් ආරම්භ ෙකොට ඒ අනුව, 2014 වර්ෂෙය් 
සිට කියාකාරී ෙලස හම්බන්ෙතොට වරාෙය් වැඩ කටයුතු සිදු 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙකරිණි. එය තවදුරටත් දියුණු කිරීම සඳහා අදියර 1, 2, 3 වශෙයන් 
තදාසන්න පෙද්ශ වාණිජමය ෙලස සංවර්ධනය කිරීමට කටයුතු 
කෙළේය. ඒ කටයුතු 2015 ජනවාරි 08 වන දින බලයට පත් 
ආණ්ඩුව විසින් අත් හිටුවන ලදී.  

 

1.  හම්බන්ෙතොට වරාෙය් දියුණුව ශී ලංකාෙව් දියුණුවට 
විෙශේෂ දායකත්වයක් ලබා ෙදන බවත්, හම්බන්ෙතොට 
වරාෙය් සංවර්ධන කටයුතු අත්හිටුවීම රටට හානියක් බවත් 
පිළිගන්ෙන්ද?  

2. වරාය සංවර්ධන කටයුතු යළි අලුතින් ආරම්භ කිරීම සඳහා 
විෙද්ශීය සමාගම් සමඟ සාකච්ඡා ආරම්භ ෙකොට 
අනුගමනය කළ පිළිෙවත තුළින් රෙට් නීතිය, වරාය 
අධිකාරිෙය් නීතිය හා පිළිගත් සම්පදායන් උල්ලංඝනය වන 
බවත්, එම කටයුතු චීන සමාගමක් වන චයිනා මර්චන්ට් 
සමාගම ෙවත භාරෙදන අවෙබෝධතා ගිවිසුමකට පිවිසීම 
සඳහා දැනට සකසා ඇති framework agreement  එක 
අත්සන් කිරීමට කටයුතු කළෙහොත්, අවුරුදු 98 + 98ක 
කාලය තුළ හම්බන්ෙතොට වරාය අපට -රටට- අහිමි වන 
බවත්, එම විකිණීම හා පවරා දීම රටට හානිකර බවත්, එම 
සමාගෙම් ව්යාපෘතියට තවත් අක්කර 15,000ක් ලබා දීෙම් 
වැඩ පිළිෙවළ නිසා  හම්බන්ෙතොට දිසත්ික්කය ජනාවාස 
කරගත් ෙගොවි ජනතාවෙග් හා තදාසන්න පෙද්ශවල 
ජනතාවෙග් ජීවෙනෝපායට වාෙග්ම ෙබෞද්ධ 
සිද්ධසථ්ානවලට හා පරිසරයට හානි  සිදු ෙවන බවත් 
පිළිගන්ෙන්ද? 

3. ෙම් පිළිබඳව මතු වී ඇති විෙරෝධතාවලට හා සමාජෙය් සෑම 
මට්ටමක්ම එක්වී ඉදිරිපත් කරන අදහසව්ලට රජය සවන් දී, 
ඒවා පිළිෙගන එම ගිවිසුම අත්සන් කිරීම අත්හිටුවීමට 
පියවර ගන්නවාද? එෙසේ ෙනොවන්ෙන් නම් අදාළ කරුණු 
පැහැදිලි කරනවාද? 

ෙම් සම්බන්ධව අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා 
ෙවත ඒකාබද්ධ විපක්ෂය විසින් යවන ලද ජනවාරි 02 වැනි දිනැති 
ලිපිය මම සභාගත* කරන්න කැමැතියි. 

ගරු අගාමාත්යතුමනි,  මෙග් අවසාන පශ්නය ෙමයයි :  

ඉහත කී කාරණා අනුව සාමකාමී, පජාතන්තවාදී, අවිහිංසාවාදී 
ආකාරයට විෙරෝධය පෑ ජනතාවෙග් අදහස්, මහා සඟරුවනෙග් 
අදහස් මර්දනය කර ඒ අය යටපත් කිරීමට ගත් පියවර 
සම්බන්ධෙයන්,  ෙද්ශපාලන පළිගැනීම් නවත්වා අදාළ පරීක්ෂණ 
කටයුතු සාධාරණව පවත්වන බවට පැහැදිලි කිරීමක් කරනවාද? 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
ගරු කථානායකතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් සම්බන්ධෙයන් 

මමත්, අෙනක් ඇමතිවරුත් ෙසනසුරාදා සහ ඉරිදා කාරණා 
ගණනාවක්  පකාශ කළා. ඒ වාෙග්ම  සිකුරාදා දිනෙය් අෙප් 
තිස්සමහාරාමෙය් මහා නායක ස්වාමීන් වහන්ෙසේ පධාන සංඝ 

රත්නයට ඒ පිළිබඳව අප දැනුම් දීලා තිබුණා. ඒ අනුව අද තිෙබන 
දියුණුවත්, ඊට පසුව තිෙබන කරුණු ගැනත් මම සඳහන් 
කරන්නම්. 

විෙශේෂෙයන්ම, අෙප් රටට ෙගවා ගන්නට බැරිව තිබුණු  
ෙඩොලර් මිලියන 1,300ක ණය මුදල ෙගවන්නට ෙඩොලර් මිලියන 
1,100ක් ෙසොයා ෙගන තිෙබන අතර, ෙඩොලර් මිලියන 5,000ක 
ආෙයෝජන දැනට අපි ලබා ෙගන තිෙබනවා. ෙමහි පළමුවැනි 
ආෙයෝජනය ලැෙබන්ෙන් ශී ලාංකිකෙයකුටයි. හම්බන්ෙතොට 
පළමුවැනි ආෙයෝජනය වන සිෙමන්ති සමාගම ශී ලාංකිකයකු 
විසින් තමයි ඉදි කරන්නට යන්ෙන්. චීනෙයන් අෙනක් ආෙයෝජන 
ෙපොෙරොන්දු ෙවලා,- [බාධා කිරීමක්] ඉන්න, ඉන්න. මම කථා 
කළාට පසුව කියන්න. [බාධා කිරීම්]  චීනෙයන් ලබා ෙදන 
ආෙයෝජනයන් අතරට ෙතල් පිරිපහදුවක්, liquid gas විදුලි 
බලාගාරයක්, නැව් තටාකාංගනයක්, ඊට අමතරව තවත් සිෙමන්ති 
කර්මාන්තශාලාවක් අයත් ෙවනවා. 

ඊට අමතරව තවත් ෙතල් පිරිපහදුවක් ෙගෙනන්න ඇෙමරිකන් 
හා අරාබි සමාගම් එක්ක සාකච්ඡා කරමින් පවතිනවා.  
විෙශේෂෙයන්ම හම්බන්ෙතොට පෙද්ශෙය් ඉඩම් ගන්නවාද, නැද්ද 
කියන කාරණා ගැන සාකච්ඡා කරන්න අපි දැනටමත් ෙකොමිටියක් 
පත් කර තිෙබනවා.  ඒ සඳහා  දක්ෂිණ සංවර්ධන ඇමතිතුමා,  
අෙප් හිටපු කථානායකතුමා, ගරු මහින්ද අමරවීර ඇමතිතුමා, ගරු 
සජිත් ෙපේමදාස ඇමතිතුමා, ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර 
ඇමතිතුමා, ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා ඇමතිතුමා පත් 
කර තිෙබනවා.   

විෙශේෂෙයන්ම මම කිව්වා,  හම්බන්ෙතොට පෙද්ශෙයන් ඉඩම් 
ගන්නවා නම් ෙමතුමන්ලා ෙදෙදනාත්, ස්වාමින් වහන්ෙසේලා 
සමඟත්, අෙනක් අය එක්කත් සාකච්ඡා කරලා,  ඒ අයත් එකඟ 
වුණායින් පසුවයි ඒවා ලබා ගන්ෙන් කියලා.  කිසිම පන්සලකට, 
පුරා විද්යා ස්ථානයකට කිසිම හානියක් සිදු ෙනොවන ආකාරයටයි 
ඒ කටයුතු කරන්ෙන්.   සියයට 95ක් තිෙබන්ෙන් රජෙය් ඉඩම්.  
ෙම් ගිවිසුම් සියල්ලම සත්ය ගිවිසුම්.  ෙහොර ගිවිසුම්  කිසිවක් නැහැ. 
එම ගිවිසුම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, දැන් අලුත් තත්ත්වයක් තිෙබනවා.  
ඊෙය් ජනාධිපතිතුමා කිව්වා, ෙමම කර්මාන්තශාලා හම්බන්ෙතොට 
පෙද්ශයට එපා නම් ෙපොෙළොන්නරුවට ෙදන්න කියලා. ඉතින්, 
එපාද?  [බාධා කිරීම්] ඊළඟට, ෙමොනරාගල පෙද්ශය නිෙයෝජනය 
කරන එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් ඇමතිවරයායි, එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් ඇමතිවරයායි යන ඇමතිවරු ෙදෙදනාම ෙමම 
කර්මාන්තශාලා ෙමොනරාගලට ෙදන්න කියලා කියනවා. [බාධා 
කිරීම්] ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා කියනවා, ෙමම 
කර්මාන්තශාලා මහනුවරට ෙදන්න කියලා. ගරු එස්.බී.දිසානායක 
ඇමතිතුමා කියනවා, ෙමම කර්මාන්තශාලා  නුවරඑළියට ෙදන්න 
කියලා.  

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
අපි ගාල්ලටත් ඉල්ලනවා.  [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගාල්ලටත් ඉල්ලනවා. අෙප් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ 

මැතිතුමාෙගනුත්, නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමාෙගනුත්  මම 
අහන්න කැමැතියි,  හම්බන්ෙතොට පෙද්ශයට ෙමය එපාද?  නීති 
විෙරෝධී නිසා ෙමය එපාද?   [බාධා කිරීම්]  

11 12 

[ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන  මහතා] 

———————————- 
* ලියවිල්ල ඉදිරිපත් ෙනොකරන ලදී. 
*  ஆவணம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்ைல. 
*  Document not tendered. 
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ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
නැඟිටලා කියන්න. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඒක කිව්වාම මම පිළිතුරු ෙදන්නම්. ෙම්ක ඕනෑද, එපාද? 

[බාධා කිරීම්] ඕනෑද, එපාද? 

 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ගරු අගමැතිතුමනි, දැනට තිෙබන වරාෙයයි, ගුවන් 

ෙතොටුෙපොෙළයි, මිරිජ්ජවිලයි කර්මාන්ත ටික දාලා, ඔබතුමා ඔය 
ඉඩම් අක්කර 15,000 අෙනක් පෙද්ශවලින් ෙබදලා ෙදන්න. ඒකට 
අෙප් කිසිම විෙරෝධතාවක් නැහැ.  දැනට ලබාෙගන තිෙබන  
ඉඩම්වල කර්මාන්තශාලා දමන්න. හැබැයි, ඔය ඉඩම් අක්කර 
15,000 අනුරාධපුරෙයන්, ෙපොෙලොන්නරුෙවන්,  ඉල්ලන අයට 
ෙදන්න. ඒකට පශ්නයක් නැහැ. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අගාමාත්යතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
හිටපු ජනාධිපතිතුමා මට ලියුමක් එවනවා නම්, චීන ජනාධිපති  

ෂී ජිං පින්ග් එක්ක බෙලන්, අකමැත්ෙතන් නීති විෙරෝධී ගිවිසුමක් 
අත්සන් කළා කියලා, මම ෙම් සභාවට දාලා තීරණය කරන්න 
කියන්නම්.  [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ෙම් සභාවට ෙකළින් කියන්න ෙම්ක ඕනෑද, නැද්ද කියලා. 

ෙම්ක ඕනෑද, නැද්ද කියලා කියන්න. අන්න, ඒ ගැන ෙම් සභා වට 
කියන්න. ෙම්ක එපා නම්, ඔබතුමන්ලා ෙයෝජනාවක් ෙගෙනන්න. 
අපි ඒකට ඉඩ ෙදන්නම්. ඔබතුමන්ලා කියනවා නම් ෙම්ක එපා 
කියලා, කරුණාකරලා ෙම්ක පතික්ෙෂේප කරලා ෙයෝජනාවක් 
ෙගෙනන්න. ඒ ෙයෝජනාවට හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් ලිපියක් 
ඕනෑ, ෙම් ඔක්ෙකෝම නීති විෙරෝධීයි; ම ට බල කළා; මට කරන්න 
ෙදයක් තිබුෙණ් නැහැ; ඒ නිසා මම අත්සන් කළා කියලා. එෙහම 
කියන්න. ඒ විධියට ෙන් දැන් කථා කරන්ෙන්. අපි කරන්ෙන් චීන 
සමූහාණ්ඩුව එක්ක ඇති කරපු ගිවිසුමක් ඉදිරියට ෙගන යන එකයි. 
ෙම් කරපු ආධාරයට අපි චීන සමූහාණ්ඩුවට ස්තුතිවන්ත ෙවන්න 
ඕනෑ. ෙම් රෙට් ෙනොදියුණු පෙද්ශයක් දියුණු කරන්න ෂී ජිං පින්ග් 
ජනාධිපතිතුමා ගත් ඒ පියවර සම්බන්ධෙයන් අපි එතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ. 

ඒ වාෙග්ම අප ඉන්දියාවටයි, ජපානයටයි, සිංප්පූරුවටයි 
ස්තුතිවන්ත වනවා, තිකුණාමලය දියුණු කරන්න ගන්න පියවර 
සම්බන්ධෙයන්. ඔබතුමන්ලා එපා කියනවා නම් කරුණාකරලා 

ඉස්ෙසල්ලා  ෙම් ගරු සභාවට ෙයෝජනාවක් ෙගෙනන්න. ''අපට 
රැකියා ඕනෑ,  අපට contracts ඕනෑ, අපට ඕවාෙයන් හම්බ කරන්න 
ඕනෑ'' කියලා පසිද්ධිෙය් කෑ ගහන්න එපා. [බාධා කිරීමක්] ගරු 
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා අහපු පශ්නයට මට  පිළිතුරු 
ෙදන්න පුළුවන්. [බාධා කිරීම්] වරාය ගිවිසුම් තුනම මා ෙම් ගරු 
සභාවට ඉදිරිපත් කළාම ඕනෑ එකක් සම්බන්ධෙයන් 
ඔබතුමන්ලාට වාද කරන්න පුළුවන්, ගරු මලික් සමරවිකම 
ඇමතිතුමා සමඟ.   

ෙකොළඹ වරාය පටන් ගත්ෙත් ෙපෞද්ගලික වරායක් හැටියට. 
ආණ්ඩුෙවන් හැදුෙව් දිය කඩනය විතරයි. ම ෙග් මුතුන් මිත්තා 
තමයි ඒ දිය කඩනය හැදුෙව්. ඉතුරුව  තිබුෙණ් ෙපෞද්ගලික 
සමාගමක්. එයින් එකක් තිබුණා, "කාෙගෝ ෙබෝට් ඩිස්පැච් 
සමාගම" කියලා. පසුව බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා ෙම් සමාගම 
ජනසතු කරලා ආණ්ඩුවට ගත්තා. ඒක ෙවනත් කාරණයක්.  

ෙම්වා එපා නම්, හම්බන්ෙතොට වරාය ආපසු ෙදන්න නම්, 
කරුණාකරලා  ඔබතුමන්ලා මට කියන්න චීනයට ගිහිල්ලා 
ඔබතුමන්ලා ෙමොනවාද කථා කෙළේ කියලා.  ෙෂන්ෙෂන්වල 
තිෙබන චයිනා මර්චන්ට් සමාගම එක්ක  ඔබතුමන්ලා සාකච්ඡා 
කෙළේ ඇයි කියලා මට කියන්න. ෙමොකක්ද, කරපු ෙද්? මාසයකට 
ඉස්ෙසල්ලා ඔබතුමන්ලා චීනයට ගියා. මට කෑ ගහනවා. අෙප් 
හිටපු ජනාධිපතිතුමා ෙෂන්ෙෂන් වරායට ගිහිල්ලා  චයිනා 
මර්චන්ට් සමාගම බලලා ෙහොඳයි කියලා කිව්වා; ලංකාවට එන්න 
කිව්වා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපි කරනෙකොට තමයි නරක. 
 
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඔව්. ෙම් කටයුතු මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිවරයා 

කරන ෙකොට ෙහොඳයි; ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා කරන 
ෙකොට නරකයි. ඕකෙන් කියන්ෙන්. ඕක ඊර්ෂ්යාවෙන්. ඕකෙන් 
ඊර්ෂ්යාව. ෙවන ෙදයක් ෙනොෙවයිෙන්. අපට ඇත්ත කියන්න. 

 ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා ලියුමක් ලියලා, "ෙම්ක නීති 
විෙරෝධීයි, එතුමා අත්සන් කරද්දි ෙම්වා දැනෙගන හිටිෙය් නැහැ" 
කියා ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ. එතෙකොට අප 
ලැහැස්තියි, ෙම් ගරු සභාෙව් ඒ ගැන විවාදයක්  කරන්න. අපි 
විවාදයක් පවත්වමු. ඉස්සර ෙවලා ඔබතුමන්ලා ෙයෝජනාව 
ඉදිරිපත් කරන්න. [බාධා කිරීම්] ෙයෝජනාව ෙග්න්න. [බාධා කිරීම්] 
"ෙහොර අත්සන තමයි දැම්ෙම්" කියන්න.  [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! ෙමම ගරු සභාෙව් වැඩ කටයුතු ෙපර වරු 

10.00ට අවසන් කළ යුතුව තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] ගරු දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, මට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න.   නමුත් 
ෙම් වැඩ කටයුතු අවසන් වන ෙතක් ෙව්ලාව දීර්ඝ කර ගැනීමට මා 
ෙමම ගරු සභාෙව් අවසරය ඉල්ලා සිටිනවා. සභාව එකඟද? 

 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
 (Hon. Members) 
Aye.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අගමැතිතුමනි, ඔබතුමා කරුණු පහදා දී අවසානද?  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඕනෑ නම් ඕනෑ කියන්න, එපා නම් එපා කියන්න. එපමණයි. 

ෙම්ක තව ඇදෙගන යන්න ෙදයක් නැහැ.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙමොනවාද 

කියන්ෙන්?  

 
 

ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Chamal Rajapaksaa) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු චමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමනි, මට ෙපොඩි අවස්ථාවක් 

ෙදන්න.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා.  

 
ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Chamal Rajapaksaa) 
ගරු කථානායකතුමනි, හම්බන්ෙතොට වරාය පිළිබඳ ෙම් 

කාරණෙය්දී, එම දිස්තික්කෙය් ඉන්න ගරුතර මහා සංඝරත්නය, 
ජනතාව කලබලයට පත් වුෙණ් හම්බන්ෙතොටින් අක්කර 15,000ක් 
ගන්නවා කියා මුලින්ම පකාශ කළ නිසායි. ඒක තමයි, ඒ අය 
කලබල ෙවන්න ෙහේතුව. අක්කර 15,000ක් ගන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වන එම භූමිෙය් ජනාවාස තිෙබනවා; කෘෂිකර්ම 
ඉඩම් තිෙබනවා; වන සංරක්ෂණ, වනජීවී කලාපවලට අයත් වන 
භූමිය තිෙබනවා. එයට අමතරව Framework Agreement එක 
පිළිබඳව ඔවුන් තුළ ඇති වුණු කුතුහලයත් එයට බලපෑවා. අනූනව 
අවුරුද්ද, ෙමය සම්පූර්ණෙයන්ම චයිනා මර්චන්ට් සමාගමට දීම 
පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් ෙවලා නැහැ.  

මා ගරු අගමැතිතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා, එතුමා ඇවිල්ලා 
මහා සංඝරත්නය හමු ෙවලා, සාකච්ඡා කරලා ඒ සම්බන්ධෙයන් 
පැහැදිලි කිරීම ගැන. ඒ පැහැදිලි කිරීම නිසාම උද්ගත ෙවන්න 
තිබුණු භයානක තත්ත්වයක් නිවුණා. නමුත් සැකය දුරු වුෙණ් 
නැහැ. ඒ නිසා ඒ ස්වාමීන්වහන්ෙසේලා, ජනතාව එයට විෙරෝධය 
දක්වා සාමකාමී උද්ෙඝෝෂණයක් පැවැත්වීමට තීරණය කරලා 
තිබුණා. හැම දාම ඒක සිද්ධ වනවා ෙන්. පජාතන්තවාදී රටක 
විපක්ෂයක ඉන්න ෙකොට ආණ්ඩුව කරන  ෙහොඳ ෙදයකට ෙහෝ 
වැරැදි ෙදයකට ෙහෝ හැම එකකටම සාමාන්යෙයන් ෙපොඩි 
උද්ෙඝෝෂණයක් කරනවා. නමුත් අපි හම්බන්ෙතොට ගැන කථා 
කරන ෙකොට, ඒ ආශිතව කර්මාන්ත ඇති ෙනොකර වරායක් ඉදි 

කරලා වැඩක් නැහැ ෙන්. ඒ නිසා පවරා ගත් භූමියක් තිෙබනවා. 
ෙදවන වතාවටත් පවරා ගත් භූමියක් තිෙබනවා. දැන් ෙම් ඉල්ලන 
පමාණය තව අවශ්ය නම් හම්බන්ෙතොට සුදුසු ස්ථාන ෙතෝරා 
ගැනීමට හැකියාව තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙමය ෙමොනරාගල 
දිස්තික්කයට, මාතර දිස්තික්කයට හා ඇඹිලිපිටිය පෙද්ශයට 
ව්යාප්ත කරන්නත් අවශ්ය වනවා. ෙම් වරාය නිකම් තිබිලා වැඩක් 
නැහැ.  තව පශන්යක් තිෙබනවා. 2014 සැප්තැම්බර් මාසෙය්ත්       
ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය ගිවිසුමක් අත්සන් කර තිෙබනවා, 
''චයිනා හාබර් ඉංජිනියරින් ෙකොම්පැනි ලිමිටඩ්'' කියන එකත්  
එක්ක. මා ඉල්ලා සිටින්ෙන්, ඒවාත් සලකා බලන්නය කියලායි. 
ඒක වඩා වාසි සහගතද කියලා බලන්න. ඒෙක් ෙමෙහයුම් කටයුතු 
තමයි ඒ ෙකොම්පැනියට ෙදන්න තීරණය කරලා තිෙබන්ෙන්. මා 
ළඟ තිෙබනවා, ඒ Agreement එක. එය කියවා නැත්නම් මා එය 
ගරු අගමැතිතුමා අතට ෙදන්නම්. මා ඒ ගිවිසුම සභාගත* 
කරනවා. පශ්නයක් ඇති ෙනොවන විධියට, රටට යහපතක් වන 
විධියට තමයි සාකච්ඡා මඟින් ෙම් පශ්න විසඳා ගන්න ඕනෑ. 

මම එක පැත්තකින් සතුටු ෙවනවා. ෙමොකද, ෙම් රටට 
කර්මාන්ත එන්නට ඕනෑ. නමුත් කාටවත් හානියක් ෙනොෙවන 
විධියට සාකච්ඡා කරලා අපි ඒක කර ගත යුතුයි.  

ඊළඟ කාරණය තමයි ඊෙය් සාමාකාමීව ආපු උද්ෙඝෝෂණයට, 
ගරුතර ස්වාමීන් වහන්ෙසේලාට පහරදීම.  [බාධා කිරීමක්] කලබල 
ෙවන්න එපා. [බාධා කිරීමක්]  

 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු චමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමා, කථා කරන්න. 
 
 

ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Chamal Rajapaksaa) 
ෙමය සාමකාමී උද්ෙඝෝෂණයක්. ඒකට කලබල ඇති කෙළේ 

කවුද? "හිරු" නාලිකාෙව්  newsවල video පට දැක්කා නම් 
ෙපෙනනවා ෙපොලු අෙත් තියාෙගන හිටිෙය් කවුද, ගල්වලින් 
ගැහුෙව් කවුද කියලා. ඒ ගල් වැදිලා තුවාල වුෙණ් ස්වාමීන් 
වහන්ෙසේලාටයි. ගරු අගමැතිතුමනි, ෙම් ගැන ෙසොයලා බලන්න. 
ඒක තමයි ඇති වුණු පශ්නය. නිකම් පාෙර් විෙරෝධතාවන් 
දක්වන්න ආපු අය අත් අඩංගුවට අරගත්තා. මම හිතන විධියට 
ෙපොලිස්පතිතුමා ඉදිරිෙය්දී තමයි ගල් ගැහුෙව්. ෙපොලිස් නිලධාරින් 
ඉදිරිෙය්දීයි ගල්වලින්, ෙපොලුවලින් ගැහුෙව්. නිකම් කුපිත කළා. 
මම දන්නා හැටියට ඒ අය ෙකොළඹින් ගිය කට්ටිය. ගරු එස්.එම්. 
මරික්කාර් මන්තීතුමනි, මම හිතන විධියට ඔබතුමා ෙනොෙවයි 
ෙකොළඹින් ෙසනඟ යැව්ෙව්. එෙහම ෙන්ද? ඒ අයව රාතිෙය් 
හම්බන්ෙතොට සම්මන්තණ ශාලාෙව්  නවත්වලා, -කතරගම යනවා 
කියලා ඒ අයව එක්කරෙගන ඇවිල්ලා- ඒ අයට ෙබොන්න දීලා ඒ 
අය ලව්වා තමයි ෙම් කලබලය ඇති කෙළේ. එම නිසා ඒ දිහා බලලා 
සාධාරණ පරීක්ෂණයක් පවත්වලා දැනට අත් අඩංගුවට අරෙගන 
සිටින, -පාෙර් හිටපු ළමයි අරෙගන ගිහින්- අය පිළිබඳව ෙසොයා 
බලලා කටයුතු කෙළොත් ෙහොඳයි. එෙහම ෙනොවුණා නම් ෙම් 
කලබලය ෙවන්ෙන් නැහැ.  

ගරු අගමැතිතුමා ෙපොෙරොන්දු වුණා, ඇමති කමිටුව එෙහේ 
ගිහිල්ලා මහා සංඝරත්නය හමු ෙවලා ෙම් ගැන තවත් සාකච්ඡා 
කරලා පුළුල්ව කටයුතු කරනවා කියලා. ඒක ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. 
අපි ඒ විධියට කරමු. ෙබොෙහොම සත්ුතියි. 

15 16 

—————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*   னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අගාමාත්යතුමා. [බාධා කිරීමක්] ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන 

මන්තීතුමනි, ෙම්ක වාදයක් කර ගන්න අමාරුයි, අදහස ් පකාශ 
කිරීමට පමණයි අවස්ථාව ෙදන්නට පුළුවන්. ගරු අගාමාත්යතුමනි, 
ඔබතුමා පිළිතුරු ෙදනවාද? 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මම පිළිතුරු ෙදන්ෙන් අෙප් හිටපු කථානායකතුමාට.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම්ක වාදයක් කර ගන්නට අවශ්ය නැහැ, අදහස් පකාශ වුණා. 

ඒ නිසා- [බාධා කිරීමක්]  
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු චමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමා පකාශ 

කළ කරුණු ගැන සහ සමහර ලිපි ගැන මම ෙපොඩ්ඩක් කියන්නම්.  

පළමුව මම ගරු චමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. අපි ගිහින් ෙම් කාරණය ගැන සාකච්ඡා කළා. ඒ අනුව 
තිස්සමහාරාම නායක ස්වාමීන් වහන්ෙසේ ඇතුළු සංඝයා 
වහන්ෙසේලා ඉල්ලීමක් කළා. මම කිව්වා, ෙම්ක දැන් භාරව 
තිෙබන්ෙන් ගරු සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමා පධාන ඇමති 
කමිටුවකටයි, ඒ අනුව ඇමති කමිටුව මුණ ගැෙහන්න කියලා. 
ඇමති කමිටුව ලැහැස්තියි, ඇවිල්ලා ඒ සියලු සංඝයා වහන්ෙසේලා 
මුණ ගැෙහන්නට. පැවිදි සියලුෙදනාම මුණ ගැෙහන්නට 
ලැහැස්තියි, ඒ ගැන පශ්නයක් නැහැ.  

ෙදවනුව, 2014දී ෙම්ක අත්සන් කළාට පසුව අපි චීන ෂී ජිං 
පින්ග් ජනාධිපතිවරයා සමඟ සාකච්ඡා කළාම ඒ අය සමාගම් නම් 
කරයි කියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු වුණා. එෙසේ නම් කළ සමාගම් 
ෙදක තමයි, China Harbour Engineering Company Limited 
එක සහ China Merchants Holdings Company  එක. ඒ 
අවස්ථාෙව්දී ඔවුන් කිව්වා, "ඒ  ෙදෙකන් ෙහොඳම සමාගම ෙතෝරා 
ගන්න" කියලා. අපි ෙත්රුවායින් පස්ෙසේ, China Harbour 
Engineering Company Limited එක ලියුමක් එවලා, ඔවුන් 
ඉස්ෙසල්ලා එවපු ටික ඔක්ෙකෝම ඉල්ලා අස් කර ගත්තා. මම 
හිතන්ෙන් එතැන තිබුණ ගිවිසුමක් ෙවන්න ඇති, චීන ආණ්ඩුව 
සමඟ. 

ඔබතුමා කියපු හැටියට තමයි අපි දැන් ඉඩම් බලලා, ෙවන් 
කරලා, ඉදිරියට යන්න හදන්ෙන්. එදා දවල් වරුෙව් චීන 
ආණ්ඩුෙවන් වෘත්තීය පුහුණු මධ්යස්ථානයක් ආරම්භ කළා. ඒක 
විශාල ආෙයෝජනයක් බවට පත් ෙවන්න යනවා. ඔවුන් කියන්ෙන්, 
විෙශේෂෙයන්ම එම පෙද්ශෙය් ජනතාවට වෘත්තීය පුහුණුව 
වුවමනායි කියලා. මම හැන්දෑ වරුෙව් ඔබතුමාව මුණ ගැහුණායින් 
පස්ෙසේ පැමිණි මන්තී කණ්ඩායමක් මුණ ගැහුණා. ඒ අය අතරින් 
කිසිෙවකු ෙහෝ මත්පැන් පානය කර තිබුණාද කියන්න මම නම් 

දන්ෙන් නැහැ. ෙකෙසේ ෙහෝ ෙම් පිළිබඳව දැන් ෙපොලීසිෙයන් 
විභාගයක් කරෙගන යනවා. ඒ නිසා අදාළ අමාත්යාංශෙයන් ඒ 
පිළිබඳව ෙතොරතුරු ලබා ගන්න පුළුවන්.  

අපි ෙමෙහම කථා කරලා විසඳා ගන්නවා නම් පශ්නයක් 
ෙවන්ෙන් නැහැ. මම හිතන හැටියට ෙමය ලංකාවට ලැෙබන 
ෙලොකු දියුණුවක්. ෙම් ආෙයෝජනය එනවා. ඊට පස්ෙසේ 
තිකුණාමලයත් දියුණු කරන්න පුළුවන්. පළමුවැනි වතාවට 
වරායන් තුනම ලංකාෙව් දියුණු වනවා. මට හිෙතන විධියට අවුරුදු 
1000 කට පස්ෙසේ රෙට් දියුණුවක් ඇති ෙවන්න යනවා. ෙම් යන 
විධියට ගරු දුමින්ද දිසානායක, දැන් ඔබතුමා අනුරාධපුරයටත් 
වරායක් ඉල්ලයි. අපි ෙම්වා ගැන පැහැදිලි කරමිනුයි එම වැඩ 
කටයුතු කරෙගන යන්ෙන්. 

 
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අගමැතිතුමනි, ෙබොෙහොම සත්ුතියි.  

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා, point of Order එකක් 
ඉල්ලුවා. ෙම් ගැන අද වාද කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් 
නැහැ. පැහැදිලි කිරීමකට මම අවස්ථාව ෙදනවා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අගාමාත්යතුමා ඇතුළු රජය 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඒකාබද්ධ විපක්ෂය නිෙයෝජනය කරන 
මන්තීවරුන්ටත් ෙමම වැදගත් අවස්ථාවට සහභාගි වන ෙලසට 
VIP invitations ලබා දී තිබුණා. ඒ අනුව අපි එම උත්සවයට 
සහභාගී වීම සඳහා- [බාධා කිරීම්] ගරු හිටපු කථානායකතුමා ඊට 
කලින් දවෙසේ අගමැතිතුමා සමඟ ගිහිල්ලා හාමුදුරුවරු එක්ක 
සාකච්ඡා කළා. ඊට පස්ෙසේ අපට යන්න ෙදන්ෙන් නැතුව එළව 
එළවා-[බාධා කිරීම්] ෙකොළඹින් ගිය රවි කරුණානායක 
ඇමතිවරයාෙග් ෙකොෙළොන්නාෙව් thugsලා ලංකා ඉතිහාසෙය් 
පළමුවැනි වතාවට හාමුදුරුවන්ෙග් ඔළු පළලා, සිවුරු ගිනි තැබුවා. 
ඒ ෙගනිච්ච මිනිස්සුන්ෙග්- [බාධා කිරීම්] ගරු කථානායකතුමනි, 
thugsලා දුවන ෙකොට, අල්ලා ගස් බඳින ෙකොට ලැබුණු එක 
හැඳුනුම්පතක් මා ළඟ තිෙබනවා.  මා එහි ඡායා පිටපතක්  
සභාගත* කරනවා.  

ෙකොළඹින් ෙගනියපු, ෙපොලු අරෙගන ගහපු මිනිසුන්- 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, සභාගත කරන්න.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
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—————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*   னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි,  හම්බන්ෙතොට වරාය චීන සමාගමක් 

ෙවත ලබා දීම සඳහා 2014 සැප්තැම්බර් මාසෙය් ගිවිසුමක් අත්සන් 
කරලා තිබුණා. ශී ලංකා රජයට සියයට 35ක ෙකොටසකුත්, චයිනා 
හාබර් ඉංජිනියරින් ෙකොම්පැනි ලිමිටඩ් එකට සියයට 65ක 
ෙකොටසකුත් පැවෙරන ආකාරයට තමයි ඒ ගිවිසුම අත්සන් කරලා 
තිබුෙණ්. [බාධා කිරීම්] ගරු කථානායකතුමනි, ඒ කාලෙය්ම ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ- [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please!  [බාධා කිරීම්] Order, please! [බාධා කිරීම්] 

වාඩි ෙවන්න. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමනි, වාඩි ෙවන්න. 
Order, please! 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, - [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
වාඩි ෙවන්න, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. පශ්න 

කිරීෙම්ත්, පිළිතුරු ලබා දීෙම්ත් අයිතිය සැමට ලබා දීම මෙග් 
යුතුකමක්. ඒ නිසා කරුණාකරලා ඒ අයට අවස්ථාව ෙදන්න.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, 2014 සැප්තැම්බර් මාසෙය් චයිනා 

හාබර් ඉංජිනියරින් ෙකොම්පැනි ලිමිටඩ් එකත් එක්ක ගිවිසුමක් 
අත්සන් කරලා තිබුණා. ශී ලංකා රජයට සියයට 35ක ෙකොටස් 
පමාණයකුත්, චීන සමාගමට සියයට 65ක ෙකොටස් පමාණයකුත් 
ලැෙබන ආකාරයට අවුරුදු 35කට තමයි ඒ ගිවිසුම අත්සන් කරලා 
තිබුෙණ්.  ඒ ගිවිසුමත් ෙමෙතක් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා 
නැහැ. ඒ ගිවිසුම අත්සන් කරපු කාලෙය්දීත් අපි කිව්වා, ඒ ගිවිසුම 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. ඒ වාෙග්ම තමයි, ගරු 
අගමැතිතුමනි, ඔබතුමන්ලා විසින් යළි පතිපත්ති රාමු ගිවිසුමක් 
අත්සන් කරලා තිෙබනවා. ඒ ගිවිසුමත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කරලා නැහැ. ඒ මූලික පතිපත්ති රාමුව මත පදනම්ව ඉදිරි 
ගිවිසුම් සකස් කරමින් තිෙබනවා. ඒ ගිවිසුම්ද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කරලා නැහැ. ඒ  නිසා අපි ඔබතුමාෙගන් ෙමෙසේ ඉල්ලා 
සිටිනවා. ෙම් චීන සමාගම ෙවත හම්බන්ෙතොට වරාය පැවරීමට 
ෙපර ඒ ගිවිසුම් සියල්ල ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළ යුතුයි. 
ඒ පළමුවැනි කාරණය.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙදවැනි කරුණ ෙමයයි. මීට ෙපර, 
හම්බන්ෙතොට ඔය කලාපෙය් ජනතාව ඉවත් කරලා තමයි එම 
ඉඩම් ටික කර්මාන්තපුරයක් ෙවනුෙවන් ආණ්ඩුව විසින් පවරා ගනු 
ලැබුෙව්. එෙලස ඉවත් කරලා යළි පදිංචි කරන ලද ජනතාව යළි 
ඉවත් ෙකොට ඔවුන්ෙග් එම ඉඩම් ලබා ගැනීම සඳහා තමයි දැන් 
සූදානම් වී තිෙබන්ෙන්. එම නිසා පළමු ෙකොටම, මීට ෙපර ඉවත් 

කරන ලද පවුල් සංඛ්යාව ෙකොපමණද, එයින් ෙවන් කර ගන්නා 
ලද ඉඩම් පමාණය ෙකොපමණද, අතිෙර්කව ෙකොච්චර ඉඩම් 
පමාණයක් ලබා ෙදන්න සූදානම් වුණාද කියන කාරණා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට දන්වන්න. 

ගරු කථානායකතුමනි, තුන්වැනි කරුණ ෙමයයි. 
හම්බන්ෙතොට පෙද්ශෙය් ජනතාවට සාධාරණ සැකයක් සහ 
අවිශ්වාසයක් තිෙබනවා, තමන්ෙග් ගම්-බිම් පවා ෙමම සමාගම් 
ෙවත පැවරීම සඳහා සූදානම්වන බවට. ෙමොකද, එක 
අමාත්යවරෙයක් කියනවා, "ගිවිසුම අත්සන් කළා" කියලා. තව 
ෙකෙනක් කියනවා, "ගිවිසුම අත්සන් කෙළේ නැහැ" කියලා. තව 
ෙකෙනක් කියනවා, "අක්කර 15,000යි ඕනෑ" කියලා. තව 
ෙකෙනක් කියනවා, "අක්කර 15,000ක් අපට ඕනෑ නැහැ" කියලා. 
තව ෙකෙනක් කියනවා, "අක්කර 20,000ක් වුණත් ෙදන්න 
ලැහැස්ති ෙවන්න ඕනෑ" කියලා. ෙම් විධිෙය් විවිධ අපභංස 
ආණ්ඩුව විසින් කියලා තිෙබනවා. ඒ නිසා තමන් පදිංචි ගම්-බිම් 
පවරා ගනීවි කියලා ජනතාවට සාධාරණ සැකයක් තිෙබනවා. ඒ 
නිසා තමයි, ඒ ජනතාව පාරට ආෙව්. ඒක ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් 
සාධාරණ අයිතියක්.  

ගරු කථානායකතුමනි, තමන්ෙග් ගම්-බිම්වලින් තමන් ඉවත් 
කරලා, ඉඩම් පවරා ගැනීම සඳහා සූදානමක් තිෙබනවා නම්, 
උද්ෙඝෝෂණ ව්යාපාරයක නිරත වීම එම ජනතාවට ඇති සාධාරණ 
අයිතියක්. ඒ උද්ෙඝෝෂණ ව්යාපාරෙය් නිරත වූ අයට, ෙම් 
පළාත්වලින් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙගනගිය පිරිස් තමයි ගල් ගහන්න 
පටන් ගත්ෙත්; ෙපොලු අරෙගන හිටිෙය්. එක් පළාත් සභා 
මන්තීවරෙයකුෙග් බිරිඳ පවා ගල් ඇහිඳෙගන ඉන්නවා මා දැක්කා;  
ඡායාරූප තිෙබනවා. එතුමියෙග් ශරීරය ෙසෝබා සම්පන්නයි, නමුත් 
අෙත් තිෙබන්ෙන් කළු ගල්! අන්න ඒ වාෙග් චරිත තමයි 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම්වාට කැඳවා තිෙබන්ෙන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පිළිබඳ පූර්ණ විවාදයක් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පවත්වන්න ඕනෑ. ෙහටත්, අනිද්දාත් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා මණ්ඩලය රැස් ෙනොවන නිසා  ෙහට සහ අනිද්දා කියන 
ෙදදින තුළ ෙම් පිළිබඳ පුළුල් විවාදයක් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ 
පවත්වා ජනතාවට කරුණු කියන්න ඔබතුමන්ලා සූදානම් ද?   ෙම් 
විවාදය පවත්වන්න යන්ෙන් දවස් ෙදකයි.  

 

 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමා. 

 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
හම්බන්ෙතොට වරාය සම්බන්ධ සියලු ගිවිසුම්, ෙකොන්ෙද්සි 

සහිතව ඒ සියල්ල අපි පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා  විවාදයක් 
ලබා  ෙදනවා. [බාධා කිරීම්] විවාදයක් ෙදනවා.  Do not worry. 

 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු විමල් වීරවංශ මැතිතුමාට අවස්ථාව දීලා, නැවත මම 

ඔබතුමාට අවස්ථාව ෙදනවා. ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් හම්බන්ෙතොට වරාය-,[බාධා 

කිරීම්] 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඊට අදාළව පක්ෂ නායකයන්ෙග් රැස්වීෙම්දී කථා කරන්න 

පුළුවන්. පාර්ලිෙම්න්තුව අවසානෙය්දී පක්ෂ නායකයන් 
රැස්ෙවනවා.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
හම්බන්ෙතොට ජාත්යන්තර වරාය තව ටික කලකින් ෙලෝකෙය් 

ඉතා වැදගත් වරායක් බවට පත් ෙවනවා. ෙම් වරාය නාන ෙතොටක් 
- swimming pool එකක් - කියා අවමන් කරපු අය,  රාජපක්ෂලා 
ෙම් රට චීන ෙකොලනියක් බවට පත් කරන්න යනවා කියා ජනවාරි 
08 ෙවනිදාට කලින් කියූ අය, එෙහම කියාෙගන ඇවිල්ලා, අද -
[බාධා කිරීම්] 
     

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Please, let him continue. ගරු සභානායකතුමා පැහැදිලි 

කරන්න.[බාධා කිරීම්]  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මිනිත්තුවයි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Let him explain.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් කලබලය ඇති 

වුෙණ් උසාවි නිෙයෝගය කඩ කරපු නිසායි. [බාධා කිරීම්]උසාවි 
නිෙයෝගයක් තිබුණා, රංචු ගැහිලා ෙපළපාළි යන්න එපා කියලා. 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු තමයි ඒකට නායකත්වය දුන්ෙන්. 
ඔබතුමා පාෙර් හිටිෙය්. ඔබතුමා පාෙර් හිටිෙය්.  [බාධා කිරීම්] 
උසාවි නිෙයෝගය කඩ කරපු නිසා තමයි ෙම් සිද්ධිය ඇති වුෙණ්. 
උසාවි නිෙයෝගය කඩ කෙළේ නැත්නම් ෙම් කිසිම සිද්ධියක් ඇති 
ෙවන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, අද "චීන කර්මාන්තපුර", 

"හම්බන්ෙතොට වරාය චීනයට විකිණීම" ගැන කියන්ෙන් මීට 
අවුරුදු ෙදකකට කලින්, එනම් 2015 ජනවාරි 08 ෙවනිදාට කලින් 
"ෙම් රට චීන ෙකොලනියක් කරන්න යනවා" කියපු අය; [බාධා 
කිරීම්] "හම්බන්ෙතොට වරාය නාන තටාකයක්" කියා අවමන් කරපු 
අය. ගරු කථානායකතුමනි, එෙහම කියාෙගනයි ආෙව්. අක්කර 
15,000ක් කියන්ෙන් ෙකොළඹ නගරය වාෙග් ෙදගුණයක්. අද 
ෙකොළඹ නගරය වාෙග් ෙදගුණයක් ෙදනවා, චීනයට ඕනෑ 
විධියකට කර්මාන්ත පටන් ගන්න. අනික් කාරණය ෙම්වාෙයන් 

රැකියා ලැෙබන්ෙන් ෙම් රෙට් දරුවන්ට ෙනොෙවයි. ෙමෙහේ අයට 
රැකියා ලැෙබන්ෙන් ෙසොච්චමයි. ෙමොකද, චීනා එන්ෙන් චීන්නුත් 
එක්කයි. අන්තිමට ෙම් රෙට් නැති අර්බුදයක් මවන පියවරකට 
ෙමය පත් ෙවනවා. 

ෙම් රට චීන ෙකොලනියක් ෙවනවා. "ෙකොළඹ වරාය ආශිතව 
ඉදිකරන වාණිජ නගරෙය් ඉදිකිරීම් නවත්වනවා" කියලා තමයි 
තමුන්නාන්ෙසේලා ආෙව්. අක්කර 80කට වඩා වැඩි පමාණයක් අද 
වැඩිපුරත් ඔවුන්ට දීලා, දැන් ඒ වරාය හදන්නත් ඉඩදීලා තිෙබනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා 2015 ජනවාරි 8වැනිදාට කලින් කියපු කථා, 
"ෙම් රට චීන ෙකොලනියක් ෙවනවා"ය කියලා අවමන් කරපු කථා, 
ඒ ඉතිහාසෙය් සරදම තමයි,- [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා. 
 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ගරු කථානායකතුමනි, උසාවි නිෙයෝගය කඩකිරීම පිළිබඳව 

ගරු සභානායක ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමා කථා කළා. [බාධා 
කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 

Order, please! ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමා. 
 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ගරු කථානායකතුමනි, උසාවි නිෙයෝගය කඩකිරීම පිළිබඳව 

එතුමා කථා කළා. කලින් දවෙසේ තිස්සමහාරාම නායක 
හාමුදු රුවන් ඇතුළු මහා සංඝරත්නය සමඟ පැවැති සාකච්ඡාෙව්දී, 
"මම උසාවි නිෙයෝගය ඉවත් කරලා ෙදන්නම්, උත්සවයට 
සම්බන්ධ ෙවන්න"  කියලා ගරු අගමැතිතුමා පකාශ කළ බව 
මාධ්යවල පළවුණා. ඒක මාධ්යවල පළවුණා, ගරු අගමැතිතුමනි. 
ඒකත් එක්ක උත්සවයට සම්බන්ධ ෙවන්න ආපු අයයි, විෙරෝධය 
පකාශ කරන්න ආපු අයයි අතර ගැටුමක් ඇතිෙවන්න ඇති. හැබැයි 
ගරු අගමැතිතුමනි, ෙපොලීසිෙය් සහ ෙකොළඹින්, අරෙහන් ෙමෙහන් 
ආපු මැරෙයෝ ෙගවල්වලට ගිහිල්ලා අතදරුවන්ට පවා පහර 
දුන්නා. ෙගවල්වලට ගිහිල්ලා කඳුළු ගෑස් ගැහුවා.  පුංචි දරුෙවෝ 
ඇස් ෙප්න්ෙන් නැතුව එෙහේ ෙමෙහේ දුවනවා අපි මාධ්යවලින් 
දැක්කා. ෙගවල් ඇතුළට ගිහිල්ලා තමයි කඳුළු ගෑස් ගැහුෙව්. ඒ 
නිසා එබතුමන්ලා ඒ ගැනත් පරීක්ෂණයක් කරන්න. 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා (නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ 
සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க - சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் 
ெதற்கு அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka - Minister of  Law and Order 
and Southern Development) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සාගල රත්නායක අමාත්යතුමා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අගාමාත්යතුමා. 
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මා ගැන සඳහන් කළ නිසා මම ෙම් කාරණය කියන්න ඕනෑ. 

විෙශේෂෙයන්ම ඒ සාකච්ඡාව අවසන් වුණාට පස්ෙසේ 
තිස්සමහාරාමෙය් මහානායක ස්වාමින්වහන්ෙසේ වටා සිටි සමහර 
සංඝයාවහන්ෙසේලා ඇහුවා, "දැන් අපි ෙමොකක්ද කරන්ෙන්, අපට 
ෙම් පශ්න තිෙබනවා. අපට සාමකාමී සත්යගහයක් කරන්න ඕනෑ" 
කියලා. අෙප් නායක ස්වාමින්වහන්ෙසේ කිව්වා, "ෙපොලීසිය දාලා 
තිෙබන නිසා මට දැන් ඒ පැත්තට යන්නත් බැහැ; මළ ෙගදරකට 
සහභාගි ෙවන්නත් බැහැ; දාෙනකට සහභාගි ෙවන්නත් බැහැ" 
කියලා. එතෙකොට  "ඒක ඒ තැන්වලට බලපාන්ෙන් නැහැ, මම 
ෙපොලිස්පතිතුමාට කියන්නම් ඒ වෙග් තැන්වලදී ෙපොලීසිය ඉවත් 
කරගන්න" කියා අපි කිව්වා.  

ඊට අමතරව අපි ගිහිල්ලා ෙපොලිස්පතිතුමාට කථා කළා. "ෙම් 
වැඩසටහනට අවහිර ෙනොකරනවා නම්, ඒකට යන අයට හිරිහැර 
ෙනොකරනවා නම්, බාධා ෙනොකරනවා නම්, එදින ෙහෝ යම් කිසි 
තැනක සාමකාමී සත්යගහයක් පවත්වන්න" කියලා අපි කිව්වා. 
මම කිව්වා, ෙපොලිස්පතිතුමාටයි, ගරු සාගල රත්නායක 
ඇමතිතුමාටයි ඒක දැනුම්ෙදන්න කියලා. ඊට වඩා ඒකට මෙග් 
සම්බන්ධයක් තිබුෙණ් නැහැ. නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමා ඇතුළු 
සියලුම මන්තීතුමන්ලා ඇවිල්ලා ඒකට සහභාගි ෙවයි කියලා තමයි 
අපි බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්. විෙශේෂෙයන්ම ගරු ගාමිණී විජිත් 
විජයමුණි ද ෙසොයිසා ඇමතිතුමා ආවා, ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි රාජ්ය 
ඇමතිතුමා ආවා, ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා 
ආවා. ඒ වාෙග්ම ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමා වෙග් 
ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙයන් ආවා. 
ඔබතුමාටත් එතැනට එන්න තිබුණා. 

ඒ ගැන කිසිම පශ්නයක් තිබුෙණ් නැහැ. ආෙව් නැත්ෙත් ඇයි? 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි,- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සාගල රත්නායක අමාත්යතුමා. [බාධා කිරීම්] ෙපොඩ්ඩක් 

ඉන්න. ගරු සාගල රත්නායක ඇමතිතුමාෙග් පැහැදිලි කිරීෙමන් 
පස්ෙසේ ඔබතුමාට අවස්ථාව ෙදන්නම්. ෙම් වාදය හුඟක් දුර ෙගන 
යන්න අවශ්ය නැහැ. [බාධා කිරීම්] ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා 
පැහැදිලි කරන්න. 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතැන තිබුෙණ් අගමැතිතුමා සහභාගී 

වන රැස්වීමක්. එතැන පභූ ආරක්ෂාව ඉහළම මට්ටමක තිබුණා. 

මීට ෙපර අපිත් විපක්ෂෙය් හිටියා; ෙමතුමන්ලාත් ආණ්ඩුෙව් 
හිටියා. අපි කිසිම දවසක ජනාධිපතිතුමාෙග්වත්, 
අගමැතිතුමාෙග්වත් ආරක්ෂාවට තර්ජනය වන විධියට 
උද්ෙඝෝෂණ කරලා, කැරලි ෙකෝලහල කරලා, ෙපළපාළි ඇවිල්ලා 
පශ්න ඇති කෙළේ නැහැ. නමුත්, ෙම් කියන දවෙසේ ඒ තත්ත්වය 
ඇති වුණා. ඒක ෙහොඳ ෙදයක් ෙනොෙවයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
හැටියට අපි ඒ ෙද්වල් කවදාවත් කරලා නැහැ. නමුත්, ෙමතුමන්ලා 
ඒක කළා බරපතළ ෙලස.  අගමැතිතුමා සහභාගී වන රැස්වීමක 
ආරක්ෂාවට තර්ජනය ඇති කළා.  
       

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා. [බාධා කිරීම්] 

ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න, ඔබතුමන්ලාට අවස්ථාව ෙදන්නම්. ෙම්ක අපි 
ඉවර කරන්න ඕනෑ. 

      
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු කථානායකතුමනි, අපි දැක්කා හම්බන්ෙතොට ෙවච්ච ෙද්. 

ෙම් විෙරෝධතාකරුවන් අම්බලන්ෙතොට ඉඳන් ෙපළපාළියකින් 
ආවා හම්බන්ෙතොටට. "මැරෙයෝ ගැහුවා"යි කියන කථාව 
අසත්යයක්. ඕනෑ ෙකනකුට අයිතියක් තිෙබනවා, තමන්ෙග් 
බස්තම තවත් ෙකනකුෙග් නාසය ළඟට දිගු කරන්න. හැබැයි, 
නාසෙය් වද්දන්න බැහැ.  ඒ උත්සව භූමිය ළඟට ඇවිල්ලා ෙම් 
ෙගොල්ලන් තමයි ඒ කලබලය ඇති කෙළේ. උත්සව භූමියට 
ඇවිල්ලා ගල් ගැවුෙව් ෙම් ෙගොල්ලනුයි.  

විමල් වීරවංශ මහත්මයා ෙකොළඹ වරාය ගැන කිව්වා. හැබැයි, 
ෙකොළඹ වරාය නගරෙය් ෙහක්ෙටයාර් 20ක් ෙදන ෙකොට, ෂැංගිලා 
එකට අක්කර 07ක් සින්නක්කරව ෙදන ෙකොට නැට්ට  ෙකොෙහේද 
ගහ ෙගන හිටිෙය් කියලා මහ ෙලොකු වීරවංශ සෙහෝදරයාෙගන් මා 
අහන්න කැමැතියි. ඒ ෙවලාෙව් නැට්ට ගහෙගන හිටිෙය් 
ෙකොෙහේද? [බාධා කිරීම්] ඒ ෙවලාෙව් එක වචනයක් කථා කෙළේ 
නැහැ. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. සූරියවැව IT Park එෙක් ජනතාව 
ගහලා එෙළව්වා. [බාධා කිරීම්] අපි කාටවත් ජනතාව ගහලා 
එෙළව්ෙව් නැහැ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. දැන් අවසාන කරන්න. ගරු නාමල් රාජපක්ෂ 

මන්තීතුමා. 

 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගමැතිතුමාෙග් ෙහෝ පභූවරුන්ෙග් 

ආරක්ෂාව දැඩි කරන්න ඕනෑයි කියන එක පිළිබඳව අපි තර්ක 
කරන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, ෙම් සිද්ධිෙය්දී එක්ෙකෝ ෙම් 
උද්ෙඝෝෂණය කරපු අයට පැහැදිලි වචනයක් ෙදන්න ඕනෑ. ඊට 
කලින් දවෙසේ රාතිෙය් ජනාධිපතිවරයා මාධ්ය ඔස්ෙසේ   කිව්වා, 
ෙමෙහම ගිවිසුමක් අත්සන් කරන්ෙනත් නැහැ; 
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කර්මාන්තශාලාවක් ආරම්භ කරන්ෙනත් නැහැ කියලා. හැබැයි, 
අෙනක් පැත්ෙතන් උත්සවයක් තිෙබනවායි කියලා පිරිත් 
කියන්නත් ස්වාමීන් වහන්ෙසේලාට ආරාධනා කර තිෙබනවා. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි. පාරවල් ටිකත් රෑ ෙවන ෙකොට වහලා තිබු ණා. 
අඩු තරමින් සාමකාමී උද්ෙඝෝෂණයක් කරන්න යම් කිසි තැනක් 
නම් කරලා තිබුණා නම් ෙම් ස්වාමීන් වහන්ෙසේලාෙග් සත්යගහය ඒ 
නම් කරපු තැන කරනවා. හැබැයි, ෙම්ක එතැන කරන්ෙනත් 
නැතිව කිෙලෝමීටර් ෙදකක් තියලා බස් රථ හරවා යවා තිෙබනවා. 
ඒ ඔක්ෙකෝටම වඩා ෙගවල්වල ඉන්න මිනිස්සුන්ට ගහලා 
ෙපොලීසියට ෙගන යන්න ඕනෑ නැහැෙන්. ෙගවල් ඇතුෙළේ හිටපු 
බඩදරු අම්මලාට, අතදරුවන්ට කඳුළු ගෑස් ගහන්න අවශ්යතාවක් 
නැහැෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ෙම් ගැන ඉදිරිෙය්දී සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. ගරු 

රවි කරුණානායක ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙග් පැහැදිලි කිරීමට දැන් 
අවස්ථාව තිෙබනවා. ඊට පස්ෙසේ ගරු ඩලස ් අලහප්ෙපරුම 
මන්තීතුමාට අවස්ථාව තිෙබනවා.  

ඊළඟට, ෙම් කාරණාව ගැන කථා කිරීම අවසන් කරනවා. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා (මුදල් අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - நிதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
ගරු කථානායකතුමනි, නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමා කිව්වා, 

"ෙකොළඹින් මැරයන් ෙගන ගියා" කියලා. ෙකොළඹ මැරෙයෝ නැහැ. 
[බාධා කිරීම්] අප 2009දී හම්බන්ෙතොට ගියාම මෙග් කාර් එකට 
ගැහුෙව් හම්බන්ෙතොට මැරෙයෝයි. අප මන්තීවරුන් වශෙයන් 
හම්බන්ෙතොට ගියාම 2014දී ගැහුෙව් හම්බන්ෙතොට මැරෙයෝයි. 
හම්බන්ෙතොට ඒ ආපු, සත්යගහ කරපු අයට හූ කිව්වා නම් දුවනවා. 
[බාධා කිරීම්] මැරයන් ෙගන යන්න ඕනෑද, ඒ අය එළවන්න? 
[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මට්ටක්කුලිෙය් මැරෙයෝ - [බාධා කිරීම්] 

 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමා.  
 

 

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙපොලීසිය භාර ගරු සාගල රත්නායක 

අමාත්යතුමාත්, ගරු අගාමාත්යතුමාත් ඒ සිද්ධීන් සම්බන්ධෙයන් 
ෙම් ගරු සභාෙව්දී සඳහන් කරපු කාරණා පිළිබඳව ඒ සිද්ධිෙය්, 
භූමිෙය් සිටි ෙකෙනකු විධියට මා ෙම් කාරණය කියන්න ඕනෑ. 
[බාධා කිරීම්] ඔව්, පැහැදිලියි. [බාධා කිරීම්] කවුද "නැහැ" 
කියන්ෙන්? පැහැදිලිවම සිටියා ෙන්. හැංගිලා ෙනොෙවයි ෙන් 
සිටිෙය්.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ආරාධනා කළා ෙන්, එන්න කියා.  

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් අය ඒ සිද්ධිය පිළිබඳව ඉතාම 

වැරැදි අර්ථ නිරූපණයක් සමාජගත කරන්න හදනවා. එතැන 
තිබුණු විෙරෝධය, කාරණා ෙදකකටයි. එකක් තමයි, හම්බන්ෙතොට 
වරායට අදාළ අක්කර 5,000ක පමණ ඉඩමක් තිබියදී අක්කර 
15,000ක් වැනි විශාල ඉඩම් පමාණයක් පවරා ගැනීමට යෑම.  

අෙනක තමයි, ඒ වරාය පැවරීෙම් ගිවිසුමට අදාළ ෙකොන්ෙද්සි -
[බාධා කිරීම්] කරුණාකර ඇහුම් කන් ෙදන්න. එම ෙකොන්ෙද්සි 
සහ ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරුන්, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, ගරු 
අගමැතිතුමා පමුඛ නායකයන් ඒ සම්බන්ධෙයන් කරනු ලැබූ 
එකිෙනකට ෙනොගැළෙපන පරස්පර කථා. ඒවා සම්බන්ධෙයන් 
තමයි ෙම් සැක මතු වුෙණ්. ඒක පළමුවන කාරණාවයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, එදා සිද්ධිෙය්දී ෙමොකක්ද වුෙණ්? ගරු 
අගාමාත්යතුමා හිටපු කථානායකතුමා සමඟ කරපු සාකච්ඡාෙව් 
පතිඵලයක් විධියට සාමකාමි උද්ෙඝෝෂණයකට අවසර ෙදනවා 
කියා ගරු අගාමාත්යතුමා කියනවා, රූපවාහිනී නාලිකාවලින් මුළු 
රටම දැක්කා. ෙමොකක්ද එතැන වුෙණ්? ඒ ෙපළපාළිය සාමකාමි 
ෙපළපාළියක්. ගරු සාගල රත්නායක ඇමතිතුමා කියනවා නම්, 
රාජ්ය නායකයන්ට තර්ජනය කරන්න ඒ ෙපළපාළිය ගියා කියා, 
එය සම්පූර්ණෙයන් වැරැදියි, ගරු කථානායකතුමනි. [බාධා කිරීම්] 
ඉන්න ෙකෝ. ගරු කථානායකතුමනි, ඒ සාමකාමි විෙරෝධතාෙව් 
ෙපරමුෙණ් සිටිෙය් කවුද? සියම් මහා නිකාෙය් ෙරෝහණ 
පාර්ශ්වෙය් අනුනායක හාමුදුරුෙවෝයි, ෙල්ඛකාධිකාරි 
හාමුදුරුෙවෝයි, ඕමාෙර් කස්සප නායක හාමුදුරුෙවෝයි සිටිෙය්. 
කරුණාකර මතක තියාගන්න, තමුන්නාන්ෙසේලා - [බාධා කිරීම්] 
තමුන්නාන්ෙසේලා හිරු නාලිකාෙව් අර drone එක - [බාධා කිරීම්] 
ඒක ගත්ෙත් ඇයි? ජන මාධ්ය අමාත්යතුමාට අපි අභිෙයෝග 
කරනවා  පුළුවන් නම් එය අද දවෙසේ ෙහළිදරවු කරන්න කියා.  

අන්න ඒ drone එෙක් සියලු ඡායාරූප තිෙබනවා, ෙකොෙහොමද 
ඒ පහාරය සිද්ධ වුෙණ් කියලා. ඔබතුමන්ලා කියනවා, 
ෙපොලිස්පතිතුමාට භාර ෙදනවා කියලා. ෙපොලිස්පතිතුමා රටටම 
ඇෙහන්න කිව්වා, "සිවුරු ගලවලා ගහපිය" කියලා. හාමුදුරුවරු 
හය නමක් ෙරෝහල්ගත ෙවලා ඉන්නවා. [බාධා කිරීම්] හාමුදුරුවරු 
හය නමක් ෙරෝහල්ගත ෙවලා ඉන්නවා. [බාධා කිරීම්] "සිවුරු 
ගලවලා ගහපිය" කියලායි කිව්ෙව්. [බාධා කිරීම්] ඒ නිසා ඒක 
හංගන්න එපා. ඒක අශීලාචාර පහර දීමක්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. අපට වැඩ කටයුතු රාශියක් තිෙබනවා. මම සියලු 

ෙදනාටම පැහැදිලි කරන්න අවස්ථාව දුන්නා. [බාධා කිරීම්] ගරු 
සභානායකතුමා. [බාධා කිරීම්] Please allow him to speak. Let 
him explain.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ඩලස ් අලහප්ෙපරුම 

මන්තීතුමාෙගන් පශ්නයක් අහන්න කැමැතියි. ගරු මන්තීතුමනි, 
ඔබතුමන්ලා පශ්නයක් නැතුව ඒ අක්කර 5,000 ෙදන්න සූදානම්ද? 
[බාධා කිරීම්]   

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
වරාය සතුව අක්කර 5,000ක් තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්]  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙකළින් උත්තරයක් ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමා කිව්වා 

අක්කර 5,000ක් තිෙබනවා කියලා.  
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
රාජ්යෙය් අයිතිය ඇතුව, රාජ්යෙය් අයිතිය ආරක්ෂා කර ෙගන-  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
විෙරෝධතා ව්යාපාරවලට යන්ෙන් නැතුව ඒ අක්කර 5,000 

නිදහස් කරන්න කැමැතිද? 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
අසූවයි-විස්සට ෙනොෙවයි; රාජ්යෙය් අයිතිය තබා ෙගන, හිටපු 

කථානායකතුමා කිව්වා වාෙග් අර 2014 අත්සන් කරපු ගිවිසුම 
පකාරව රට සංවර්ධනය කරනවාට විරුද්ධ නැහැ. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමා කිව්වා අක්කර 5,000ක් තිෙබනවා, ඒක ගන්න 

කියලා.  
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගන්න කියන්ෙන් රාජ්යෙය් අයිතිය ආරක්ෂා කර ෙගන; 

රාජ්යෙය් අයිතිය ෙනොදී; රාජ්යෙය් අයිතිය විකුණන්ෙන් නැතුව. 
[බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු කබීර් හාෂීම් ඇමතිතුමා. 

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා (රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம் - அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Kabir Hashim - Minister of Public Enterprise 
Development ) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමනි, අපි 

සැලසුම් කරලා ගහන්න ගියාය කියන කථාව සම්පූර්ණ 
අසත්යයක්. [බාධා කිරීම්] මම ඒ උත්සව භූමිෙය් දිගටම හිටපු 
ෙකෙනක් හැටියට කියන්න ඕනෑ, අන්තිම ෙමොෙහොත ෙවනකල්, ඒ 
සැලසුම් කරපු කණ්ඩායම ගල්-මුල්, ගෙඩොල් අරෙගන ඇවිල්ලා 
රැස්වීම් භූමියට ගහන්න සැලසුම් කරනෙකොටත් ෙපොලීසිය ඉවසා 
ෙගන හිටියා. [බාධා කිරීම්] ඒ වන විට තමයි අපි, අෙප් කණ්ඩායම් 
එළියට ඇවිල්ලා ඒ රැස්වීම් භූමිය ආරක්ෂා කරන්න ඉස්සරහට 
ගිෙය්. [බාධා කිරීම්] ඒක සැලසුම් කරලා තිබුණු එකක්. [බාධා 
කිරීම්] ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ෙගොල්ලන් ඒ කැත වැෙඩ් 
සංවිධානය කරලායි තිබුෙණ්. ගිලන් රථ ෙදකටත් පහර දුන්නා. 
ගිලන් රථවලට ගහන්ෙන් කවුද? [බාධා කිරීම්] ඔවුන්ෙග් මැරෙයෝ 
දමලා අම්බලන්ෙතොට හන්දිෙය්දී ගිලන් රථවලට ගහපු අය දැන් 
ෙමතැන සුදු හුණු ගාන්න එනවා. [බාධා කිරීම්] ඒ අය ආෙව් 

ගහන්නමයි. [බාධා කිරීම්] ඒ අය ගුටි කා ෙගන ගියාට දැන් 
ෙව්දනාවක් ඇති ෙවලා. [බාධා කිරීම්] නමුත් වැරදි විධියට 
හැප්ෙපන්න ඇවිල්ලා ඒ ෙගොල්ලන් ෙහොඳ පාඩමක් ඉෙගන 
ෙගනයි ගිෙය්. [බාධා කිරීම්] අද ෙකොච්චර සුදු හුණු ගෑවත් ඒ 
ෙගොල්ලන් ආෙව් ඒක කඩාකප්පල් කරන්න. [බාධා කිරීම්] ඒ 
නිසාම තමයි අපි එතැන ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම සඳහා කටයුතු 
කෙළේ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මහින්ද අමරවීර අමාත්යතුමා. 

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා (ධීවර හා ජලජ සම්පත් 
සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர - கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக 
வள ல அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera - Minister of Fisheries 
and Aquatic Resources Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, හම්බන්ෙතොට නිෙයෝජනය කරන 

මහජන නිෙයෝජිතයකු විධියට මම ෙම් කාරණය සම්බන්ධව යමක් 
කිව යුතුයි. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමන්ලා කලබල ෙවන්න එපා. 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. හම්බන්ෙතොට වරායත්, මත්තල ගුවන් 
ෙතොටුපළත් ඉදි කරන ෙවලාෙව් අෙප් හිටපු ජනාධිපතිතුමා සහ 
හිටපු බලධාරින් පකාශ කළ පරිදි, ඒ හරහා රැකියා නිර්මාණය 
ෙවනවාට වඩා, හම්බන්ෙතොට කර්මාන්තපුරය හරහා රැකියා 
නිර්මාණය ෙවන බව තමයි අපට පැහැදිලි වුෙණ්.  චීනයත් 
සම්බන්ධ කරෙගන එම කර්මාන්තපුරය හදලා රැකියා විශාල 
පමාණයක් නිර්මාණය කරන ආකාරය පිළිබඳව අපි පැහැදිලිවම 
දැනෙගන සිටියා. අෙප් හිටපු ගරු කථානායකතුමාට ඒ පිළිබඳව 
විශාල දැනුමක් තිබුණා. මම ඒ ගැන සතුටු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම 
එතුමා ඉතාම අවෙබෝධෙයන් අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දීත් ඒ ගැන 
කරුණු ඉදිරිපත් කළා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් කාරණය සම්බන්ධව යම් 
අතපසුවීම්, අඩු පාඩුකම් සිද්ධ වුණු බව  රජය පැත්ෙතන් අපටත් 
පිළිගන්න ෙවනවා. ඒ තත්ත්වය ඇති වුෙණ් විවිධ අය විවිධ පකාශ 
නිකුත් කිරීම නිසායි. මුලින්ම කිව්වා, "හම්බන්ෙතොට පෙද්ශෙයන් 
අක්කර 15,000ක් ගන්නවා" කියලා. මිනින්ෙදෝරුවන් පිරිසක් 
ගිහිල්ලා බැරගම පෙද්ශෙය් ගම්මානයක ඇවිදින්නත් පටන් 
ගත්තා. ඒ ගැන අෙප් හිටපු ගරු කථානායකතුමාත් දන්නවා.  මම 
ෙම් සියලු කරුණු පටිගත කර ෙගන තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අවුරුදු 
ගණනාවක් තිස්ෙසේ වරින් වර අෙප් අය කරපු පකාශ පිළිබඳ  පුවත් 
පත් වාර්තාත් තිෙබනවා.  

ෙම් කර්මාන්තපුරයට ලබා ෙදන අක්කර ගණන ෙකොපමණද 
කියන එක ගැනත් මම තමුන්නාන්ෙසේට  කරුණු ඉදිරිපත් 
කරන්නම්. අෙප් ෙද්ශපාලන අධිකාරිය වරින් වර අය වැය ෙල්ඛන 
තුළින් හා විවිධ අවස්ථාවලදී ෙම් කර්මාන්තපුරය ගැන කථා කෙළේ 
ෙකොෙහොමද කියාත්, හම්බන්ෙතොට දියුණුව ගැන කථා කෙළේ 
ෙකොෙහොමද කියාත් ඊළඟ විවාදෙය්දී මම කරුණු ඉදිරිපත් 
කරන්නම්.   

ෙමතැනදී අෙප් රජය පැත්ෙතනුත් අඩු පාඩු සිද්ධ වුණා. 
ආණ්ඩුව මුලින් කිව්වා අක්කර 15,000ක් ගන්නවා, ඒවා 
හම්බන්ෙතොටින් ගන්නවා කියලා. එතැන ෙපොඩි අඩු පාඩුවක් 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ගම්මානවලින් මිනිස්සු ඉවත් කරන බවට ඒ 
ෙවලාෙව් පචාරයක් ෙගන ගියා. ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්න හුඟක් 
ෙද්ශපාලනඥෙයෝ මීට දවස් ෙදකකට කලිනුත් මාධ්යවලින් 
කිව්වා, පවුල් 35,000ක් හම්බන්ෙතොටින් ඉවත් කරනවා කියලා. ඒ 
වාෙග්ම ෙගවල් 15,000ක් ඉවත් කරනවාය කිව්වා. එතෙකොට 
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මිනිසුන් තුළ අදහසක් ඇති වුණා, බැරගම පෙද්ශෙය්, වලව 
පෙද්ශෙය් සියලු ගම්මාන  පන්සල් ෙදොළහකුත් එක්ක ඉවත් 
ෙවනවා කියලා. ඒ වාෙග්ම තවත් ෙද්ශපාලනඥයන් පිරිසක් 
කියන්න ගත්තා, චීන්නු ලක්ෂ දහයකට -හම්බන්ෙතොට රැකියා 
කිරීමට- වීසා ෙදනවා කියලා. ඒ වාෙග්ම තව කට්ටියක් කියන්න 
ගත්තා, හම්බන්ෙතොට චීන ෙකොලනියක් හැෙදනවාය කියලා. 
දැනුත් ඒ ගැන කිව්වා. [බාධා කිරීම්] නැහැ, නැහැ. ෙපොඩ්ඩක් 
ඉන්න. 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ඉස්ෙසල්ලා කියන එක අහෙගන ඉන්න ෙකෝ.  කෑ ගහන්ෙන් 

නැතුව අහෙගන ඉන්න.  
 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. [බාධා කිරීම්] හරි. හරි. 

දැන් මෙගන් මුළු කථාව අහගන්න හදන්න එපා. මෙගන් මුළු 
කථාවම අහගන්න ගිෙයොත් අපි කාටත් ෙහොඳ නැති ෙවනවා.  ඒ  
නිසා මම දැන් ඒ ගැන කියන්න ෙව්ලාව ගන්ෙන් නැහැ. [බාධා 
කිරීම්] මම ඒකට ෙව්ලාවක් ෙදන්නම්. [බාධා කිරීම්] ගරු 
කථානායකතුමනි, ෙම් තමයි කුහක ෙද්ශපාලනය. අපි කුහක 
ෙද්ශපාලනෙය් ෙයෙදන්න ඕනෑ නැහැ. එක ෙවලාවක එකක් 
කියලා, තවත් ෙවලාවක තවත් එකක් කියන්න ඕනෑ නැහැ. මම 
හැම ෙවලාෙව්ම කිව්ෙව් එකම ෙදයයි.  

ෙම් සිද්ධිය ඇති වුණාම  මම මුලින්ම ගිහිල්ලා ජනාධිපතිතුමා 
හමු වුණා; අගාමාත්යතුමා හමු වුණා. ඉන් පස්ෙසේ අෙප් 
ශාසනාරක්ෂක බල මණ්ඩලෙය් සියලු ස්වාමීන් වහන්ෙසේලා මුණ 
ගැහිලා ෙම් කාරණය  කිව්වා. ඒ ෙව්ලාෙව් තිස්සමහරාමෙය්, 
නැදිගම්විල අනු නායක ස්වාමීන්වහන්ෙසේත් ආවා. අදාළ පෙද්ශෙය් 
පුද්ගලයන් පදිංචි ෙගවල්වලින් ඉවත් කරන්ෙන් නැහැ, හිස් භූමිෙය් 
තමයි කර්මාන්ත ආරම්භ කරන්ෙන්, ඉඩම්වල මදි පාඩුවක් 
තිෙබනවා නම්, ෙමොණරාගල පෙද්ශෙයන් හරි අෙනක් 
පෙද්ශවලින් හරි ගන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා  කියලා මම උන් 
වහන්ෙසේලාට පැහැදිලිවම කිව්වා. ඒ ෙව්ලාෙව් උන්වහන්ෙසේලා 
එයට එකඟ වුණා; ෙම් කාරණය පිළිබඳව පිළිගැනීමක් තිබුණා. 
නමුත් අවසාන ෙව්ලා ව ෙවන ෙකොට  ඒ මතය නැවත සිද්ධ 
ෙවන්න පටන් ගත්තා. නමුත්, මම ඉතා පැහැදිලි මතයක ඉන්නවා. 
මම ඒක හැම දාම කියලා තිෙබනවා.  

ෙම් වරාය චීනයට විකුණනවාද  කියලා අද ෙම් ගරු සභාෙව්දී 
පශ්න කළා. චීනයට ෙනොෙවයි, කිසිම ෙකෙනකුට ෙම් රෙට් භූමි 
භාගයක් විකුණන්න අපි ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැයි කියන එක ඉතාම  
පැහැදිලිව වගකීෙමන් කියනවා. ඒ වාෙග්ම, ෙම් කර්මාන්ත ඇති 
කිරීෙම්දී චීනයට ෙනොෙවයි අපි,- [බාධා කිරීමක්] ඒ තත්ත්වය 
කියන්න ගිෙයොත්,  චීන්නුන්ට ෙකොෙහන්ද ඉඩම් දුන්ෙන් කියලා 
කියන්නත් ෙවනවා. නමුත් ඒවා කියන්න ඕනෑ නැහැ. [බාධා 
කිරීම්] ගරු කථානායකතුමනි, ඒවා ගැන කථා කරන්ෙන් නැතිව 
අපි වැදගත් විධියට ෙම් ගැන කථා කරමු.  

ගරු චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙම් සභාවට ඉතාම වැදගත් 
කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමක්  කළා. අෙප් පැහැදිලි ස්ථාවරයක් 
තිෙබනවා. මම ඒක එදාත් කිව්වා, අදත් කිව්වා, ෙහටත් කියනවා. 
ෙම් පෙද්ශෙය් අහිංසක මිනිස්සු අවුරුදු සිය ගණනක් තිස්ෙසේ පදිංචි 
ෙවලා ඉන්න භූමිවලින් ඉවත් කරලා කර්මාන්ත පුරයක් ඉදි 
කරන්න  සූදානමක් නැති බව අපි ඉතාම පැහැදිලිව කියනවා. රජය 
දැනට ඒ පිළිබඳව එකඟතාවක් පළ කරලා තිෙබනවා.  

අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කිව්වා, ''ෙම් ඉදිවන 
කර්මාන්තශාලාවල ෙසේවය සඳහා ඔක්ෙකෝම එන්ෙන් චීන්නු" 
කියලා. ඒක එෙහම ෙවන්ෙන් නැහැ. අපි ඒ පිළිබඳව කථා කරලා 
තිෙබනවා. තාක්ෂණික දැනුම තිෙබන යම් පිරිසක් සහ ඒ 
සමාගම්වල අයිතිකාර කණ්ඩායම් එයි. අෙනක් සියල්ලන්ම 
හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් අය ඇතුළුව ශී ලාංකිකයන් තමයි ෙම් 
කර්මාන්තවල රැකියාවල නියැෙළන්ෙන් කියන එක මම 
පැහැදිලිව කියන්න කැමැතියි.   

අපි රක්ෂා නිර්මාණය කරන්න ඕනෑ. අපි රක්ෂා හදන්න ඕනෑ. 
රජ ෙය් රස්සා දීලා ෙම් පශ්නය විසඳන්න  බැහැ. පසු ගිය කාලෙය් 
හම්බන්ෙතොට වරාය තුළ රස්සා හැදුෙණ් ෙකොච්චරද කියලා අපි 
දන්නවා. ඒ වාෙග්ම, මත්තල ගුවන් ෙතොටු ෙපොෙළේ රැකියා 
නිර්මාණය වුෙණ් සුළු පමාණයයි. ඉතිරි පමාණය සඳහා 
කර්මාන්ත ඇති ෙවන්න  ඕනෑ. හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් 
මිනිසුන් කුපිත කරලා ෙම් පශ්නය විසඳන්නට පුළුවන්කමක් 
නැහැ. [බාධා කිරීමක්] නැහැ, නැහැ.    

වැරදි විධියට කථා කරන්න ඕනෑ නැහැ. [බාධා කිරීම්] මම 
පැහැදිලිව දන්නවා,- [බාධා කිරීම්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ. 
අනවශ්ය ෙද්වල් මෙගන් අහගන්න එපා. එෙහම වුණාම-  [බාධා 
කිරීම්]  ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න,  ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න.  අපි ෙම් කථාව 
වැදගත් විධියට කරමු. මම හම්බන්ෙතොට වරායටවත්, මත්තල 
ගුවන් ෙතොටුෙපොළටවත්   එක්ෙකනකුවත් රක්ෂාවකට දාලා නැහැ 
ෙන්. අද වනෙතක්  ඒ ගුවන් ෙතොටු ෙපොළටවත්, වරායටවත් එක 
කම්කරුෙවක්වත් මම දමලා  නැහැ. [බාධා කිරීම්]  මට ඒක අදාළ 
ෙවන්ෙන්ත් නැහැ.  මම ඒකට විරුද්ධ ෙවන්ෙන්ත් නැහැ. හැබැයි,  
හම්බන්ෙතොට වරාය හදන්න ඕනෑ, මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ 
හැදුවාට පශ්නයක් නැහැ කියලා මම පැහැදිලි මතයක හිටියා. අපි 
ෙම් ව්යාපෘති ෙදකටම කැමැතියි. ඒවා හදපු එක ෙහොඳයි. මම ඒවා 
විෙව්චනය කරන්ෙන් නැහැ.  අද ෙම් පෙද්ශය දියුණු ෙවන්ෙන් 
ඒවා හදපු නිසායි. ඒක අපි අමතක කරන්න ෙහොඳ නැහැ.  

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
වී ගබඩාවක් දැම්ෙම් ඒ නිසා ද? 

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
තමුනාන්ෙසේ දන්නවා, මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ වී 

ගබඩාවක් ෙවන්න ගියාමත් මම ඒකට විරුද්ධ වුණා කියලා.   

ගරු කථානායකුමනි, වැදගත් ෙවන්ෙන් පාෙර් බැහැලා 
විරුද්ධතා පැවැත්වීම ෙනොෙවයි.  මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේ වී 
ගබඩා කරනෙකොට මම කැබිනට් මණ්ඩලෙය්දී ඒකට විරුද්ධව 
කථා කළා. මම කිව්වා, "ඒක වී ගබඩාවක් ෙවන්න ෙදන්ෙන් 
නැහැ" කියලා. ඒක කියන්න අපට ෙකොන්ද හයිය තිබුණා.  අපි 
පාරවල්වලට මිනිසුන් ෙගනිහිල්ලා  ඔවුන්ෙග් ජීවිත බිලි ෙදන්න 
සූදානම් ෙවන්න ඕනෑ නැහැ. අපට ෙම් පශ්නය කථා කරලා විසඳා 
ගන්න පුළුවන්.  ෙමතැනදී එක මිනිෙහක් ෙහෝ මැරුණා නම්?  
ෙවනත් ස්ථානවල ඇති වූ සිදුවීම් එක්ක බලද්දී යම් විධියකින් 
ෙහෝ ෙම් ස්ථානෙය්දීත් ෙපොලීසිෙයන් ෙවඩි තැබීමක් කළා නම්,  
STF එෙකන් ෙවඩි තැබීමක් කළා නම් කවුද මැෙරන්ෙන්? 
මැෙරන්ෙන් කවුරුවත් ෙනොෙවයි  හම්බන්ෙතොට මිනිස්සු;             
ශී ලාංකිකයන් මැෙරන්ෙන්. මිනිස්සු ආෙව්ගශීලි බව ඇත්ත. ඒ 
ආෙව්ග උද්දීපනය කරලා ඒ අය ෙම් තැන්වලට ෙගනිහිල්ලා  
මරලා දාන එක ෙනොෙවයි අපි කරන්න ඕනෑ. ඇත්ත  කථා කරලා  
ඇත්ත පිළිබඳ දැනුවත් කරලා මිනිසුන්ට යහපත් ෙද් වටහා  දීමයි 
අපි කළ යුතු වන්ෙන්. මම ඉතා පැහැදිලිව කියන්ෙන් ඒකයි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මම චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා අගය කරනවා. එතුමා ෙම් 
කටයුත්තට ඉතාම  ෙහොඳින් මැදිහත් වුණා.   

මම ගරු අගමැතිතුමාට ෙයෝජනා කරන්ෙන් ෙම්කයි.  අපි ෙම් 
හම්බන්ෙතොට පෙද්ශෙය් සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවළ දියත් කරමු; ෙම් 
කර්මාන්තපුරය හදමු.  චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඇතුළු ඒ 
ෙද්ශපාලන අධිකාරියත්, අපි සියලු ෙදනාත් එකතු ෙවලා ෙම් 
කටයුත්තට සහෙයෝගය ෙදමු. අපි එදා කරන්න හදපු ෙද් 
නවත්වන්න ෙනොෙවයි අපට ඕනෑ වන්ෙන්. ඒ නිසා හම්බන්ෙතොට 
තරුණයන්ට රැකියා දීම නවත්වනවා ෙවනුවට, හම්බන්ෙතොට 
තරුණයන්ට රැකියා ෙදන කර්මාන්තපුරය ආරම්භ කරමුයි 
කියලායි මම විපක්ෂෙය් ඉන්න අෙප් මිතයන්ට ෙයෝජනා 
කරන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම  පරිසරයට හානිවන, පරිසරය විනාශ වන 
කර්මාන්ත ෙනොෙවයි, පරිසරයට හිතකර කර්මාන්ත ෙමතැනට 
ෙගෙනන්න කටයුතු කරමු කියන ආරාධනයයි මම කරන්ෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please!  

ගරු මන්තීතුමන්ලාට මම සඳහන් කරන්න කැමැතියි, ෙම් 
කාරණය වාදයක් කර ගන්න අවස්ථාව ෙදන්න බැහැ කියලා. අද 
වැඩ කටයුතු රාශියක් තිබුණා. [බාධා කිරීම්] ෙදපාර්ශ්වෙයන්ම ෙම් 
ගැන කථා කළා. [බාධා කිරීම්] ගරු මන්තීතුමා වාඩි ෙවන්න.  ගරු 
චමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමා,- [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු ඩී. වී. චානක මහතා 
(மாண் மிகு . . சானக) 
(The Hon. D. V. Chanaka) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඩී.වී. චානක මන්තීතුමා, ෙමොකක්ද point of Order එක? 

ගරු මන්තීවරු වාඩි ෙවන්න. තර්ජනය කරන්න එපා. [බාධා කිරීම්] 
මම දන්නවා.  

 
ගරු ඩී. වී. චානක මහතා 
(மாண் மிகு . . சானக) 
(The Hon. D. V. Chanaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, හම්බන්ෙතොට ජනතාව එළියට බැස්ෙසේ 

තමන්ෙග් පඩි වැඩි කරගන්නවත්, වාහන ඉල්ලලාවත් ෙනොෙවයි.   
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
That is not a point of Order.  ඒක point of Order එකක් 

ෙනොෙවයි. ඔබතුමා වාඩි ෙවන්න. ගරු නාමල් රාජපක්ෂ 
මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ගරු කථානායකතුමනි, කර්මාන්තශාලා දැමීම පිළිබඳ 

පශ්නයක් ෙනොෙවයි ෙමතැන තිෙබන්ෙන්. ඒ වරාෙය් අක්කර 
5,000ක් තිෙබනවා. ෙමතුමන්ලා ගිහින් උත්සවය තියපු ඒ 
භූමිෙය්ත් අක්කර 1,000ක් තිෙබනවා. මත්තල ගුවන් 

ෙතොටුෙපොෙළේ තවත් අක්කර 5,000ක් තිෙබනවා. ඉස්ෙසල්ලා ඒ 
ඉඩම්වල කර්මාන්ත පටන් ගන්න. ඒවාෙය් කර්මාන්තශාලා පටන් 
අරෙගන ඊට පස්ෙසේ,- [බාධා කිරීම්] ගරු රවි කරුණානායක 
ඇමතිතුමා,-  [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම් කරුණ ගැන අපි හුඟක් කථා කළා. මම අවස්ථාව දුන්නා 

ෙම් ගැන කථා කරන්න.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ගැන මට කාරණා ෙදකක් 

කියන්න තිෙබනවා.   

හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් ජනතාව කිසි දවසක මට ඡන්දය 
දීලා නැහැ. මම ෙම් බැණුම් අහන්ෙන් ෙකොළඹ ජනතාවට වැඩ 
කරන්න ගිහිල්ලා ෙනොෙවයි. ෙම් ඇමතිතුමා කියපු හැටියට මම 
බැණුම් අහන්ෙන් හම්බන්ෙතොට, ෙමොනරාගල තරුණ 
තරුණියන්ට අනාගතයක් උදා කරෙදන්න ගිහිල්ලායි. ඔවුන් මට 
කිසි දවසක ඡන්දය දීලා නැහැ. මම ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් 
වුණාමත් මට ඡන්දයක් දීලා නැහැ. ඒ ඡන්දය හම්බ වුෙණ් මට 
ෙනොෙවයි. එෙහම නම් මට කියන්න පුළුවන් ෙම්ෙගොල්ලන්ෙගන් 
වැඩක් නැහැ, ෙම්වා අමතක කරලා දාන්න, මට ඡන්දය 
තිෙබන්ෙන් ෙකොළඹින්, ගම්පෙහන්  නුවරින් කියලා. නමුත්  ඒ 
ඔක්ෙකෝම පැත්තක තියලා මම ෙම්වා කරන්ෙන් ජාතික ආණ්ඩුව  
හැටියට ෙම් රෙට් තරුණ තරුණියන්ට රැකියා ලබා ෙදන්නයි. ඒ 
වාෙග්ම, උතුෙර් තරුණ තරුණියන්ට රැකියා ලබා ෙදන්න 
තිෙබනවා. විශාල රැකියා පශ්නයක් අද ෙම් රෙට් තිෙබනවා.  

ඒ   ෙකොෙහොම වුණත්, දැන් ෙම් ගැන කාරණා ෙදකක් 
තිෙබනවා. ෙපොලිස් වාර්තාව ලැබුණාම අපි ඒ සිද්ධිය ගැන  
විවාදයක් ෙදන්නම්. ඒ එක්කම ෙම් ගිවිසුම් ඔක්ෙකෝම  
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා ඒ ගැන විවාද කරන්න පුළුවන්. 
Hon.Speaker, I would also like to move Item No.01. 

 
පනත් ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சட்ட லங்கள் 
BILLS PRESENTED 

 
ශී ලංකා තිරසාර සංවර්ධන පනත් ෙකටුම්පත 

இலங்ைக நிைலெப தகு அபிவி த்திச் சட்ட லம் 
SRI LANKA SUSTAINABLE DEVELOPMENT BILL 

"ශී ලංකාව තුළ තිරසාර සංවර්ධනය පිළිබඳ ජාතික පතිපත්තියක් හා 
උපාය මාර්ගයක් සංවර්ධනය කිරීම සහ කියාත්මක කිරීම සඳහා ද; තිරසාර 
සංවර්ධන සභාවක් පිහිටුවීම සඳහා ද; ඊට සම්බන්ධ හා ආනුෂංගික කරුණු 
සඳහා විධිවිධාන සැලැස්වීම පිණිස ද වූ පනත් ෙකටුම්පතකි.  

 (අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 
      

 
පිළිගන්වන ලද්ෙද් අගමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා 

ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා විසිනි. 
2017 ජනවාරි මස 24වැනි අඟහරුවාදා ෙදවන වර කියවිය 

යුතුයයි ද, එය මුදණය කළ යුතුයයි ද, අදාළ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක 
සභාවට ෙයොමු කළ යුතුයයි ද නිෙයෝග කරන ලදී.  
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[ගරු මහින්ද අමරවීර  මහතා] 
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பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார 
அ வல்கள் அைமச்ச மானவரால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட . 

2017 ஜனவாி 24, ெசவ்வாய்க்கிழைம, இரண்டாம் ைற 
மதிப்பிடப்பட ேவண் ெமன ம் அச்சிடப்பட ேவண் ெமன ம் உாிய 

ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு க்கு ஆற் ப்ப த்தப்பட ேவண்  
ெமன ம் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
Presented by the Hon. Prime Minister, Minister of National Policies 

and Economic Affairs; to be read a Second time upon Tuesday, 24th 
January, 2017 and to be printed; and to be referred  to the relevant 
Sectoral Oversight Committee.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මා ඔබතුමාට කථා කරන්න අවස්ථාව ලබා ෙදන්නම්.  

  

 
නිෙව්දන 

அறிவிப் க்கள் 
ANNOUNCEMENTS 

 
ශී ලංකා තිරසාර සංවර්ධන පනත් ෙකටුම්පත:  

පළාත් සභාවලට ෙයොමු කිරීම 
இலங்ைக நிைலெப தகு அபிவி த்திச் சட்ட லம்: 

மாகாண சைபக க்கு ஆற் ப்ப த்தல் 
SRI LANKA SUSTAINABLE DEVELOPMENT BILL: 

FORWARDING TO PROVINCIAL COUNCILS 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අද දින පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලද "ශී ලංකා තිරසාර 

සංවර්ධන" නමැති පනත් ෙකටුම්පෙතහි විධිවිධාන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙව් 154උ. (5) (අ) ව්යවස්ථාවට යටත් වන බව 
නීතිපතිතුමා විසින් පකාශ කර ඇති අතර, ඒ අනුව ෙමම පනත් 
ෙකටුම්පත පළාත් සභාවලට ෙයොමු කිරීෙමන් පසුව එක් මසක 
කාල සීමාවක් ඇතුළත එකී පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් වන 
අදහස් පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තා කිරීම පිණිස ස්ථාවර නිෙයෝග 46අ 
(2) (අ) යටෙත් එම පනත් ෙකටුම්පෙතහි පිටපත්, එක් එක් පළාත් 
සභාවට ෙයොමු කරන ෙලස පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්ට 
නිෙයෝග කරමි. 

 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැසව්ීම් 

பாரா மன்ற அமர்  
SITTINGS OF THE PARLIAMENT 

 
I 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Hon. Speaker, I move, 

"That notwithstanding the provisions of Standing Order No. 7 of 
the Parliament, and the motions agreed to by Parliament on 
08.03.2016, the Parliament shall sit on January 24th Tuesday, 25th 
Wednesday, 26th Thursday and 27th Friday, 2017." 
 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ජනවාරි මස 24 වැනි දා වන තුරු පාර්ලිෙම්න්තුව කල් දැමීම 

වැරැදියි. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
24 වැනිදා වනතුරු පාර්ලිෙම්න්තුව කල් දමන්න බැහැ. [බාධා 

කිරීම්] 
 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අද Party Leaders’ Meeting එක කැඳවනවා. [බාධා කිරීම්] 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 

 
 
 

II 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Hon. Speaker, I move, 

 
"That notwithstanding the provisions  of Standing Order No. 7 

of the Parliament and the motion agreed to by Parliament on 
08.03.2016, the hours of sittings of Parliament on Tuesday 24th 
January, 2017 shall be 9.30 a.m. to 6.30 p.m. At 10.30 a.m. 
Standing Order No. 7(5) of the Parliament shall operate.  At 6.30 
p.m. Mr. speaker shall adjourn the Parliament without question 
put." 

  
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
 

III 
 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Hon. Speaker, I move, 
 
"That this Parliament at its rising this day do adjourn until 9.30 a.m. 

on Tuesday 24th January, 2017. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ජනවාරි මස 24 වැනිදා වන තුරු පාර්ලිෙම්න්තුව කල් දමන්න 

ෙදන්න බැහැ. අපි ඒකට විරුද්ධයි. Vote එකක් ෙදන්න. [බාධා 
කිරීම්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I have moved Items 2 and 3. -[Interruption.] Now you 

can adjourn the House. -[Interruption.] 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
අපි ජනවාරි මස 24 වැනිදා වන තුරු පාර්ලිෙම්න්තුව කල් 

තබන්න තීරණය කළා. We have to adjourn the Parliament 
now.-[Interruption.] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Divide! -[Interruption.] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Do you want to have a division?-[Interruption.] 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
You cannot have a division on the Adjournment.-

[Interruption.] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella)  
I have moved the Adjournment on time.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
We have moved the Adjournment. According to the 

Standing Orders there is nothing that we can do.-
[Interruption.] 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I have moved the Adjournment on time. -

[Interruption.]We must adjourn Parliament now.-
[Interruption.] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා ෙපොඩ්ඩක් මා කියන 

කාරණයට සවන් ෙදන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට මම කථා 

කරන්න අවස්ථාව දුන්නා ෙන්. අද හතර පස් වතාවක් කථා 
කරන්න අවස්ථාව ලබා දුන්නා.  ඒ අවස්ථාෙව් දී ෙමම කාරණය 
මතු කරන්න තිබුණා. The adjournment has already been 
moved. So, I cannot withdraw it now.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I have moved the Adjournment on time and there is 

no room for discussion now.- [Interruption.]  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඒකාධිපති විධියට වැඩ කරන්න හිතන්න එපා. [බාධා කිරීම්] 

 
 

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 
 
 

පාර්ලිෙම්න්තුව  පූ. භා. 10.40ට, අද දින සභා සම්මතිය අනුව, 
2017 ජනවාරි 24 වන අඟහරුවාදා පූ. භා. 9.30 වන ෙතක් කල් 
ගිෙය්ය. 

 

.ப. 10.40 மணிக்கு பாரா மன்றம், அதன  இன்ைறய 
தீர்மானத்திற்கிணங்க 2017 சனவாி  24, ெசவ்வாய்க்கிழைம .ப. 
9.30 வைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

 

Parliament adjourned accordingly at 10.40 a.m. until 9.30 a.m. on 
Tuesday, 24th January, 2017, pursuant to the Resolution of  Parliament 
of  this Day. 
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නිෙව්දන: 
 ආංශීක අධීක්ෂණ කාරක සභාවන්හි අධීක්ෂණ සැලැසම්  
 
පශන්වලට වාචික පිළිතුරු 
 
ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත්:  
     පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම පදනම (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) - [ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න  මහතා] - පළමු වන වර 

කියවන ලදී  

     තාක්ෂණ සහ සමාජ ෙසේවා වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා අධ්යාපන මධ්යස්ථානය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) -  [ගරු 
කනක ෙහේරත් මහතා] - පළමු වන වර කියවන ලදී  

 
කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව:  
     ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුතුව පිළිබඳ සිදු වූ අකමිකතා 

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

ANNOUNCEMENTS: 
    Oversight Plan of Sectoral Oversight Committees 
 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
PRIVATE MEMBERS’ BILLS: 
 Palitha Thewarapperuma Foundation (Incorporation)- [The Hon. Anura Sidney Jayarathne]- 

Read the First time  

  Study Centre for the Advancement of Technology and Social Welfare (Incorporation)- [The 
Hon. Kanaka Herath]- Read the First time  

 
ADJOURNMENT MOTION: 
    Irregularities in Issuance of Central Bank Treasury Bonds 

PRINCIPAL  CONTENTS 

அறிவிப் கள் : 
    ைறசார் ேமற்பார்ைவக்கு க்களின் ேமற்பார்ைவத் திட்டம் 
 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
 
தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள்: 
 பா த ெதவரப்ெப ம மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) – [மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன] - தன் ைற 

மதிப்பிடப்பட்ட  

 ெதாழில் ட்பத்ைத ம் ச க ேசைவைய ம் உயர்த் வதற்கான கல்வி நிைலயம் (கூட் ைணத்தல்) – 
[மாண் மிகு கனக ேஹரத்] - தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட  

 
ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண:  
     இலங்ைக மத்திய வங்கியின் திைறேசாி றி விநிேயாகத்தில் உள்ள ஒ ங்கீனங்கள் 
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පූ.භා. 9.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය. 
කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 

பாரா மன்றம் .ப.  9.30 மணிக்குக் கூ ய . 
சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய] தைலைம 

வகித்தார்கள். 
The Parliament met at 9.30 a.m. 

MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair. 
 
 
 

නිෙව්දන 
அறிவிப் க்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 
 
I 
 

පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභා රැසව්ීම 
பாரா மன்ற அ வல்கள் பற்றிய கு க் கூட்டம் 

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESSS 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
2017 ජනවාරි මස 24වන අඟහරුවාදා එනම්, අද දින අපර 

භාග 2.30ට පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාෙව් 
රැස්වීමක් මාෙග් නිල කාමරෙය්දී පැවැත්වීමට නියමිත බැවින් ඊට 
පැමිණ සහභාගි වන ෙලස ගරු සභික මන්තීවරුන් සියලු ෙදනාටම 
ෙමයින් දැනුම් දීමට කැමැත්ෙතමි. 

 

II 
 

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවන්හි අධීක්ෂණ 
සැලැසම් 

ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு க்களின் ேமற்பார்ைவத் 
திட்டம் 

OVERSIGHT PLAN OF  SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEES  
 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
2015 ෙදසැම්බර් 19 දින පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සම්මත කරන 

ලද ෙයෝජනාෙව් 2(ඉ) ෙඡ්දය පකාරව ආංශික අධීක්ෂණ කාරක 
සභාවන්හි අධීක්ෂණ සැලැස්ම මම ඉදිරිපත් කරමි. 

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் 
அரசாங்கக் கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, සංචාරක සංවර්ධන හා කිස්තියානි 

ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා සහ ඉඩම් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 
මම ඉඩම් අත්කර ගැනීෙම් පනෙත් (460 අධිකාරය වූ) 63 
වගන්තිෙය් (2) උපවගන්තිෙය් (ඊ) ෙඡ්දය යටෙත් 2013 ඉඩම් 
අත්කර ගැනීෙම් (වන්දි ෙගවීම්) නිෙයෝගවල 4(2) නිෙයෝගය 
සංෙශෝධනය කරමින් ඉඩම් අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව 2016 
ෙනොවැම්බර් 18 දිනැති අංක 1993/26 දරන අතිවිෙශේෂ ගැසට් 
පතෙය් පළ කරන ලද නිෙයෝග ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම නිෙයෝග කෘෂිකර්මය හා ඉඩම් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා (තිරසර සංවර්ධන 
හා වනජීවි අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா - வ வாதார 
அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  
Sustainable Development and Wildlife) 
ගරු කථානායකතුමනි, 2015 වර්ෂය සඳහා වනජීවී සංරක්ෂණ 

ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය සාධන වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම වාර්තාව තිරසර සංවර්ධනය හා පරිසරය සහ ස්වාභාවික 
සම්පත් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු 
යැයි මම ෙයෝජනා කරමි. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (පවාහන  හා සිවිල් 
ගුවන් ෙසේවා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா - ேபாக்குவரத்  மற் ம் 
சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva - Minister of Transport 
and Civil Aviation)  
ගරු කථානායකතුමනි, 2013 වර්ෂය සඳහා ජාතික පවාහන 

ෛවද්ය ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම වාර්තාව පවාහනය සහ සන්නිෙව්දනය පිළිබඳ ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා 
කරමි. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2012 වර්ෂය සඳහා ශම වාසනා 
අරමුදෙල් වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම වාර්තාව අධ්යාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය 
පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම 
ෙයෝජනා කරමි. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස ් අධ්යාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப 

தல்வ ம்) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament)  

  

 ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් නියමයන් ඉදිරිපත් 
කරමි. 

(i)  1978 අංක 16 දරන විශව්විද්යාල පනෙත් 25අ වගන්තිය 
යටෙත් “එස ්එල් ටී කැම්පස ්(පයිවට්) ලිමිටඩ් ආයතනය” 
උපාධි පදානය කිරීෙම් ආයතනයක් වශෙයන් පිළිගනිමින් 
උසස ්අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්යවරයා විසින් සාදන 
ලදුව 2016 ෙදසැම්බර් 02 දිනැති අංක 1995/39 දරන අති 
විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නියමය; සහ 

 (ii)  1978 අංක 16 දරන විශව්විද්යාල පනෙත් 27 (1) වගන්තිය 
යටෙත් උසස ්අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්යවරයා විසින් 
විශව්විද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාෙව් නිර්ෙද්ශය 
සහිතව ශී ලංකාෙව් ෙමොරටුව විශව්විද්යාලෙය්, ඉංජිෙන්රු 
පීඨය තුළ භාෂා අධ්යයන අංශයක් පිහිටුවීම සම්බන්ධෙයන් 
සාදන ලදුව 2016  ෙනොවැම්බර් 03 දිනැති අංක 1991/44 
දරන අතිවිෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නියමය. 

 ෙමම නියම අධ්යාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම 
ෙයෝජනා කරමි. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් වාර්තා ඉදිරිපත් 

කරමි.  
(i) 2013 වර්ෂය සඳහා ෙප්රාෙදණිය විශව්විද්යාලෙය්  වාර්ෂික 

වාර්තාව; 
 (ii)  2013 වර්ෂය සඳහා ශී ජයවර්ධනපුර විශව්විද්යාලෙය්  

වාර්ෂික වාර්තාව; 
(iii) 2013 වර්ෂය සඳහා කැලණිය විශව්විද්යාලය, ශී ලංකාව 

වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම්; 
(iv) 2013 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා රජරට විශව්විද්යාලෙය් 

වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම්; 
   (v) 2013 වර්ෂය සඳහා කෘෂි විද්යා පශච්ාත් උපාධි ආයතනය 

ෙප්රාෙදණිය විශව් විද්යාලෙය්  වාර්ෂික වාර්තාව; 

  (vi) 2013 වර්ෂය සඳහා ජාතික පුසත්කාල හා විඥාපන විද්යා 
ආයතනය  ෙකොළඹ විශව්විද්යාලෙය්  වාර්ෂික වාර්තාව; 

(vii) 2013 වර්ෂය සඳහා ෙකොළඹ විශව්විද්යාලයීය කෘෂි 
තාක්ෂණික හා ගාමීය විද්යා ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව; 

(viii) 2014 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා ෙබෞද්ධ හා පාලි 
විශව්විද්යාලෙය්  වාර්ෂික වාර්තාව; 

(ix) 2014 වර්ෂය සඳහා ෙකොළඹ විශව්විද්යාලය, ශී ලංකාව  
වාර්ෂික වාර්තාව; 

(x) 2014 වර්ෂය සඳහා ෙමොරටුව විශව්විද්යාලය, ශී ලංකාව 
වාර්ෂික වාර්තාව සහ ගිණුම් වාර්තාව; 

(xi) 2014 වර්ෂය සඳහා තාක්ෂණික ආයතනය ෙමොරටුව 
විශව්විද්යාලෙය්  වාර්ෂික වාර්තාව හා වාර්ෂික ගිණුම්; 

(xii) 2013 සහ 2014 වර්ෂය සඳහා මානව සම්පත් අභිවර්ධන 
ආයතනය ෙකොළඹ විශව්විද්යාලය, ශී ලංකාව වාර්ෂික 
වාර්තා සහ වාර්ෂික ගිණුම්; 

(xiii) 2013 සහ 2014 වර්ෂය සඳහා ගම්පහ විකමාරච්චි 
ආයුර්ෙව්ද විද්යායතනය කැලණිය විශව්විද්යාලෙය්  
වාර්ෂික වාර්තා; 

(xiv) 2013 සහ 2014 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා නැ ෙඟනහිර 
විශව්විද්යාලෙය් ෙසෞන්දර්ය අධ්යයන පිළිබඳ සව්ාමි 
විපුලානන්ද ආයතනෙය්  වාර්ෂික වාර්තා; සහ 

(xv)  2012 සහ 2013 වර්ෂය සඳහා රුහුණු විශව්විද්යාලෙය්  
වාර්ෂික වාර්තා ඉදිරිපත් කරමි.  

 ෙමම වාර්තා අධ්යාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය 
පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම 
ෙයෝජනා කරමි. 

 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා (විද්යා, තාක්ෂණ හා 
පර්ෙය්ෂණ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த - விஞ்ஞான, 
ெதாழில் ட்ப மற் ம் ஆராய்ச்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of  Science, 
Technology and Research) 

 

 ගරු කථානායකතුමනි, 2014 වර්ෂය සඳහා කාර්මික තාක්ෂණ 
ආයතනෙය්  වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම වාර්තාව අධ්යාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය 
පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම 
ෙයෝජනා කරමි.    

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2013 වර්ෂය සඳහා ලංකා - ජර්මන් 
කාර්මික අභ්යාස ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම වාර්තාව අධ්යාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය 
පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම 
ෙයෝජනා කරමි.    

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

39 40 
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ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා (ෙසෞඛ්ය, 
ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன - 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health, 
Nutrition and  Indigenous Medicine)  
ගරු කථානායකතුමනි, මම 2015 අංක 5 දරන ජාතික ඖෂධ 

නියාමන අධිකාරිය පනෙත් 118 වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු 
142වන වගන්තිය යටෙත් මිල ඉහළ සීමා සම්බන්ධෙයන් ෙසෞඛ්ය, 
ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 
2016 ඔක්ෙතෝබර් මස 21වැනි දින අංක 1989/61 දරන අති විෙශේෂ 
ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නිෙයෝග ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම නිෙයෝග ෙසෞඛ්ය සහ මානව සුභසාධනය, සමාජ 
සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු 
කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.   

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 

පහත සඳහන් පරිපූරක ෙවන්කිරීම්, නිෙව්දනය සහ නියමයන් 
ඉදිරිපත් කරමි. 

(i) 2015 අංක 16 දරන විසර්ජන පනෙත් 6 (1) වගන්තිය 
යටෙත් 2016.12.31 දිනට ජාතික අයවැය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වැය ශීර්ෂ අංක 240 යටෙත් පරිපූරක 
සහාය ෙසේවා සහ හදිසි අවශ්යතා වගකීම් ව්යාපෘතිය මඟින් 
සිදු කරන ලද පරිපූරක ෙවන්කිරීම් - 2016; 

(ii) සුරාබදු ආඥා පනෙත් (52 අධිකාරය වූ) 22 (2) වගන්තිය 
යටෙත්, පති අපනයනය කිරීම සඳහා ෙහෝ තීරුබදු රහිත 
සාප්පුවල විෙද්ශ ව්යාවහාර මුදලට විකිණීම සඳහා 
ආනයනය කරනු ලබන විෙද්ශීය මත්පැන් මත සුරා බදු අය 
ෙනොකිරීම සම්බන්ධෙයන් 2016 ඔක්ෙතෝබර් මස 04වැනි 
දින සිට කියාත්මක වන පරිදි  මුදල් අමාත්යවරයා විසින් 
පනවන ලදුව, 2016 ඔක්ෙතෝබර් මස 03 දිනැති අංක 
1987/5 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද 
නිෙව්දනය. (අංක 990 දරන සුරාබදු නිෙව්දනය); 

(iii) 2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 
වගන්තිෙය් 3 උප වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ 
බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 
2016 ෙනොවැම්බර් 10 දිනැති අංක 1992/27 දරන අති 
විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නියමය; සහ 

(iv)  (235 අධිකාරය වූ) ෙර්ගු ආඥා පනෙත් 10 වගන්තිය 
යටෙත් තීරු ගාසත්ු  සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා 
විසින් සාදන ලදුව, 2016 ෙනොවැම්බර් 10 දිනැති අංක 
1992/26 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද 
නියමය. 

ෙමම පරිපූරක ෙවන්කිරීම්, නිෙව්දනය සහ නියමයන් රජෙය් 
මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා 
කරමි. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 2007 අංක 7 දරන සමාගම් පනෙත් 477 
වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු එකී පනෙත් 527 වගන්තිය යටෙත් 
සහ 2005 අංක 11 දරන සමිති ආඥාපනත (සංෙශෝධන) සමඟ 
කියවිය යුතු (123 අධිකාරය වූ) 1891  අංක 16 දරන සමිති 
ආඥාපනෙත් 19 වගන්තිය යටෙත් සමාගම් (ගාස්තු) සහ සමිති 
(ගාස්තු) සම්බන්ධෙයන් කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 
අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව 2016  ඔක්ෙතෝබර් 25 දිනැති 
අංක 1990/12 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද 
නිෙයෝග මම ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම නිෙයෝග ව්යාපාර සහ වාණිජ පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.  
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා (රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம் - அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Kabir Hashim - Minister of Public Enterprise 
Development ) 
Hon. Speaker, I present the Annual Report of the 

National Savings Bank for the year 2015.  

I move that this Report be referred to the Sectoral 
Oversight Committee on Economic Development. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යතුමා  

ෙවනුෙවන්  2012 වර්ෂය සඳහා රාජ්ය සංවර්ධන හා නිර්මාණ 
නීතිගත සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම වාර්තාව ෙසෞඛ්යය සහ මානව සුභසාධනය, සමාජ 
සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු 
කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි. 

  
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා (බන්ධනාගාර 
පතිසංසක්රණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා 
හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன் - சிைறச்சாைலகள் 
ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் 
இந் மத அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan - Minister of Prison Reforms, 
Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs) 
Hon. Speaker, I present the Annual Reports and 

Statements of Accounts of the Rehabilitation Authority 
for the years 2013 and 2014. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

I move that these Reports be referred to the Sectoral 
Oversight Committee on Reconciliation and North and 
East Reconstruction. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
 

ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා - පැමිණ නැත. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙව්යන්ෙගොඩ, කුඹල්ඔලුව, 

බණ්ඩාරවත්ත, අංක 108 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි එස්. දනන්සූරිය 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.  

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා (පවාහන හා සිවිල් ගුවන් 
ෙසේවා නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க - ேபாக்குவரத்  மற் ம் 
சிவில் விமானச் ேசைவகள் பிரதி அைமச்சர்)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport and Civil Aviation) 
ගරු කථානායකතුමනි, කුරුණෑගල, මීගමු පාර, මූණමෙල් 

මාවත, අංක 3/246 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ඩී.එම්.එස්.අයි.ෙක්. 
දිසානායක මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස් මහතා - පැමිණ නැත. 

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
ගරු කථානායකතුමනි, පිළියන්දල, ගැඩඹුවාන, අලුත් පාර, 

අංක 504 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ඩබ්ලිව්.ඒ. ඇල්බට් සිං ෙඤෝ 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු කථානායකතුමනි, දඹෙදණිය, පන්සල පාර යන 

ලිපිනෙයහි පදිංචි කලුආරච්චි කුසුමාවතී මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා - පැමිණ නැත. 

ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
ගරු කථානායකතුමනි, ඉඹුල්ගස්ෙදණිය, අඹුවන්ගල, අංක සී 

3/1 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ඒ.ඒ. රණසිංහ මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 

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

Petitions. 
 

 
පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
 

ආරක්ෂක ෙසේප්පු ෙසේවා ගාසත්ු ඉහළ දැමීම : ෙහේතු 
காப் ப் ெபட்டகச் ேசைவக் கட்டண 

அதிகாிப்  :காரணங்கள் 
INCREASE OF FEES FOR SAFE DEPOSIT BOX SERVICE: 

REASONS 

    682/’16 
1.  ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 

(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ                 

පශ්නය - (2) : 

(අ) (i) රාජ්ය හා ෙපෞද්ගලික බැංකුවල ආරක්ෂක ෙසේප්පු 
ෙසේවාව සඳහා අය කරනු ලබන ගාසත්ු ඉහළ දමා 
ඇති බවත්; 

 (ii) එයින් පාරිෙභෝගිකයන් අපහසුතාවයට පත්වී ඇති 
බවත්;  

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ආරක්ෂක ෙසේප්පු සඳහා අය කරන ගාසත්ු ඉහළ 
දැමීමට ෙහේතු කවෙර්ද; 

 (ii) පාරිෙභෝගිකයන්ට අමතර  වරපසාද ලබා 
ෙදන්ෙන්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, එම වරපසාද කවෙර්ද; 

 (iv) ෙමම ෙසේවාෙව් ගාසත්ු පහත දැමීමට කටයුතු 
කරන්ෙන්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) அரச மற் ம் தனியார் வங்கிகளில் காப் ப் 
ெபட்டகங்கள் ேசைவக க்காக அறவிடப்ப ம் 
கட்டணங்கள் உயர்த்தப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (ii) இதன் லம் வா க்ைகயாளர்கள் அெசௗகாியத் 
திற்கு உள்ளாகி ள்ளனர் என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

43 44 

[ගරු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා] 
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(ஆ) (i) காப் ப் ெபட்டகங்க க்காக அறவிடப்ப ம் 
கட்டணத்ைத அதிகாிப்பதற்கான காரணங்கள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) வா க்ைகயாளர்க க்கு ேமலதிக சிறப்  
ாிைமகள் வழங்கப்ப மா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில்,  அச்சிறப் ாிைமகள் யாைவெயன் 
பைத ம்; 

 (iv) இச்ேசைவயின் கட்டணத்ைதக் குைறப்பதற்கு 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
       
 

asked  the Minister of Public Enterprise Development: 

(a) Is he aware that-  

 (i) fees charged for the safe deposit box service 
provided by the State and private banks 
have been increased; and 

 (ii) the customers have been inconvenienced as 
a result? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the reasons for increasing the fees charged 
for safe deposit boxes; 

 (ii) whether additional privileges will be 
provided to the customers; 

 (iii) if so, what those privileges are; and 

 (iv) whether action will be taken to reduce the 
fees charged for this service? 

(c) If not, why?     

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා  
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

ගරු මන්තීතුමනි, සියලුම බැංකුවල ආරක්ෂක ෙසේප්පුවල 
ගාස්තු පිළිබඳව වාර්තාවක් ලැබිලා තිෙබනවා.  

 (අ) (i) හා (ii)ට අදාළ එම වාර්තාව ඇමුණුමක් ෙලස සභාගත** 
කරනවා. 

(ආ) (i) අවසන් වරට ගාසත්ු ඉහළ දැමීමට ෙහේතු:- 

  * මහජන බැංකුව 

   පාග්ධන උපකරණ, ෙසේවක පිරිවැය සහ 
නඩත්තු පිරිවැය ඉහළ යෑම ෙහේතුෙවන්, එම 
වැය දරා ගැනීමසඳහා ගාසත්ු ඉහළ නැංවීම. 

  * ලංකා බැංකුව 

   පරිපාලන, නඩත්තු හා ආරක්ෂක වියදම් ඉහළ 
යෑම. 

   තරගකාරී බැංකුවල පවතින මිල ගණන් හා 
අනුකූල වීම. 

   ආරක්ෂක ෙසේප්පු සීමිත පමාණයක් ඇතිමුත් ඒ 
සඳහා ඉතා ඉහළ ඉල්ලුමක් පැවැතීම. 

  *  ජාතික ඉතිරිකිරීෙම් බැංකුව 

   ආරක්ෂක ෙසේප්පු ෙසේවාව පවත්වාෙගන යෑම 
සඳහා බැංකුව විසින් දරනු ලබන ශාඛා පරිශ 
කුලී, රක්ෂණ ගාසත්ු හා ෙසේවක වැටුප් ආදිය 
සඳහා බැංකුව විසින් දැරිය යුතු පිරිවැය අධික 
වීම. 

 (ii) හා (iii) * මහජන බැංකුව 

   අමතර වරපසාද ලබා දී ඇත. 

   ගනු-ෙදනු කළ හැකි කාල සීමාව දීර්ඝ කර 
තිබීම. 

   ගනු-ෙදනුකරුවන් සඳහා පරිශයන්හි සැපෙයන 
අෙනකුත් පහසුකම් වැඩිදියුණු කර තිබීම. 

  *  ලංකා බැංකුව 

   අමතර වරපසාද ෙම් වන ෙතක් හඳුන්වා දි 
ෙනොමැත. එෙහත්, ෙසේවාව කාර්යක්ෂම කිරීම 
සඳහා ආරක්ෂක ෙසේප්පු ෙසේවා නඩත්තු කමය 
පරිගණකගත කිරීම දැනටමත් ආරම්භ කර 
ඇත. 

  * ජාතික ඉතිරිකිරීෙම් බැංකුව - අමතර වරපසාද 
ලබා දී නැත. 

 (iv) * මහජන බැංකුව - ගාසත්ු පහත දැමීමට දැනට 
තීරණය කර ෙනොමැත. 

  * ලංකා බැංකුව   - 
ආරක්ෂක ෙසේප්පු සඳහා ඉතා ආරක්ෂාකාරී, 
කාර්යක්ෂම හා වැඩිදියුණු ෙසේවාවක් 
සැපයීෙම්දී බැංකුවට දැරීමට සිදුවන ආරක්ෂක 
වියදම්, පරිපාලන වියදම් හා අෙනකුත් නඩත්තු 
වියදම් කාලානුරූපීව වැඩි වීම.  

  * ජාතික ඉතිරිකිරීෙම් බැංකුව - ගාසත්ු පහත 
දැමීමට අෙප්ක්ෂා ෙනොෙකෙර්.  

  *  ෙකොමර්ෂල් බැංකුව   - ගාසත්ු පහත 
දැමීමට අෙප්ක්ෂා ෙනොෙකෙර්.  

  *  සම්පත් බැංකුව   - 
ගාසත්ු පහත දැමීමට අෙප්ක්ෂා ෙනොෙකෙර්.  

(ඇ)  අදාළ ෙනොෙව්. 

 
**සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම: 
   சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப்  : 
   Annex tabled: 
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(අ)   (i) (ii) 

    බැංකුෙව් 
නම 

ගාස්තු ඉහළ දමා 
ඇත/ නැත 

පාරිෙභෝගිකයන් 
අපහසුතාවට 

පත්වී ඇත/ නැත 

1 රාජ්ය 
බැංකු 

මහජන 
බැංකුව 

2013 වර්ෂෙයන් 
පසු ගාස්තු 
සංෙශෝධනය කර 
ෙනොමැත. 

2013 වර්ෂෙයන් 
පසු ගාස්තු 
තවදුරටත් අඩු 
කර ඇති බැවින්, 
පාරිෙභෝගිකයන් 
අපහසුතාවට පත් 
වී නැත. 

2   ලංකා 
බැංකුව 

2013.11.11 
දිෙනන් පසු 
2015.08.18 දින 
ගාස්තු ඉහළ දමා 
ඇත. 

පාරිෙභෝගිකයන්
ට අපහසුතාව 
අඩුවන පරිදි 
ගාස්තු ඉහළ දමා 
ඇත. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 

(අ)   (i) (ii) 

    බැංකුෙව් 
නම 

ගාස්තු ඉහළ දමා 
ඇත/ නැත 

පාරිෙභෝගිකයන් 
අපහසුතාවට 

පත්වී ඇත/ නැත 

3   
ජාතික ඉතිරි 
කිරීෙම් 
බැංකුව 

2014.05.19 
දිෙනන් පසුව 
ගාස්තු ඉහළ දමා 
නැත. 

පාරිෙභෝගිකයන්
ට ඇති වූ 
අපහසුතා 
පිළිබඳව 
පැමිණිල්ලක් 
ෙහෝ අදහස් 
ෙයෝජනා 
ඉදිරිපත් කිරීමක් 
ෙමෙතක් වාර්තා 
වී ෙනොමැත. 

4   
ලංකාපුත 
සංවර්ධන 
බැංකුව 

ආරක්ෂක ෙසේප්පු 
ෙසේවාව සපයනු 
ෙනොලබයි. 

අදාළ ෙනොෙව්. 

5   

නිවාස 
සංවර්ධන 
මූල්ය 
සංස්ථා 
බැංකුව 

ගාස්තු ඉහළ දමා 
නැත. අදාළ ෙනොෙව්. 

6   
පාෙද්ශීය 
සංවර්ධන 
බැංකුව 

ආරක්ෂක ෙසේප්පු 
ෙසේවාව සපයනු 
ෙනොලබයි. 

අදාළ ෙනොෙව්. 

7   
රාජ්ය උකස් 
හා 
ආෙයෝජන 
බැංකුව 

ආරක්ෂක ෙසේප්පු 
ෙසේවාව සපයනු 
ෙනොලබයි. 

අදාළ ෙනොෙව්. 

8   
ශී ලංකා 
ඉතිරි 
කිරීෙම් 
බැංකුව 

ආරක්ෂක ෙසේප්පු 
ෙසේවාව සපයනු 
ෙනොලබයි. 

අදාළ ෙනොෙව්. 

9 
ෙපෞද්
ගලික 
බැංකු 

ෙකොමර්ෂල් 
බැංකුව 

ගාස්තු ඉහළ දමා 
නැත. අදාළ ෙනොෙව්. 

10   ෙසලාන් 
බැංකුව 

ගාස්තු ඉහළ දමා 
නැත. අදාළ ෙනොෙව්. 

11   
හැටන් 
නැෂනල් 
බැංකුව 

ගාස්තු ඉහළ දමා 
නැත. අදාළ ෙනොෙව්. 

12   NDB 
2014 මැයි 
මාසෙයන් පසු 
ගාස්තු ඉහළ දමා 
නැත. 

පාරිෙභෝගිකයන්
ට ඇති වූ 
අපහසුතා 
පිළිබඳව 
පැමිණිල්ලක් 
ෙහෝ අදහස් 
ෙයෝජනා 
ඉදිරිපත් කිරීමක් 
ෙමෙතක් වාර්තා 
වී ෙනොමැත. 

13   DFCC 
බැංකුව 

2013 වර්ෂෙයන් 
පසු ගාස්තු ඉහළ 
දමා නැත. 

  

14   සම්පත් 
බැංකුව 

2013 වර්ෂෙයන් 
පසු ගාස්තු ඉහළ 
දමා නැත 

  

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

මම ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ෙම් කාරණය දැන ගන්න කැමැතියි. 
මූල්ය සමාගම් නියාමනය කිරීම පවා මහ බැංකුව සිදු කරනවා. මහ 
බැංකුව ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශයට අයිති නැති බව ඇත්ත.  ඒ 
ෙකෙසේ ෙවතත්, ෙම් ෙසේප්පු සඳහා අය කරන ගාස්තු ඉහළ දැමීම 
වාෙග් ෙද්වල්වලදී රජයට ඒ පිළිබඳව ෙපොදු පතිපත්තියක් 
තිෙබනවාද? එෙහම නැත්නම්, ඒ ඒ බැංකු මට්ටමින් ඒ තීන්දු 
ගැනීෙම් බලය ලබා දීෙම් ක මෙව්දයක්ද අනුගමනය කරන්ෙන්?  

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
ඒ ෙසේප්පුවට අය කරන තැන්පතු ගාස්තු  සපයන ෙසේවාව අනුව 

ඒ ඒ බැංකුවට තීරණය කරන්න පුළුවන්.  
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය විධියට මා ෙම් 

කාරණය ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි. Automated Teller 
Machinesවලින් ATM Cards හරහා මුදල් ලබා ගැනීෙම්දී  
බැංකුෙවන් බැංකුව අය කරන ෙසේවා ගාස්තුව ෙවනස්. පසු ගිය 
කාලෙය් ඒ පිළිබඳව සංවාදයක් ඇති වුණා. ෙපොදු ගාස්තු කමයක් 
යටෙත් ඕනෑම Automated Teller Machine එකකින් ඕනෑම 
බැංකුවක ATM Card එකක් පාවිච්චි කරලා මුදල් ලබා ගැනීෙම් 
කමෙව්දයක් පිළිබඳව සාකච්ඡා වුණා. ඒ කියාවලියට අමාත්යාංශය 
දායකත්වයක් දක්වනවාද? එවැනි ෙපොදු කමෙව්දයක් කියාත්මක 
කරන්න ෙකොපමණ කාලයක් යනවාද? 

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒ පශ්නයට මට දැන් උත්තරයක් ෙදන්න 

බැහැ. සියලු බැංකු සඳහා ෙපොදු ගාස්තු කමයක් යටෙත් ඕනෑම 
කාඩ් පතක් පාවිච්චි කිරීම සහ ඒ සඳහා ෙකොයි තරම් කාලයක් යයිද 
කියන කරුණු පිළිබඳව තව ෙතොරතුරු ලබා ෙගන තමයි ඔබතුමාට 
උත්තර ෙදන්න ෙවන්ෙන්. ඒ තාක්ෂණය තවම කියාත්මක ෙවලා 
නැති නිසා අද මට ඒ පශ්නයට උත්තර ෙදන්න බැහැ.  මම ඒකට 
ෙවනමම උත්තරයක් ලබා ෙදන්නම්.  

 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් අවසාන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

මා ෙම්  සඳහන් කරන සිද්ධිය  සත්ය  සිද්ධියක් වාෙග්ම, මා  
පසු ගිය කාලෙය් පාර්ලිෙම්න්තු උපෙද්ශක කාරක සභාවටත් 
ෙයොමු කරන ලද සිද්ධියක්. මහනුවර දිස්තික්කෙය් එක්තරා 
පවුලක්, ඒ බිරිඳට අයත් රත්තරන් බඩු ටික ෙගනිහින් බැංකුවක 
ආරක්ෂිත ෙසේප්පුවක තබනවා. ටික දවසකට පසුව ගිහින් බලද්දී 
ෙසේප්පුව තුළ ඒ රත්තරන් බඩු ටික නැහැ. ඉන්පසුව ෙපොලීසි 
යනවා. ඒ සියල්ල සිදුෙවද්දී බැංකුව කියනවා, "යතුරු 
ෙදතුන්ෙපොළක තිෙබනවා, ඔෙබ් අෙත් එක යතුරක් තිෙබනවා, 
ඔෙබ් යතුර නැතිව අෙප් යතුෙරනුත් බැංකුෙව් ආරක්ෂිත ෙසේප්පුව 
අරින්න පුළුවන්" කියලා. ඒ ආදී වශෙයන් දැනුවත් කරනවා. ෙම් 
පවුෙල් උදවියට වෙට්ම ගිහිනුත් ඔවුන්ෙග් බඩු ටික ගන්න බැරි 
වුණ නිසා,  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මම පශ්න අහන අවස්ථාව දැකලා 
මට ඒ කාරණය ලිව්වා. ඊට පසුව මම ඒ කාරණය උපෙද්ශක 
කාරක සභාවට ෙයොමු කළා. අවසානෙය් ෙපොලිස් පරීක්ෂණ පටන් 
ගන්නෙකොටම ෙසේප්පුව ඇතුළට රත්තරන් බඩු ටික ඇවිල්ලා 
තිබුණා.  
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ගරු කථානායකතුමනි, ෙමය සත්ය  සිද්ධියක්.  ඒ බැංකුෙව් 
නමවත්, ඒ පවුෙල් උදවියෙග් නම්වත් මා සඳහන් කරන්ෙන් නැහැ. 
ගරු ඇමතිතුමනි, අවශ්ය නම් ඔබතුමාට ඒ අය මුණගස්වන්න 
වුණත් පුළුවන්. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙමය නරක පූර්වාදර්ශයක්. 
ෙමය ෙපෞද්ගලික බැංකුවකින් කරපු ෙදයක්. පසුව ෙම් ගැන 
ෙසොයා බලද්දී සිදුෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම්කයි. බැංකුෙව් වැඩ කරන 
ෙසේවකෙයක් හදිසි මුදල් අවශ්යතාවක් ඉෂ්ට කර ගැනීම සඳහා 
බැංකුෙව් තිෙබන යතුෙරන් ෙසේප්පුව විවෘත කරලා  ඒ රත්තරන් 
බඩු ටික උකස් කරලා තිෙබනවා. ෙම් ගැන පරීක්ෂණ 
පැවැත්ෙවනෙකොට නැවත වතාවක් රත්තරන් බඩු ටික ෙගනැල්ලා 
තිෙබනවා. ඉතින්, ෙම් වාෙග් ෙද්වල් සිද්ධ ෙනොෙවන්න ෙපොදු 
නීතිමය කියාමාර්ගයක් අවශ්යයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, මහනුවර ශී දළදා මාලිගාෙව් වැඩ 
වසන ශී දළදා වහන්ෙසේ එක යතුරක් විතරක් පාවිච්චි කරලා   
එළියට ගන්න බැහැෙන්. දියවඩෙන් නිලෙම්තුමාත්, මල්වතු-
අස්ගිරි මහනායක ස්වාමීන්වහන්ෙසේලාත් කියන පාර්ශ්ව  තුනම 
එකතුෙවලා යතුරු තුනකින් විවෘත කළාම තමයි දළදා වහන්ෙසේ 
එළියට ගන්න පුළුවන්. හැබැයි, බැංකුවල තිෙබන ෙසේප්පුවල 
එෙහම තත්ත්වයක් නැහැ. බැංකුෙව් තිෙබන යතුෙරන් විතරක් 
ෙසේප්පුව විවෘත කරන්න පුළුවන්. ඒ ෙසේප්පුව අරින්න යතුරු 
ෙදකක් අවශ්ය නැහැ. ඒ නිසාම  ඒ තුළින් ගනුෙදනුකාරයන් 
අපහසුතාවට පත්ෙවනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් සඳහා යම් 
කමෙව්දයක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්ද? 

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
ගරු මන්තීතුමනි, මා දන්නා තරමට බැංකු ෙසේප්පු විවෘත 

කිරීමට යතුරු ෙදකක්, ඒ වාෙග්ම නිලධාරින් ෙදෙදෙනක් 
සම්බන්ධ විය යුතුයි. තනිවම ඒක සිදුෙවන්ෙන් නැහැ. ෙකෙසේ 
ෙවතත් ඒ වෙග් සිද්ධියක් ඇති වුණාය කියා ඔබතුමා කියනවා 
නම්, ඒ පිළිබඳව ෙතොරතුරු ලබාෙදනවා නම්, අදාළ බැංකුව 
පිළිබඳව විධිමත් පරීක්ෂණයක් කරන්න අපි සූදානම්. ඒ වාෙග්ම 
මටත් පැමිණිල්ලක් ආවා, එක් පුද්ගලෙයක් ෙබොරැල්ල මහජන 
බැංකු ශාඛාෙව් උකස් කළ රතන් බඩු බැංකුව මාරු කරලා 
තිෙබනවා කියලා. අදාළ රතන් බඩු ෙවනුවට ෙවනත් රතන් බඩු 
මාරු කරලා තිෙබනවා කියලා තමයි මට ඒ පැමිණිල්ල කරලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ සඳහාත් මම දැනට පරීක්ෂණයක් කරන්න කියලා 
ඉල්ලීමක් කර තිෙබනවා. ඒ නිසා ඇතිෙවලා තිෙබන එවැනි පශ්න 
පිළිබඳව පැමිණිලි කරනවා නම් ඒ සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණ 
කරන්න පුළුවන්. 

 
ෙමොරටුව විශව්විද්යාලෙය් ආචාර්ය මණ්ඩලය :  

පුරප්පාඩු 
ெமாறட் வ பல்கைலக்கழக விாி ைரயாளர் 

குழாம்:ெவற்றிடங்கள் 
 ACADEMIC STAFF OF MORATUWA UNIVERSITY: VACANCIES  

955/’16 
2. ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 

(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ    

පශ්නය - (1) 

(අ) (i) ෙමොරටුව විශව්විද්යාලෙය් දැනට කියාත්මක පීඨ 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එහි කියාත්මක ෙදපාර්තෙම්න්තු සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එක් එක් පීඨවල හා ෙදපාර්තෙම්න්තුවල සිටිය යුතු 
සථ්ිර ආචාර්ය මණ්ඩලය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 

 (iv) සථ්ිර ආචාර්ය මණ්ඩලෙය් පුරප්පාඩු තිෙබ්ද; 

 (v) එෙසේ නම්, පුරප්පාඩු සංඛ්යාව එක් එක් පීඨය සහ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள்  அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா:  
 (அ) (i) ெமாறட் வ பல்கைலக்கழகத்தில் தற்ேபா  

இயங்கிவ ம் பீடங்களின் எண்ணிக்ைக 
எவ்வள ; 

 (ii) அங்கு இயங்கிவ ம் திைணக்களங்களின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வள ; 

 (iii) ஒவ்ெவா  பீடத்தி ம் மற் ம் திைணக் 
களத்தி ம் இ க்க ேவண் ய நிரந்தர 
விாி ைரயாளர் குழாம் ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (iv) நிரந்தர விாி ைரயாளர் குழாமில் ெவற்றிடங்கள் 
உள்ளனவா; 

 (v ) ஆெமனில், ெவற்றிடங்களின் எண்ணிக்ைக 
ஒவ்ெவா  பீடத்தின்ப ம் திைணக்களத் 
தின்ப ம் ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked  the  Minister  of  Higher  Education  and 

Highways: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the  number of faculties  functioning  in the 
University of  Moratuwa at present; 

 (ii) the number of departments  functioning  
there; 

 (iii) the permanent academic staff that should be 
there in each department and faculty, 
separately; 

 (iv) whether there are vacancies in  the 
permanent academic staff; and 

 (v) if so, the number of vacancies prevalent in 
each faculty and department, separately? 

(b) If not, why? 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා. 

(අ) (i) පීඨ 04කි. 

 (ii) ෙදපාර්තෙම්න්තු 20කි. 

 (iii) ඇමුණුෙමහි තීරු අංක 04 යටෙත් දක්වා ඇත. 

 (iv) ඔව්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (v) ඇමුණුෙමහි තීරු අංක 05 යටෙත් දක්වා ඇත.   
ඇමුණුම සභාගත* කරමි.  

(ආ) පැන ෙනොනඟී. 
 

The list is with me and I can give it to you. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙමොරටුව විශ්වවිද්යාලෙය් එක් එක් පීඨවල 

පුරප්පාඩු සංඛ්යාව පමණක් කියන්න ෙකෝ. 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
වාස්තු විද්යා අංශෙය් සිටිය යුතු ස්ථිර ආචාර්ය මණ්ඩලය 

106යි, පුරප්පාඩු සංඛ්යාව 27යි. ඉංජිෙන්රු පීඨෙය් සිටිය යුතු ස්ථිර 
ආචාර්ය මණ්ඩලය 299යි, පුරප්පාඩු සංඛ්යාව 60යි. ෙතොරතුරු 
තාක්ෂණ පීඨෙය් සිටිය යුතු ස්ථිර ආචාර්ය මණ්ඩලය 43යි,  
පුරප්පාඩු සංඛ්යාව 15යි. 

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙම් ලැයිස්තුව ෙදන්න පුළුවන්. 
 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, පීඨ තුනක දත්ත පමණයි කිව්ෙව්.  

Architecture Faculty එෙක්, Engineering Faculty එෙක් සහ IT 
Faculty එෙක් ෙතොරතුරු කිව්වා.  එපමණයි කිව්ෙව්. 
    

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔව්, එපමණයි. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ගරු ඇමතිතුමා පිළිගන්නවා ඇති, ෙමොරටුව විශ්වවිද්යාලය 
කියන්ෙන් ලංකාෙව් පධානම ඉංජිෙන්රුවන්, තාක්ෂණෙව්දින් 
නිර්මාණය කරන විශ්වවිද්යාලය බව. එහි විශාල පුරප්පාඩු 
පමාණයක් ෙම් වන විට තිෙබනවා.   Architecture Faculty  එෙක් 
සියයට 25ක් පුරප්පාඩු තිෙබනවා; Engineering Faculty එෙක් 
සියයට 30ක් පුරප්පාඩු තිෙබනවා; IT Faculty එෙක් සියයට 40ක් 
පුරප්පා ඩු තිෙබනවා. ඔබතුමා උසස ් අධ්යාපන ඇමතිවරයා 
වශෙයන් ෙම් පුරප්පා ඩු පිරවීම සඳහා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
වන්ෙන් කුමක්ද ? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
පුරප්පාඩු පිරවීමට උත්සාහ කරනවා. නමුත්, පශ්නය වී 

තිෙබන්ෙන් අෙප් රෙට් හුඟක් අය ෙම් රෙට් නිදහස් අධ්යාපනය 
ලබා පිට රටවලට යන එකයි. අෙප් රටට ෙසේවය කරන්ෙන් නැහැ.  
පුරප්පාඩු තිෙබන බව මා පිළිගන්නවා. ෙම් වන විට ඒවා ෙබදා 
ෙගන ඒ අවශ්ය පාඨමාලා ආවරණය කරනවා.  
    

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඒ අය පිට රටවලට යන එක ගැනත් පශ්නයක් තිෙබන බව අපි 

පිළිගන්නවා. නමුත්,- 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
පුරප්පාඩු තිෙබන බව මා පිළිගන්නවා. 

      
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, පුරප්පාඩු පිරවීම ෙන්, ඇමතිවරයාෙග් කාර්ය 

භාරය වන්ෙන්. ඔබතුමාෙග් කාර්ය භාරය පුරප්පාඩු පිරවීමයි. 
එතෙකොට- [බාධා කිරීමක්] 

51 52 

[ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා] 

——————–— 
[ෙමම ඇමුණුම පුස්තකාලෙය් ද තබා ඇත.] 
[இந்த இைணப்  ல் நிைலயத்தி ம் ைவக்கப்பட் ள்ள ] 
[This annex is also placed in the Library.] 
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ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එම පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා දැන්වීම් පළ කරලා තිෙබනවා.  

      
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි,- 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙදවන අතුරු පශ්නය අහන්න. [බාධා කිරීමක්] 

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මට ෙදවන අතුරු පශ්නය අහන්න ඉඩ 

ෙදන්න. ඔබතුමා දන්නවා, ෙම් විශ්වවිද්යාල ආචාර්යවරු වශෙයන් 
බඳවා ගන්ෙන් ඉතාම ඉහළ මට්ටෙම් ලකුණු තිෙබන, සුදුසුකම් 
තිෙබන අය බව. අද විශ්වවිද්යාල ආචාර්යවරුන්ෙග් වැටුප් 
සම්බන්ධෙයන් ගත්තාම, එය අෙනකුත් රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් 
වැටුපට වඩා වැඩි බව මා පිළිගන්නවා. ඒ ෙගොල්ලන් 
උද්ෙඝෝෂණය කරලා ඒක දිනා ගත්තා. නමුත්, ෙම් ඉහළම 
සුදුසුකම් ලබා ගන්නා අය ඔබතුමන්ලාෙග් ෙම් ආණ්ඩුෙවන් ෙදන 
වැටුපත් එක්ක ෙම්වාෙය් රඳවා තබා ගන්න බැහැ. ඒක තමයි 
ඇත්තම ෙහේතුව.  

ෙදවැනි කාරණය ෙම්කයි. 

ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාල ආරම්භ කරන්න ඉඩ ෙදන එක 
ඔබතුමන්ලාෙග් සහ කලින් සිටි අයෙග් පතිපත්තියයි. ගරු 
අමාත්යතුමනි, ආචාර්යවරුන් රට යන එකට අමතරව  සැලකිය 
යුතු පමාණයක ආචාර්යවරු ෙපෞද්ගලික ඉංජිෙන්රු 
විශ්වවිද්යාලවල ෙසේවය සඳහා දැන් ගිහින් තිෙබනවා. එක 
ආයතනයක් තමයි SLIIT එක. ෙමොකද, රජෙය් විශ්වවිද්යාලවල 
ෙගවනවාට වඩා වැඩිපුර රුපියල් 50,000ක් විතර ෙපෞද්ගලික 
විශ්වවිද්යාලවලින් ෙගවනවා. ඒ නිසා එම ආයතනවල ෙසේවය 
සඳහා යනවා. සියලුෙදනාම රට යන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද,  දැන් 
සමහර රටවලුත්  අසාර්ථක ෙවලා ෙන් තිෙබන්ෙන්. යුෙරෝපයට 
එෙහම කවුරුවත් යන්ෙන් නැහැ. යනවා නම් යන්ෙන්, 
ඕස්ෙට්ලියාවට විතරයි.  

ගරු අමාත්යතුමනි, ඒ නිසා ෙම් ආචාර්යවරුන් ෙමහි 
රඳවාගන්න, අලුත් අය බඳවාගන්න පුළුවන් වන විධියට වැටුප් 
වැඩි කිරීම වාෙග් ෙදයක් ගැන ඔබතුමන්ලා කල්පනා කර 
තිෙබනවාද කියා මා දැනගන්න කැමැතියි. එෙහම නැත්නම්, ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමන්ලා ෙයෝජනා කරන කියා මාර්ගය 
ෙමොකක්ද?    

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපි ගිය අවුරුද්ෙද් පඩි වැඩි කළා ෙන්. ඒ ගැන ඔබතුමා 

දන්නවා ෙන්. අපි පසු ගිය අවුරුද්ෙද් පඩි වැඩි කළා.  
     

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ආචාර්යවරුන්ට වැටුප් වැඩි කෙළේ නැහැ. ගරු අමාත්යතුමනි, 

ඔබතුමන්ලා එකී වැටුප් වැඩි කිරීම කළාට පසුව ෙන්, ෙම් හිඟය 

ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඉංජිෙන්රු පීඨෙය් ආචාර්යවරුන්ෙග් 
සියයට 30ක හිඟයක් තිෙබනවා; IT faculty එෙක් 
ආචාර්යවරුන්ෙග් සියයට 40ක හිඟයක් තිෙබනවා. Knowledge 
එක ෙදන ගුරුවරුන් නැතිව ඔබතුමන්ලා කියන knowledge hub 
එක හදන්ෙන් ෙකොෙහොමද, ගරු අමාත්යතුමා?  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මම කිව්වා, අපි ගිය අවුරුද්ෙද් වැටුප් වැඩි කළා  කියලා. එෙසේ 

වැටුප්  වැඩි කළා වුණත් සමහරු රට අත් හැර යනවා, ඒකයි 
පශ්නය. They are going for better salaries. ඒක නවත්වන්න 
බැහැ. ලංකාෙව් ඉෙගන ගත් ෙදොස්තර මහත්වරුන්ෙගන් සියයට 
50ක් රට, ගරු කථානායකතුමනි. [බාධා කිරීම්] ලංකාෙව් ඉෙගන 
ගත් ෙදොස්තර මහත්වරුන්ෙගන් සියයට 50ක් රට. 

    
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඒක නම් ෙබොරු. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
තුන්වන අතුරු පශ්නය අහන්න, ගරු මන්තීතුමා.   

      
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ආචාර්යවරුන්ෙගන් සියයට 50ක් රට 

ඉන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒක නම් ෙබොරු. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙබොරු ෙනොෙවයි. මා සමඟ රාජකීය විද්යාලෙය් ඉෙගන ගත්, 

ෛවද්ය විද්යාලයට ඇතුළු වූ ළමයින්ෙගන් සියයට 75ක්, රට. 
[බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා ඊළඟ පශ්නය අහන්න, ගරු මන්තීතුමා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතුමාත් එක්ක ඉෙගන ගත්ත 

කට්ටිය දැන් pension ගිහිල්ලා. 

      
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු සභානායකතුමනි, අපි ඒ නිසා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා 

සිටිනවා - [බාධා කිරීමක්] No.  ඉවර කරන්න බැහැ. ෙම්ක 
හදන්න එපා යැ. ඒක ෙන් ඔබතුමා ඇමතිකම් කරන්ෙන්. 

මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය සහ ෙයෝජනාව ෙමයයි. දැන් 
ෙබොෙහෝ රටවල් රජෙය් විශ්වවිද්යාලවල ඉෙගන ගන්නා ළමයින් 
සමඟ agreement එකක් අත්සන් කරනවා, ඒ ෙගොල්ලන් අවුරුදු 
පහක් හරි දහයක් හරි රටට ෙසේවය කරන්න ඕනෑ, එෙහම 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නැත්නම් රට යනෙකොට - උසස ්අධ්යාපනයට ෙනොෙවයි නම් - ඒ 
මුදල ෙගවන්න ඕනෑ කියලා. ඒක ඔබතුමන්ලාට කරන්න පුළුවන් 
එක ෙදයක්.  

ෙදවනුව මා කියනවා ගරු කථානායකතුමනි, - [බාධා කිරීමක්] 
ඇමතිතුමා ෙපොඩ්ඩක් අහෙගන ඉන්න ෙකෝ. ඔබතුමා 'සභානායක' 
ෙන්. ඔබතුමා අහන්න පුරුදු ෙවන්න එපා යැ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
කියන්න ගරු මන්තීතුමා. ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා එක සැෙර් 

පිළිතුරු ෙදන්න. 

    
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙදවන කාරණය, ඔබතුමන්ලා ෙපෞද්ගලික සරසවි ආරම්භ 

කරන්න-කරන්න රාජ්ය විශ්වවිද්යාල පද්ධතිය අඩපණ කරමින් 
තමයි ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාල පද්ධතිය පවත්වා ෙගන යන්න 
ෙවන්ෙන්. SAITM වාෙග්  ෙහොර ආයතනවලට licences දුන්නාම 
අපට ඉන්න රජෙය් ආචාර්යවරු නැති ෙවන එක පුදුමයක් 
ෙනොෙවයි. එය ඒකට ෙහොඳම උදාහරණයක්. ඒ නිසා රාජ්ය 
විශ්වවිද්යාල - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. සභානායකතුමා පිළිතුරු ෙදන්න. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
පශ්නයක් ෙනොෙවයි, ෙම්ක කථාවක්.  

      
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඒ සඳහා කරන්න පුළුවන් ෙමොකක්ද කියලායි මා අහන්ෙන්. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
හරි. සභානායකතුමා පිළිතුරු ෙදන්න. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අවසාන පශ්නයට මම ඉස්සර ෙවලාම පිළිතුරු ෙදනවා.  

SAITM එෙක් නඩු තීන්දුව ජනවාරි මාසෙය් 30 වනදා 
අධිකරණෙයන් පකාශයට පත් කරනවා. අපි සියලු ෙදනාම ඒ 
තීන්දුව පිළිගන්න බැඳී ඉන්නවා. ඔබතුමා ෙයෝජනා කළා, 
විශ්වවිද්යාලවලින් නිදහස් අධ්යාපනය ලබා ගන්නා ළමයින් රට 
අත් හැරලා යනවා, ඒ නිසා ඒ අයෙගන් ඒ මුදල අයකර ගන්න 
කියලා. ඔබතුමා ඒක ෙයෝජනාවක් හැටියට ෙගෙනනවාද? 
    

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
No. 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමා ඒක ෙන් ෙයෝජනා කෙළේ.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Is that a suggestion? ඒක එතුමාෙග් අදහසක්. ගරු 

මන්තීතුමනි, ඒක ෙයෝජනාවක්ද? 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Bond එකක් අත්සන් කරනවා කියන්ෙන් ෙගවන්න ෙවනවා 

කියන එක ෙන්. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා ඒ ගැන කියලා අවසන් 

කරන්න. 

      
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු සභානායකතුමනි, මම කිව්ෙව් ඉෙගන ගන්න යන 

අයෙගන් නැවත අය කරන්න කියලා ෙනොෙවයි. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ ළමයින්ෙගන්- 

    
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔබතුමා ඉතින් කියන ෙදයට ඇහුම්කන් ෙදන්ෙන්  නැහැ ෙන්. 

අහන්න. අහන්න පුරුදු ෙවන්න. ෙම් higher education සම්බන්ධව 
ෙන්; road development සම්බන්ධව ෙනොෙවයි. මැටි වාෙග් 
ෙනොෙවයි; තාර වාෙග් ෙනොෙවයි. ෙම්, higher education 
පිළිබඳවයි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්නය අහන්න, ගරු මන්තීතුමා. 

      
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මම කිව්ෙව්, ඉෙගන ෙගන අවුරුදු පහක් ෙහෝ දහයක් ෙහෝ 

ලංකාවට ෙසේවය කරන්ෙන් නැතුව රට යන අය සම්බන්ධව 
පමණක් bond එකක් අත්සන් කරන්න කියායි.  Bond එකක් 
අත්සන්කරන්න. එතෙකොට ඔය වැෙඩ් නතර කරන්න පුළුවන්. 
හැබැයි, ෙපෞද්ගලික කඩ අරින්න එපා. ෙපෞද්ගලික කඩ ඇරියාම 
පිටරට  යනවා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමා ෙයෝජනාව ෙගෙනන්න. අපි සම්පූර්ණ සහෙයෝගය 

ෙදනවා.  
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ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙයෝජනාව ෙගනාවා. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 

 
තාක්ෂණෙව්දය විෂය ධාරාව : උපාධි පාඨමාලා 

ெதாழில் ட்பவியல் பாடத் ைற : பட்டப் 
பாடெநறிகள் 

TECHNOLOGY STREAM: DEGREE COURSES 
 

977/’16 
3.  ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ                

පශ්නය - (2) : 

(අ) (i) තාක්ෂණෙව්දය විෂය ධාරාෙවන් උසස ් ෙපළ 
අධ්යාපනය ලබා විශව්විද්යාලවලට ඇතුළත් වන 
සිසුන් සඳහා ෙම් වනවිට හඳුන්වාදී ඇති උපාධි 
පාඨමාලා කවෙර්ද; 

 (ii) විශව්විද්යාලවල විවෘත කර ඇති තාක්ෂණෙව්ද පීඨ 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද; ඒවා කවෙර්ද; 

 (iii) ර ජෙය් කාර්මික විද්යාලවල දැනට කියාත්මකවන 
තාක්ෂණෙව්දයට අදාළ උසස ් ඩිප්ෙලෝමා 
සහතිකය සහ ඉහත විශව්විද්යාලවල තාක්ෂණෙව්ද 
පීඨ මඟින්  ලබාෙදන උපාධි සහතිකය අතර 
ෙවනස කවෙර්ද; 

  (iv) තාක්ෂණෙව්දී උපාධිය මූලික සුදුසුකම ෙලස කවර 
මට්ටෙම් රැකියා සඳහා සලකනු ලබන්ෙන්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) (i) විශව්විද්යාල මඟින් දැනට ෙමම තාක්ෂණ ෙව්දී 
උපාධිධාරින් සඳහා උසස ්පමිතියක් සහිත විෙශේෂ 
පාඨමාලා සකස ්කර තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම  පාඨමාලා කවෙර්ද; 

 (iii) තාක්ෂණෙව්දීඋපාධිධාරින්ෙග් අනාගතය සුරක්ෂිත 
කිරීම සඳහා රජය දැනට ෙගන ඇති පියවර 
කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද?  

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?   
 
உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) ெதாழில் ட்பவியல் பாடத் ைறயில் உயர்தரக் 
கல்விையப் ெபற்  பல்கைலக்கழகங்க க்கு 
அ மதிக்கப்ப கின்ற மாணவர்க க்காக 
தற்ேபா  அறி கப்ப த்தப்பட் ள்ள பட்டப் 
பாடெநறிகள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) பல்கைலக்கழகங்களில் திறந் ைவக்கப்பட் ள்ள 
ெதாழில் ட்பவியல் பீடங்களின் எண்ணிக்ைக 
எத்தைன; அைவ யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) அரச ெதாழில் ட்பக் கல் ாிகளில் தற்ேபா  
நைட ைறயி ள்ள ெதாழில் ட்பவிய க்குாிய 
உயர் ப்ேளாமா சான்றித க்கும் ேமற்ப  
பல்கைலக்கழகங்களின் ெதாழில் ட்பவியல் 
பீடங்களின் லம் வழங்கப்ப கின்ற 
பட்டப்ப ப் ச் சான்றித க்கும் இைடயி ள்ள 
வித்தியாசம் யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) ெதாழில் ட்பவியல் பட்டமான  எத்தைகய 
மட்டத்திலான ெதாழில்வாய்ப் க்க க்கான 
அ ப்பைடத் தைகைமயாகக் க தப்ப கின்ற  
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) தற்ேபா  பல்கைலக்கழகங்களால் ேமற்ப  
ெதாழில் ட்பவியல் பட்டதாாிக க்காக உயர் 
தரத்திலான விேசட பாடெநறிகள் தயாாிக்கப் 
பட் ள்ளனவா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அப்பாடெநறிகள் யாைவெயன் 
பைத ம்; 

 (iii) ெதாழில் ட்பவியல் பட்டதாாிகளின் எதிர்காலத் 
ைதப் பா காப்பதற்காக அரசாங்கம்                 
தற்ேபா  ேமற்ெகாண் ள்ள நடவ க்ைககள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Higher Education and 

Highways:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) the degree courses that have been 
introduced by now for the students who 
enter the universities having studied G.C.E. 
(A/L) in Technology Stream; 

 (ii) the number of Faculties of Technology 
opened in universities; what they are; 

 (iii) the difference between the Higher Diploma 
Certificate relevant to Technology currently 
awarded by the Government Technical 
Colleges and the Degree Certificate 
awarded by the Faculties of Technology of 
the said universities; and 

 (iv) the ranks of jobs for which the technology 
degree is considered as a basic 
qualification? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) whether special courses of high standard 
have been designed by the  universities for 
these technology graduates; 

 (ii) if so, what those courses are; and 

 (iii) the steps taken by the government to secure 
the future of technology graduates? 

(c) If not, why? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම පිළිතුෙරහි දීර්ඝ විස්තරයක් සඳහන් 

ෙවනවා. ෙමය කියවන්න ඕනෑද? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
කියවන්න.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) ඇමුණුෙමහි තීරු අංක 02 යටෙත් දක්වා ඇත. 

 (ii) පීඨ 07කි. 

  1. තාක්ෂණ පීඨය, ශී ජයවර්ධනපුර විශව්විද්යාලය 

  2. පරිගණක තාක්ෂණ පීඨය, කැලණිය 
විශව්විද්යාලය 

  3. තාක්ෂණ පීඨය, රුහුණ විශව්විද්යාලය 

  4. තාක්ෂණ පීඨය, ෙකොළඹ විශව්විද්යාලය 

  5. තාක්ෂණ පීඨය, යාපනය විශව්විද්යාලය 

  6. තාක්ෂණ පීඨය, ශී ලංකා අග්නිදිග 
විශව්විද්යාලය 

  7. තාක්ෂණ පීඨය, නැෙගනහිර විශව්විද්යාලය 

 (iii) රජෙය් කාර්මික විද්යාලවල දැනට කියාත්මක වන 
තාක්ෂණෙව්දයට අදාළ උසස ් ඩිප්ෙලෝමා 
සහතිකය ජාතික වෘත්තිය සුදුසුකම් රාමුෙවහි 
(NVQ) 6 මට්ටෙම්ද, ශී ලංකා ෙයෝග්යතා 
මාර්ෙගෝපෙද්ශෙයහි (SLQF) 4 මට්ටෙම්ද පවතී. 

  විශව්විද්යාලවල තාක්ෂණෙව්දී උපාධි පාඨමාලා 
සහතිකය ශී ලංකා ෙයෝග්යතා මාර්ෙගෝපෙද්ශෙයහි 
(SLQF) 6 වන මට්ටෙම් පවතී. 

 (iv) ඉංජිෙන්රු තාක්ෂණෙව්දී උපාධි පාඨමාලාව 
ෙම ෙහයුම් කළමනාකරණය, නඩත්තු සහ 
තාක්ෂණික කළමනාකරණ අංශයන්හි රැකියා 
සඳහා ද,  

  ෛජව පද්ධති තාක්ෂණෙව්දී උපාධි පාඨමාලාව 
කෘෂිකර්මය, ෛජව විද්යා කටයුතු හා ඒ ආශිත 
අංශයන්හි රැකියා සඳහා ද,  

  ෙතොරතුරු සන්නිෙව්දන තාක්ෂණෙව්දී උපාධි 
පාඨමාලාව මෘදුකාංග නිර්මාණ තාක්ෂණය, 
ෙතොරතුරු තාක්ෂණය, ෙතොරතුරු සන්නිෙව්දන 
තාක්ෂණය, බහුමාධ්ය නිර්මාණ තාක්ෂණ යන 
ක්ෙෂේතයන්හි රැකියා සඳහා ද මූලික සුදුසුකම් 
ෙලස සැලෙක්. 

(ආ)  (i) ඔව්. 

 (ii) ඇමුණුෙමහි තීරු අංක 03 යටෙත් අදාළ 
පාඨමාලාව සහ එම පාඨමාලාව පැවැත්ෙවන 
විශව්විද්යාලය පිළිබඳ විසත්ර දක්වා ඇත. ඇමුණුම 
01 සභාගත* කරමි. 

 (iii) තාක්ෂණෙව්දය විෂය ධාරාව යටෙත් සියලු පථම 
උපාධි පාඨමාලා සැකසී ඇත්ෙත් ෙමරට පවතින 
ෙවෙළඳ ෙපොළ සහ කාර්මික අවශ්යතා සපුරාලීෙම් 
පිළියමක් වශෙයනි. ෙම් අතරින් ඉංජිෙන්රු 
තාක්ෂණෙව්දය පථම උපාධි පාඨමාලා (BET), 

Sydney Accord අනුසාරෙයන් ශී ලංකා 
ඉංජිෙන්රු ආයතනය (IESL) මඟින් සකසන ලද 
Accreditation Manual යන ගන්ථය පදනම් 
ෙකොටෙගන සකසා ඇත.          

  තවද, ඉංජිෙන්රු තාක්ෂණෙව්දී උපාධිධාරින් 
සඳහා ෙසේවා ව්යවසථ්ාවක් ශී ලංකා ඉංජිෙන්රු 
ආයතනෙය් (IESL) අනුගහය සහ අනුදැනුම 
සහිතව පිළිෙයල කරමින් පවතී. 

  ෙතොරතුරු හා සන්නිෙව්දන තාක්ෂණය පථම 
උපාධි පාඨමාලා (BICT) ශී ලංකා පරිගණක 
සංසදෙය් උපෙදස ්අනුසාරෙයන් සැකසී ඇති අතර, 
ෛජව පද්ධති තාක්ෂණෙව්දය පථම උපාධි 
පාඨමාලාව (BBST) සකස ් කර ඇත්ෙත් අදාළ 
ක්ෙෂේතයන්හි වෘත්තීය ආයතනයන්හි නිර්ෙද්ශ 
සහිතවය. ෙමම උපාධිධාරින් සඳහා ද ඉදිරි වසර 
04 තුළදී අදාළ වෘත්තීය ආයතනයන්හි අනුදැනුම 
සහිතව ෙසේවා ව්යවසථ්ාවන් පිළිෙයළ ෙකෙරනු 
ඇත. 

  තවද, ඉහත සියලු උපාධි පාඨමාලාවන් ශාසත්ීය 
අගය (Credit) 120කින් සමන්විත වන ෙලස 
සකසා ඇත. 

  ෙම් අනුව වෘත්තීය ආයතනයන්හි නිසි 
පිළිගැනීමක් ලැෙබන බැවින්, අදාළ ක්ෙෂේතයන්හි 
සුදුසු රැකියා සඳහා ෙමම උපාධිධාරින්ට 
අවසථ්ාවන් සැලෙසනු ඇත. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
( மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් පළමුෙවනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

තාක්ෂණෙව්දය විෂය පාසල්වල ආරම්භ කරපු කාලෙය් සිටම 
ෙමම පශ්නය පැන නැඟිලා තිෙබනවා. ෙමොකද, සමහර 
පාසල්වලට තාක්ෂණ විද්යාගාර ලබා ෙදනවා කියලා 
බලහත්කාරෙයන් ඒවාෙය් තිෙබන පාථමික අංශයත්  ඉවත් කළා. 
ඒවාෙයත් ගැටලු ගණනාවක් පැන නැඟිලා තිෙබනවා. ඊට පසු 
තාක්ෂණෙව්දය විෂය ධාරාව යටෙත් විශ්වවිද්යාලවලට ඇතුළත් 
කර ගන්නා විටත් ඒ පීඨවල පහසුකම් සම්බන්ධ පශ්නයක් මතු වී 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, ඒ ශිෂ්යයන්ට තමන්ෙග් උපාධිය හදාරා 
යන්න පුළුවන් ක්ෙෂේතය පිළිබඳව බරපතළ ගැටලුවක්  පැන 
නැඟිලා තිෙබනවා. ෙමම තාක්ෂණෙව්දය විෂය ෙතෝරා ගැනීෙම් 
ඉඳලා උපාධිය සම්පූර්ණ කිරීම දක්වාම බරපතළ අවිශ්වාසයක් 
ශිෂ්යයන් තුළ ෙගොඩනැඟිලා තිෙබනවා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මම දන්නවා, ෙම්වා අලුත් පීඨ බව. ඕනෑම විශ්වවිද්යාලයක් 

ආරම්භ කරනෙකොට, there are teething problems. ඕනෑම 
ආයතනයක් ආරම්භ කරනෙකොට පශ්න තිෙබනවා. අපි එම පශ්න 
එකින් එක විසඳා ෙගන යනවා. ශිෂ්යයන්ෙග්ත් විශාල උනන්දුවක් 
තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, අපි ෙම් සඳහා පථම වතාවට 
සිසුන්  1800ක් බඳවා ගනු ලබනවා. මම හිතන්ෙන් බන්දුල 
ගුණවර්ධන ඇමතිතුමාත්, දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන ඇමතිතුමාත්- 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඔබතුමා ඉතිහාසගත ෙවනවා, ඔය කියන කාරණා 

සම්බන්ධෙයන්. ෙම් රෙට් දරුවන්ට- 

59 60 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙමතුමාත් -එස්.බී. දිසානායක මැතිතුමාත්- මෙග් ෙගදරට 

ඇවිල්ලා මාව හමු වුණා. ගරු කථානායකතුමනි, එතුමන්ලා  
සම්පූර්ණෙයන්ම ෙම් සඳහා සහෙයෝගය ෙදනවා.  

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා (සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා 
සුභසාධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க - ச க வ ட்டல் மற் ம் 
நலன் ாி அைமச்சர்) 
(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of  Social 
Empowerment and Welfare) 
අලුත් එකක් පටන් ගත්තාම -  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අලුත් එකක් පටන් ගන්නවා. පශ්න තිෙබනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ෙදවැනි අතුරු පශ්නය අහන්න. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
මම කියන්ෙන් ගරු ඇමතිතුමනි, ළමයින්ෙගත් උනන්දුව 

තිෙබනවා; රටටත් ෙම්ක ඕනෑ. හැබැයි, ඒකට සැලසුමක් 
තිෙබන්න ඕනෑ. 

ගරු කථානායකතුමනි, මා ෙදවැනි අතුරු පශ්නය අහන්ෙන් 
නැ ෙඟනහිර විශ්වවිද්යාලය සම්බන්ධෙයනුයි. ෙම් වන විට 
මඩකලපුෙව් ෙන්වාසිකාගාරවල බරපතළ පශ්නයක් පැන නැඟිලා 
තිෙබනවා. ඉඩ කඩ තිෙබද්දිත් එම ෙන්වාසිකාගාරවලින් ඒ ශිෂ්ය 
ශිෂ්යාවන් එළියට ඇද දමලා. එම විශව්විද්යාලයට මුළු රටින්ම ගිය 
දරුවන් පිරිසක් කිසිදු ෙහේතුවකින් ෙතොරව එළියට දමා ඒ ළමයින්ව 
අනාථ කරලා තිෙබනවා.  උසස් අධ්යාපන ඇමතිතුමා විධියට 
ඔබතුමා ෙම් සම්බන්ධෙයන් ගන්නා තීරණය ෙමොකක්ද? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
උසස් අධ්යාපන ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා පිළිතුරු ලබා ෙදන්න.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
විශ්වවිද්යාල උපකුලපතිතුමා සුමාන ෙදකක්  පිට රට  හිටියා. ඒ 

කාලය තුළ වැඩ බලන උපකුලපතිවරයා - Acting Vice 
Chancellor - යම් යම් පියවර අරෙගන තිෙබනවා. මම ඊෙය් එතුමා 
සමඟ දුරකථනෙයන් කථා කළා. ඒ කියන්ෙන්, කුලියට අරෙගන 
තිෙබන hostels විශ්වවිද්යාලයට එපා කියලා පකාශයක් කළාට 
පස්ෙසේ ළමයින්ට ඉන්න තැනක් නැති වුණා.  අද අපි ඒ පශ්නය 
විසඳනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
තුන්වැනි අතුරු පශ්නයක් අහන්න තිෙබනවා ද? 

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ගරු බිමල් 

රත්නායක මන්තීතුමා අහනවා. 
 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

 (The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු උසස ් අධ්යාපන ඇමතිතුමනි, HNDE ආයතනය ඇතුළු 

ආයතන ගණනාවක් බලන SLIATE ආයතනය තිෙබන්ෙන් 
ඔබතුමා යටෙත්යි. ෙමම ආයතනෙය් විවිධාකාර ගාස්තු අයකිරීම් 
සියයට 500න්, සියයට 200න් වාෙග් පමාණවලින් වැඩි කරලා 
තිෙබනවා. ඔබතුමා මඟින්ම ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශ ෙල්කම්වරයා 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් නිෙව්දනයක් නිකුත් කරලා තිබුණා, ඒ 
අයකිරීම් ෙවනස් කරන්න; අඩු කරන්න කියලා. නමුත්, එම 
ආයතනෙය් අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයා අමාත්යාංශ ෙල්කම්වරයාෙග් 
නිෙයෝගය ෙනොසලකා ඒ අයකිරීම් දිගටම කරනවා කියලා ශිෂ්ය 
සංගමෙයන් ඔබතුමාටත්, අපටත් ලිපි එවා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
ගරු ඇමතිතුමනි, ශිෂ්යයන්ෙග් ශිෂ්ය වාර්තා ෙපොත නැති වුණාම 
ෙපොලීසියට ගිහිල්ලා පැමිණිල්ලක් දාලා ඇවිත් ශිෂ්ය වාර්තා ෙපොත 
ගන්න කියලා ඒ ශිෂ්යයන්ට කියලා තිෙබනවා. ඒක 
විශ්වවිද්යාලවල තිෙබන තත්ත්වයක් ෙනොෙවයි. ෙම් වාෙග් 
අත්තෙනෝමතික තත්ත්වයක් ෙම් ආයතන තුළ තිෙබනවා. 
ආයතනෙය් පධාන අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයාෙග් අනුදැනුම මතයි 
ෙම්වා සිද්ධ ෙවන්ෙන්. මා දැනගන්න කැමැතියි, ඔබතුමා ලබාදී 
තිෙබන නිෙයෝග කඩලා කරන ෙම් කටයුතු සම්බන්ධෙයන් 
ඔබතුමා ගන්න පියවර ෙමොකක්ද කියලා. මම ෙමම ලිපිය  
හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා සභාගත* කරනවා. 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමා කියපු ආකාරයට දැනටමත් මම අමාත්යාංශ 

ෙල්කම්වරයා හරහා ලිපියක් යවලා තිෙබනවා, ෙම් ගාස්තු අඩු 
කරන්න කියලා. අපි ෙම් සම්බන්ධෙයන් පියවර අරෙගන 
තිෙබනවා. අෙප් නිෙයෝග ඔහු ෙනොසලකා හැරිෙයොත්, අපි ඒ 
සම්බන්ධෙයන් අවශ්ය පියවර ගන්නවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 6- 1003/'16-(2), ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර 

මහතා. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා 
සතියක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

හම්බන්ෙතොට ෙයෝජිත අධිෙව්ගී මාර්ගය සඳහා ඉඩම් 
අත් කරගැනීම: වන්දි 

உத்ேதச அம்பாந்ேதாட்ைட க கதி 
ெந ஞ்சாைலக்கான காணிச் சு காிப்  : இழப்பீ  

LAND ACQISITION FOR PROPOSED HAMBANTOTA 
EXPRESSWAY: COMPENSATION 

1010/’16 
7.  ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 

(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ              

පශ්නය - (2): 

(අ) (i) හම්බන්ෙතොට දක්වා ඉදිකිරීමට ෙයෝජිත අධිෙව්ගී 
මාර්ගෙය් ඉඩම් අත් කරගැනීම් අවසන් කර ති ෙබ්ද; 

 (ii) එම ඉඩම් සඳහා වන්දි තක්ෙසේරු කර තිෙබ්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, වන්දි මුදල් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ඉහත (අ)(i)හි සඳහන් ඉඩම් අයිතිකරුවන් 
වශෙයන් හඳුන්වනු ලබන, අනවසර 
පදිංචිකරුවන්, බලපතලාභීන් සහ සින්නක්කර 
ඔප්පු හිමියන් ෙවන් ෙවන් ව ශෙයන්  ෙකොපමණද; 

 (ii) ඔවුන්ෙග් නම් සහ ලිපිනයන් පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාස සහ ගාම නිලධාරි වසම් අනුව ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iii) ඉහත (ii)හි සඳහන් පුද්ගලයන් අතරින් ෙම් වනවිට 
වන්දි මුදල් ෙගවා ඇති සංඛ්යාව, ඔවුන්ෙග් නම් 
සහ ලිපිනයන් කවෙර්ද;  

 (iv) ඉහත (ii)හි සඳහන් පුද්ගලයන් අතරින් ෙම් වනවිට 
වන්දි මුදල් ෙගවා ෙනොමැති සංඛ්යාව, ඔවුන්ෙග් 
නම් සහ ලිපිනයන් කවෙර්ද;  

 (v)  ඉහත (iv)හි සඳහන් පුද්ගලයන්ට වන්දි මුදල් ලබා 
දීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) ඉවත් කරනු ලබන අනවසර පදිංචිකරුවන්ට ඉඩම් 
ෙකොටසක් ලබා ෙදන්ෙන්ද; 

 (ii) ඔවුන්ට නිවසක් ඉදිකර ගැනීමට සරිලන වන්දි 
මුදලක් ලබා ෙදන්ෙන්ද;  

 (iii) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා ගතවන කාලය ෙකොපමණද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 

உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) அம்பாந்ேதாட்ைட வைர நிர்மாணிக்கப்பட ள்ள 
க கதி ெந ஞ்சாைலக்கான காணிகைள 
சு காித்தல் வைடந் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) அந்தக் காணிக க்கான இழப்பீ  மதிப்பீ  
ெசய்யப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், இழப்பீட் த்ெதாைககள் ெவவ் 
ேவறாக யாைவ என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமேல (அ)(i) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள காணி 
உாிைமயாளர்களாக இனங்காணப்பட்ட அத்  
மீறிக் கு யி ப்பவர்கள், உாிமப்பத்திரங்கைளப் 
ெபற் ள்ளவர்கள், அ தி உ திகைளக் 
ெகாண் ள்ளவர்கள் ெவவ்ேவறாக எவ்வள 
ெவன்பைத ம்; 

 (ii) இவர்கள  ெபயர்கள், கவாிகள், பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாி கள் மற் ம் கிராம 
உத்திேயாகத்தர் பிாி கள் அ ப்பைடயில் 
ெவவ்ேவறாக யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) ேமேல (ii)இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள நபர்களில் 
இ வைர இழப்பீட் த் ெதாைக ெச த்தப் 
பட் ள்ளவர்களின் எண்ணிக்ைக; அவர்கள  
ெபயர்கள் மற் ம் கவாிகள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (iv) ேமேல (ii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள நபர்களில் 
இ வைர இழப்பீட் த் ெதாைக ெச த்தப் 
படாதவர்களின் எண்ணிக்ைக, அவர்கள  
ெபயர்கள் மற் ம் கவாிகள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (v) ேமேல (iv) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள நபர்க க்கு 
இழப்பீட் த் ெதாைக வழங்க நடவ க்ைக 
எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 அவர் அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) (i) ெவளிேயற்றப்ப ம் அத் மீறி கு ேயறி ள் 
ளவர்க க்கு காணித் ண்ெடான்  வழங்கப் 
ப மா என்பைத ம்; 

 (ii) அவர்க க்கு ெடான்ைற நிர்மாணிப்பதற்குப் 
ேபா மான இழப்பீட் த் ெதாைகெயான்  
வழங்கப்ப மா; 

 (iii) ஆெமனில், அதற்கு எவ்வள  காலம் எ க்கும் 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Higher Education and Highways:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether the acquisitions of lands for the 
expressway proposed to be constructed up 
to Hambantota have been finalized;  

 (ii) whether the compensations for the aforesaid 
lands have been valued; and 

 (iii) if so, the amounts of compensation, 
separately? 

(b) Will he state - 

 (i) separately, the number of unauthorized 
settlers, licence holders and freehold deed 
holders who claim as the owners of  the 
lands mentioned in (a)(i) above, 

 (ii) their names and addresses separately as per 
Divisional Secretaries' Divisions and 
Grama Niladhari Divisions; 
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 (iii) number, names and addresses of the people 
who have been compensated so far, out of 
those mentioned in (ii) above; 

 (iv) number, names and addresses of the people 
who have not been compensated so far, out 
of those mentioned in (ii) above; and 

 (v) whether arrangements will be made to 
compensate the individuals mentioned in 
(iv) above? 

(c) Will he also inform this House - 

 (i) whether a plot of land will be provided to 
the unauthorized settlers who are evacuated; 

 (ii) whether sufficient compensation will be 
provided for them to construct a house; and 

 (iii) if so, the period of time that will be taken 
for this purpose?  

(d)     If not, why? 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) නැත. එම කටයුතු සිදු කරමින් පවතී. 

 (ii) රජයට පවරා ගනු ලබන ෙද්පළ සඳහා ඉඩම් 
අත්කර ගැනීෙම් පනත පකාර ඉදිරි කටයුතු කර 
තක්ෙසේරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් ලබා ෙදනු 
ලබන තක්ෙසේරු මුදලට අදාළව වන්දි ෙගවීම් 
කටයුතු සිදු කරනු ලබන බැවින් එම කටයුතු ෙම් 
වනවිට සිදු කරමින් පවතින අතර, අවසන්ව 
ෙනොමැත. 

 (iii) ෙමෙතක් ෙගවා ඇති වන්දි මුදල්වලට අදාළ 
විසත්ර ඇමුණුෙමහි දැක්ෙව්. එම කටයුතු අවසන් 
ෙනොමැති බැවින් සියලුම විසත්ර ලබා දීමට 
අපහසුය. ඇමුණුම සභාගත* කරමි. 

(ආ) (i) අනවසර පදිංචිකරුවන් - 639 

  බලපතලාභීන් - 908 

  සින්නක්කර ඔප්පු හිමියන් -   3239 

 (ii) ෙම් වනවිට ඉඩම් අත්කර ගැනීෙම් පනත පකාර 9
(i) වගන්තිය යටෙත් හිමිකම් පරීක්ෂණ පවත්වා 
අවසන් ෙනොමැති බැවින් නිවැරැදි ෙතොරතුරු ලබා 
දිය ෙනොහැක. පරීක්ෂණ පවත්වා අවසන් 
පාර්ශව්කරුවන්ෙග් විසත්ර ඇමුණුෙමහි දක්වා 
ඇත.  

 (iii) වන්දි මුදල් ෙගවා ඇති ඉඩම් කැබලි ගණන- 1,210 

  (ඔවුන්ෙග් නම් සහ ලිපිනයන් ඇමුණුෙමහි දක්වා 
ඇත.)  

 (iv) වන්දි මුදල් ෙගවා ෙනොමැති ඉඩම් කැබලි ගණන - 
3,569 

  (ඔවුන්ෙග් නම් සහ ලිපිනයන් ඇමුණුෙමහි දක්වා 
ඇත.)  ඇමුණුම සභාගත* කරමි.  

 (v) ඔව්. 

(ඇ) (i) සමහර පාර්ශව්කරුවන් සව්යං පතිෂ්ඨා පනගත 
කියාමාර්ග අනුගමනය කරන අතර ඉඩම් ෙකොටස ්
ඉල්ලා සිටින පාර්ශව්කරුවන් ෙවත ඉඩම් ෙකොටස ්
ලබා දීමට වැඩ පිළිෙවළක් සකස ්කර ඇත. 

 (ii) ඔව්.   

 (iii) 2017 වර්ෂෙය් මුල් කාර්තුව වනවිට සියලුම 
පාර්ශව්කරුවන් ෙවත වන්දි ෙගවා අවසන් කිරීමට 
සැලසුම් කර ඇත. 

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 

ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි. 

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් ෙවනෙකොටත් ෙබලිඅත්ත පෙද්ශෙය් 
වන්දි පිළිබඳ විශාල පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙමොකද, වැඩ කටයුතු 
ආරම්භ කරලා ඒ ෙගවල් තිෙබන භූමි පවරාෙගන තිෙබනවා. 
හැබැයි, තවම මිනින්ෙදෝරු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ඉඩම් 
මැනලාවත්, තක්ෙසේරු කරලාවත් නැහැ. හැබැයි, දැනට මායිම් 
ඉවත් කරලා. ෙම්වාට තමුන්නාන්ෙසේලා ගන්නා කියාමාර්ගය 
ෙමොකක්ද? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, දකුණු අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් ෙබලිඅත්ෙත් 

පමණයි පශ්න තිෙබන්ෙන්. දකුණු අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් ෙවන කිසිම 
තැනක පශ්නයක් නැහැ, ෙබලිඅත්ෙත් පමණක් පශ්නයක් එන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන එක ඇත්ත වශෙයන්ම අපට පෙහේලිකාවක්. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ෙබලිඅත්ෙත් පමණක් ෙනොෙවයි, හම්බන්ෙතොටත් පශ්න 

තිෙබනවා. 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම් සඳහා ඔබතුමන්ලා උදවු කරන්න. 

 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ගරු ඇමතිතුමා දන්නවා, දකුණු අධිෙව්ගී මාර්ගය මාතරට යන 

ෙතක් විතරයි හදා තිෙබන්ෙන් කියා. මාතරින් එහාට තමයි පශ්න 
තිෙබන්ෙන්. එතෙකොට ෙබලිඅත්ත ඇතුළු හම්බන්ෙතොට 
දිස්තික්කයට තමයි පශ්න තිෙබන්ෙන්. ෙබලිඅත්තට පමණක් 
පශ්න තිෙබනවා කියලා ඔබතුමාට කියන්න බැහැ ෙන්? ඔබතුමා 
කියනවා නම්, ෙබලිඅත්තට පමණක් පශ්න තිෙබනවා කියලා ඒක 
හරි. ෙමොකද, මාතරට යන ෙතක් විතරයි, අධිෙව්ගී මාර්ගය හදා 
තිෙබන්ෙන්. මාතරින් පහළට පශ්න නැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා ඒ පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරන්න. 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
හම්බන්ෙතොට වාෙග් පශ්න ඇති කරන්ෙන් නැතිව ෙම් මාර්ගය 

හදන්න ඔබතුමා උදවු කරන්න. Please help us.  

 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
Hon. Minister, you should have a policy. එක දවසකට එක 

ඉඩමකට එක නීතියක්, තවත් ඉඩමකට තව නීතියක්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු මන්තීතුමා, පසු ගිය කාලෙය් ෙකොළඹ සිට මාතර දක්වා 

යම් පදනමකින් වන්දි ෙගව්වා නම්, ඒ පදනම යටෙත් තමයි තමයි 
අපත් වන්දි ෙගවන්ෙන්. ෙමතැන පශ්නය ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම් 
ෙගොල්ලන් වැඩිෙයන් ඉල්ලීමයි. එෙහම ෙදන්න බැහැ ෙන්? 
වැඩිෙයන් ෙදන්න බැහැ. There is a basis.  

 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ගරු කථානායකතුමනි, 2012 ඉඩම් තක්ෙසේරුව ගන්නවා, 

2017 වර්ෂයට. ඒ මිනිස්සුන්ට ඒෙකන් සාධාරණයක් ඉෂ්ට 
වනවාද? අද අක්කර ෙදකක ඉඩම අරෙගන පර්චස් දහයක ඉඩමක 
වටිනාකම ෙදනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා ඒ පිළිබඳව ෙසොයා බලන්න. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙගවූ වන්දි 

පදනමමයි අපි පාවිච්චි කරන්ෙන්. කිසිම ෙවනසක් නැහැ. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒවා ෙසොයා බලා අවශ්ය පියවර ගන්න. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්ක වන්දි පශ්නයක් ෙනොෙවයි, 

ෙවන පශ්නයක්. 

 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඊළඟ අතුරු පශ්නය ගරු නිහාල් 

ගලප්පත්ති මන්තීතුමා විසින් අසනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමා පශ්නය අහන්න. 

ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු ඇමතිතුමා සිටින ආකල්පය සම්පූර්ණෙයන්ම වැරදියි. 

ෙමොකද,  ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමා කියපු කරුණ ඇත්ත. 
දැන් සමහර ෙගවල්වලට, සමහර ඉඩම්වලට වන්දි තක්ෙසේරු 
කරලා තිෙබනවා. මම උදාහරණයක් කියන්නම්. එක්තරා ෙගදරක් 
හදන්න අතීතෙය් වැය ෙවලා තිෙබනවා, රුපියල් ලක්ෂ 30ක්. 
නමුත්, ඔබතුමන්ලා තක්ෙසේරු කරලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් ලක්ෂ 
40යි. නමුත්, අද තිෙබන ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ වටිනාකම අනුව 
ෙමොනම ආකාරයකින්වත් ඒ මුදලින් ඒ ෙගය හදන්න බැහැ. එම 
නිසා ෙමතැන ෙලොකු විකෘතියක් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඒ ගැන අවධානය ෙයොමු කරලා ඒ 

අවශ්ය පියවර ගන්න.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙමයින් සෑහීමකට පත් වන්ෙන් නැත්නම් මම ඔබතුමන්ලාට 

තව කාර ණයක් කියන්නම්. LARC and Super LARC කියා 
කමිටු ෙදකක් තිෙබනවා. එම කමිටු ෙදකට ෙම් කාරණය ඉදිරිපත් 
කරන්න පුළුවන්. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
එම කමිටුවලටත් ගියා, ගරු ඇමතිතුමනි.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අනික් කාරණය ෙම්කයි. මම ඔබතුමන්ලාට මතක් කරන්න 

කැමැතියි, මහවැලි ව්යාපාරය හදන ෙකොට රජමහා විහාර දහයක් 
යට වුණු බව.  [බාධා කිරීමක්]  පවුල් 35,000ක් සම්පූර්ණෙයන්ම 
ඒ පෙද්ශවලින් ඉවත් කළා. ෙමවැනි කටයුතුවලදි පරිත්යාගශීලී 
ෙවන්න ඕනෑ.  

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඊෙය් දිස්තික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුව 

කැ ෙඳව්වා. මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙය් සභාපතිවරයා එම 
කමිටුවට ෙගන්වලා අප කිව්වා, ෙම් විකෘතිය නතර කරන්නය 
කියා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අප ෙම් ගැන ෙසොයා බලන්නම්.  

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ඉන් පසු ඔහු කිව්වා, "තක්ෙසේරුකරුවන් තක්ෙසේරු කර 

තිෙබන විධිය වැරැදියි, එය විකෘතියක්" කියා.  
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි ගරු මන්තීතුමනි, ඒ ගැන බලන්නම් කියා ගරු 

ඇමතිතුමා දැන් කිව්වා ෙන්. ඒ ගැන මම එතුමාෙග් අවධානය 
ෙයොමු කරවනවා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතුමන්ලාට පැ ටෙලන ෙදයක් 

තිෙබනවා. එතුමන්ලා හිතන්ෙන් තක්ෙසේරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව  
තිෙබන්ෙන් අප යටෙත්යි කියායි. එම ආයතනය තිෙබන්ෙන් මුදල් 
අමාත්යාංශය යටෙත්යි; අප යට ෙත් ෙනොෙවයි.    

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඒ ගැන අවධානය ෙයොමු කර අවශ්ය 

පියවර ගන්න.  
 

වකුගඩු ෙරෝගී ආධාර වැඩසටහන:  ගම්පහ 
දිසත්ික්කය 

சி நீரக ேநாயாளர் உதவி நிகழ்ச்சித்திட்டம் : 
கம்பஹா மாவட்டம் 

KIDNEY PATIENT AID PROGRAMME:  GAMPAHA DISTRICT  

       1023/’16 
8.  ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 

(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
සමාජ සවිබලගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසු 

පශ්නය - (2): 

(අ) (i) ෙම් වනවිට පබල සමාජ ව්යසනයක් වී ඇති 
වකුගඩු ෙරෝගෙයන් පීඩා විඳින ෙරෝගීන් 
ෙවනුෙවන් කියාත්මක වන වකුගඩු ෙරෝගී ආධාර 
වැඩසටහන ගම්පහ දිසත්ික්කය තුළ කියාත්මක 
වන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා ෙමම වර්ෂයට ෙවන්කර ඇති 
මුදල ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙම් වනවිට වන්දි පදානය කර ඇති ෙරෝගීන් 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iv) ඉදිරිෙය්දී වන්දි ෙගවීමට සැලසුම් කර ඇති 
ෙරෝගීන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ඉහත (අ)(i) හි සඳහන් වැඩසටහන ගම්පහ 
දිසත්ික්කය තුළ ෙම් වනවිට කියාත්මක ෙනොෙව් 
නම්, ඉදිරිෙය්දී එම වැඩසටහන කියාත්මක කිරීමට 
කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 (ii)  ෙනොඑෙසේ නම්, එයට ෙහේතු කවෙර්ද; 

 (iii) ෙමම වැඩසටහන පිළිබඳව එම පෙද්ශවල 
සාමාන්ය ජනතාව දැනුවත් වී ෙනොමැති 
 බැවින්, සමාජ ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් 
පුළුල් පචාරයක්  ලබා දී අදාළ ජනතාව තවදුරටත් 
දැනුවත් කිරීමට කියාමාර්ගයක් ගන්ෙන්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්,  ඒ කවර ආකාරයකින්ද;  

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

ச க வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) தற்ேபா  பலத்த ச கப் பிரச்சிைனயாக ள்ள 
சி நீரக ேநாயினால் பாதிக்கப்பட் ள்ள 
ேநாயாளிக க்காகச் ெசயற்ப த்தப்ப ம் சி  
நீரக ேநாயாளர் உதவி நிகழ்ச்சித்திட்டம் 
கம்பஹா மாவட்டத்தில் ெசயற்ப த்தப் 
ப கின்றதா; 

 (ii) ஆெமனில், அதற்காக இவ்வ டத்தில் 
ஒ க்கப்பட் ள்ள ெதாைக எவ்வள ; 

 (iii) இ வைர நட்டஈ  வழங்கப்பட் ள்ள 
ேநாயாளிகளின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ; 

 (iv) எதிர்வ ம் காலத்தில் நட்டஈ  வழங்குவதற்குத் 
திட்டமிடப்பட் ள்ள ேநாயாளிகளின் 
எண்ணிக்ைக  எவ்வள ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமேல (அ)(i)இல் குறிப்பிடப்பட்ட நிகழ்ச்சித் 
திட்டம் கம்பஹா மாவட்டத்தில் இ வைர 
அ லாக்கப்படாவி ன், எதிர்வ ம் காலத்தில் 
இந்நிகழ்ச்சித்திட்டத்ைத அ லாக்குவதற்கு 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா; 

 (ii) இன்ேறல், அதற்கான காரணங்கள் யாைவ; 

 (iii) இந்நிகழ்ச்சித்திட்டம் ெதாடர்பாக அப்பிரேதச 
ெபா மக்கள் அறியா ள்ளதால், ச க 
ேசைவகள் திைணக்களத்தினால் பரந்த 
பிரசாரத்ைத ேமற்ெகாண்  மக்கைள ேம ம் 
விழிப் ணர் ட்ட நடவ க்ைக எ ப்பாரா; 

 (iv) ஆெமனில்,  அ  எவ்வா ; 

 என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of  Social Empowerment and 

Welfare:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether the Kidney Patient Aid Programme 
which is in operation  for the persons who 
suffer from kidney disease, which  has 
become a social menace by now, is  
available in Gampaha District; 

 (ii) if so, the amount of money that has  been 
allocated for it, for  this year; 

 (iii) the number of patients to whom 
compensation has been provided by now; and 

 (iv) the number of patients for whom plans have 
been made to provide compensation in future? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) if the programme mentioned in (a) (i) above 
is not in operation in Gampaha district at 
present, whether steps will be taken to 
implement  it in Gampaha District in future; 

 (ii) if not, the reasons for it; 
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 (iii) whether action will be taken to provide 
wide publicity for this programme through 
the Department of Social Services and 
educate people about this programme 
further as people in the relevant   areas 
are not aware of this programme; and 

 (iv) if so, the manner in which it will be done? 

(c) If not, why? 
 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා  
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க ) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ)  (i)   නැත. 

       (ii)  පැන ෙනොනඟී. 

      (iii)  පැන ෙනොනඟී. 

      (iv)   කාලික ෙරෝගය ව්යාප්ත වී ඇතැයි ෙසෞඛ්ය, 
ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යාංශය විසින් 
හඳුනාෙගන ඇති දිසත්ික්ක එෙකොළහකට ෙම් වන 
විට රුපියල් 3,000ක මාසික ජීවනාධාර මුදලක් 
ෙගවනු ලැෙබ්. එෙහත් ගම්පහ දිසත්ික්කය ෙමම 
ෙරෝගය ව්යාප්ත වී ඇති දිසත්ික්කයක් ෙලස 
ෙමෙතක් ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය විසින් හඳුනාෙගන 
ෙනොමැති බැවින් ෙමෙතක් ගම්පහ දිසත්ික්කෙය් 
කිසිදු ෙරෝගිෙයකුට වකුගඩු ජීවනාධාර දීමනා 
ෙගවනු ෙනොලැෙබ්. එෙසේ වුවත්, ෙසෞඛ්ය, 
ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යාංශය විසින් 
ගම්පහ දිසත්ික්කයද කාලික වකුගඩු ෙරෝගය 
ව්යාප්ත වී ඇති දිසත්ික්කයක් ෙලස හඳුනා 
ගතෙහොත්, භාණ්ඩාගාරෙය්ද එකඟතාව මත 
සුදුසුකම් සපුරාලන අඩු ආදායම්ලාභී කාලික 
වකුගඩු ෙරෝගීන් සඳහා ෙමම ජීවනාධාර දීමනාව 
ෙගවිය හැකිය.  

(ආ)  (i)  ඉහත (iv) පිළිතුර අනුව ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා 
ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යාංශෙය් තීරණය හා 
භාණ්ඩාගාරෙය් එකඟතාව මත ෙමම වැඩසටහන 
දිසත්ික්කය තුළද කියාත්මක කිරීමට හැකියාව 
ඇත.  

 (ii)  පැන ෙනොනඟී.  

 (iii)   ගම්පහ දිසත්ික්කය තුළ තවමත් ෙමම වැඩසටහන 
කියාත්මක ෙනොවන බැවින් ඒ පිළිබඳව ජනතාව 
දැනුවත් කර ෙනොමැත.  

  එෙසේ වුවත්, ෙමම අමාත්යාංශය යටෙත් කියාත්මක 
වන ආබාධ සහිත තැනැත්තන් සඳහා වූ ජාතික 
මහෙල්කම් කාර්යාලය විසින් අඩු ආදායම්ලාභී 
ෙරෝගීන්ට මාස හයකට අවශ්ය ඖෂධ මිලදී ගැනීම 
සඳහා සහ ගමන් වියදම් ආවරණය කර ගැනීම 
සඳහා රුපියල් 20,000ක උපරිමයකට යටත්ව එක් 
වරක් පමණක් ෙගවනු ලබන ෛවද්ය ආධාර 
දීමනාවක් ෙගවනු ලබන අතර, ෙම් සඳහා 2016 
වසරට රුපියල් මිලියන හතක (රුපියල් මිලියන 
7ක) පමාණයක් ෙවන් කර ඇත.  

  වකුගඩු ෙරෝගෙයන් ෙපළීම නිසා රුධිරය පිරිපහදු 
කරන සහ සායනවලට සහභාගි වන ෙරෝගීන්ට ද 

ෙම් යටෙත් ෛවද්ය ආධාර දීමනාව සඳහා අයදුම් 
කළ හැකි නමුත් ගම්පහ දිසත්ික්කෙය් කිසිදු 
වකුගඩු ෙරෝගියකු ෙමෙතක් ෙම් සඳහා අයදුම් කර 
ෙනොමැත. 

  ගම්පහ දිසත්ික්කෙය් ෙවනත් ෙරෝගවලින් 
ෙපෙළන අඩු ආදායම්ලාභීන් පහත සඳහන් පරිදි 
ඉහත වැඩසටහන යටෙත් පතිලාභ ලබා ඇති 
බැවින් ගම්පහ දිසත්ික්කෙය් ජනතාව ෙමම 
ෛවද්ය ආධාර දීමනාව පිළිබඳව දැනුවත් වී 
ෙනොමැති බව කිව ෙනොහැකිය:- 

   ෙරෝගීන් සංඛ්යාව                 වැය කර ඇති මුදල  

  2015.12.31 දිනට  83     රු. 1,284,923.46 

  2016.09.30 දිනට 45  රු.    576,356.80      

 (iv)     සමාජ ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අනුයුක්ත සමාජ  
ෙසේවා නිලධාරින්, සමාජ සංවර්ධන සහකාර 
නිලධාරින් සහ සමාජ ෙසේවා විෂයය භාර 
සංවර්ධන නිලධාරින් විසින් ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
ජනතාව දැනුවත් කිරීෙමහි නිරත වන අතර, 
ෛවද්ය ආධාර ලබා ගැනීමට අනුගමනය කළ යුතු 
කියා මාර්ගය පිළිබඳව අවශ්ය උපෙදස ් ද ෙදනු 
ලැෙබ්. 

(ඇ)   අදාළ ෙනොෙව්.  

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමනි. ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් 

පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමෙසේයි. ඔබතුමා  කිව්ව ආකාරයට 
සමාජ ෙසේවා නිලධාරින් හරහා ගම්පහ දිස්තික්කය තුළ  හඳුනා 
ගැනීෙම් වැඩ සටහනක් කියාත්මක කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු 
වන්ෙන්ද,  එවැනි වැඩසටහනක් කියාත්මක කර තිෙබ් නම් 
ෙකොපමණ පමාණයක් හඳුනා ෙගන තිෙබ්ද? 

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් හඳුනා ගැනීම කරන්න ඕනෑ 

ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙයනුයි. ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය තීන්දු කරන්න 
ඕනෑ, ෙම් දිස්තික්කය වකුගඩු ෙරෝගයට භාජන වුණු දිස්තික්කයක් 
කියලා. ඒක ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙයන් කරන්ෙන් ආෙරෝග්යශාලා 
හා අෙනකුත් සායනවලට එන ෙරෝගීන් අනුවයි. ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යාංශය තවම ෙම් දිස්තික්කය වකුගඩු  ෙරෝගයට භාජන වුණු 
දිස්තික්කයක් හැටියට තීරණය කරලා නැහැ. ඒ නිසා අපි කිසි 
ෙදයක් කරන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ස්තුතියි. මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. එවැනිම සංෙව්දී 

කාරණාවක් තිෙබනවා. මම සංෙව්දී කියන්ෙන් ගම්පහ 
දිස්තික්කෙය් ෙමම  ෙරෝගීන් ආධාර උපකාර ඉල්ලමින්  අපි ළඟට 
විශාල වශෙයන් එනවා. ඒ අය අපි ෙයොමු කරන්ෙන් පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් කාර්යාලෙය් ඉන්න  සමාජ ෙසේවා නිලධාරියා ළඟටයි. ඒ 
නිසා තමයි මම ඒ පශ්නය නැඟුෙව්.  

තවත් ෙමවැනිම සංෙව්දී කාරණාවක් තමයි අෙප් ෙජ්යෂ්ඨ 
පුරවැසියන්ට ලබා ෙදන වැඩිහිටි දීමනාව. මම හිතන විධියට 
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ගම්පහ දිස්තික්කෙය් ඇතැම් පා ෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල එම 
වැඩිහිටි දීමනාව ලබා දීම සඳහා  ෙතෝරා ගන්ෙන්  වැඩිහිටිෙයක් 
මිය ගියාට පසුව ඉල්ලුම් කරන වැඩිහිටියායි. ඔහුටයි, ඒ මුදල ලබා 
ෙදන්න කටයුතු කරන්ෙන්.  

එතැනදී ෙලොකු අසාධාරණයක් සිද්ධ ෙවනවා. උදාහරණයක් 
වශෙයන්, වැඩිහිටි දීමනාව බලාෙපොෙරොත්තු වන 700ක් පමණ 
පිරිසක් කටාන පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලෙය් ඉන්නවා. ඒ 
වාෙග්ම දිවුලපිටිය පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලෙය් 400කට වැඩි 
පිරිසක් ඉන්නවා. සමහර තැන්වල සමෘද්ධි පතිලාභ ෙදනවා නම් 
වැඩිහිටි දීමනාව ෙදන්ෙන් නැහැ.  නමුත් අපි දන්නවා, 
පතිපත්තියක් විධියට සියලුම වැඩිහිටියන්ට වැඩිහිටි දීමනාව 
ෙදනවාය කියන පතිඥාව තමුන්නාන්ෙසේලා දීලා තිෙබනවාය 
කියලා. එම නිසා මා ඇමතිතුමාෙගන් අහනවා, ඒ ගැන එතුමා 
දක්වන අදහස ෙමොකක්ද කියලා. 

 

ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමාෙග් සංඛ්යා ෙල්ඛනවල ෙලොකු 

වරදක් තිෙබනවා. මුළු ලංකාෙව්ම වැඩිහිටි දීමනාව අෙප්ක්ෂාෙවන් 
ලියා පදිංචි විය යුතුයි කියලා පිළිගත් 1,31,000ක පිරිසක් ඉන්නවා. 
ඒ පිළිබඳව අපි භාණ්ඩාගාරය දැනුවත් කරලා තිෙබනවා. පසු ගිය 
අවුරුද්ෙද් මැද භාගෙය්දී අපට ෙම් මුදල් පතිපාදන ෙදනවාය කියා 
තිබුණා. හැබැයි තවම අපට ෙම් මුදල් දීලා නැහැ. අපට ෙම් මුදල් 
දුන්ෙනොත්, ෙම් 1,31,000ක් වූ පිරිසට මුදල් ෙගවනවා. ඔය කියන 
ගණන් පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවල නැහැ. මුළු ලංකාෙව්ම 
ඉන්න ගණන තමයි මා කිව්ෙව්. ෙකොෙහොම නමුත් ෙම් වැඩිහිටි 
දීමනාව ෙගවන්ෙන් වයස අවුරුදු 70 ඉක්ම වූ සියලුෙදනාට 
ෙනොෙවයි; වයස අවුරුදු 70 ඉක්ම වූ අඩු ආදායම්ලාභී අයටයි. ෙම් 
වැඩිහිටි දීමනාෙව් තිෙබන සීමාසහිත බව නිසා -ගරු මන්තීතුමා 
කියන එක නිවැරැදියි-  සමෘද්ධි සහනාධාරය ලැෙබන සමහර 
පවුල්වලට අපි ඒ වැඩිහිටි දීමනාව ෙනොෙගවා එය ෙවනත් 
ෙකනකුට ෙගවනවා. ඒ තත්ත්වය තමයි තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
තුන්වන අතුරු පශ්නය. 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මෙග් තුන්වන අතුරු පශන්ය ගරු ඇමතිතුමා කිව්ව සංඛ්යා 

ෙල්ඛන සම්බන්ධෙයන්මයි. ෙම් සංඛ්යා ෙල්ඛන මා ඔබතුමාට 
ඉදිරිපත් කරන්නම්. ඒ වාෙග්ම මා ඉල්ලා සිටිනවා, ෙයෝජනාවක් 
කරනවා, ෙම් දීමනාවට සුදුසුකම් ලබන පුද්ගලයන් ෙකොයි 
විධියටද ෙතෝරා ගන්ෙන් කියලා නියමාකාරෙයන් දැනුවත් කිරීමක් 
කරන්නය කියලා. ෙමොකද, කටානට එක විධියකුයි, දිවුලපිටියට 
තව විධියකුයි ෙවන්න විධියක් නැහැ. දිවුලපිටිෙය් සමෘද්ධිලාභීන්ට 
වැඩිහිටි දීමනාව ෙදන්ෙන් නැහැ. කටාෙන් ඒක බලන්ෙන් නැහැ. 
නමුත් ඒෙක් පමාණය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් කාර්යාලයට හා දිස්තික් ෙල්කම්වරයාට අමාත්යාංශෙයන් 
දැනුවත් කිරීමක් කෙළොත් අපට ඒ නිලධාරින් සමඟ කටයුතු 
කරන්න පුළුවන්ය කියන ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් කරනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු අමාත්යතුමා ඒ ගැන අවධානය ෙයොමු කරන්න. 

ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 ෙවනිවැල් වගා කිරීම : විසත්ර 
மரமஞ்சள் உற்பத்தி : விபரம் 
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10.  ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ  

පශ්නය - (2): 
(අ) (i) ශී ලංකාවට වාර්ෂිකව අවශ්ය ෙවනිවැල් පමාණය 

ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පමාණෙයන් රට තුළ නිපදවන පතිශතය 
ෙකොපමණද; 

 (iii) ආනයනය කරන පමාණය ෙකොපමණද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) රටට අවශ්ය ෙවනිවැල් පමාණය වගා කිරීමට 
කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා ඇති වැඩ පිළිෙවළ කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) இலங்ைகக்கு வ டாந்தம் ேதைவப்ப கின்ற 
மரமஞ்சளின் அள  எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) அந்த அளவில் நாட் ல் உற்பத்தி 
ெசய்யப்ப கின்ற சத தம் யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) இறக்குமதி ெசய்யப்ப கின்ற அள  
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) நாட் க்குத் ேதைவயான மரமஞ்சைளப் 
பயிாி வதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அதற்காக ள்ள ேவைலத்திட்டம் 
யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Health, Nutrition and Indigenous 

Medicine: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the annual requirement of Weniwel for Sri 
Lanka; 

 (ii) the quantity produced locally as a 
percentage of that; and 

 (iii) the quantity imported? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) whether action will be taken to cultivate the 
Weniwel requirement of the country; and 

 (ii) if so, of the arrangement in place for that? 

(c) If not, why?  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)  
ගරු කථානායකතුමනි,  එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ)   (i)   29,100 Kg  (දළ වශෙයන්)  

 (ii)   සියයට 100 

 (iii)   ෙවනිවැල් ආනයනය කරනු ෙනොලබයි.  

(ආ)  (i)  ඔව්.  

 (ii)* ආයුර්ෙව්ද ෙදපාර්තෙම්න්තුව  යටෙත්  පවතින  
පින්නදූව  ඔසු  උයෙන් පැළ  වගා කර  ෙබදා හරිනු 
ලබයි.  

 *   ආයුර්ෙව්ද ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ව්යාපෘති අංශය 
මඟින් රට පුරා  සුළු පරිමාණ  ඔසු උයන් උද්යාන/ 
පසිද්ධ සථ්ාන  හා පන්සල්  ආශිතව  ෙමම ඖෂධ 
ෙරෝපණය කිරීමට  පියවර ෙගන ඇත.  

                *   ෙපෞද්ගලික අංශය මඟින්ද සුළු පරිමාණ  
ෙවනිවැල් වගාවන් ආරම්භ කර ඇත.  

                *   ගෘහාශිත  වගාවන් සහ  වනාන්තරවලින් ෙද්ශීය 
අවශ්යතාවන්  සපුරා ගනු ලැෙබ්.  

(ඇ)        පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු  පශ්නය ෙමයයි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙවනිවැල් පැළ නිෂ්පාදනය සඳහා මීට වඩා දිරි 
ගැන්වීමක්  කෙළොත්  ඒ තුළින්  එක පැත්තකින් අපනයනය දක්වා 
ෙවනිවැල්ගැට නිෂ්පාදනය කරන්නට පුළුවන්. අෙනක් පැත්ෙතන්  
විෙශේෂෙයන් සිංහරාජය වාෙග් වනාන්තරවල නීති විෙරෝධී 
ආකාරයට ෙවනිවැල් ශාකයට වන හානිය අවම කරන්නට 
පුළුවන්. ඇත්තටම ඉන්දියාෙව්ත්, ෙන්පාලෙය්ත් ලංකාෙව් 
ෙවනිවැල්වලට යම් ලැදියාවක් තිෙබනවාය කියාත් මා කථා 
කළාම ෙබොෙහෝ ෙදෙනක්  කිව්වා. එෙහම අපනයනය ඉලක්ක 
කරගත් ෙවනිවැල් නිෂ්පාදනයට ෙද්ශීය ෛවද්ය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් හා ඒ අදාළ ආයතනවල නැඹුරුවක් ඇති 
කරන්නට විෙශේෂ යමක් කරන්නට පුළුවන්ද? 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
අපි ෙම් වගා කටයුතු කර  ෙගන යනවා. ඒ සඳහාත් අපි කියා 

කරන්නම්. ෙබොෙහොම ෙහොඳයි.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි,  මෙග් ෙදවන  අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ෙමම පශ්නයට ඍජුවම අදාළ ෙනොවුණත් මා ෙමම අතුරු  පශ්නය 
අහනවා. ෙවනිවැල් විවිධ ආකාරවලට වැඩිපුර භාවිත කරන්ෙන් 
ආයු ර්ෙව්ද ෛවද්යවරුන්. ආයුර්ෙව්ද ෛවද්යවරුන් හයසිය 
ගණනකට පත්වීම් ලබා ෙදන්නට පුළුවන්ය කියා ඔබතුමා කිව්වා. 
නමුත් මුදල් අමාත්යාංශෙය් සහ සමහර නිලධාරින්ෙග් කඹ ඇදීමක් 
නිසා ෙම් පත්වීම් ලබා දීම  දිගින් දිගටම පමාද වීම තුළ ආයු ර්ෙව්ද 
ෛවද්ය උපාධිධාරින් දැඩි ඉච්ඡා භංගත්වයකට හා කළකිරීමකට 
පත් ෙවලා ඉන්නවා. ඒ අය සම්බන්ධෙයන්  යම් කිසි සහනදායී 
කියා මාර්ගයකට එළෙඹන්නට ඔබතුමා ගන්නා කියාමාර්ගය 
ෙමොකක්ද? 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
සියලුම උපාධිධාරින්ට රැකියා ලබා දීමට දැන් කැබිනට 

මණ්ඩලෙයන් අනුමත කර තිෙබනවා. කළමනාකරණ ෙසේවෙයන්  
ෙකොටෙසන් ෙකො ටස ඒ රැකියා ලබා දීෙම් කටයුතු කරනවා. ඒ 
ෙගොල්ෙලෝ ෙපොෙරොන්දු ෙවලා තිෙබනවා, සියලු ෙදනාටම ඒ 
අවස්ථාව ලබා ෙදනවා කියා.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ගරු ඇමතිතුමනි, මෑත 

යුගෙය්දී  ෙකොළඹ පමණක් ෙනොෙවයි, අෙනකුත් සෑම නගර 
ආශිතවත්, ගාමීයවත් ෙබොෙහෝ ෙදෙනකුට තමන්ෙග් නිවෙසේ මිදුල 
අලංකාර කිරීමට ෙලොකු උවමනාවක් තිෙබනවා. ඒ සඳහා 
ෙවනමම ආයතන පවා ඇති ෙවලා තිෙබනවා. දැන් ෙම් 
හිටුවන්ෙන් එෙළොවටත් නැති ෙමෙළොවටත් නැති මනුෂ්යෙයෝත් 
කන්ෙන් නැති, අඩු ගණෙන් හරෙකක්වත් කන්ෙන් නැති සමහර 
මල් පැළෑටි වර්ගයි.  අපනයන කෘෂිකර්මය ඉලක්ක කර ගත්  පැළ 
වර්ගත්  ඒ වාෙග්ම ඖෂධ පැළත් හිටුවන ආකාරයට යම් කිසි වැඩ 
පිළිෙවළක් ඇති කරන්නට පුළුවන් නම් මීට වඩා වැදගත් ෙවනවා. 
එතෙකොට ෙගවතුවල  ඖෂධ පැළ සහ  අපනයන කෘෂිකර්මයට 
අදාළ පැළ සිටුවීම තුළින් ආදායමක් ලබන්නට පුළුවන්. ෙම් 
අමාත්යාංශ ෙදක එකතුෙවලා එවැනි වැඩ පිළිෙවළකට යන්න 
පුළුවන්කමක් තිෙබනවාද? 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ෙහොඳ ෙයෝජනාවක්. ෙම් වන විටත් ෙගවතු වගා වැඩ පිළිෙවළ 

යටෙත් ඖෂධ පැළ සිටුවීම කරලා ඒ පැළ ආයුර්ෙව්ද සංස්ථාව 
විසින් මිලට ගැනීමත් කරනවා. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, විෙශේෂෙයන්ම කාලය ගැන නැවතත් 

අවධානය ෙයොමු කරන ෙලස මා ඉල්ලා සිටිනවා. ෙමොකද, තව 
විනාඩි 5ක කාලයක් පමණයි වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන 
පශ්න සඳහා ඉතිරි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අද විවාදයක් පැවැත්වීමට 
නියමිත බැවින් කාලය සම්බන්ධෙයන් අවධානය ෙයොමු කරලා 
කියා කරන ෙලස ගරු මන්තීතුමන්ලාෙග් අවධානය ෙයොමු 
කරවනවා.  

 
 

ශී ජයවර්ධනපුර විශව්විද්යාලෙය් ආචාර්ය 
මණ්ඩලය : පුරප්පාඩු 

ஸ்ரீ ஜயவர்தன ர பல்கைலக்கழக விாி ைரயாளர் 
குழாம் :ெவற்றிடங்கள் 

ACADEMIC STAFF OF UNIVERSITY OF SRI 
JAYEWARDENEPURA: VACANCIES 

 957/’16 
11. ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 

(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ             

පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) ශී ජයවර්ධනපුර විශව්විද්යාලෙය් දැනට 
කියාත්මක පීඨ සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 
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 (ii) එහි කියාත්මක ෙදපාර්තෙම්න්තු සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එක් එක් පීඨවල හා ෙදපාර්තෙම්න්තුවල සිටිය යුතු 
සථ්ිර ආචාර්ය මණ්ඩලය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 

 (iv) සථ්ිර ආචාර්ය මණ්ඩලෙය් පුරප්පාඩු තිෙබ්ද; 

 (v ) එෙසේ නම්, පුරප්පාඩු සංඛ්යාව, එක් එක් පීඨය සහ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா:  

(அ) (i )  ஸ்ரீ ஜயவர்தன ர பல்கைலக்கழகத்தில் 
தற்ேபா  இயங்குகின்ற பீடங்களின் 
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அதில் இயங்குகின்ற திைணக்களங்களின் 
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ஒவ்ெவா  பீடத்தி ம் மற் ம் 
திைணக்களத்தி ம் இ க்க ேவண் ய நிரந்தர 
விாி ைரயாளர் குழாம் தனித்தனியாக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) நிரந்தர விாி ைரயாளர் குழாமில் ெவற்றிடங்கள் 
உள்ளனவா என்பைத ம்; 

 (v) ஆெமனில், ெவற்றிடங்களின் எண்ணிக்ைக 
ஒவ்ெவா  பீடத்தின்ப  மற் ம் திைணக் 
களத்தின்ப  தனித்தனியாக எவ்வளெவன் 
பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

  
asked the Minister of Higher Education and 

Highways :  

(a) Will he inform this House-  
 (i) the number of faculties currently 

functioning in the University of Sri 
Jayewardenepura at present; 

 (ii) the number of departments functioning 
there;  

 (iii) the required number of permanent academic 
staff for each faculty and department, 
separately; 

 (iv) whether there are vacancies in the 
permanent academic staff; and 

 (v) if so, the number of vacancies as per each 
faculty and department separately; 

(b) If not, why? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) පීඨ 7කි. 

 (ii) ෙදපාර්තෙම්න්තු 57කි. 

 (iii) ඇමුණුෙමහි තීරු අංක 04 යටෙත් දක්වා ඇත.  

 (iv) ඔව්. 

 (v) ඇමුණුෙමහි තීරු අංක 05 යටෙත් දක්වා ඇත. 
ඇමුණුම සභාගත* කරමි. 

(ආ) පැන ෙනොනඟී. 
 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම: 
   சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப்  : 
   Annex tabled: 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 

මානව ශාස්ත හා සමාජ විද්යා පීඨෙය් සිටිය යුතු ආචාර්ය 
මණ්ඩලය 141යි; පුරප්පාඩු 13යි. කළමනාකරණ අධ්යයන හා 
වාණිජ විද්යා පීඨෙය් සිටිය යුතු ආචාර්ය මණ්ඩලය 203යි; 
පුරප්පාඩු 35යි. ව්යවහාරික විද්යා පීඨෙය් සිටිය යුතු ආචාර්ය 
මණ්ඩලය 129යි; පුරප්පාඩු 15යි. ෛවද්ය විද්යාව පීඨෙය් සිටිය යුතු 
ආචාර්ය මණ්ඩලය 156යි; පුරප්පාඩු 26යි. ඉංජිෙන්රු පීඨෙය් සිටිය 
යුතු ආචාර්ය මණ්ඩලය 15යි; පුරප්පාඩු 8යි. තාක්ෂණ පීඨෙය් සිටිය 
යුතු ආචාර්ය මණ්ඩලය 17යි; පුරප්පාඩු 09යි. 

    
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

 (The Hon. Bimal Rathnayake) 
මම ෙම් කාරණය පිළිබඳව ගරු අගමැතිතුමාෙග්ත් අවධානය 

ෙයොමු කරවනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් විධියට ලංකාෙව් 
විශ්වවිද්යාල දුවන්නට බැහැෙන්. ෛවද්ය පීඨෙය් ආචාර්ය 
මණ්ඩලය 156ක් සිටිය යුතුයි; නමුත් පුරප්පාඩු 26ක් තිෙබනවා. 
Engineering Faculty එෙක් ආචාර්ය මණ්ඩලය 15ක් සිටිය යුතුයි ; 
නමුත් පුරප්පාඩු 8ක් තිෙබනවා. ෙම් විධියට ෙකොෙහොමද ෙම් 

විශ්වවිද්යාල පවත්වාෙගන යන්ෙන්? එම නිසා රජෙය් විෙශේෂ 
අවධානය ෙයොමු කරන්නට ෙවනවා, රාජ්ය විශ්වවිද්යාල පද්ධතිෙය් 
ආචාර්ය මණ්ඩල හිඟය පුරවන්නට. ඒක ජනාධිපතිවරයාෙග්, 
අගමැතිවරයාෙග් මට්ටමින් ගත යුතු තීරණයක්. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මම කලින් කියපු කථාව නැවත වරක් කියන්නට ඕනෑ. අෙප් 

රෙට් නිදහස් අධ්යාපනෙයන් ඉෙගන ගත්ත අය ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් 
පිට රට යනවා. නමුත් අපි ෙම් පුරප්පාඩු ආවරණය කරන්නට 
visiting lecturersලා ගන්නවා. It is the number of permanent 
cadre vacancies that I read out. We take visiting lecturers to 
cover those situations. So, it is not as bad as he is trying to 
picture.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ෙදෙවනි අතුරු පශ්නය අහන්න ගරු මන්තීතුමා. 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ම ම ෙදවැනි අතුරු පශ්නය අහනවා. 

ගරු අමාත්යතුමනි, ෛවද්ය පීඨෙය් සිටිය යුතු ආචාර්ය 
මණ්ඩලය 156යි. ඒ පුරප්පාඩු 26ක් තිෙබන ෙකොට, ඒවා  visiting 
lecturesවලින් cover කරන්න බැහැ. එෙහම ෛවද්ය විද්යාව 
උගන්වන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙපෞද්ගලික 
විශ්වවිද්යාලවලට දක්වන උනන්දුව රාජ්ය විශ්වවිද්යාලවලට 
ගුරුවරු බඳවා ගැනීෙම්දීත් දක්වනවා නම් රාජ්ය විශ්වවිද්යාලවල 
තත්ත්වය ඉහළට ගන්න පුළුවන්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා මීට ෙපරත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 

කියා තිෙබනවා,  SAITM ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාලය පටන් 
ගත්ෙත් පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් බව. පසු ගිය ආණ්ඩුව තමයි 
SAITM එක පටන් ගත්ෙත්; අපි ෙනොෙවයි. ගරු 
කථානායකතුමනි, ඒ කාලෙය් කවුරුවත් ඒකට විරුද්ධ වුෙණ් 
නැහැ. [බාධා කිරීම්] 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, තුන්වන අතුරු පශ්නය අහන්න.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, SAITM එක පටන් ගන්න ෙනවිල් 

පනාන්දු මහත්මයාට මිලියන 600ක loan එකකුත් දුන්නා! දැන් 
අපට ෙදොස් කියනවා. ගරු එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමාට මම නම් 
ස්තුතිවන්ත වනවා.   වෙම් ආණ්ඩුවක ඉඳලාත් ෙමතුමා SAITM 
එක පටන් ගත්තා. වෙම් ආණ්ඩුවක ඉඳලාත් ෙමතුමා භය නැතුව 
SAITM එක පටන් ගත්තා, රෙට් අවශ්යතාව නිසා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
තුන්වන අතුරු පශ්නය අහන්න. අපට ෙවලාව සම්බන්ධව 

සීමාවක් තිෙබනවා.  

79 80 

[ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා] 

——————–— 
[ෙමම ඇමුණුම පුස්තකාලෙය් ද තබා ඇත.] 
[இந்த இைணப்  ல் நிைலயத்தி ம் ைவக்கப்பட் ள்ள ] 
[This annex is also placed in the Library.] 
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ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
 (மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க)  
 (The Hon. Bimal Rathnayake) 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ ස්තුතිය නිසා තමයි ෙම් විශ්වවිද්යාල 
paralyze ෙවන්ෙන්. 

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම්ක ෙද්ශපාලන පශ්නයක් ෙනොෙවයි. 
ෙම්ක ජාතික වශෙයන් වැදගත් කරුණක්. ඔබතුමන්ලා බලන්න, 
ගුරුවරුන්ෙගන් තුෙනන් පංගුවක් හ තෙරන් පංගුවක් නැතුව 
ෙකොෙහොමද ඒ ළමයි  ඉෙගන ගන්ෙන්? ඒ ළමයි අෙප් රෙට් cream 
එක. ඒෙගොල්ලන්ට උගන්වන්ෙන් නැතුව ඔබතුමන්ලා ෙමොකක්ද 
ෙම් කරන්න හදන්ෙන්? [බාධා කිරීම්]  Please listen to me. ඒ 
නිසා ගරු කථානායකතුමනි මම ඉල්ලා සිටින්ෙන්, ආචාර්ය 
මණ්ඩලවල ෙම්  පුරප්පාඩු ගැන අවධානය ෙයොමු කර ෙම් පශ්නය 
විසඳන්න අවශ්ය කරන පියවර ගන්න කියලායි. ෙම් පශ්නය 
ෙද්ශපාලන ෙසල්ලමක් කර ගන්න එපා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, විශ්වවිද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් 

සභාෙව් සභාපති ඉතාම ෙහොඳ ෛවද්යවරෙයක්. ඔහුට ෙම් ගැන 
සම්පූර්ණ අවෙබෝධයක් තිෙබනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අවශ්ය පියවර ගන්න ගරු ඇමතිතුමා. 

 
ෙකොළඹ වරාෙය් කන්ෙට්නර් ෙමෙහයුම් සමාගම්: 

විසත්ර 
ெகா ம் த் ைற கத்தில் ெகாள்கலன் 

ெதாழிற்பாட் க் கம்பனிகள் : விபரம் 
COMPANIES HANDLING CONTAINERS AT COLOMBO 

HARBOUR: DETAILS 
1013/’16 

14.ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ                      

පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) ෙකොළඹ වරාය තුළ කන්ෙට්නර් ෙමෙහයුම් සිදු 
කරන සමාගම් කවෙර්ද; 

 (ii) SAGT සමාගම හා ශී ලංකා රජය අතර ගිවිසුම 
අත්සන් කළ දිනය කවෙර්ද; 

 (iii) එම ගිවිසුම සභාගත කරන්ෙන්ද; 

 (iv) CICT සමාගම සහ ශී ලංකා රජය අතර ගිවිසුමට 
අත්සන් කළ දිනය කවෙර්ද; 

 (v) එම ගිවිසුම සභාගත කරන්ෙන්ද; 

 (vi) ෙකොළඹ වරාෙය් කන්ෙට්නර් ෙමෙහයුම් එම 
ෙපෞද්ගලික සමාගම්වලට පැවරීමට බලපෑ ෙහේතු 
කවෙර්ද; 

 (vii) 1998 වසෙර් සිට ෙම් දක්වා ශී ලංකා වරාය 
අධිකාරිය, SAGT සමාගම සහ CICT සමාගම 
විසින් සිදු කළ කන්ෙට්නර් ෙමෙහයුම් සංඛ්යාව, 
එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්  
ෙකොපමණද; 

 (viii) සමසත් කන්ෙට්නර් ෙමෙහයුම්වලින්, එක් එක් 
සමාගම සිදු කළ ෙමෙහයුම් සංඛ්යාෙවහි පතිශතය, 
එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் 
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) ெகா ம் த் ைற கத்தில் ெகாள்கலன் ெதாழிற் 
பா கைள ேமற்ெகாள்கின்ற கம்பனிகள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (ii) SAGT கம்பனிக்கும் இலங்ைக அரசாங்கத்திற்கும் 
இைடயில் உடன்ப க்ைக ைகச்சாத்திடப்பட்ட 
திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) அந்த உடன்ப க்ைகைய சைபயில் சமர்ப் 
பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iv) CICT கம்பனிக்கும் இலங்ைக அரசாங்கத்திற்கும் 
இைடயில் உடன்ப க்ைக ைகச்சாத்திடப்பட்ட 
திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 (v) அந்த உடன்ப க்ைகைய சைபயில் சமர்ப்பிப் 
பாரா என்பைத ம்; 

 (vi) ெகா ம்  ைற கத்தில் ெகாள்கலன் ெதாழிற் 
பா கைள ேமற்ப  தனியார் கம்பனிக க்கு 
ைகயளிப்பதில் தாக்கம் ெச த்திய காரணிகள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (vii) 1998ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் இற்ைறவைரயில் 
இலங்ைக ைற க அதிகாரசைப, SAGT 
கம்பனி மற் ம் CICT கம்பனி ஆகியவற்றால் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ெகாள்கலன் ெதாழிற் 
பா களின் எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  ஆண்  
அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய எவ்வள 
ெவன்பைத ம்; 

 (viii) ெமாத்த ெகாள்கலன் ெதாழிற்பா களில், 
ஒவ்ெவா  கம்பனி ம் ேமற்ெகாண்ட 
ெதாழிற்பா களின் எண்ணிக்ைகயின் சத தம் 
ஆண்  அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Ports and Shipping,: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the names of the companies which handle 
container operations at Colombo harbour; 

 (ii) the date on which the agreement between 
SAGT Company and the Government of 
Sri Lanka was signed; 

 (iii) whether the aforesaid agreement will be 
tabled; 

 (iv) the date on which the agreement between 
CICT Company and the Government of Sri 
Lanka was signed; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (v) whether the aforesaid agreement will be 
tabled; 

 (vi) the reasons for assigning the operation of 
containers at Colombo harbour to the 
aforesaid companies;  

 (vii) separately on per year basis the number of 
containers handled by Sri Lanka Ports 
Authority, SAGT Company and CICT 
Company from  the year 1998 to date; and  

 (viii) separately on per year basis the percentage 
of the number of containers handled by 
each company out of the total number of 
containers handled? 

(b) If not, why? 
 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා (වරාය හා නාවික කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க - ைற கங்கள் மற் ம் 
கப்பற் ைற அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga - Minister of Ports and 
Shipping) 
ගරු කථානායකතුමනි, පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) 1. ජයබහලු පර්යන්තය (Jaya Container 
Terminal)/ සමගි බහලු පර්යන්තය (Unity 
Container Terminal) (වරාය අධිකාරිය සතුය) 

  2.  දකුණු ආසියානු පිවිසුම් පර්යන්තය  (SAGT-
South Asia Gateway Terminal) - 
ෙපෞද්ගලික 

  3.  ෙකොළඹ ජාත්යන්තර බහලු පර්යන්තය  
(CICT-Colombo International Container 
Terminal) - ෙපෞද්ගලික 

 (ii) SAGT සමාගම හා ශී ලංකා රජය අතර 1999 
අෙගෝසත්ු මස 06ෙවනි දින ගිවිසුම අත්සන් කරන 
ලදී. 

 (iii) ගිවිසුම සභාගත කළ හැකිය. 

 (iv) CICT සමාගම සහ ශී ලංකා රජය අතර 2011 
අෙගෝසත්ු 12ෙවනි දින ගිවිසුම අත්සන් කරන ලදී. 

 (v) ගිවිසුම සභාගත කළ හැකිය. 

 (vi) පධාන වශෙයන් එවකට රජය විසින් ගනු ලැබූ 
පතිපත්තිමය තීරණ  අනුව එය සිදුවිය.  

 ෙපෞද්ගලික ආෙයෝජන තුළින් පාග්ධනය 
වර්ධනය කිරීම. 

 ෙකොළඹ වරාය, කලාපෙය් පධාන 
පතිඅපනයන බහලු ෙමෙහයුම් 
ෙක්න්දසථ්ානයක් බවට පත්කිරීම සඳහා 
ෙපෞද්ගලික ආෙයෝජන තුළින් තරගකාරිත්වය 
ඇති කිරීම.   

 තරගකාරිත්වය ඇති කිරීම තුළින් ෙසේවෙය් 
ගුණාත්මකභාවය වර්ධනය කිරීම, ධාරිතාව 
වර්ධනය කිරීම, ජාත්යන්තර ෙමෙහයුම් 
කරුවන්ෙග් ෙමෙහයුම් පමිති තුළින් බහලු 
ෙමෙහයුම් ආකර්ෂණය කරගැනීම හා ඒ 
තුළින් පසු ගිය පරිච්ෙඡ්දය තුළදී පතිඅපනයන 
බහලු ෙමෙහයුම් විශාල වශෙයන් ෙකොළඹ 
වරායට ආකර්ෂණය කරගත හැකිවීම. 

 (vii) පර්යන්ත අනුව බහලු ෙමෙහයුම් (විසේසේ සම 
ඒකක) - ෙකොළඹ වරාය - 1998 වර්ෂෙය් සිට 
2016 වර්ෂෙය් ෙනොවැම්බර් මස දක්වා 

 

 
 (viii) සමසත්  බහලු  ෙමෙහයුම් (විසේසේ සම ඒකක)  

පතිශතයක් ෙලස - ෙකොළඹ වරාය - 1998 
වර්ෂෙය් සිට 2016 වර්ෂෙය් ෙනොවැම්බර් මස 
දක්වා  

 

වර්ෂය 

පර්යන්ත 
ශී ලං ව අ SAGT CICT ෙකොළඹ 

වරාය 

1998 1,714,077     1,714,077 

1999 1,636,025       68,364   1,704,389 

2000 1,432,264     300,591   1,732,855 

2001 1,396,946     329,659   1,726,605 

2002 1,206,694     558,000   1,764,694 

2003 1,334,900     624,436   1,959,336 

2004 1,320,845     899,680   2,220,525 

2005 1,523,794     931,503   2,455,297 

2006 1,743,669 1,335,416   3,079,085 

2007 1,834,734 1,546,508   3,381,242 

2008 1,960,898 1,726,440   3,687,338 

2009 1,714,488 1,749,809   3,464,297 

2010 2,167,173 1,970,268   4,137,441 

2011 2,299,446 1,963,441   4,262,887 

2012 2,316,849 1,870,271   4,187,120 

2013 2,501,863 1,746,802       57,541 4,306,206 

2014 2,559,339 1,661,940   686,636 4,907,915 

2015 2,252,323 1,371,245 1,561,899 5,185,467 

2016 1,935,330 1,477,767 1,810,732 5,223,829 
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[ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා] 

වර්ෂය 
පර්යන්ත 

ශී ලං ව අ SAGT CICT 
ෙකොළඹ 
වරාය 

1998 100.0     100.0 

1999   96.0    4.0   100.0 

2000   82.7 17.3   100.0 

2001   80.9 19.1   100.0 

2002   68.4 31.6   100.0 

2003   68.1 31.9   100.0 

2004   59.5 40.5   100.0 

2005   62.1 37.9   100.0 

2006   56.6 43.4   100.0 
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(ආ) පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ගරු ඇමතිතුමා කියපු තත්ත්වය තුළත් ෙකොළඹ වරාය ලාභ 
ලබනවා. ඒ වාෙග්ම, ෙලෝක ෙශේණිගත කිරීම්වලදී ෙකොළඹ වරාය 
තිෙබන්ෙන් 26වැනි තැන. අපි විශාල භාණ්ඩ පමාණයක් ආනයන 
- අපනයන කරලා ෙනොෙවයි, ෙම් තැනට පත්ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  
චන්දිකා කුමාරතුංග ජනාධිපතිතුමියෙග් කාලෙය් වරාෙය් එක 
ජැටියක් වික්කා. මහින්ද රාජපක්ෂ පාලන කාලෙය්දී තවත් 
ජැටියක් වික්කා. ලාභ ලබන ෙම් වරාෙය් නැ  ෙඟනහිර 
පර්යන්තයත් බදු ෙදන්න දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා කටයුතු 
කරනවාද?  

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
බහලු පර්යන්තයට දැනට අපි ආෙයෝජකයන් කැඳවා 

තිෙබනවා. ඒක ෙකොයි විධියටද ෙදන්ෙන් කියන කාරණය පිළිබඳව 
අපි තවම තීරණයක් අරෙගන නැහැ. ගරු මන්තීතුමා, ෙකොයි 
විධියටද ඉදිරිෙය්දී ෙම් කමෙව්දය සකස් කර ගත යුත්ෙත් කියන  ඒ 
කාරණය දැනට සාකච්ඡා කරෙගන යනවා.  

ඔබතුමා අසන ලද පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා නම්, වරාෙය් 
විශාල ණය පමාණයක් තිෙබන එක තමයි පධාන ගැටලුව. ඒ නිසා 
තමයි අපට ආෙයෝජනයක් කරන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇතිෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු ඇමතිතුමනි, 2001 වසෙර්දී සියයට 86ක් බහලු ෙමෙහයුම් 
කටයුතු කළා, වරාය අධිකාරියට අයත් ජැටිවලින්. 2001දී සියයට 
14ක පමාණයක් තමයි SAGT ජැටිෙයන් ෙමෙහයුම් කටයුතු 
කරනු ලැබුෙව්. නමුත් අද ෙවනෙකොට වරාය අධිකාරිෙය් පංගුව 
සියයට 38 දක්වාත්, අලුත් දකුණු ෙකොළඹ වරාෙය් චීන සමාගමට 

වර්ෂය 
පර්යන්ත 

ශී ලං ව අ SAGT CICT 
ෙකොළඹ 
වරාය 

2007   54.3 45.7   100.0 

2008   53.2 46.8   100.0 

2009   49.5 50.5   100.0 

2010   52.4 47.6   100.0 

2011   53.9 46.1   100.0 

2012   55.3 44.7   100.0 

2013   58.1 40.6   1.3 100.0 

2014   52.1 33.9 14.0 100.0 

2015   43.5 26.4 30.1 100.0 

2016   37.0 28.3 34.7 100.0 

අයත් පංගුව සියයට 34 දක්වාත්, රැජින ජැටිය ෙපෞද්ගලික 
සමාගෙම් පංගුව  සියයට 28 දක්වාත් වැඩිවී තිෙබනවා. ෙම්ක 
තමයි 2016දී තත්ත්වය. ගරු කථානායකතුමනි, 1986 සිට ෙම් 
දක්වා වරාය අධිකාරිෙය් පංගුව සියයට 38 දක්වා පහළ බැස 
තිෙබනවා. චීන සමාගම අවුරුදු තුනකදී සියයට 34ක් අත්පත් 
කරෙගන තිෙබනවා. සියයට 14ක්ව තිබුණු රැජින ජැටිෙය් 
ෙමෙහයුම් කටයුතු සියයට 28 දක්වා වැඩි කරෙගන තිෙබනවා.   
පසු ගිය කාලෙය් මීටර් 300ට වඩා දිග නැව් ෙකොළඹ වරායට 
පැමිණීෙම් පතිශතය සියයට 50කින් වර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා. 
මීටර් 18ට වඩා ගැඹුරු නැව් ෙකොළඹ වරායට පැමිණීෙම් පතිශතය 
සියයට 119කින් වැඩිවී ති ෙබනවා.  නමුත් දිග නැව් සහ ගැඹුරු 
නැව් අෙප් පධාන පර්යන්ත ෙවත ෙගන ඒමට ෙනොහැකිවීෙම් 
ගැටලුව තමයි මතුවී තිෙබන්ෙන්. ඒ සඳහා තමයි  ශී ලංකා වරාය 
අධිකාරිෙයන් රුපියල් මිලියන 10,800ක් වියදම් කරලා 
නැ ෙඟනහිර පර්යන්තය ෙගොඩනැගුෙව්. දැන් අවශ්යව ඇත්ෙත් ඒ 
සඳහා වුවමනා කරන ෙදොඹකර මිලදී ෙගන ඒ පර්යන්තය සකිය 
තත්ත්වයට ෙගෙනන්න පමණයි. ෙමොකද, ඒ පර්යන්තය ඉදි කිරීම 
සඳහා රුපියල් මිලියන 10,800ක් වැය කර තිෙබන නිසා.  

ගරු ඇමතිතුමනි,  කැබිනට් මණ්ඩලයට පතිකාවක් ඉදිරිපත් වී 
තිෙබනවා, වරාෙය් ෙකොටස සියයට 15ක් වන පරිදි ෙමම 
නැ ෙඟනහිර පර්යන්තය  දිගුකාලීන බදු පදනමක් මත පැවරීම 
සඳහා ආෙයෝජකයන් කැඳවීමට.  මම දැන ගන්න කැමැතියි, එවැනි 
අෙළවි කිරීමකට ඔබතුමාෙග් එකඟතාව කුමක්ද කියලා. 

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
ගරු මන්තීතුමනි, පධාන වශෙයන් වරාය අධිකාරියට - 

ආණ්ඩුවට- අඩුම වශෙයන් සියයට 15ක් තිබිය යුතුයි කියන එක 
තමයි කියලා තිෙබන්ෙන්. "සියයට 15ක්" කියලා ෙනොෙවයි, 
"අඩුම වශෙයන් සියයට 15ක්"  තිබිය යුතුයි කියන එක තමයි 
තිෙබන්ෙන්. එෙහම ෙයොදන්න පධානම ෙහේතුව වුෙණ් 
ආෙයෝජකයන්ෙග් අවධානය ෙයොමු කර ගැනීමයි. හැබැයි, ඔබතුමා 
දරන අදහසට  මාත් එකඟයි.  

විෙශේෂෙයන්ම නැ ෙඟනහිර පර්යන්තය තමයි අපට වැදගත් 
ෙවන්ෙන්. ෙමොකද, අපට ගැඹුරින් යුක්ත විශාල පර්යන්තයක් 
හදාගන්නවා නම් හදාගන්න ෙවන්ෙන් එතැනයි. අද ඔබතුමා 
කිව්වා, CICT එෙක්යි, SAGT එෙක්යි කටයුතු වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා කියලා. ඒකට පධානම ෙහේතුව තමයි, ගැඹුර අඩු නිසා 
ෙලොකු නැව් එන අවස්ථාව අපට ගන්න බැහැ. ඒ නිසා ඒ  
පැතිවලට තමයි ඒ නැව් ටික ඔක්ෙකෝම යන්ෙන්. CICT ආයතනය 
කියන්ෙන් ෙලෝකෙය් තිෙබන පධානම ආයතනයක්. ඉතින්, ඒ 
ආයතනයට තිෙබන නැව් සමාගමත් එක්ක තමයි ඔවුන් පවර්ධනය 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

අපි තවම ෙම් ජැටිය ගැන තීරණයක් අරෙගන නැහැ. අපි 
ෙදොඹකර ගන්න අවශ්ය ෙයෝජනාව පසු ගිය දා කැබිනට් 
මණ්ඩලයට ෙයොමු කළා. ඒක ආර්ථික කමිටුවට ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබනවා. ඉදිරි සති කිහිපය ඇතුළත ඒ ෙදොඹකර ගන්න අවස්ථාව 
අපි ලබාෙගන, මුල් මීටර් 400 තුළ ඒ ෙදොඹකරවලින් වැඩ කරන 
ගමන් ඉදිරි සංවර්ධන කටයුතු කරගන්න තමයි  බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවන්ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
තුන්වැනි අතුරු පශ්නයත් අනුර දිසානායක මන්තීතුමාම 

අහනවාද? කමක් නැහැ. හැබැයි, කාලය ගැන අවධානය ෙයොමු 
කරන්න ඕනෑ. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙහොඳයි, මම ෙකටිෙයන් අහන්නම්.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙමම ජැටිය අෙළවි කිරීම සඳහා කරන 
සැලසුෙම් දී මීට ෙපර ඔබතුමාෙග් ෙයෝජනාවක් බවට පත් වී 
තිබුණා, අඩුම තරමින් වරාය අධිකාරිෙය් පංගුව හැටියට සියයට 
51ක් ආරක්ෂා කරගත යුතුයි කියලා.  ඔතුමාට කිකට්  පිළිබඳව 
කීර්තිමත් ඉතිහාසයක් තිෙබනවා. හැබැයි, වරාය අමාත්යවරයා 
හැටියට ඔබතුමා යටෙත් තිෙබන වරාෙය් පධාන ෙමෙහයුම් 
කටයුතු කරන ජැටි අෙළවි කිරීම හරහා ඒ කීර්තිමත් ඉතිහාසයට 
අපකීර්තියක් ඇති කරගන්න කටයුතු කරනවාද, නැත්නම් ඔබතුමා 
සිටි ස්ථාවරය ආරක්ෂා කරගන්නවාද කියා මා දැනගන්න 
කැමැතියි. 

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
ගරු මන්තීතුමනි, වරාය අධිකාරිය සියයට 51ක් තබාගත යුතුයි 

කියා මා කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. අදත් මා ඒ 
ස්ථාවරෙය්ම ඉන්නවා. ආෙයෝජකෙයෝ ෙගනැල්ලා වැඩි 
පතිශතයක් අපට ලබාගැනීෙම් සථ්ාවරෙය් තමයි මම ඉන්ෙන්. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි, හම්බන්ෙතොට වරාෙයනුත් වැඩි ෙකොටසක් අපට 
ලබාගන්න  සෑෙහන වැඩ ෙකොටසක් මම කරෙගන යනවා. 

 
පැපිළියාන - පාමංකඩ මාර්ගෙය් සංවර්ධන ක ටයුතු : 

යළි ඇරඹීම 
ெபப்பி யான - பாமன்கட தி அபிவி த்திப் 

பணிகள் :மீள ஆரம்பித்தல் 
DEVELOPMENT OF  PEPILIYANA- PAMANKADA ROAD: 

RECOMMENCEMENT 
1017/’16 

15.ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
( மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - 

(2) 

(අ) (i) මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය මඟින් සිදු කරන ලද 
පැපිළියාෙන් සිට පාමංකඩ ඩබ්ලිව්. ඒ. සිල්වා 
මාවත දක්වා මාර්ගය පළල් කිරීෙම් කටයුතු නතර 
වී ඇති බව දන්ෙන්ද; 

 (ii) ෙම් ෙහේතුෙවන් ෙහොරණ සිට ෙකොළඹ දක්වා 
පැමිෙණන රථවාහන විශාල වශෙයන් තදබදයකට 
ලක්වී ඇති බවත්; පරිසරය දූෂණය වීමද විශාල 
වශෙයන් සිදුවන බවත් පිළිගන්ෙන්ද; 

 (iii) සුෙන්තාෙද්වී පාෙර් පදිංචි සිවිල් ඉංජිෙන්රු තිසස් 
ද සිල්වා යන අය විසින් ෙම් පිළිබඳව ෙදහිවල 
පාෙද්ශීය සංවර්ධන කමිටුෙව් සභාපතිනිය වන 
සුෙන්තා රණසිංහ මහත්මියෙගන් විමසූ විට ඉදිරි 
ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා මුදල් පතිපාදන ෙනොමැති 
බවට කළ පකාශය සත්යයක්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ෙම් වන විට නැවතී ඇති ඉදිකිරීම් කටයුතු නැවත 
ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) தி அபிவி த்தி அதிகாரசைபயினால் ேமற் 
ெகாள்ளப்பட்ட  ெபப்பி யான ெதாடக்கம் 
பாமன்கட டப்ளி . ஏ. சில்வா மாவத்த வைர 
யான தி விஸ்தாிப்  பணிகள் நின்  
ேபா ள்ளன என்பைத அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (ii) இதன் காரணமாக ெஹாரைணயி ந்  
ெகா ம்  ேநாக்கிப் பயணிக்கும் வாகனங்கள் 
பாாிய ெநாிசைல எதிர்ேநாக்கியி ப்பைத ம், 
பாாியளவில் சுற்றாடல் மாசைடதல் ஏற்ப  
வைத ம் ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (iii) சுேனத்ராேதவி தியில் வசிக்கும் சிவில் 
ெபாறியியலாளர் தி . திஸ்ஸ  சில்வா, 
ெதஹிவைள பிரேதச அபிவி த்திக் கு வின் 
தைலவி தி மதி சுேனத்ரா ரணசிங்ஹவிடம் இ  
ெதாடர்பாக வினவியேபா , அ த்த கட்ட 
நிர்மாணப் பணிக க்கு நிதிேயற்பா கள் 
இல்ைலெயனத் ெதாிவித் ள்ள கூற்  
உண்ைமயானதா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) (i) இன்றளவில் நின் ேபா ள்ள நிர்மாணப் 

பணிகைள மீண் ம் ஆரம்பிக்க நடவ க்ைக 
எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அத்திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minster of Higher Education and Highways: 

(a) Will he inform this House-  

 (i) whether he is aware that the work of 
broadening the  road from Pepiliyana to 
W.A. Silva Mawatha in Pamankada, which 
was carried out by the Road Development 
Authority, has been discontinued; 

 (ii) whether he admits that the vehicles plying 
from Horana to Colombo are caught up in a 
huge traffic congestion and environment 
also is  greatly polluted as a result of this 
situation; and 

 (iii) whether the statement made by the 
Chairperson of the Regional Development 
Committee of Dehiwala, Mrs. Sunethra 
Ranasinghe, in response to a query made in 
this regard from her by a person named Mr. 
Thissa de Silva, a civil engineer residing at 
Sunethradevi Road, to the effect that 
monetary allocations are not available for 
the future construction work, is true? 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) whether action will be taken to 
recommence the construction work which 
has been discontinued  by now; and 

 (ii) if so, of the date on which it will be 
recommenced? 

(c) If not, why? 

87 88 
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ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා. 

(අ) (i) නැත. මාර්ගය පුළුල් කිරීම සඳහා ඉඩම් අත් පත් 
කර ගැනීෙම් කටයුතු දැනට සිදු ෙකෙරමින් පවතී. 

 (ii) පැපිලියාන සිට පාමංක දක්වා වන ෙකොටස පුළුල් 
කර සංවර්ධන කටයුතු අවසන් වන ෙතක් මාර්ග 
තදබදය ඇතුළු අෙනකුත් ගැටලු පවතිනු ඇත. 

 (iii) තුන්වන පාර්ශව්යක් විසින් කරන ලද පකාශයක් 
පිළිබඳ කරුණු ෙනොදනිමි. 

(ආ) (i) ඔව්. 

 (ii) ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීෙම් කටයුතු අවසන් වූ පසු 
සංවර්ධන කාර්යය ආරම්භ කරනු ලැෙබ්. 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පළමුවන අතුරු පශ්නය. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, පැපිළියාෙන් සිට පාමංකඩ දක්වා ඉඩම් අත්පත් 
කර ගැනීෙම් කටයුතු ෙකොච්චර කාලයකින් ෙම් වන ෙකොට පමාද 
ෙවලා තිෙබනවාද? පැපිළියාන දක්වා සංවර්ධනය වූ දිනයත් එක්ක 
පැපිළියාෙන් සිට පාමංකඩට සංවර්ධනය වීමට ඔය ඉඩම් අත්පත් 
කර ගැනීෙම් කියාවලිය සඳහා දැනට ෙකොච්චර කාලයක් ගත 
ෙවලා තිෙබනවාද?  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒක පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් ඉඳලා පටන් ගත් එකක්. ඒ 

කටයුතු දැනට කරෙගන යනවා. ෙමොකද, පවරා ගැනීම 
සම්බන්ධෙයන් විෙරෝධතා ව්යාපාර  එනවා. ඔබතුමා ඒක දන්නවා 
ෙන්. It is very difficult to acquire lands in urban areas. So, 
it takes a long time.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙම් අත්පත් කර ගැනීෙම් කියාවලියට ෙකොච්චර කාලයක් ගත 

ෙවලා තිෙබනවාද? 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපි ඒ කටයුතු අවසන් කරන්න - 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මා අහන පශ්නයට උත්තර ෙදන්ෙන් නැතිව- [බාධා කිරීමක්] 

ෙහොඳයි.  

මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි, ගරු කථානායකතුමනි.  
ඉංජිෙන්රු මහත්මයා ෙම් පිළිබඳව සුෙන්තා රණසිංහ මැතිනිය හමු 
වී විමසූ අවස්ථාෙව් දී ඉදිරි ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා මුදල් ෙනොමැති 
බව කිව්වාද?   

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඇත්ත වශෙයන්ම තුන්වැනි පාර්ශ්වයක් විසින් කියපු ෙදයක් 

ගැන අපට කිසිවක් කියන්න බැහැ. ඒක සුෙන්තා රණසිංහ 
මැතිනියෙගන්ම අහන්න ඕනෑ.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
සුෙන්තා මැතිනිය තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පක්ෂෙය්, ෙදහිවල 

පාෙද්ශීය සංවර්ධන කමිටුෙව් සභාපතිනිය ෙන්. එතුමියෙගන් 
අහන්න පුළුවන් ෙන්, ෙමෙහම කිව්වාද කියලා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
We cannot ask the third parties as to what they have 

said. You can ask Mrs. Sunethra. You can give a call and 
ask her.  She is an old friend of yours.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මා අහන්ෙන්, ඔබතුමා ඒ ගැන අහන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි 

කියලායි. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමා කියනවා නම් මා අහන්නම්. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඔව්. අහලා අපට වාර්තා කරන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
බංෙකොෙලොත් නම් "බංෙකොෙලොත්" කියලා කියන්න. 

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
ගරු කථානායකතුමනි, -[බාධා කිරීම්] 

  
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මන්තීතුමා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
එහි පවරා ගැනීම් නවත්වන්න කියලා දන්වා තිෙබනවා. 

ඔබතුමා check කරලා බලන්න. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමන්ලා කියලා තිෙබනවා, ඉඩම් ෙදන්න එපාය කියලා. 

ඒකයි පශ්නය. 

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
නැහැ, නැහැ. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමන්ලා කියලා තිෙබනවා, ඉඩම් ෙදන්න එපාය කියලා.  

ෙබලිඅත්ෙත්ත් එෙහමයි; ඔය කියන තැනත් එෙහමයි.  හැම තැනම  
ඔෙහොමයි.    

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
එතැන ඉඩම් දීෙම් කිසිම පශ්නයක් නැහැ.  එම ඉඩම් 

සම්බන්ධෙයන් ෙහොඳ valuation එකකුත් කරලා තිෙබනවා. 
මිනිස්සු බලාෙගන ඉන්නවා,  ඉඩම් ෙදන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ගරු ඇමතිතුමා ඒ සම්බන්ධෙයන් අවශ්ය පියවර  

ගන්න.  

ෙදවන වටය. පශ්න අංක 4 - 983/'16 - (2), ගරු අජිත් 
මාන්නප්ෙපරුම මහතා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අජිත් මාන්න ප්ෙපරුම මන්තීතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා 
සතියක් කල් ඉල්ලනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

යුද හමුදා ෙරෝහලට ආධාර පිණිස පැවැත් වූ සංගීත 
සංදර්ශනය:  පෙව්ශ පත් විකිණීම 

இரா வ ைவத்தியசாைலக்கு நிதி ேசர்ப் க்கான 
இைச நிகழ்ச்சி:அ மதிச்சீட்  விற்பைன 

MUSICAL CONCERT HELD TO RAISE FUNDS FOR ARMY 
HOSPITAL: SELLING OF TICKETS 

 
994/’16 

 

 
5. ගරු එස.් සී. මුතුකුමාරණ මහතා (ගරු උදය පභාත් 

ගම්මන්පිල මහතා ෙවනුවට) 
     (மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண - மாண் மிகு உதய பிரபாத் 

கம்மன்பில சார்பாக)   
     (The Hon. S.C. Mutukumarana on behalf of the Hon. Udaya 

Prabhath Gammanpila) 
අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2): 

(අ) (i) 2016 සැප්තැම්බර් 24 දින යුද හමුදා ෙරෝහලට 
ආධාර පිණිස "වාෙයෝ" නමින් සංගීත 
සංදර්ශනයක් පැවැත්වීමට කටයුතු කර තිබූ බවත්;  

 (ii) එකී සංදර්ශනය සඳහා යුද හමුදා ෙරෝහෙල් ෙසේවය 
කරන ෙම්ජර් සහ ඉන් ඉහළ නිල දරන 
නිලධාරින්ට රු. 7,500/- පෙව්ශපත ෙදකක් ද, 
ෙසසු නිල දරන නිලධාරින්ට රු. 7,500/- එක් 
පෙව්ශපතයක් ද මිලදී ගැනීම අනිවාර්ය කර තිබූ 
බවත්; 

 (iii) එවැනි ඉහළ මුදලක් ෙගවීමට ෙනොහැකි වීෙමන් 
නිලධාරින් අසීරුතාවයට පත් වූ බවත්; 

 එතුමා දන්ෙන්ද? 

(ආ) එෙසේ බලහත්කාරෙයන් ලබා ගත් මුදල් නැවත 
නිලධාරින්ට ෙගවීමට පියවර ගන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම 
සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட 
வினா:  

(அ) (i) 2016 ெசப்ெரம்பர் 24ஆம் திகதி இரா வ 
ைவத்தியசாைலக்கு உத ம் ெபா ட்  

"வாேயா" என்ற ெபயாில் இைச நிகழ்ச்சி 
ெயான்ைற நடத்தவி ந்த  என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  நிகழ்ச்சிக்காக இரா வ ைவத்திய 
சாைலயில் பணியாற் ம் ேமஜர் மற் ம் அதற்கு 
ேமற்பட்ட பதவிகைள வகிக்கின்ற உத்திேயாகத் 
தர்க க்கு பா 7500/- அ மதிச் சீட் க்கள் 
இரண் ைன ம், ஏைனய பதவிகைள வகிக் 
கின்ற உத்திேயாகத்தர்க க்கு பா 7,500/- 
அ மதிச் சீட்  ஒன்ைற ம் ெகாள்வன  
ெசய்தல் கட்டாயமாக்கப்பட் ந்த  என்ப 
ைத ம்; 

 (iii) அத்தைகய அதிகூ ய ெதாைகையச் ெச த்த 
யாமல் உத்திேயாகத்தர்கள் சிரமத்திற்கு 

உள்ளாகினர் என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா?  
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(ஆ) இவ்வா  பலவந்தமாக ெபற்ற பணத்ைத உத்திேயா  
கத்தர்க க்கு தி ப்பிச் ெச த்த நடவ க்ைக 
எ ப்பாரா என்பைத அவர் இச்சைபயில் 
அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs: 

(a) Is he aware that- 

 (i) a musical concert by the name of “Wayo” 
was scheduled to be held on 24th September 
2016, to raise funds for the Army hospital; 

 (ii) buying two tickets for  the  concert at the 
cost of Rs.7,500/= each had been made 
compulsory to the officers employed at the 
Army Hospital bearing the rank of Major  
and above, while  buying one ticket at the 
cost of Rs.7,500/= had been made 
compulsory to the officers in the other 
ranks; and 

 (iii) the officers have faced inconvenience due to 
the inability to pay such a large sum of 
money? 

(b) Will he inform this House whether action will be 
taken to refund the money thus forcefully obtained 
from the particular officers? 

(c) If not, why? 

 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා (ආරක්ෂක රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன - பா காப்  இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardene - State Minister of 
Defence) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 

 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) පෙව්ශපත මිලදී ගැනීම අනිවාර්ය කර ෙනොතිබූ බව යුද්ධ 
හමුදාපතිතුමා වාර්තා කර ඇත. එම වාෙයෝ සංගීත පසංගය 
ෙවනුෙවන් රු.7500.00ක් වටිනාකමින් යුත් පෙව්ශපත 85ක් 
මුදණය කළ අතර, ඉන් පෙව්ශපත 84ක් විෙශේෂඥ ෛවද්ය 
නිලධාරින් හා යුද්ධ හමුදා ෙසෞඛ්ය ෙසේවා ජනරාල් විසින් 
කිසිදු බල කිරීමකින් ෙතොරව ස්ව කැමැත්ෙතන් මිලදී ෙගන 
ඇත. 

 (iii) පැන ෙනොනඟී. 

(ආ) පැන ෙනොනඟී. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 

තෘණ බිම් සඳහා ෙවන් කර ඇති ඉඩම් : මුදා ගැනීම 
ேமய்ச்சல் நிலத் க்ெகன ஒ க்கப்பட் ள்ள 

காணிகள்: மீட்  
LANDS SET ASIDE AS GRAZING LANDS: RELEASE 
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9. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා (ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා 
මහත්මිය ෙවනුවට) 

   (மாண் மிகு த்திக பதிரண - மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி 
ஸ்ரீஸ்கந்தராசா சார்பாக)  

    (The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. (Mrs) 
Shanthi Sriskandarasa)   

  තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ     
පශ්නය - (2): 

(අ) (i) මුලතිව්, වව්නියා සහ මන්නාරම දිසත්ික්කවල පශු 
සම්පත් සඳහා වූතෘණ බිම් සඳහා ෙවන් කර      
ඇති ඉඩම් පමාණය, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 

 (ii) මුලතිව් පෙද්ශෙය් පශු සම්පත් සඳහා වූතෘණ බිම් 
ෙලස පකාශයට පත්ෙකොට ඇති ඉඩම් මුදා 
ගැනීමට වනජීවී ආරක්ෂක අංශය විසින් අවසර දීම 
පතික්ෙෂේප කරමින් සිටින බව දන්ෙන්ද; 

 (iii) පශු පාලනෙය් නිරතවන්නන් මුහුණ ෙදන 
පශන්වලට විසඳුම් ලබාදීමක් වශෙයන් තෘණ බිම් 
ෙලස ෙවන්කර තිෙබන ඉඩම්, වනජීවී      
ආරක්ෂක අංශෙයන් මුදවාෙගන පශු පාලනෙය් 
නිරතවන්නන්ෙග් පෙයෝජනය සඳහා ලබා දීමට 
පියවර ගන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
வ வாதார அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் அைமச் 

சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) ல்ைலத்தீ , வ னியா மற் ம் மன்னார் 
மாவட்டங்களில் கால்நைடகளின் ேமய்ச்சல் 
நிலங்க க்காக ஒ க்கப்பட் ள்ள காணிகளின் 
அள , தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தில் கால்நைடகளின் 
ேமய்ச்சல் நிலங்களாக பிரகடனப்ப த்தப் 
பட் ள்ள காணிகைள மீட்ெட க்க அ மதி 
வழங்குவைத வனசீவராசிகள் பா காப் ப் பிாி  
நிராகாித்  வ வைத அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (iii) கால்நைட வளர்ப்பில் ஈ ப பவர்கள் எதிர் 
ேநாக்கும் பிரச்சிைனக க்கு தீர்  வழங்கும் 

கமாக ேமய்ச்சல் நிலங்களாக ஒ க்கப் 
பட் ள்ள காணிகைள, வனசீவராசிகள் 
பா காப் ப் பிாிவி ந்  மீட்ெட த்  
கால்நைட வளர்ப்பில் ஈ ப பவர்களின் பயன் 
பாட் க்காக ெபற் க் ெகா ப்பதற்கு 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம், 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

asked the Minister of Sustainable Development and 
Wildlife: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the extent of lands set aside as grazing lands 
for livestock in  Mullaitivu, Vavuniya and 
Mannar Districts; 

 (ii) whether he is aware that the Wild Life 
Protection Division has been refusing to 
permit the release of the lands which have 
been declared as grazing lands for livestock 
in Mullaitivu area; and 

 (iii) whether he will take steps to get the lands 
set aside as grazing lands released from the 
Wild Life Protection Division and make 
them available for the use of those engaged 
in livestock farming as a solution for the 
issues faced by them? 

(b) If not, why?  
 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera)  
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 

කරනවා. 
 

(අ) (i) වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් මුලතිව්, 
වව්නියා සහ මන්නාරම් දිස්තික්ක තුළ, වනසත්ව හා 
වෘක්ෂලතා ආරක්ෂක ආඥා පනෙත් පතිපාදන පකාරව 
පකාශයට පත් කර ඇති වනජීවී රක්ෂිත තුළ පශු සම්පත් 
සඳහා වූ තෘණ බිම් සඳහා ඉඩම් ෙවන් කර ෙනොමැත. 

 (ii) වනජීවී රක්ෂිත තුළ පශු  සම්පත් සඳහා වූ තෘණ බිම් ෙවන් 
කර ෙනොමැති බැවින් ෙමය අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iii) පශු සම්පත් සඳහා වන තෘණ බිම් වනජීවී රක්ෂිත තුළ ෙවන් 
කර ෙනොමැති ෙහයින් ෙමය අදාළ ෙනොෙව්. 

(ආ)  අදාළ ෙනොෙව්. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 12 - 984/'16 - (2), ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම 

මහතා. 
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා 
සතියක් කල් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 

පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 13-995/'16-(2), ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල 

මහතා. 
 

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල 

මන්තීතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අමාත්යතුමා, උත්තරය table කරන්න. Hon. 

Minister, you can table the Answer.  
 

ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා  
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
Hon. Speaker, the Supreme Court has granted leave to 

proceed with the case. Since it is being heard at the 
Supreme Court, I request that this Question be deferred 
until the court proceedings are over.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Okay.    

 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැසව්ීම් 

பாரா மன்ற அமர்  
SITTINGS OF THE PARLIAMENT 

 

I 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move, 

"That notwithstanding the   provisions of  Standing  Order No. 7 of 
the Parliament and the motions agreed to by Parliament on 08.03.2016 
and 09.01.2017, the hours of sittings of Parliament on  Tuesday,  24th 
January, 2017, shall be 9.30 a.m. to 7.30 p.m..  At 10.30 a.m. Standing 
Order No. 7(5) of the Parliament shall operate.  At 7.30 p.m. Mr. 
Speaker shall adjourn the Parliament without question put." 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 

II 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move, 

"That the sitting hours agreed to by Parliament on 08.03.2016 shall 
apply for Wednesday 25th, Thursday 26th and Friday 27th of January, 
2017."  

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
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ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් 
தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 
 
පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම පදනම (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) 

පනත් ෙකටුම්පත 
பா த ெதவரப்ெப ம மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) 

சட்ட லம் 
PALITHA THEWARAPPERUMA FOUNDATION 

(INCORPORATION) BILL   
 

ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම පදනම සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් 
ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතු ය." 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   

 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

 

පශන්ය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 

මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 
ෙකටුම්පත සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාත්යතුමා ෙවත 
පවරන ලදී. 

 
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப   ச க வ ட்டல் 
மற் ம் நலன் ாி அைமச்ச க்கு அறிக்ைக ெசய்யப்ப தற்காகச் 
சாட்டப்பட்ட . 

 
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be printed. 
 

The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 
Minister of  Social Empowerment and Welfare for report. 

 
තාක්ෂණ සහ සමාජ ෙසේවා වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා 
අධ්යාපන මධ්යසථ්ානය (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) පනත් 

ෙකටුම්පත 
 ெதாழில் ட்பத்ைத ம் ச க ேசைவைய ம் 

உயர்த் வதற்கான கல்வி நிைலயம்(கூட் ைணத்தல்) 
சட்ட லம் 

STUDY CENTRE FOR THE ADVANCEMENT OF TECHNOLOGY 
AND SOCIAL WELFARE (INCORPORATION) BILL  

  
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"තාක්ෂණ සහ සමාජ ෙසේවා වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා අධ්යාපන 
මධ්යස්ථානය සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට 
අවසර දිය යුතු ය." 
 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 

 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

 
පශන්ය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 

මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 
ෙකටුම්පත විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවත පවරන ලදී. 

 
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப   
ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்ச க்கு அறிக்ைக ெசய்யப்ப தற்காகச் 
சாட்டப்பட்ட . 

  
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be printed. 
 

The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 
Minister of Foreign Affairs for report. 

  
කල්තැබීම 

ஒத்திைவப்  
ADJOURNMENT 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් තැබිය 

යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.  
 

පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට,  සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව, ගරු අනුර 

දිසානායක මන්තීතුමා. 

 ඊට පථම ෙම් කාරණය පිළිබඳව මා ෙමම ගරු සභාෙව් 
අවධානය ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි. මම විෙශේෂෙයන්ම 
ෙදපාර්ශ්වෙයන්ම ඉල්ලා සිටිනවා, ෙමම විවාදය කාරණාවට 
අදාළව, චරිත ඝාතනවලින් ෙතොරව, ආදර්ශවත්, ෙගෞරවනීය 
විවාදයක් වශෙයන් පවත්වාෙගන යන ෙලස. මම ෙම් අවස්ථාෙව් දී 
ගරු මන්තීවරුන් සියලුෙදනාෙගන් ඒ ඉල්ලීම කරනවා. ඒ වාෙග්ම 
ෙමම විවාදය මුළුමනින් සජීවිව විකාශනය වන බවත් මා දන්වන්න  
කැමැතියි.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
සම්බන්ධතා ගැන කථා කරන්න ෙවනවා. ඒක චරිත 

ඝාතනයක් ෙනොෙවයි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා, වාඩි ෙවන්න.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙපෞද්ගලිකව කිසිවකුෙග් චරිත 

ඝාතනයක් කරන්න මා අෙප්ක්ෂා කරන්ෙන් නැහැ. හැබැයි 
ෙහොරාට, "ෙහොරා" කියන්න මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙබොෙහොම ෙහොඳයි.   
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මා ෙදපාර්ශ්වයටමයි ඒ කාරණය කිව්ෙව්. එක් පාර්ශ්වයකට 

පමණක් ෙනොෙවයි.   

 
ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර 

නිකුතුව පිළිබඳ සිදු වූ අකමිකතා 
இலங்ைக மத்திய வங்கியின் திைறேசாி றி 

விநிேயாகத்தில் உள்ள ஒ ங்கீனங்கள் 
IRREGULARITIES IN ISSUANCE OF CENTRAL BANK 

TREASURY BONDS   
 

[පූ.භා. 10.41] 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව්දී මා 

පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් සභාපති සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 
මන්තීතුමා විසින් 2016 ඔක්ෙතෝබර් 28වන දින පාර්ලිෙම්න්තුව හමුෙව් 
තබන ලද ශී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර 
නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මූල්ය අකමිකතා ෙසොයා බැලීෙම් වාර්තාෙව් පහත 
කරුණු ෙපන්වා දී තිෙබ්.  
 

1. 2015 ෙපබරවාරි 27 වන දින -ගරු කථානායකතුමනි, 2016 මාර්තු 29 
කියලාත් ෙමහි සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒක අදාළ වන්ෙන් නැහැ. 
එක ගනුෙදනුවයි අදාළ වන්ෙන්- භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුතුෙව්දී 
එදිනට අදාළව රුපියල් මිලියන 1,674කට වැඩි අවාසියක් රජයට සිදු වී 
ඇති බව හා එම අවාසිය වළක්වා ගැනීමට බලධාරින් වගකිව යුතු බව; 

2. අදාළ බැඳුම්කර ගනුෙදනුෙව්දී මහ බැංකු අධිපතිවරයා ඊට බලපෑමක් 
ඇති වන ෙලස කටයුතු කර ඇති බව, ඔහු ඍජුවම ඊට වගකිව යුතු බව 
සහ ඔහුට සහ අදාළ අෙනකුත් නිලධාරින්ට එෙරහිව නීතිය කියාත්මක 
කළ යුතු බව; 

3. හිටපු මහ බැංකු අධිපතිවරයාෙග් ඥාති සබඳතාවක් ඇති මූල්ය 
ආයතනය විසින් පශ්නගත බැඳුම්කර ගනුෙදනුව මඟින් අතිමහත් අයුතු 
ලාභයක් ලබා ඇති බව; 

4. ෙමම බැඳුම්කර නිකුතුෙව්දී සිදු වූ අකමිකතා නිසා සිදු වූ පාඩුව හා 
බැඳුණු කරුණු ෙහේතුෙවන් සමස්ත ආර්ථිකයට බලපෑමක් සිදු වී ඇති 
බව; 

5. ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදලට රුපියල් මිලියන ගණනක පාඩුවක් සිදු 
වී ඇති බව, බැඳුම්කර කියාවලිය තුළ අයුතු වාසි ලබා ගැනීමට ඇතැම් 
පාථමික ෙවෙළඳුන්ද, මහ බැංකුෙව්, ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදෙල් හා 
ලංකා බැංකුෙව් ඇතැම් නිලධාරින්ද අයථා ෙලස කටයුතු කර ඇති බව, 
ඔවුන් ෙසොර එකමුතුවක් ෙලස කටයුතු කර ඇති බව; 

ඉහත කරුණු අනුව ආණ්ඩුව ජනවාරි මාසෙය් 8 වන දින ජනවරමට 
පටහැනිව කටයුතු කරමින් රටට මහත් පාඩුවක් සිදු කර ඇති බැවින් එම 
දූෂිත ගනුෙදනුවලට හවුල්කරුවන්ට දඬුවම් දිය යුතු බවත්, අවභාවිතා වූ 
මුදල් නැවත රජයට ලබා ගැනීම ෙවනුෙවන් අවශ්ය පියවර ගත යුතු බවත් 
ෙයෝජනා කර සිටිමි." 

ගරු කථානායකතුමනි, මා පළමුෙකොටම ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී දීර්ඝ 
සාකච්ඡාවකින් අනතුරුව  ෙමම විවාදය සඳහා කාලය ලබා දීම 
පිළිබඳව.  අද දින ෙබොෙහෝ වැඩ කටයුතු ඉක්මනින් අවසන් 
කරන්න කියලා ඔබතුමා උත්සාහ දැරුෙව් ආන්ෙදෝලනයට තුඩු දී 
තිෙබන ෙම් බැඳුම්කර ගනුෙදනුව පිළිබඳව  විවාදය පැවැත්වීම 
සඳහා අද උෙද් 10.30 සිට සවස 7.30 දක්වා දීර්ඝ කාලයක් ලබා 
දීමටයි. ඒ සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමා දරපු  උත්සාහය  පිළිබඳව මා 
ඔබතුමාට ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.   

අපි අද ෙම් සාකච්ඡාවට බඳුන් කරන්ෙන් මෑත කාලෙය් 
ලංකාෙව් මූල්ය ෙවෙළඳ ෙපොළට ඇති කරන ලද මහා අවාසි 
සහගත විකෘතියත්, සමස්ත ආර්ථිකෙය් චලනයන්ට ඇති කරන 
ලද මහා අවාසි සහගත බලපෑමත්, ඒ වාෙග්ම අෙප් රෙට් 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවක ෙසේවිකාවන්ෙග් අර්ථ සාධක 
අරමුදලට කරන ලද මහා විනාශයත්, එයින් අෙප් රෙට් ආර්ථික 
ෙද්හයට ඇති වී තිෙබන බලපෑම පිළිබඳවත්, එම වංචනික මුදල් 
අත් පත් කර ගැනීම සහ එම වංචනිකයන්ට දඬුවම් ලබා දිය යුතුයි 
කියන ෙයෝජනාවත් පිළිබඳවයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, 2015 අවුරුද්ෙද් ෙපබරවාරි මාසෙය් 
27 වැනි දා ෙමම ගනුෙදනුව සිද්ධ වුණා. ෙමම ගනුෙදනුව සිද්ධ 
වුණු අවස්ථාව කියන්ෙන්, අෙප් රෙට් විෙශේෂ ෙද්ශපාලන 
අවස්ථාවක්. ජනවාරි මාසෙය් 08 වැනි දා එෙතක් පැවති පාලනය 
බිඳ වට්ටලා නව පාලනයක් ෙගොඩනඟා ගනු ලැබුවා. එෙතක් 
පැවති පාලනයට තිබුණු පධානම ෙචෝදනා තමයි වංචා, දූෂණ සහ 
නාස්තිය පිළිබඳව එල්ල වී තිබුණු ෙචෝදනා. ඒ නිසාම තමයි 
එවකට ජනාධිපති අෙප්ක්ෂක ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහත්මයා එක 
ෙව්දිකාවකදී කිව්ෙව්, ඔහු බලයට පත් වූ වහාම අෙප් රෙට් ගුවන් 
ෙතොටුපළවල් වසා දමනවා කියා. එහි අර්ථය වුෙණ්, ගුවන් 
ෙතොටුපළවල් වසා දමන එක ෙනොෙවයි. එහි අර්ථය වුෙණ්, කිසිදු 
ෙහොෙරකුට, වංචාකාරෙයකුට පැන යන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ 
කියන එකයි. ඒ නිසා ලංකා ඉතිහාසෙය් මැතිවරණ ෙව්දිකාවලදී 
වංචාව, දූෂණය හා නාස්තිය පිළිබඳව වැඩිෙයන්ම සාකච්ඡා වුණු 
මැතිවරණයක් බවට පත් වුෙණ් ජනවාරි මාසෙය් 08 වැනි දා 
පැවති ජනාධිපතිවරණයයි. ජනවාරි මාසෙය් 08 වැනි දා පැවති 
පාලනය බිඳ වැටුණාට පසුව එම අලුත් ජනවරම ෙගොඩ නැඟීම 
සඳහා මහත් බලාෙපොෙරොත්තුවක් සහිතව මැදිහත් වූ ජනතාවෙග් 
අෙප්ක්ෂාව බවට පත් වී තිබුෙණ් කුමක්ද? ඔවුන්ෙග් සාකච්ඡාවන් 
බවට පත් වී තිබුෙණ් කුමක්ද? ඔවුන්ෙග් බලාෙපොෙරොත්තු බවට 
පත් වී තිබුෙණ් කුමක්ද? ෙම් වංචනිකයන් ෙහළිදරවු කිරීමත්, එම 
ෙද්පළ යළි අත්පත් කර ගැනීමත්, එම වංචනිකයන්ට දඬුවම් ලබා 
දීමත් තමයි ඔවුන්ෙග් බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්. එවැනි විශාල 
අෙප්ක්ෂාවන් ඔවුන්ට තිබුණා.  

අෙප් රෙට් ෙපොදු ජනතාව ඒ සඳහා අදාළ ආයතනවලට 
ගිහිල්ලා පැමිණිලි කරන්න පටන් ගත්තා. අෙප් රෙට් ෙපොදු 
නිලධාරින් - ෙම් ගැන උනන්දුවක් දක්වන නිලධාරින්- ෙද්ශපාලන 
ව්යාපාරවලට ෙතොරතුරු ෙදන්න පටන් ගත්තා. ෙම් රෙට් ෙපොදු 
ජනතාව ෙම් වංචනිකයන්ට, දූෂිතයන්ට දඬුවම් ලබා දීම සඳහා 
මහා බලාෙපොෙරොත්තුවකින් කටයුතු කරපු උණුසුම්සහගත 
වකවානුවක් තමයි ෙපබරවාරි මාසෙය් 27 කියා කියන්ෙන්. එය, 
ජනවාරි මාසෙය් 08 වැනි දායින් පසුව දින 50ක්වත් ගත ෙවලා 
නැති ෙව්ලාවක්; වංචනිකයන්ට, දූෂිතයන්ට දඬුවම් ලබා දීම සඳහා 
මිනිසුන් මහත් බලාෙපොෙරොත්තුෙවන්, උෙද්යෝගෙයන් සාකච්ඡා 
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කරමින් තිබුණු ෙව්ලාවක්. හැබැයි, ජනතාව වංචනිකයන්ට, 
දූෂිතයන්ට දඬුවම් ලබා දීම සඳහා මහා අෙප්ක්ෂාසහගතව කටයුතු 
කරනෙකොට, මහ බැංකුව තුළ දියත් ෙවමින් තිබුෙණ් කුමක්ද? 
රෙට් වංචනිකයන්ට දඬුවම් දීම සඳහා උණුසුමක් ෙගොඩනැගී 
තිෙබනෙකොට මහ බැංකුව තුළ සැලසුමක් දියත් ෙවමින් තිබුණා, 
මහජනයාෙග් ෙද්පළ වංචා කරන්න; නැවත වංචාවකට අවතීර්ණ 
ෙවන්න. ඒ නිසා වංචනිකයන්, දූෂිතයන් අත් අඩංගුවට ෙගන 
දඬුවම් ලබා දීම සහ ෙද්පළ අත්පත් කර ගැනීම ආණ්ඩුෙවන් 
එළිෙය් සිටින ජනතාවෙග් අෙප්ක්ෂාවන් බවට පත් ෙවනෙකොට, 
ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ සාකච්ඡා බවට පත් වී තිබුෙණ් නැවත වංචාවක් 
සිදු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලායි. ඒ නිසාම තමයි ගරු 
කථානායකතුමනි, සෑම වංචාවකටම වඩා ෙම් මූල්ය පමාණය 
වාෙග්ම ෙමහි තිෙබන ගුණාත්මක හරය අපි අෙප් සාකච්ඡාවට ගත 
යුතුව තිෙබන්ෙන්.  

ෙම් ආණ්ඩුෙව් උණුසුම මැකී යන්නත් මත්ෙතන්,  දින 
50ක්වත් ගත ෙවන්න මත්ෙතන්  ෙමවැනි ගනුෙදනුවක් කරන්න 
සූදානම් වූ ආණ්ඩුවක් ඉදිරිෙය්දී කවර ආකාරෙයන් හැසිෙර්විද? 
ජනවරෙම් උණුසුමවත් මැකී යන්න මත්ෙතන් ෙමවැනි බරපතළ 
වංචනික ගනුෙදනුවකට අවතීර්ණ වන ෙලස ආශිර්වාද කරන්න 
පමණක් ෙනොෙවයි, ඔවුන් ආරක්ෂා කරන්නත් ෙපලෙඹන 
පාලනයක් ෙම් රෙට් මහජන ෙද්පළ ෙහොරකම් කරපු  
වංචනිකයන්ට දඬුවම් ෙදන්ෙන්ත් නැහැ; වංචා නතර කරන්ෙන්ත් 
නැහැ. 

ගරු කථානායකතුමනි,  අද ෙම් වංචාව හරහා ෙම් 
වංචනිකයන්ට දඬුවම් ලබා දීම සඳහා තිබුණු සදාචාරාත්මක 
අයිතිය, යුක්ති සහගත අයිතිය ෙම් ආණ්ඩුවට ගිලිහී තිෙබනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා වංචනිකයන්ට දඬුවම් ලබා ෙදන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? ගරු කථානායකතුමනි, දූෂිතයන්ට දඬුවම් ලබා දීම 
සඳහා සදාචාර සම්පන්න අයිතියක් නැහැ.  මහා පරිමාණ 
වංචනිකයන් අත්අඩංගුවට ගත්තාට පසුව ඔවුන් ඇතුළට ගන්නවා, 
බැඳුම්කර ෙහොරුන් එළිෙය් ඉන්නවා කියලා පුරාෙජ්රු ෙදොඩවන්න 
අද හැකියාව ලැබිලා තිෙබන්ෙන් ඒ නිසායි. ඒ හැකියාව ලැබී 
තිෙබන්ෙන් අන් කවරක් නිසාවත් ෙනොෙවයි, අද ෙම් ආණ්ඩුවට 
වංචනිකයන්ට, දූෂිතයන්ට දඬුවම් ලබා දීම සඳහා තිෙබන 
සදාචාරාත්මක යුක්ති සහගත අයිතිය පවා ෙම් බැඳුම්කර ගනු-
ෙදනුෙවන් ගිලිහී තිෙබන නිසයි. ඒ නිසා තවදුරටත් වංචනිකයන්ට 
දඬුවම් ෙදන්න, දූෂිතයන්ට දඬුවම් ෙදන්න දූෂිතයන්ට 
සදාචාරාත්මක අයිතියක් ෙනොමැති බව ෙමම ගනුෙදනුෙවන් ඉතා 
පැහැදිලිව ෙපන්නුම් කරමින් තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි,  අපි ෙද්ශපාලන ව්යාපාරයක් හැටියට 
ෙමම ගනු-ෙදනුව සිදු වූ ෙමොෙහොෙත් සිටම අෙප් අවධානය ෙම් 
ෙකෙරහි ෙයොමු කළා. ෙමම බැඳුම්කර ගනුෙදනුව සිදු ෙවන්ෙන්, 
ෙපබරවාරි මාසෙය් 27 ෙවනිදා.  අප මාර්තු මාසෙය් 15 ෙවනිදා 
මාධ්ය සාකච්ඡාවක් කැඳවා, ආණ්ඩුෙවන් එක් ෙදයක් ඉල්ලා 
සිටියා. එනම්, "මහ බැංකුෙව් බරපතළ වංචනික ගනුෙදනුවක් සිදු වී 
තිෙබනවා.  

ෙමම ගනු-ෙදනුවට අදාළව පරීක්ෂණ විධිමත්ව ඉටු කිරීමට 
නම්,  මහ බැංකු අධිපති අර්ජුන මෙහේන්දන් එම මුලසුෙන් 
තියාෙගන ෙම් පරීක්ෂණ කටයුතු ඉදිරියට ෙගන යන්න බැහැ. එම 
නිසා, කරුණාකර  ඔහු එම ධුරෙයන් තාවකාලිකව ඉවත් කර 
පරීක්ෂණ කටයුතු සිදු කර, එම පරීක්ෂණෙයන් පසු ඔහු වරදකරු 
ෙහෝ නිවැරදිකරු කිරීම මත ඔහුට නැවත පත්වීම ලබා ෙදන්න" 
කියලායි. ඒක ඉතාමත් සාධාරණ යුක්ති සහගත ඉල්ලීමක්. මහ 
බැංකුෙව් වංචනික ගනුෙදනුවක් සිදු වී තිෙබනවා. ඒ වංචනික 
ගනුෙදනුවට සෘජුවම මහ බැංකු අධිපතිවරයාෙග් නම සඳහන් වූ 
බව වාර්තා වී තිෙබනවා. ඒ නිසා වඩාත් සදාචාරාත්මක සම්පන්නව 

පරීක්ෂණය දියත් කළ යුතුව තිබුෙණ්, මහ බැංකු අධිපතිවරයා එම 
ධුරෙයන් තාවකාලිකව ඉවත් ෙකොට එම පරීක්ෂණය දියත් කිරීම 
හරහායි. හැබැයි, එම පරීක්ෂණය දියත් කරන්න තමුන්නාන්ෙසේලා 
සමත් වුෙණ් නැහැ. අනතුරුව, මා ෙමම ගරු පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී  
ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පකාශයක් කරමින් ගරු 
අගාමාත්යවරයාෙගන් ෙම් පශ්නය පිළිබඳව විමසා සිටියා.  

අගාමාත්යවරයා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී  ෙයෝජනා කළා, 
ෙමෙතක් බැඳුම්කර ගනු-ෙදනුෙව්දී තිබුණු පුද්ගලිකව කථා කර 
ගන්නා කමෙව්දය - private placement - ෙවනුවට ෙවන්ෙද්සි 
කමයට යන්න කියලා. ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් එම පකාශය 
හැන්සාඩ්ගත ෙවලා තිෙබනවා.  හැබැයි, ෙම් ගනු-ෙදනුෙව් මුළු 
පදනමම සකස් වී තිෙබන්ෙන් එෙතක් අනුගමනය කරන ලද 
කමෙව්දෙය් කිසිදු විධිමත්, පිළිගත් කමෙව්දයක් අනුව ෙවනස් 
කිරීමකින් ෙතොරව, කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අවසරයකින් ෙහෝ මුදල් 
අමාත්යවරයාෙග් ලිඛිත දැනුම්දීමකින් ෙහෝ මූල්ය මණ්ඩලෙය් 
එකඟතාවකින් ෙහෝ මූල්ය මණ්ඩලෙය් ෙයෝජනා සම්මතවීමකින් 
ෙතොරව මහ බැංකු අධිපතිවරයා එෙතක් අනුගමනය කරමින් 
තිබුණු කමෙව්දය මුළුමනින්ම ෙවනස් කිරීමට භාජනය කිරීම 
හරහායි. ගරු අගාමාත්යවරයා විසින් ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දී 
සඳහන් කළා,  එම ගනු-ෙදනුවට අවශ්ය වන මූලික පදනම සකස් 
කිරීම සඳහා එතුමාට  උපෙදස් දුන්නු බව.  

එතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට එෙසේ සඳහන් කළා පමණක් 
ෙනොෙවයි, අර්ජුන මෙහේන්දන් මහ බැංකු අධිපතිවරයා COPE එක 
හමුෙව් සාක්ෂි ලබා ෙදමින් කියා තිෙබනවා, එෙතක් අනුගමනය 
කරන ලද කමෙව්දය ෙවනස් කිරීම සඳහා උපෙදස් ලබා ෙදනු 
ලැබූෙය් අගාමාත්යවරයා විසින් බව. ඒ නිසා ෙම් ගනු ෙදනුෙව් 
මූලික පදනම සකස් වී තිෙබන්ෙන්, ෙමෙතක් අනුගමනය කරන 
ලද කමෙව්දෙය් කිසිදු විධිමත් කමෙව්දයක් අනුගමනය ෙනොෙකොට 
ෙවනස් කිරීමයි. ඒ ෙවනස් කිරීෙම් පදනම මත තමයි, ෙම් ගනු - 
ෙදනුවට අවශ්ය වන ෙදොරටු විවෘත වී තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා 
ආරම්භෙය් සිට ෙම් ගනු - ෙදනුව පිළිබඳව විශාල සාකච්ඡාවක් 
මතුවී තිෙබනවා. ගනු - ෙදනුව සිදු වූ ෙමොෙහොෙත්දීම විධිමත් 
පරීක්ෂණයක් සඳහා අදාළ ආයතනවලට ෙමය ෙයොමු කළ යුතුව 
තිබුණා. එක්ෙකෝ, අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත; 
එක්ෙකෝ, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව 
ෙවත; එෙහමත් නැත්නම්, අලුතින් පිහිටුවන ලද මූල්ය අපරාධ 
විමර්ශන ෙකොට්ඨාසය ෙවත ෙමය ෙයොමු කළ යුතුව තිබුණා. 
එවැනි ෙගොඩනඟා තිෙබන විධිමත් ආයතන ව හයක් කරා ෙමම 
පරීක්ෂණය දියත් කළ යුතු වීම තමයි වඩාත් වග කිව යුතු 
සම්පන්න ආණ්ඩුවක කාර්ය භාරය ෙවලා තිබුෙණ්. වඩාත් වග කිව 
යුතු ආණ්ඩුවක කාර්ය භාරය බවට පත්වී තිෙබන්ෙන් තමන් ෙවත 
පවරා තිෙබන බලයත්, ඒ බලය හරහා පනවා තිෙබන අණ පනත් 
අනුවත්, ඒ අණ පනත්වලට අනුකූල වන පරිදි පිහිටුවා තිෙබන 
ආයතනයන් ෙවත ෙමම පරීක්ෂණ කටයුතු ෙයොමු කිරීමයි. හැබැයි, 
එවැනි ෙයොමු කිරීමක් කරනවා ෙවනුවට, අගාමාත්යවරයා 
මැදිහත්වී එතුමා දන්නා හඳුනන එක් නීතිඥවරෙයක් ඇතුළුව 
නීතිඥවරු තුන්ෙදෙනකුෙග් කමිටුවක් පත් කළා.  

මා මීට කලිනුත් ෙම් සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 
සඳහන් කර තිෙබනවා. එයින් එක් නීතිඥවරෙයක් සිරිෙකොෙත්දී 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ඡන්ද නාම ෙල්ඛන සකස් කරන ෙකොට 
එම ඡන්ද නාම ෙල්ඛන බාරදීම සඳහා නාම ෙයෝජනා පතය 
අත්සන් කරන නීතිඥවරයා බවට පත්වී තිබුණා. නීතිඥවරු තුන් 
ෙදෙනකුෙග් කමිටුවක් පත් කරනවා. එය කිසිෙසේත්ම 
විශ්වාසනීයත්වයක් ෙගොඩ නගන කමිටුවක් ෙනොෙවයි. එම 
කමිටුෙව් ඇත්ත වුවමනාව ෙමොකක්ද? පිටස්තර සිට බලන්ෙනක් 
හැටියට ෙම් රෙට් ෙපොදු ජනතාවට බැලූ බැල්මට ඇ ෙඳන චිතය 
ෙමොකක්ද? සැබෑ ගනු - ෙදනුව වසන් කිරීම සඳහා දරන 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පයත්නයක් ෙලස තමයි එම කමිටුව අපි ෙත්රුම් ගත යුතුව 
තිෙබන්ෙන්. ඒක තමයි අෙප් අදහස. සැබෑ ගනු-ෙදනුව වසන් කර 
ගැනීම සඳහා දරන පයත්නයක්. ඇත්තටම සැබෑ ගනු-ෙදනුව 
ෙසොයා ගැනීම සඳහා නම්, ඊට අදාළ  අණ පනත්වලට අනුකූල වන 
පරිදි පිහිටුවා තිෙබන ආයතනයන් ෙවත ෙමම පරීක්ෂණ ෙයොමු 
කළ යුතුව තිබුණා. නමුත්, එවැනි ෙයොමු කිරීමක් සිදු වූෙය් නැහැ. 
අනතුරුව තමයි ෙමම පරීක්ෂණය COPE එක ෙවත ෙවත 
එන්ෙන්.  

ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මැතිතුමාෙග් සභාපතිත්වෙයන් මුලසුන 
දරන ලද ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව ෙවත ෙමම 
පරීක්ෂණය එනවා. එම කාරක සභාෙව් කියාකාරීත්වය 
පක්ෂපාතීයි කියලා කාට හරි කියන්න පුළුවන්. එම කාරක සභාව 
යම් පැරණි ෙද්ශපාලන වුවමනාවක් එක්ක නිෙයෝජනය කළාය 
කියලා කියන්න පුළුවන්. ෙම් වාෙග් ෙද්ශපාලන තර්ක ඉදිරිපත් 
කරන්න පුළුවන්. හැබැයි, ෙම් එවකට නිෙයෝජනය කරන ලද 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සංයුතිය අනුව ෙතෝරා පත් කර ගන්නා ලද ෙපොදු 
ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවයි. එම ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක 
සභාෙව් ෙමම කියාවලිය දියත් ෙවමින් තිබුණා. එම කියාවලිය 
දියත් ෙවමින් එහි අවසන් අදියර දක්වා ගමන් කරමින් තිබුණා. ඒ 
සඳහා වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීෙම් අවශ්යතාව ඇති ෙවමින් තිබුණා. 
මට හරියටම දින වකවානු මතක නැහැ. නමුත්, වාර්තාව අවසන් 
ෙකොට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා වූ කියාවලියක් 
දියත් ෙවමින් තිබුණා. ඒ කියාවලිය අඩපණ වුෙණ් ෙකොෙහොමද? 
හදිසිෙය් පාර්ලිෙම්න්තුව විසිරුවා හැරීමත් එක්ක එම ෙපොදු 
ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව අෙහෝසි වුණා පමණක් ෙනොෙවයි, 
එම ව්යාපාර කාරක සභාෙව් වාර්තාව ද අෙහෝසිවීමට භාජනය 
වුණා. ඒ නිසා ෙම් හැම අවස්ථාවකදීම ෙපන්නුම් කරමින් 
තිෙබන්ෙන් කුමක්ද?  

ෙමම වංචනිකයන් ෙසොයාෙගන ඔවුන්ට දඬුවම් ලබා දීම සහ 
එම ෙද්පළ අත්පත් කර ගැනීම සඳහා ආණ්ඩුවක් හැටියට කටයුතු 
කරනවා ෙවනුවට, එම වංචනිකයන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහාත්, එම 
වංචනිකයන් පිළිබඳව කර තිෙබන පරීක්ෂණය යට පත් කිරීම 
සඳහාත්, එම වංචනිකයන් පිළිබඳව කර තිෙබන ගනු-ෙදනුව ෙපොදු 
ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව හරහා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් වීම 
වැළැක්වීම සඳහාත් දියත් කරන ලද කියාවලිය බවට එය ප ත් වී 
තිබුණා. අනතුරුව සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාෙග් 
සභාපතිත්වෙයන් යුතුව අලුත් සාමාජිකයන්ෙගන් සැදුම්ලත් ෙපොදු 
ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවක්  පත් ෙවනවා.  

එම සාමාජිකයන් විසින් මහ බැංකුෙව් ගනු-ෙදනු පිළිබඳව 
විෙශේෂ විමර්ශනයක් සිදු කරනු ලැබූ අතර,  2015 අවුරුද්ෙද් 
ෙපබරවාරි මාසෙය් 27 බැඳුම්කර ගනු-ෙදනුව පිළිබඳව විෙශේෂිත 
පරීක්ෂණ කියාවලියක් ආරම්භ කරනවා. එය ආරම්භ කිරීෙම්දී රට 
තුළ ඇති ෙවච්ච සාකච්ඡාව කුමක්ද? සමහර අය එම ආරම්භ කිරීම 
විවිධ ආකාරෙයන් අර්ථ කථනය කරන්න උත්සාහ කළා. ෙමම 
ගනු - ෙදනුවට සම්බන්ධ අය කහ වතුෙරන් නාවා පිරිසිදු කර 
ගැනීම සඳහා දරන පයත්නයක් තමයි සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 
මන්තීතුමා සභාපතිත්වය දරන කාරක සභාව විසින් ඉටු කරන්ෙන් 
කියලා සමහර අය සාකච්ඡාවක් ෙගොඩ නැඟුවා. ඒ වාෙග්ම 
ආණ්ඩුව පැත්ෙතනුත් සාකච්ඡාවක් ෙගොඩ නඟලා තිබුණා. 

 "සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා විසින් මීට ෙපර ෙමම 
බැඳුම්කර ගනු-ෙදනුව පිළිබඳව විවිධ අදහස් ඉදිරිපත් ෙකොට 
තිෙබන නිසා ඔහු අපක්ෂපාතී ෙලස සලකන්න බැහැ. ඔහු 
සභාපතිවරයා හැටියට මුළු ෙකෝප් එෙක්ම අනුමැතියට යටත්ව 
කටයුතු කරනවා ෙවනුවට පක්ෂපාතීව කටයුතු කරනවා." යැයි 

කියලා ආණ්ඩුෙවන් තර්ක හැදුවා. අනික් පැත්ෙතන් තර්ක ෙගොඩ 
නැඟුවා, සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා සභාපතිධුරය දරන 
ෙකෝප් එක ආණ්ඩුෙව් වුවමනාවට අනුව කහ දි  යෙරන් නාවා 
පිරිසිදු කිරීෙම් කියාවලියට අනුව කටයුතු කරනවාය කියලා. 
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක් ෙපොදු 
ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් සභාපති ධූරය දැරීම 
සම්බන්ධෙයන් අප සතුටු වනවා. ඒ ෙහේතුෙකොටෙගන ෙමම 
ගනුෙදනුව කිසිෙසේත්ම යටපත් ෙවන්න ඉඩ ෙනොදී, ගනුෙදනුෙව් 
සැබෑ වග උත්තරකරුවන් සහ ගනු-ෙදනුෙවන් සිදු වී තිෙබන 
පාඩුවත්, එම පාඩුව අත්පත් කර ගැනීමත්, එම ගනු-ෙදනුවට 
සම්බන්ධ අයට දඬුවම් ලබා දීම සඳහාත් ඒකමතික නිර්ෙද්ශයන් 
සහිත වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්න එතුමා සමත් වී තිෙබනවා. 
"කහ වතුෙරන් නාවනවා" කියපු මන්තීවරුනුත් ඒකට අත් 
ඉස්සුවා. අපක්ෂපාතී නැති යැයි කියා ෙදොඩවන ලද  මන්තීවරුනුත් 
-සාමාජිකයනුත්- ඒකට අත් ඉස්සුවා. ඒ නිසා ෙම් ඉදිරිපත් කරන 
ලද ෙපොදු නිර්ෙද්ශයන් පිළිබඳව සෑම ෙදනාම ෙපොදු එකඟතාවකට 
ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒක සමත් වීමක් ෙනොෙවයිද? ෙපොදු ව්යාපාර 
පිළිබඳ කාරක සභාව තුළ ෙමම ගනුෙදනුව පිළිබඳව පරීක්ෂණ 
දියත් වන ෙමොෙහොෙත්දී විවිධ ආකාරෙය් කරුණු, අවලාද, ෙවන 
අයෙග් යටි වුවමනාවන් ඉටු කර ගන්න උත්සාහ කළා. නමුත් 
සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා සභාපතිත්වය දරපු ෙපොදු ව්යාපාර 
පිළිබඳ කාරක සභාවට හැකියාව ලැබුණා, සියලු ෙදනාෙග් 
ඒකමතික නිගමනයන්ට -නිර්ෙද්ශයන්ට- අදාළ එකඟතාවත්, 
වාර්තාෙව් සමහර කරුණු පිළිබඳව යම් පරස්පරතාවක් සහිත 
වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්න. අප ඒ ගැන සතුටු වනවා. ඒ 
වාර්තාව, ෙමම ගනු-ෙදනුව පිළිබඳව ඉතාමත් සවිස්තරාත්මක 
විස්තරයක් ඇතුළත් වාර්තාවක් බවට අද පත් වී තිෙබනවා. අන්න 
ඒ ඉතිහාසෙය් සිට දිග හැරුණු කියාවලිෙය් -ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ 
කාරක සභාෙව්-  වැදගත් වාර්තාව තමයි අද අප සාකච්ඡාවට බඳුන් 
කරන්ෙන්, ගරු කථානායකතුමනි. 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙපබරවාරි මාසෙය් 27වැනි දා 
බැඳුම්කර ගනු-ෙදනුව පිළිබඳව සිදු කළ ෙමම පරීක්ෂණය අෙප් 
රෙට් මහ බැංකුව විසින් සිදු කර තිෙබන බැඳුම්කර ගනුෙදනුවල 
එක් නියැදි පරීක්ෂණයක් කියලා මම කල්පනා කරනවා. ෙම්ක 
සමස්ත පරීක්ෂණයක් ෙනොෙවයි. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. කමිටුෙවන් 
නිර්ෙද්ශ කර තිෙබනවා, මීට ෙපර සිදුවූ බැඳුම්කර ගනු-ෙදනු 
පිළිබඳව ද මීට වඩා සවිස්තරාත්මක පරීක්ෂණයක් මහ බැංකුව 
විසින් සිදු කළ යුතුයි කියලා.  

ගරු කථානායකතුමනි, එෙලස නිර්ෙද්ශ කරන්න ෙහේතු වී 
තිෙබන්ෙන් අෙප් රෙට් සිදු වූ බැඳුම්කර ගනුෙදනුව වැනි දූෂිත ගනු 
- ෙදනු හරහා ෙම් රෙට් ආර්ථිකයටත්, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් 
ෙපෞද්ගලික අං ශෙය් ෙසේවක ෙසේවිකාවන්ෙග් ෙසේවක අර්ථසාධක 
අරමුදලටත් කර තිෙබන මහා විනාශය ෙහළිදරව් කරන නියැදියක් 
බවට ෙමම ගනු - ෙදනුව සම්බන්ධ පරීක්ෂණය පත් වී තිබීමයි. 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ පිළිබඳව කරුණු කීපයක් මම ඔබතුමාට 
ඉදිරිපත් කරන්න සූදානම්.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙමම බැඳුම්කර ගනු-ෙදනුවලදී ආන්ෙදෝලනයට 
තුඩු දී තිෙබන පධානම සමාගම තමයි, "පර්ෙපචුවල් ෙටෂරීස් 
සමාගම." ගරු කථානායකතුමනි, 2015.02.28 දින 
ආන්ෙදෝලනයට තුඩු දුන් ගනු-ෙදනුෙව් සිට 2016.05.31 දක්වා -ඒ 
කියන්ෙන් මාස 14ක් ඇතුළත- පර්ෙපචුවල් ෙටෂරීස් සමාගම 
විසින් සෘජුවම රුපියල් බිලියන 141ක බැඳුම්කර මිලදී ෙගන 
තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් පර්ෙපචුවල් ෙටෂරීස් සමාගම මාස 14ක් 
ඇතුළත රුපියල් ෙකෝටි 14,100ක බැඳුම්කර මිලදී ෙගන 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම පර්ෙපචුවල් ෙටෂරීස් සමාගම ෙවනුෙවන් 
ලංකා බැංකුව ඇතුළු සමහර රාජ්ය බැංකු රුපියල් ෙකෝටි 8,600ක 
බැඳුම්කර මිලදී ෙගන තිෙබනවා.  
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ගරු කථානායකතුමනි, ඒ කියන්ෙන් ආසන්න වශෙයන් 
ගත්ෙතොත් ෙම් මාස 14 ඇතුළත ෙමම පර්ෙපචුවල් ෙටෂරීස්  
සමාගම රුපියල් ෙකෝටි 23,000ක බැඳුම්කර මිලදී ෙගන 
තිෙබනවා. මිලදී ගන්නා රුපියල් ෙකෝටි 23,000න් සියයට 95ක්ම 
නැවත මිලදී ෙගන තිෙබන්ෙන් ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල 
විසින්. සෘජුව බිලියන 141යි, වකව බිලියන 86යි.  ඒ කියන්ෙන් 
රුපියල් බිලියන 227ක බැඳුම්කරවලින් නැවත සියයට 95ක් මිලදී 
ෙගන තිෙබන්ෙන් ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල. එම නිසාම පසු 
ගිය ෙනොවැම්බර් මාසෙය් මුදල් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළා, ෙමම 
බැඳුම්කර ගනු-ෙදනු හරහා ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදලට සිදු වී 
තිෙබන පාඩුව පිළිබඳ වාර්තාවක්. 

 මහ බැංකු අධිපතිවරයා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නිලධාරින්ෙග් 
කුටිෙය් සිටිනවා නම් මා අහනවා, මුදල් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් 
කරන ලද වාර්තාව මුදල් මණ්ඩලෙය් සියලු සාමාජිකයන්ට 
බලන්න දී නැවත එකතු කර ගත්තා ෙන්ද කියලා. මහ බැංකු 
අධිපතිවරයා එම වාර්තාව එළියට එන එක වැළැක්වූවා. ඒ ඇයි? ඒ 
වාර්තාෙව් නිශ්චිත ෙලස සඳහන් ෙකොට තිෙබනවා, ද්විතීයික 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළන් බැඳුම්කර මිලදී ගැනීම හරහා අදාළ කාලය තුළ 
ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදලට ඇති වී තිෙබන පාඩුව රුපියල් 
බිලියන 14.9යි කියලා. ඒ කියන්ෙන් රුපියල් මිලියන 14,900යි. 
මිලියන 14,900ක පාඩුවක් මාස 14ක් ඇතුළත ෙසේවක අර්ථසාධක 
අරමුදලට සිදුවී තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? පර්ෙපචුවල් 
ෙටෂරීස් සමාගම තමන් මිලදී ගන්නා සියලු බැඳුම්කරවලින් 
සියයට 95ක් ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදලට විකුණා තිෙබනවා 
නම්, ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදෙල් එම කාලය තුළ පාඩුව රුපියල් 
බිලියන 14.9ක්. ඒ කියන්ෙන් රුපියල් ෙකෝටි 1,490ක් ෙසේවක 
අර්ථ සාධක අරමුදලට පාඩු වී තිෙබනවා.  

ෙම් රෙට් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් වැඩ කරන ජනතාව තමන්ට 
ෙරෝගී අවස්ථාවකදී, තමන් විශාම යෑෙම්දී, හදිසි උත්සවයකදී 
එෙහම නැත්නම් තමන්ෙග් ජීවිත ආරක්ෂාව ෙවනුෙවන් ෙගොඩ 
නඟා තිෙබන ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල ඉතා කුඩා 
කණ්ඩායමකට ගිල ගැනීමට අවශ්ය වන ඉඩකඩ නිර්මාණය කරලා 
තිෙබනවා. මාස 14ක් ඇතුළත ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදෙල් 
රුපියල් ෙකෝටි 1,490ක පාඩුවට අදාළ මුදල් ගලා ෙගන ගිහිල්ලා 
තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහේටද, ගරු කථානායකතුමනි? එම මුදල් ගලා 
ෙගන ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන් පර්ෙපචුවල් ෙටෂරීස් සමාගමටයි, ගරු 
කථානායකතුමනි. පර්ෙපචුවල් ෙටෂරීස් සමාගම එම කාලය තුළ 
අත් පත් කර ගන්නා ලද ලාභය මා කියන්නම්. 

2015 ජනවාරි මාසෙය් 1වැනි දා සිට මාර්තු මාසෙය් 31වැනි දා 
දක්වා වූ මාස තුනට ෙමම සමාගම ලැබූ ලාභය රුපියල් මිලියන 
959යි. 2015 අෙපේල් 1වැනි දා සිට 2016 මාර්තු 31වැනි දා දක්වා වූ 
මූල්ය වසෙර් පර්ෙපචුවල් ෙටෂරීස් සමාගෙම් ලාභය රුපියල් 
මිලියන 5,124යි. 2016 අෙපේල් මාසෙය් 1වැනි දා සිට 2016 වසෙර් 
9වැනි මාසෙය් 30වැනි දා දක්වා -ඒ අදාළ මාස හය ඇතුළත- 
පර්ෙපචුවල් ෙටෂරීස් සමාගෙම් ලාභය රුපියල් මිලියන 6,815යි. 

 ආසන්න වශෙයන් ගත්ෙතොත්, සාකච්ඡාවට බඳුන් කරන ෙමම 
මාස 21 ඇතුළත පර්ෙපචුවල් ෙටෂරීස් සමාගම අත්පත් කරගන්නා 
ලද ලාභය රුපියල් මිලියන 13,000 ඉක්මවනවා. මූල්ය පිළිබඳ 
විෙශේෂඥෙයක් වන අෙප් ගරු සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමා ෙම් ගරු 
සභාෙව් දැන් ඉන්නවා. එතුමාෙගන් මම අහනවා, මාස 21ක් 
ඇතුළත රුපියල් මිලියන 13,000කට අධික ලාභයක් උපයා ගත 
හැකි වන්ෙන් කවර සමාගමකටද; කවර business එකකටද; 
ෙමොන බැංකුවකටද; ෙමොන මූල්ය සමාගමකටද; ෙමොන 
කර්මාන්තයකටද; ෙමොන ෙසේවා ෙවෙළඳ ෙපොළකටද කියා.  ෙම් 
කිසිවකට මාස 21ක් ඇතුළත රුපියල් මිලියන 13,000ක ලාභයක් 

උපයන්න බැහැ. ගරු කථානායකතුමනි, අඩුම තරමින් කුඩු 
විකුණාවත් එම මුදල ෙසොයන්න බැහැ. රුපියල් මිලියන 13,000ක්. 
ඔබතුමන්ලා ඒ ගැන කල්පනා කර බලන්න.  

ගරු කථානායකතුමනි, අදාළ කාලය ඇතුළත බැඳුම්කර 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ සමාගම්වල වත්කම් වැඩිවී තිෙබන ආකාරය 
පිළිබඳ විස්තර මා ළඟ දැන් තිෙබනවා. අනික් සියලු සමාගම්වල 
වත්කම් වර්ධනය වී තිෙබන්ෙන් සියයට 31කින්; බැඳුම්කර 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළහි පාථමික ගැනුම්කරුවන්ෙග් වත්කම් වැඩිවී 
තිෙබන්ෙන් සියයට 31කින්. නමුත්, ෙමම පර්ෙපචුවල් ෙටෂරීස් 
සමාගෙම් වසර ෙදකකදී වත්කම් වැඩිවීෙම් පමාණය සියයට 
1,853යි. බැඳුම්කර ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ අනික් සියලුම පාථමික 
ගැනුම්කරුවන්ෙග් වත්කම් පමාණය සියයට 31කින් වර්ධනය 
ෙවන ෙකොට, මහ බැංකු අධිපතිවරයාෙග් බෑනනුවන් නිෙයෝජනය 
කරන සමාගෙම් වත්කම් පමාණය අවුරුදු ෙදකක් ඇතුළත සියයට 
1,853කින්, ඒ කියන්ෙන් දහඅට ගුණයකින් වර්ධනය ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම් කියන්ෙන් ෙනොවැම්බර් මාසෙය් මූල්ය මණ්ඩලය 
විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද වාර්තාවයි. ෙම් වාර්තාව තමයි මහ 
බැංකුව විසින් හංගලා තිෙබන්ෙන්. ෙමම වාර්තාෙව් ඉතා 
පැහැදිලිව සඳහන් කර තිෙබනවා, වසර ෙදකක් ඇතුළත  එම 
සමාගම තමන්ෙග් වත්කම් සියයට 1,853කින් වර්ධනය කරෙගන 
තිෙබන බව.  

ආදායම ෙමෙසේ වර්ධනය කර ගැනීම පිටුපස ෙම් අයථා 
ගනුෙදනු සැඟවී නැද්ද? ඒක ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන් කාටද? 
ෙම්ක කවර සමාගමක්ද ගරු කථානායකතුමනි? එපමණක් 
ෙනොෙවයි, ෙමම සමාගෙම් ෙසේවය කරන්ෙන් 14ෙදනායි, ඒ අය 
අතරින් ෙම් පිළිබඳව නිපුණතාවක්-ශක්යතාවක් - තිෙබන අය 
ඉන්ෙන් පස්ෙදනායි කියා මූල්ය මණ්ඩලෙය් වාර්තාෙව්ම කියා 
තිෙබනවා. ඒ ෙක්ෂේතය පිළිබඳව අත්දැකීම් තිෙබන, නිපුණතාවක් 
තිෙබන අය පස්ෙදනායි එහි ඉන්ෙන්. කාර්ය මණ්ඩලෙය් 
14ෙදනායි ඉන්ෙන්. 14ෙදෙනකුෙගන් යුත් කාර්ය මණ්ඩලයක් 
සිටින සමාගමක් අවුරුදු ෙදකක් -මාස 21ක් - ඇතුළත තමන්ෙග් 
වත්කම් පමාණය සියයට 1,853කින් වර්ධනය කර ගන්නවා නම්, 
මුළු ලාභය රුපියල් මිලියන 13,000 දක්වා වර්ධනය කර ගන්න 
සමත් ෙවනවා නම් එය පරීක්ෂාවට භාජන කළ යුතු සමාගමක් 
ෙනොෙවයිද, ගරු කථානායකතුමනි? එම නිසා ෙමම ගනු - ෙදනුෙව් 
එක පාර්ශ්වයක් හරි පැහැදිලියි. ඒ ෙමොකක්ද? වංචා කරන ලද 
මුදල් තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ගනු-ෙදනුවක් සම්බන්ධෙයන් නඩුවක් 
විභාග කිරීෙම්දී අපට කරුණු කීපයක් ඕනෑ. එකක් තමයි, වංචාවට 
හවුල් වුණු එක්ෙකනා. ඊළඟට, වංචාෙව් කියාවලිය. ඊළඟට, 
උපයා ගන්න ලද වත්කම් තිෙබන තැන. මා පළමුව ෙපන්වා ෙදනු 
ලැබුෙව් උපයා ගන්නා ලද වත්කම් තිෙබන බවයි. ගරු 
කථානායකතුමනි, ඒක තමයි පළමු තර්කය වුෙණ්. ෙමම වංචනික 
කියාවලිය හරහා උපයා ගන්නා ලද ධනය පර්ෙපචුවල් සමාගම 
සතුව තිෙබනවා.  

 අප දන්නවා ෙන්, වංචනික කියාවලිය හරහා ෙසොයා ගන්නා 
ලද ධනය ගැන. මල්වාෙන් අක්කර 18ක ඉඩමක් සහ මහා 
මන්දිරයක් වැනි ෙගයක් තිෙබනවා. හැබැයි, එතැන ෙහොරා 
ෙහොයාගන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. මාතර බවුන්සිල්වල, වටිනාම 
භූමි පෙද්ශෙය් අක්කරයකට වැඩි ඉඩමක් තිෙබනවා; වත්කම 
තිෙබනවා; ෙහොරා ෙහොයාගන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා 
තමයි ෙහොෙරක් නැතිව වත්කම් රාජසන්තක වන්ෙන්. හැබැයි, 
දැන් ෙමහි වංචා කරන ලද මුදල් ෙහොයාෙගන තිෙබනවා. එෙහම 
නම් දැන් අප ෙසොයා ගන්න ඕනෑ කවුද? ෙම් වංචාවට හවුල් වූ සහ 
වංචාෙව් කියාවලිය කෙළේ කවුද කියන එකයි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් වංචාෙව් කියාවලිය පිළිබඳව 
COPE වාර්තාෙව් ෙමන්න ෙම් ආකාරයට ඉතා පැහැදිලි ෙලස 
නිර්ෙද්ශ කර තිෙබනවා. මා කියන්ෙන් නියැදි පරීක්ෂණයයි. එය 
2015 ෙපබරවාරි මාසෙය් 27වන දා සිදු කරන ලද නියැදි 
පරීක්ෂණයක්. COPE වාර්තාෙව් ෙම් බැඳුම්කර ගනුෙදනුව 
පිළිබඳව ඉතා පැහැදිලිව ෙමෙහම සඳහන් කර තිෙබනවා: 

"ෙමම පස්තුත බැඳුම්කර ගනුෙදනුව සඳහා හිටපු මහ බැංකු අධිපති අර්ජුන 
මෙහේන්දන් මහතා ඍජුවම වගකිව යුතු අතර ඔහුට සහ මහ බැංකුෙව් අදාල 
නිලධාරින්ට එෙරහිව නීතිමය කියාමාර්ග ගැනීම නිර්ෙද්ශ කරයි."   

එෙහම නම් දැන් වංචා කරන ලද ෙද්ෙපොළ තිෙබනවා. වංචාවට 
හවුල් වූ පුද්ගලයා මහ බැංකු අධිපතිවරයා බවට COPE එෙක් 
සියලුම සාමාජික මන්තීවරුන් විසින් අනුමත කරන ලද 
නිර්ෙද්ශයන්ෙග් ඇතුළත් වී තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම වංචා කරන ලද 
මුදල් තිෙබන තැනත් ෙමහි ෙමෙසේ සඳහන් කර තිෙබනවා:  

"ෙමම පශ්නගත බැඳුම්කර ගනුෙදනුවට සම්බන්ධ පර්ෙපචුවල් ෙටෂරීස් 
ආයතනය පථමික ගනුෙදනුකරුෙවකු ෙලස ඉතා ෙකටි කාලයක් තුළ 
අධික ලාභයක් උපයා ඇති අතර එෙසේ ලාභ ඉපයීෙම් කියාවලිය පිළිබඳ 
පූර්ණ බලැති යාන්තණයක් මගින් පරීක්ෂණයක් කළ යුතු අතර එමගින් 
ඔවුන්ෙග් කටයුතු හරහා මහ බැංකුවට හා රජයට මූල්යමය පාඩුවක් සිදුවී 
ඇත්දැයි ඉතා කඩිනමින් අනාවරණය කර ගැනීම මහ බැංකුෙව් වගකීමක් 
ෙලස කාරක සභාව තරෙය් විශ්වාස කරයි."   

දැන් මහ බැංකුව විසින් කරන ලද පරීක්ෂණයක් තිෙබනවා. මා 
දන්ෙන් නැහැ, එය ෙමම නිර්ෙද්ශයට අනුවද, නැද්ද කියලා. වංචා 
කරන ලද මුදල් තිෙබනවා. ඒ මුදල්වලට හවුල් වූ වංචනිකයන් 
ඉන්නවා. ෙම් කාරක සභාෙවන් නිර්ෙද්ශ හඳුනා ෙගන තිෙබනවා. 
ඒ වාෙග්ම ෙම් වංචනික කියාවලිය දියත් වූ ආකාරය පිළිබඳව 
ෙමම COPE වාර්තාෙව් එකින් එක, එකින් එක ඉතා මැනවින් 
පැහැදිලි ෙකොට තිෙබනවා. ඒකයි, ෙම්ෙක් වැදගත්කම 
තිෙබන්ෙන්. ගරු කථානායකතුමනි, එෙහම නම් ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් තිෙබන පශ්නය ෙමොකක්ද? වංචා කරන ලද මුදල් 
තිෙබනවා නම්, වංචාවට හවුල් ෙකනා ඉන්නවා නම්, වංචනික 
කියාවලිය සිදු වූ ආකාරය ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව 
හරහා ෙපන්නුම් කරලා ෙදනවා නම් ෙමතැන තිෙබන පශ්නය 
ෙමොකක්ද? මා ෙම් ඉතා වග කීෙමනුයි කියන්ෙන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් ර ෙට් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ට 
අනුවම රජෙය් මූල්ය බලතල පාර්ලිෙම්න්තුවට පවරා තිෙබනවා 
වාෙග්ම එහි විමර්ශන කියාවලියත් අප විසින්ම විගණකාධිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට පවරා දී තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් කියාවලියට 
පණ ෙපව්ෙව් විගණකාධිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවයි. හැබැයි අපි 
දැක්කා, ඒ කාලෙය්දී ෙමම වංචාවට හවුල් වූවන් 
විගණකාධිපතිතුමාට සහ එම ෙදපාර්තෙම්න්තුවට එල්ල කරන ලද 
තර්ජන ෙමොන තරම් පමාණයක්ද කියන එක. ඒක සාධාරණ 
නැහැ.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක                     
සභාව හමුෙව්ත් විගණකාධිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
විගණකාධිපතිතුමාෙග් ස්වාධීනත්වය අභි ෙයෝගයට ලක් කරන්න 
පටන් ගත්තා. එෙහම අභිෙයෝගයට ලක් කරන්න නම් අපි 
පාර්ලිෙම්න්තුව අභිෙයෝගයට ලක් කරන්න ඕනෑ. හැබැයි එම ෙපොදු 
ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව හමුෙව් බැඳුම්කර ගනු -ෙදනුව 
පිළිබඳව තමන්ෙග් කියාවලිය සම්බන්ධව අධීක්ෂණ වාර්තාව 
ඉදිරිපත් කළාට පසුව එම අධීක්ෂණ වාර්තාව ගැන පශ්න කරන්න 
පටන් ගත්ෙත් විගණකාධිපතිතුමා දඬු ක ෙඳේ එල්ලා, ගල් ගසා මරා 
දමනවා වැනි ආකාරෙයනුයි, ගරු කථානායකතුමනි.  

විගණකාධිපතිතුමා ඉදිරිපත් කරන ලද වාර්තාවක් පිළිබඳව 
මීට කලින් ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් එවැනි ෙදයක් 
සිදු වුෙණ් නැහැ. විගණකාධිපතිතුමා මීට කලින් ඕනෑ තරම් 
වාර්තා ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඒ වාර්තාවන් පිළිබඳව අපැහැදිලි 
තැනක් තිෙබනවා නම් එය නිරාකරණය කර ගන්න අවස්ථාව 
අපට තිෙබනවා. මුළුමනින්ම -සියයට 100ක්- එහි ස්වාධීනත්වය, 
එම නිලධාරින්ෙග් ගරු කටයුතුභාවය පිළිබඳවත් අපි කාටත් 
ඇගැයීමක් තිබුණා. හැබැයි ෙමම පස්තුත කාරණෙය්දී එම සභාව 
ඇතුෙළේදී විගණකාධිපතිතුමාට සහ එම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
නිලධාරින්ට තර්ජන එල්ල කළා. එය තර්ජනයක් සහ බලපෑමක්. 
එම බලපෑෙම් සහ තර්ජනෙය් සැඟවුණු මුග්ධ අදහස වුෙණ්, ඔවුන් 
භිය වද්දන්නයි; තර්ජනය කර ඔවුන් යටපත් කරන්නයි. 
විගණකාධිපතිතුමාටත්, ඒ නිලධාරින්ටත් අපි ස්තුතිවන්ත වනවා,   
ඒ කාරක සභාව ඇතුෙළේදී එල්ල වන ලද තර්ජනයන්ට යටත් 
ෙනොවීම ගැන. ගරු කථානායකතුමනි, ඒ කාරක සභාව ඇතුෙළේදී 
විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දීත්, පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් 
පිටතදීත් විවිධ අවස්ථාවල ෙමම පස්තුත ගනුෙදනුව පිළිබඳව 
සාකච්ඡාවට බඳුන් ෙවලා තිබුණු ෙවලාෙව් විගණකාධිපතිතුමාට 
සහ එම ෙදපාර්තෙම්න්තුවට එල්ල කරන ලද ෙචෝදනා, එල්ල 
කරන ලද විෙව්චන පබල ෙවලා තිබුණා. ඒ ඇයි? ඒ මඟින් COPE 
එක තුළ විගණකාධිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කියාවලිය අඩපණ 
කිරීම සඳහා විශාල පයත්නයක් දැරුවා. එම පයත්නය හමුෙව් 
තමයි ෙමම කියාවලිය ඉතා පැහැදිලිව ෙහළිදරවු කරලා 
තිෙබන්ෙන්. 

 ගරු කථානායකතුමනි, ඒ ෙහළිදරවු කිරීම අනුව ෙම් 
ආකාරයට මිලදී ගැනීම හරහා ෙමම ගනුෙදනුව සිද්ධ වූ 
ෙමොෙහොෙත් එදා දිනෙය්දී සිදු වූ අවාසිය නිසා -ඒකට පාඩුව කියා 
කියන්න පුළුවන්; අලාභය කියා කියන්න පුළුවන්. ඒ ෙමොන 
ආකාරෙය් වචන දැම්මත්- ආණ්ඩුවට රුපියල් මිලියන 1,674ක් 
අහිමි වී තිෙබනවා. ඒ, එක දිනයකදී, එක ගනුෙදනුවකදී, 
ගනුෙදනුව සිදු වූ ෙමොෙහොෙත්දී.  

රජෙය් මුදල්වලට ඇති කර තිෙබන බලපෑම හා අවාසිය 
රුපියල් මිලියන 1,674කට වැඩි බව ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් 
වාර්තාෙව් සඳහන් වී තිෙබනවා. එම නිසා ෙම්වා යටපත් කරන්න 
පුළුවන්. මා කියන්ෙන්, එතැනින් පසුව ඇති වුණු ආර්ථිකමය 
බලපෑම ෙනොෙවයි. ෙපොලී අනුපාතිකයන් ඉහළ යවන්න, සාර්ව 
ආර්ථිකෙය් පධාන පරමාර්ථයන්ට බලපෑමක් ඇති කරන්න, මූල්ය 
ක්ෙෂේතෙය් මහා විකෘති තත්ත්වයක් ඇති කරන්න, ඒ ඇති කිරීම 
හරහා ආර්ථිකයට කරනු ලබන බලපෑම ෙනොෙවයි, එම ගනුෙදනුව 
සිදු වූ ෙමොෙහොෙත්දී සිදු වී තිෙබන පාඩුව රුපියල් මිලියන 1,674 
කට වැඩි බව ෙමම සභාව විසින් ෙපන්වා දී තිෙබනවා. එම නිසා 
දැන් ෙමොකක්ද සිදු වී තිෙබන්ෙන්? ගනුෙදනුව තිෙබනවා, 
ගනුෙදනුවට හවුල් වූ අය ඉන්නවා, ගනුෙදනුෙවන් එක් රැස් කර 
ගන්නා ලද ධනය සඟවා තිෙබන තැන ෙපන්නුම් කර තිෙබනවා. 
එෙසේ නම් දැන් පරීක්ෂණ සහ ඒ සම්බන්ධෙයන් ඉදිරි 
කියාමාර්ගවලට ෙනොයන්ෙන් ඇයි? අතර මැද අගමැතිවරයා පමුඛ   
ආණ්ඩුවක් ඉන්නවා. ෙම්කයි කථාව.  

අගමැතිවරයා සහ ආණ්ඩුව ෙමතැනින් අයින් ෙවන්න. ෙම් 
පරීක්ෂණය විධිමත්ව ගිහින් වංචනිකයන්ට දඬුවම් ලබා දීමත්, 
ෙමම ෙද්පළ යළි අත්පත් කර ගැනීමත් ෙම් අදාළ ආයතන විසින් 
සිදු කරනවා ඇත. සහතිකයි!  හැබැයි, අද ෙමොකක්ද සිද්ධ වී 
තිෙබන්ෙන්?  ගනුෙදනුව  තිෙබනවා, වංචනිකයන් ඉන්නවා, වංචා 
කරන ලද ධනය තිෙබනවා. හැබැයි, ෙමොකක්ද සිද්ධ වී 
තිෙබන්ෙන්? අතරමැද අගමැතිවරයා පමුඛ ආණ්ඩුවක් ඉන්නවා. 
අගමැතිවරයා පමුඛ ආණ්ඩුවක් නැත්නම් ෙම් පරීක්ෂණය ෙම් 
තරම් පමාණයක් පමා වීමට ෙහේතුවක් නැහැ. එය ෙමොනතරම්ද 
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කියනවා නම් ගරු කථානායකතුමනි, මා දැක්කා, පසු ගිය 
සිකුරාදා, අෙප් රජය සතු ලංකා ෙහොස්පිට්ල් ආයතනෙය් අධ්යක්ෂ 
ධුරය ෙහොබවන තිනියාවල පාලිත  හාමුදුරුෙවෝ ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට 
ගිහින් ෙම් වාර්තාව පතික්ෙෂේප කරන්නය කියා ෙපත්සමක් ෙගොනු 
කර තිෙබනවා. තිනියාවල පාලිත  හාමුදුරුවන්ට, පුද්ගලෙයක් 
හැටියට උන්වහන්ෙසේෙග් මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය 
වුණාය කියා නඩුවක් ෙගොනු කිරීමට ඇති අයිතිය මා පතික්ෙෂේප 
කරන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, අපි විශ්වාස කළ යුතුද ගරු 
කථානායකතුමනි,  ෙම් සිතුවිලි  උන්වහන්ෙසේෙග් ශීර්ෂෙය් ඇති වූ 
සිතිවිලි කියා? බණ භාවනා කරනෙකොට උන්වහන්ෙසේෙග් ඔළුෙව් 
ඇති වූ සිතුවිල්ලක් ෙලස අපි ෙමය සලකන්ෙන් නැහැ. අපි එෙහම 
සැලකිය යුතු නැහැ.  භික්ෂුන්වහන්ෙසේලාට අපහාස යක් ෙනොෙවයි 
මා ෙම් කියන්ෙන්. මම ෙම් කියන්ෙන් ලංකා ෙහොස්පිට්ල් එෙක් 
director ෙකෙනක් ගැන. එතෙකොට ෙම් සිතුවිලි නිකම් 
උත්පාදනය ෙවනවාද, අද දිනෙය් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙම් පිළිබඳව 
විවාදයක් ගැනීමට නියමිතව තිබියදී ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ගිහින් ෙම් 
වාර්තාව අෙහෝසි කරන්න කියා, ගරු හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාත්, 
විගණකාධිපතිත්, එම නිලධාරිනුත්, ෙකෝප් කමිටුෙව් 
සාමාජිකයනුත්අභිෙයෝගයට ලක් කරන වාර්තාව අෙහෝසි 
කරන්නය කියා, ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට යන්න? ඒවා  ෙවන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද?  එම නිසා අවසානය දක්වාම  ෙම් දරන පයත්නෙයහි 
තිෙබන්ෙන් ෙම් ගනුෙදනුව පිළිබඳව සාකච්ඡාවත්, ෙම් ගනුෙදනුව 
ගැන ඉදිරිෙය් සිදුවිය හැකි  කියාමාර්ගත් අඩපණ කිරීම සඳහා දරන 
පයත්නයයි. එම නිසා ෙම්  පයත්නයට අපි ඉඩ දිය යුතුද?  

මා දැක්කා, ගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම් පිළිබඳව ජනාධිපති 
ෙකොමිෂන් සභාවක් පත් කරලාය කියා කියන පුවත අද පුවත් 
පත්වල පධාන ශීර්ෂ පාඨයක් බවට පත් වී තිෙබනවා. අපි ඒ ගැන 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. හැබැයි, ෙම් සඳහා අවුරුදු ෙදකක් යා යුතුව 
තිබුණාද, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විවාදයක් එනෙතක් ඉන්න තිබුණාද,  
ෙකෝප් සභාෙව් වාර්තාවක් ඇවිත් විශාල සාකච්ඡාවකට බඳුන් 
ෙවනෙතක්  ඉන්න තිබුණාද?  මට මතකයි, මහ මැතිවරණ 
අවසාන දින වකවානුෙව්දී  එතුමා ආ න්ෙදෝලනයට තුඩු ෙදන 
පකාශයක් කළා.  ෙම් ගනුෙදනුවට අර්ජුන මෙහේන්දන්ෙග් 
සබඳතාවක් තිෙබන බවත්, එම නිසා ඔහු එම ධුරෙයන් ඉවත්  
කරන ෙලසත් ඉල්ලා සිටි බව එතුමා ඒ ෙමොෙහොෙත්දී පසිද්ධිෙය් 
මාධ්ය සාකච්ඡාවක් හරහා පසිද්ධියට පත් කළා. එෙසේම එතුමා ඔහු 
වංචනිකෙයක් බව දැනෙගන තිබියදී, වංචාවක් සිදු වූ බව 
දැනෙගන තිබියදී, නැවත පත් කිරීම සඳහා ක ටයුතු කිරීම 
වැළැක්වීම සඳහා කටයුතු කරන තත්ත්වයක් ඇතිව තිබියදී ඇයි, 
පරීක්ෂණයක් සඳහා ෙකොමිෂන් සභාවක් පත් කිරීම පමා කිරීෙම් 
ෙහේතුව කියා එතුමාෙගන් සහ එතුමා නිෙයෝජනය කරන අයෙගන් 
අසා සිටිනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමාට තව විනාඩි පහක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා දිර්ඝ වශෙයන් කථා කරන්නට 

යන්ෙන් නැහැ. ෙමහි සිදුවීම් ගැන අපි ඇති තරම් කථා කරලායි 
තිෙබන්ෙන්. 

මා අවසාන වශෙයන් කියන්ෙන් ෙමම ගනු-ෙදනුව හරහා 
විශාල මූල්ය පාඩුවක් සිදු වී තිෙබන බවයි. එම පාඩුව, අෙප් රෙට් 
ආර්ථිකයට ඇති කර තිෙබන පාඩුව, ඉතා මහත්. එම නිසා, ෙමම 

ගනුෙදනුෙව් වගඋත්තරකරුවන් නීතිය හමුවට පැමිණිය යුතු 
නැද්ද? අෙප් රෙට් තිෙබන ෙම් සාම්පදායික කියාවලිය හරහා එය 
කළ හැකිය කියා ඔබතුමා විශ්වාස කරනවාද?  

ෙමය නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙයොමු කරනවා; නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් අධ්යයනය කරනවා. ඒ අනුව කවර ෙහෝ 
පනතක වගන්තියක් උල්ලංඝනය වී තිෙබනවාද කියලා 
විමර්ශනයට ලක් කරනවා. එම විමර්ශනෙයන් පසු යම් පනතක 
වගන්තියක් උල්ලංඝනය ෙවලා තිෙබනවා යැයි නඩුවක් ෙගොනු 
කරනවා. ඒක තමයි සම්පදායික කියාවලිය. නමුත් අෙප් ඇස් 
ඉදිරිපිට ඉතා පැහැදිලි ගනු - ෙදනුවක් තිෙබනවා. ෙමය 
කිසිෙසේත්ම නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ෙහෝ තිෙබන 
අණපනත්වලින් ෙහෝ තිෙබන ආයතනවලින් ෙහෝ යටපත් කර 
වළලා දැමිය ෙනොහැකි ගනු-ෙදනුවක්. ෙම් තරම් ෙහොරකමක 
පාරදෘශ්යභාවය රටට ෙහළිදරවු වුණු සිදුවීමක් තවත් නැහැ ගරු 
කථානායකතුමනි. ඉතා ෙහොඳින් ෙහොරකමක් ගැන සමාජයට 
ෙහළිදරවු වී තිෙබනවා. එෙහම නම් දැන් කළ යුත්ෙත් කුමක්ද? 
නැවත නැවතත් අපි කිව්වා, අඩුම තරමින් මහ බැංකුෙව් ෙමවැනි 
ආන්ෙදෝලනාත්මක ගනු-ෙදනුවක් සිදු වී තිබීම නිසාවත් 
පර්ෙපචුවල් ෙටෂරීස් සමාගම පාථමික ගැණුම්කරුෙවක් කියන 
එෙකන් අයින් කළ යුතුයි කියලා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, දැන් අවසන් කරන්නට ෙවලාව හරි. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මම අවසන් කරනවා, ගරු කථානායකතුමනි. ෙමම ගනු - 

ෙදනුවට සම්බන්ධ තවත් නිලධාරි කණ්ඩායමක් සිටියා. ෙම් මහ 
බැංකු අධිපතිවරයා කෙළේ තමන්ෙග් ඔළුෙව් හැදුණු තනි 
හිතුවක්කාරී තක්කඩි කියාවක් ෙනොෙවයි. ඒකට රංචුවක් ඉන්නවා. 
මහ බැංකුෙවන් එළිෙය් එයට සම්බන්ධ පිරිසක් සිටිනවා. ෙමම 
ගනුෙදනුව සිදු වූ ආකාරයත්, ෙමම ගනු - ෙදනුව ආරක්ෂා 
කරන්නට ෙද්ශපාලන අධිකාරිය මැදිහත් වුණු ආකාරයත්, 
ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ගත්තා වූ සියලු පියවරත්  ඉතා ෙහොඳින් 
විමර්ශනශීලීව බැලුෙවොත්, එම ගනු - ෙදනුෙව් පධානම 
ආරක්ෂිතයා බවට අගාමාත්යවරයා පත් වී තිෙබන බව 
ෙපෙනනවා. එම අගාමාත්යවරයා පාලනය ෙහොබවන ආණ්ඩුවකින් 
ෙමයට නිසි දඬුවම් ලැෙබ්වි කියලා අපි විශ්වාස කළ යුතුද? ඒ තරම් 
අඳබාල තත්ත්වයකට අපි පත් විය යුතු නැහැ.  

ගරු කථානායකතුමනි, COPE එක පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තාව 
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මූලිකයා හැටියට 
ඔබතුමා කටයුතු කරනවා. ඔබතුමා අෙප් රෙට් ව්යවස්ථාදායක 
මණ්ඩලෙය් සභාපතිවරයා හැටියට කටයුතු කරනවා. ඔබතුමා 
ඉතිහාසෙය්දී වංචාව, දූෂණය පිළිබඳව විශාල හඬක් නඟලා 
තිෙබනවා. එම නිසා ෙමම වංචනිකයින්ට දඬුවම් දීෙම් කියාවලිය 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවටත්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පධානියා හැටියට 
ඔබතුමාෙග් අතටත් අරෙගන ෙමෙහයවන්න කියන එක තමයි මම 
ඉල්ලා සිටින්ෙන්. එෙහම නැතිව වංචනිකයන්ට වංචනිකයන් 
දඩුවම් ලබා ෙදයි කියලා අපි කිසිෙසේත්ම විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ. 
අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙයොමු කිරීම, ඒ හරහා 
නැවත නැවත වාර්තා කැඳවීම යන ෙම් සියලු කියාවලිෙය් 
අධීක්ෂණ කටයුතු ඔබතුමා  භාරගත යුතුයි කියන ෙයෝජනාව 
ඉදිරිපත් කරමින්, මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[පූ.භා. 11.20] 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමා 

ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කළ සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ෙවනුෙවන් අපි හෘදයංගමව අනුමත කරනවා. 
මක් නිසාද යත්, අෙප් රෙට් ඉතිහාසෙය් මහ දවල් මහ බැංකුෙව් සිදු 
වූ මහා මුදල් ෙකොල්ලයට අදාළ සියලු පාර්ශ්වයන්ට තරාතිරම ෙහෝ 
ෙවනත් බලපුළුවන්කාරකමක් ෙනොසලකා ෙදන්න පුළුවන් උපරිම 
දඬුවම ලබාදීෙම් කියාවලියට එදා සිට අද දක්වාම ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂය සම්පූර්ණෙයන් එකඟතාව පළ කරනවා කියන කාරණය 
මම ෙම් අවස්ථාෙව් පථමෙයන් සඳහන් කළ යුතු ෙවනවා. 

නව රජය බලයට පත් ෙවලා දින 100 වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් 
ඇති වුණු පධානම විප්ලවය තමයි ලංකා ඉතිහාසෙය් කිසි දිනක 
ෙනොවුණු ආකාරයට මහ බැංකුව හරහා බැඳුම්කර නිකුතුෙවන් ඇති 
වුණු මහා මුදල් ෙකොල්ලය. එය සිදු වුෙණ් ෙපබරවාරි 27ෙවනි දා. 
ෙපබරවාරි 27වන දා ෙම් සිදුවීමට කලින් ෙම් රෙට් වග කිව යුතු 
අමාත්යවරුන් පිරිසක් අතර රටට අවශ්ය මුදල් පමාණය හා එය මහ 
බැංකුව තුළින් ලබා ගැනීම පිළිබඳව සාකච්ඡාවක් ඇති වුණා.  

2015 මාර්තු මස 09ෙවනි දා පතිපත්ති සම්පාදන හා ආර්ථික 
කටයුතු අමාත්යාංශය නිකුත් කළ නිෙව්දනෙය් ෙමෙසේ සඳහන් 
ෙවනවා : 

"මුදල් අමාත්යවරයා, මහාමාර්ග, ආෙයෝජන පවර්ධන, 
උසස් අධ්යාපන අමාත්යවරයා, භාණ්ඩාගාර ෙල්කම්වරයා සහ 
මහ බැංකු අධිපති සහභාගි වූ 2015 ෙපබරවාරි 26ෙවනි දින 
පවත්වන ලද රැස්වීමකදී මහාමාර්ග හා මාර්ග ඉදි කිරීෙම් 
ව්යාපෘති නැවත ආරම්භ කිරීමට මුදල් සැපයීම පිණිස 
කඩිනමින් දළ වශෙයන් රුපියල් බිලියන 15ක අමතර මුදලක් 
අවශ්ය බව තීරණය කරන ලදී." 

ෙම්ක තමයි එළියට ගිය අභ්යන්තර ෙතොරතුර. ගරු 
අමාත්යවරුන් රැස් ෙවලා ආණ්ඩුවට රුපියල් බිලියන 15ක් 
අවශ්යයි කියලා තීන්දු කළා. රුපියල් බිලියන 15ක් අවශ්යයි කියලා 
තීන්දු කෙළේ, ෙපබරවාරි 26ෙවනි දා. ෙපබරවාරි 26වැනි දා එම 
ආරංචිය ලැබුණු වහාම ශී ලංකා මහ බැංකු අධිපතිවරයාත්, ඔහුෙග් 
බෑනණුවන් හා අෙනක් සියලුම පාර්ශ්වත් එම අවස්ථාෙවන් උපරිම 
පෙයෝජන ගන්න ඉතාම සූක්ෂම ෙලස, තර්කානුකූල ෙලස, 
ශාස්තීය ෙලස ෙහොරකම් කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් ලැහැස්ති කළා. 
ඔවුන් ළඟ එම මුදල් පමාණය නැහැ. රුපියල් බිලියන 1ක් විතරක් 
මිලදී ගැනීම සඳහා පසිද්ධ දැන්වීම් පළ කර තිෙබන අවස්ථාවකදී 
ෙවන්ෙද්සිය පැවැත්ෙවන ස්ථානයට හිටපු මහ බැංකු අධිපතිවරයා 
වන අර්ජුන මෙහේන්දන් ෙදවරක් පැමිණ, "අපට රුපියල් බිලියන 
20ක් අවශ්යයි. කිසි සැකයක් නැතුව ෙම් සියලුම මුදල් ගන්න" 
කියන බල කිරීෙම් කාර්ය භාරය ඉෂ්ට කළා. එම අවස්ථාෙව් මහ 
බැංකු නිලධාරින් කිව්වා, "ෙමෙහම කරන්න බැහැ. ෙම්ක නීති 
විෙරෝධියි. ඉතිහාසෙය් කවදාකවත් ෙමෙහම කරලා නැහැ. ඔහුෙග් 
උපෙදස මත ෙම් ඉර ගහනවා" කියලා. සියයට 9.5 ෙපොලියට 
තිබුණ බැඳුම්කර නිකුතුව සියයට 12.5 දක්වා සියයට 3ක් එක්වර 
මිල වැඩි වන ෙලස ඒ ෙහොරකම සිද්ධ කළා.  

එම ආරංචිය මූල්ය ෙවෙළඳ ෙපොළ, පාග්ධන ෙවෙළඳ ෙපොළ, 
ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ තුළ ලැව් ගින්නක් ෙලස පැතිරිලා ගියා. 
ෙමොකද, ඉතිහාසෙය් කවදාකවත් සියයට 9.5ට තිබුණු ෙපොලී 

අනුපාතයක් ස්වල්ප ෙව්ලාවකින් සියයට 12.5ට නැග්ෙග් නැහැ. ඒ 
වැඩි වුණු ෙපොලී අනුපාතය අද වන ෙතක් අඩු කර ගන්න බැරි 
ෙවලා තිෙබනවා. අඩු කර ගන්න බැරි වීම ෙකොච්චර දරුණු ද 
කියනවා නම්, එදා අෙප් ආණ්ඩු යුගෙය්දී -මහින්ද රාජපක්ෂ 
යුගෙය්දී- ෙම් රෙට් ජනතාව ජාතිෙය් මහා පහන් ටැඹ වූ ලංකා 
බැංකුවට ගිහිල්ලා ඉල්ලා සිටිෙය්, "සියයට 8, 8.5, 9 ෙපොලියට 
ණය ෙදන්න" කියලායි. අද ලංකා බැංකුව සංස්ථා පකාශයක් 
නිකුත් කරලා මුළු රටටම -මිනිසුන්ට- කියනවා "සියයට 13.25 
ෙපොලියට අපට ණය ෙදන්න" කියලා. අද ලංකා බැංකුව සියයට 
13.25 ෙපොලියට මිනිසුන්ෙගන් ණයට ඉල්ලනවා. ෙමන්න මූල්ය 
කමය වට්ටපු පමාණය. ලංකා බැංකුව සියයට 13.25 ෙපොලියට 
ණය ගත්තාම ජනතාවට ණය  ෙදන ෙපොලී අනුපාතය කීයද? 
සියයට 20 - 25. කනකර උකස් තබන මනුස්සෙයක්, ෙගයක් හදා 
ගන්න ෙකෙනක්, ලීසින් කමයට වාහනයක් ගන්න ෙකෙනක්, 
ණයක් ගන්න ෙකොට සියයට 20 - 25ට සමස්ත ෙපොලී අනුපාතය 
උස්සන වැඩ පිළිෙවළ ආරම්භ කෙළේ, ඒ මහ බැංකු බැඳුම්කර 
මංෙකොල්ලය තුළින්.  

එදා එම මංෙකොල්ලයට කවුරු ෙහෝ සුපරි බලවෙතකුෙග් 
පණිවුඩයට පාථමික අෙළවිකරුෙවක් ෙවනුෙවන් ඉතිහාසෙය් 
පළමු වතාවට තවත් පාථමික අෙළවිකරුෙවක් ලන්සු තිබ්බා. 
පර්ෙපචුවල් ෙටෂරීස් සමාගම ෙවනුෙවන් ලංකා බැංකුව එම 
කාර්යය කළා. ලංකා බැංකුව රජෙය් බැංකුවක්. එහි මහ 
ජනතාවෙග් මුදල් තිෙබන්ෙන්. ජාතිෙය් මහා පහන් ටැඹ 
ඇෙලෝසියස්ෙග් සමාගම ෙවනුෙවන් එකවර රුපියල් බිලියන 5ක 
මුදල දුන්ෙන් කාෙග් පණිවුඩය මතද? එම මුදල දුන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? එම භාණ්ඩාගාර බිල්පත් ගැනීම පිළිබඳව ලංකා 
බැංකුව භාර ගරු ඇමතිතුමා විෙශේෂ පරීක්ෂණයක් කරන්න ඕනෑ. 
ලංකා බැංකුෙව් යම් නිලධාරිෙයකුට ෙකෝටි 50, 60 ෙමෙහම 
ෙදන්න පුළුවන් නම්, එම නිලධාරියා පාතිහාර්යයක් පෑ හැකි මහා 
බලවන්ත පුද්ගලෙයක් ෙවන්න ඕනෑ. ඒ පුද්ගලයා 
අධ්යක්ෂවරුන්ෙග්, සභාපතිවරුන්ෙග් අනුමැතිය නැතුව ටග් ගාලා 
මුදල් ෙදනවා.  

තමුන්නාන්ෙසේලා මුදල් අවශ්යතාව පිළිබඳව සාකච්ඡා කෙළේ, 
26වැනි දා. 27වැනි දා ෙම් සිද්ධිය සිදු වන ෙකොට ලංකා බැංකුව 
සැෙණකින් එම මුදල් ටික ෙදනවා. එම ෙහොරකම කරපු මහ බැංකු 
අධිපතිතුමාෙග් බෑනණුවන්ෙග් පර්ෙපචුවල් ෙටෂරීස් සමාගම 
පටන් ගත්ෙත්, 2013දීයි. පටන් ගන්න ෙකොට පාග්ධනය රුපියල් 
මිලියන 300යි. එතෙකොට අෙප් ආණ්ඩුව තිබුෙණ්. පාථමික 
අෙළවිකරුෙවක් ෙලස බලපතය ලබා ගත්තා. 2014 මුළු වර්ෂය 
තුළදීම බැඳුම්කර ගන්න පුළුවන් වුෙණ්, රුපියල් මිලියන 27ක 
පමණයි. 2014 වර්ෂය තුළම භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර ගත්ෙත්   
රුපියල් මිලියන 27ක පමණයි. 2015 වර්ෂෙය්දී රුපියල් බිලියන 
15ක -ෙකෝටි 1,500ක- ගන්නවා. එතෙකොට ශී ලංකා මහ බැංකුව 
අභ්යන්තර විගණනයක් කරලා තිෙබනවා. එම අභ්යන්තර විගණන 
වාර්තාවට අනුව 2016 මැයි මාසය වන ෙතක් ශුද්ධ ලාභය 
පමණක් රුපියල් බිලියන 10යි. ඒ කියන්ෙන්, ෙකෝටි 1,000යි. 
සියලුම ගණනය කිරීම් ඇතුළත් එම වාර්තාව හැන්සාඩ් වාර්තාවට 
ඇතුළු කරන්න කියලා මම ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒක ෙමෙලෝ 
වශෙයන් කීර්තියයි; පරෙලොව වශෙයන් පිංකමක් ෙලස 
අනාගතෙය්දී ව්යවසාය කටයුතු, ව්යාපාර ගනු-ෙදනු පිළිබඳ 
පාඩමක් ඉෙගන ගන්න, අධ්යයනය කර ගන්න වටින වාර්තාවක්.  

2015 ෙපබරවාරි 28 සිට 2016 මැයි දක්වා ශුද්ධ ලාභය ෙකෝටි 
දාහයි. ශුද්ධ ලාභ අයථා ෙලස ලැබුවාය කියලා රවි කරුණානායක 
මුදල් ඇමතිවරයා ෙම් රෙට් ලැයිස්තුගත සමාගම්වලට Super 
Gain Tax එකක් පැෙනව්වා. පනවලා රුපියල් බිලියන 50ක් 
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ගත්තා. ඒත්, ෙම් ඉතාම ෙකටි කාලයක් තුළදී රුපියල් බිලියන 
10ක් -රුපියල් ෙකෝටි 1,000ක්- ලාභ ලබපු සමාගෙමන් ඒ Super 
Gain Tax එක අය කරන්න තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුෙව් 
ඉන්න කිසි ෙකෙනකුට හැකියාවක් නැහැ. ඒකට ෙහේතුව 
ෙමොකක්ද?  මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මැතිතුමා කියලා 
තිෙබනවා, රවි කරුණානායක මැතිතුමාෙග් ෙග්  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

හදන කල්, දැනට ඉන්න ෙගදරට ෙඩොලර් 10,000ක සම්පූර්ණ 
මුදල ෙගවන්ෙන්ත් ෙම් Perpetual Treasuries සමාගෙමන්  
කියලා. ඒක නිසා ෙකොෙහොමද Super Gain Tax එක - 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු කථානායකතුමනි, මන්තීවරුන්ට විරුද්ධව ෙමෙහම 
ෙචෝදනා කරන්න බැහැ. ඒ කියපු ෙද් ඉල්ලා අස්කර ගන්න 
කියන්න.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි පුළුවන් තරම් එවැනි තත්ත්ව අඩු කර ගනිමු. I will 

expunge that.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
අෙනකුත් පාථමික ෙවෙළඳුන්ෙග් ලාභය සියයට 31ක්ව 

තිබියදී ඒ කාලපරිච්ෙඡ්දය තුළ- 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Hon. Speaker - 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! ගරු සභානායකතුමා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Hon. Member, if you are making any accusation, you 

must bring in a substantive Motion.   
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Correct.  

 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
2016 වර්ෂෙය්දී රෙට් අෙනකුත් සමාගම්- 

ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා (නගර සැලසුම්  හා ජල සම්පාදන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் 
நீர்வழங்கல் அைமச்சர்) 
(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and 
Water Supply) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඔබතුමා ෙම්ෙකන් සල්ලි ගත්ෙත් නැහැ ෙන්. ඒ  නිසා 

කරුණාකරලා ඔබතුමා වාඩි ෙවන්න.  

 

ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
Sir, today the Debate is going live, so expunging has 

no meaning. Unless you put your foot down and tell the 
Members - [Interruption.] Without any substantial - 
[Interruption.]  He can just say these things, but it is very 
unfair by the other Members.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අෙනක් අයට ෙචෝදනා කරන්ෙන් නැතුව විවාදය කරෙගන 

යන්න කියලා මම ෙම් විවාදය ආරම්භ කරන්න කලින් ඉල්ලීමක් 
කළා. Hon. Members, I ask all of you to refrain from 
referring to other Members. [බාධා කිරීම්] It applies to both 
sides.  

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා කථා කරන්න. මම 
ඉල්ලීමක් කරනවා, අෙනක් අයට ෙචෝදනා කරන්න එපා කියලා. 
ෙම්ක ෙදපැත්තටම බලපානවා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් කාලයයි ගත ෙවන්ෙන්.  

ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් අභ්යන්තර විගණනය විසින් විගණනය 
කර සකස් කරන ලද වාර්තාෙව් තිෙබනවා, මැයි මාසය දක්වා 
Perpetual Treasuries සමාගෙම් ශුද්ධ ලාභය බිලියන 10ක් -
ෙකෝටි 1,000ක්- කියලා. ඒවා දැන් ෙබදනවා. ඒවා ෙබදනවා 
පමණක් ෙනොෙවයි, බැංකු ආයතන මිලදී ගන්නවා. බැංකු ආයතන, 
රක්ෂණ ආයතන, මූල්ය ආයතන සියල්ල මිලදී ගන්නවා. ඒවා 
මිලදී ගන්නවා පමණක් ෙනොෙවයි, ෙද්ශපාලනය සඳහා තමුන්ට 
අවශ්ය ෙහොරු ඉහළට ෙගන යෑමට පුවත් පතක් මුදණය කිරීම 
සඳහා මාධ්ය ආයතනවල මාධ්ය පධානින් ෙම් ෙවන ෙකොට මිලදී 
අරෙගන ඉවරයි. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි තුනක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඒ ආයතනය විසින් මුදණය කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන 

පුවත් පතට නම තියන්න ඕනෑ, "බැඳුම්කරය" කියලා. බැඳුම්කරය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිසා තමයි ෙම් පාතිහාර්යය පාන්ෙන්. ඒ නිසා අද ෙවන ෙකොට 
ඔවුන්ෙග් වත්කම විතරක් රුපියල් බිලියන 26යි. රුපියල් බිලියන 
26ක් කියන්ෙන් රුපියල් ෙකෝටි 2,600ක්.  

ගරු කථානායකතුමනි, මහවැලි ගඟ උතුරට හරවන්න ගිෙය් 
 රුපියල් ෙකෝටි 5,000යි. එක ෙහොරකමක් තුළින් රුපියල් ෙකෝටි 
2,600කින් තමන්ෙග් වත්කම වැඩි කර ගන්නෙකොට, වාහන 
අවභාවිතයට අනුබල දුන්නා කියලා විමල් වීරවංශ වාෙග් ජාතික 
ෙද්ශපාලන නායකෙයෝ -ෙම් රෙට් හඬක් නඟන්න බැරි මිනිස්සු 
ෙවනුෙවන් හඬක් නඟන නායකෙයෝ- ෙගන ෙගොස් සිර මැදිරිවලට 
දාලා හිරකරලා ඇප ෙදන්ෙන් නැතුව තියාෙගන ඉන්නවා. 
පසිද්ධිෙය්, මහදවල් මහ බැංකුෙව් මහා ෙකොල්ලයක් කාපු එවුන් 
නිදැල්ෙල් ඉන්න ෙකොට, තමන්ෙග් බෑනලා මාධ්ය අරෙගන 
කටයුතු කරෙගන යන ෙකොට - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් තිෙබනවා, ගරු මන්තීතුමා. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඉදිරිෙය්දී අධිකරණ කාර්යය සඳහා 

අවශ්ය කරුණු 35ක් මා සතුව තිෙබනවා. ෙම් දින 100 ආණ්ඩු 
කාලය තුළදී ඒ කටයුත්ත පටන් ගත්තු ෙවලාෙව් ඉඳලා ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂෙය් අපි මහ බැංකුව ඇතුළට ගිහිල්ලා උද්ෙඝෝෂණ කළා. 
ෙම් සියලු මන්තීවරුන් එකතු ෙවලා රට ෙවනුෙවන් ෙම් ෙහොරකම 
නැවැත්වීම සඳහා ෙගන ගිය අරගළෙය් පතිඵලයක් ෙලස තමයි 
ෙම් ෙද්වල් එළියට ආෙව්. නමුත්, අඩුම තරමින් පාථමික 
අෙලවිකරුවකු ෙලස Perpetual Treasuries සමාගම සතුව 
තිෙබන බලපතයවත් නතර කරන්න තමුන්නාන්ෙසේලාට 
පුළුවන්කමක් ලැබුෙණ් නැහැ.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ලංකාෙව් පුරවැසියකු ෙලස දිවුරුම් 
ෙනොදුන් හිටපු මහ බැංකු අධිපතිවරයා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
ආර්ථික උපෙද්ශකයකු ෙලස පත් කළා. රැකියා ලක්ෂයක් ජනිත 
කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ සාර්ථක කරගැනීම භාර කෙළේ ෙම් වාෙග් 
පල්ෙහොරකමක් කළ මිනිසුන්ටය කියන එකත් අපි මතක් 
කරගන්න ඕනෑ. ඒ නිසා තමයි අපි කියන්ෙන් ජනතා අධිකරණය 
ඉදිරිෙය් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්  රජයට ෙම් ෙහොර ෙල්බල් එක 
වැදිලා ඉවර බව. ෙම් තරම් වූ ෙහොරකමක් ඉතිහාසෙය් කවදාවත් 
ෙවලා නැහැ.  අධිකරණයට ෙගන යෑම සඳහාත්,  public 
document එකක් විධියට පාවිච්චි කිරීම සඳහාත් මහ දවල් මහ 
බැංකුෙව් මුදල්  ෙකොල්ලයට සම්බන්ධ  කරුණු 35ක් සංඛ්යා දත්ත 
සහිතව මම හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා සභාගත* 
කරනවා. 

ඒ වාෙග්ම තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් රජය GSP Plus සහනය ලබා 
ගැනීෙම්දී ඉදිරිපත් කරන ලද ෙකොන්ෙද්සි 58 ඇතුළත් ෙල්ඛනයත්  
හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා සභාගත* කරනවා.  

ෙහොරුන්ට දඬුවම්දීම වහාම කියාත්මක කරන්න. එෙහම 
කරන්න බැරි නම් ජනාධිපතිතුමාෙග් ෙම් විධායක ජනාධිපති ධුරය 
ශතපහක වැඩක් නැති ෙදයක් බවත් සඳහන් කරමින් මාෙග් වචන 
කිහිපය අවසන් කරනවා. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමා. 

 
[පූ.භා. 11.35] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස ් අධ්යාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப 

தல்வ ம்) 
(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙහොරුන්ට දඬුවම් ෙදන්න ඕනෑ. ඒක 
අපි පිළිගන්නවා. නමුත් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඒ කටයුත්ත කරන්න 
බැහැ. ඒ කටයුත්ත කරන්න ඕනෑ  අධිකරණෙයන්. ගරු 
කථානායකතුමනි, ෙම් බැඳුම්කර සිද්ධිය අනාවරණය වුණාට පසුව  
ෙම් රෙට් සිවිල් සමාජෙය් පබලයන් තුන්ෙදෙනක් 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ගියා.  චන්දා ජයරත්න මැතිතුමා පධාන තව 
ෙදෙදෙනක් ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ගිහිල්ලා, අද ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරපු සියලු ෙද්වල් එදා 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ඉදිරිපත් කළා.  

ඇත්ත වශෙයන්ම ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ෙම් වාෙග් නඩුවක් 
ඉදිරිපත් කළාට පසුව  අබමල් ෙර්ණුවක හරි සාක්ෂියක් තිෙබනවා 
නම්, ෙශේෂ්ඨාධිකරණය වගඋත්තරකරුවන්ට  notice අරිනවා. 
නමුත් අර්ජුන  මෙහේන්දන් මැතිතුමාට, පර්ෙපචුවල් ෙටෂරීස් 
ආයතනයට විරුද්ධව ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ෙපත්සමක් ඉදිරිපත් 
කළාට පසුව දින තුනක් එය විභාග කරලා වගඋත්තරකරුවන්ට 
දැන්වීමක්වත්  - without notice එකක්වත් - අරින්ෙන් නැතිව ඒ 
ඉල්ලීම නිෂ්පභ කළා.  ෙශේෂ්ඨාධිකරණ  නඩු තීන්දුෙව් ෙකොටස් 
ඇතුළත් පුවත් පත් වාර්තාවක් මා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කරනවා. එය සභාගත* කරනවා. 

ෙකෝප් එක තමන්ෙග් තීරණවලට එළැඹීෙම්දී 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය දුන් තීන්දුව ගැන අබමල් ෙර්ණුවකවත් 
තැකීමක් කරලා නැහැ. Sir, I would like to quote the news 
item in the "Daily FT" of 14th May, 2015 on what happened 
in Courts on that day. This is how it has been reported:  

 
"Yesterday it was submitted by the Deputy Solicitor General 
Milinda Gunathilake that the petitioners were seeking to get the 
Supreme Court to frame guidelines and rules on the issue of 
Treasury Bonds without even citing in the petition that there were 
existing rules and regulations governing the issue of bonds and the 
relevant statute the registered stocks and securities ordinance."  

ෙපත්සම්කරුවන් මුලින්ම කිව්ෙව් ෙම් බැඳුම්කර 
සම්බන්ධෙයන් නීති-රීති හදන්න ඕනෑ කියලායි. ෙශේෂ්ඨාධිකරණය 
ඒකට උත්තරයක් දුන්නා, අලුත් නීති - රීති හදන්න අවශ්ය නැහැ; 

115 116 

[ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන  මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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අවශ්ය නීති - රීති තිෙබනවා කියලා. ඒ අනුව, පළමුෙවනි තර්කය 
පතික්ෙෂේප වුණා. ෙදවැනි තර්කය තමයි, අද  ගරු බන්දුල 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමාත්, ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමාත් 
ගණනය කිරීමක් කරලා   සඳහන් කළ වංචාව සම්බන්ධ කාරණය.  
They calculated.  I further quote "Daily FT" of 14th May, 
2015: 

 
"In fact when court questioned the counsel for the petitioners as to 
how the alleged loss was calculated, he admitted that it was on the 
basis of an assumption ..." 

The calculation was based on assumption. මනඃකල්පිත 
පූර්ව නිගමන ඇති කරෙගන තමයි ෙම් ගණනය කිරීම් කරලා  
තිෙබන්ෙන්. ඒ කාරණයත් ෙශේෂ්ඨාධිකරණය පතික්ෙෂේප කළා. 
You cannot calculate a loss based on assumptions. You 
cannot do that. -  [Interruption.]  You can reply later.  

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
 What is your point of Order? I will give you one 

minute. 
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
That is enough, Sir. All the petitioners were initiated 

from Sirikotha. They are the petitioners.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 

Hon. Minister, you go ahead.  

  
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, චන්දා ජයරත්න මහතා කියන්ෙන් ශී 

ලංකා වාණිජ මණ්ඩලෙය් - Chamber of Commerce -  හිටපු 
සභාපති.  

සිවිල් සමාජෙය් පධාන කර්තව්යයට සම්බන්ධ වන 
පුද්ගලෙයක්, උස්වැටආරච්චි.  ඇත්තටම මට නම් ෙම්කට 
උත්තරයක් නැහැ. ඊට පස්ෙසේ ෙම් පාඩුව සිද්ධ වුෙණ් ෙකොෙහොමද 
කියලා ගණනය කරලා ෙපන්වන්න කියලා ෙපත්සම්කරුවන්ට 
කිව්වාම, ඒ ෙගොල්ලන්ට ඒක කරන්න බැරි වුණා. ඊට පස්ෙසේ 
ෙපත්සම්කරුවන්ට කිව්වා,  it states: 

"The petitioners though instructed by court to show  any illegality or 
irregularity on the bids by Perpetual on the auction, were unable to 
point to any violation of the rules or statutes governing the issue of 
bonds." 

නීති විෙරෝධී ෙදයක් කරලා තිෙබනවා නම් ඒක ෙපන්වන්න 
කියලා ෙපත්සම්කරුවන්ට කිව්වා. ෙපත්සම්කරුවන්ට ඒක 
කරන්න බැරිවුණා ගරු කථානායකතුමනි. It further states: 

"Nihal Fernando PC, Counsel for the sixth respondent, Perpetual, 
submitted that the claimed loss to the Government by petitioners 
was imaginary."  

නීතිය උල්ලංඝනය කරලා තිෙබනවා කියලා ෙපන්වන්න ඒ 
ෙගොල්ලන්ට බැරි වුණා. 

"Imaginary" ඒ කියන්ෙන්, ෙම් පාඩුව මනඃකල්පිත - 
imaginary - පාඩුවක් කියලා තමයි කිව්ෙව්. [බාධා කිරීම්] You 
can reply later. Let me speak.  මම ෙම් කියන්ෙන්,- [බාධා 
කිරීම්] 

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Reply කරන්න ඔබතුමාට කාලය ලැෙබනවා. ඒ නිසා 

වාඩිෙවන්න. [බාධා කිරීම්]. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, it goes on to state:  

"The petitioners though instructed by court to show  any 
illegality or irregularity on the bids by Perpetual on the 
auction, were unable to point to any violation of the rules or 
statutes governing the issue of bonds." 

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
( மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ලජ්ජයි. ෙමතැන ෙහොරු සුද්ද කරනවා, ලජ්ජයි. 

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පිළිතුරු දීම සඳහා ඔබතුමාට අවස්ථාවක් ලැෙබනවා. 

එතෙකොට පිළිතුරු ෙදන්න. මම ෙදපාර්ශ්වයටම කථා කිරීෙම් 
අයිතිය ලබාෙදන්න ඕනෑ. Order, please! කරුණාකර 
වාඩිෙවන්න. - [Interruption.] You can reply later. Please sit 
down! Hon. Minister, you go ahead. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙම් කියන්ෙන් ෙශේෂ්ඨාධිකරණය 

ඉදිරිෙය් සිද්ධ  වුණු ෙද්යි. [බාධා කිරීම්] ඇයි කථා කරන්න 
ෙදන්ෙන් නැත්ෙත්? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
උසාවි ගිහිල්ලාත් ෙම්ක නතර කරන්න බැරි වුණා. ලජ්ජයි. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! වාඩි ෙවන්න. ගරු මන්තීතුමන්ලා වාඩි  

ෙවන්න. ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා කථා කරන්න. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි,  ගරු ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ඇහුවා, 

"පසිද්ධ ෙවන්ෙද්සිෙයන් -public auction- ලබාදීමයි, 
ෙපෞද්ගලිකව ලබාදීමයි අතර ෙවනසක් තිෙබනවා, ෙකොයි එකද 
ෙහොඳ?" කියලා. ෙම් ෙපත්සම ඉදිරිපත් කෙළේ පසු ගිය ආණ්ඩුව 
කාලෙය්යි. පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් බැඳුම්කර සියල්ලම දුන්ෙන් 
ෙම්සය යටින්. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
There was a system then - [Interruption.] 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
නමුත්, ෙම් ආණ්ඩුව තමයි පථම වතාවට public auction 

එකක් ෙගනැල්ලා බැඳුම්කර ලබාදුන්ෙන්. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමාට තව විනාඩි තුනක කාලයක් තිෙබනවා. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I want my time. [Interruption.] I want five minutes 

more. - [Interruption.] ෙපත්සම්කරු කරුණු වසන් කරලා 
තිෙබනවා. Then the Supreme Court further states, I quote:  

“It was also submitted that the petitioners had not set out in the 
petition the manner in which the auction system worked and that in 
the past …”  

- [Interruption.] අතීතෙය් බැඳුම්කර නිකුත් කරපු හැටි,- 
[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Please let him speak. -[Interruption.] ගරු ෙකෙහළිය 

රඹුක්වැල්ල මන්තීතුමනි, ඔබතුමා වාඩිෙවන්න. ඔබතුමාෙග් 
අවස්ථාෙව් කථා කරන්න. ෙම් සභා ව තුළ කථා කිරීෙම් අයිතිය 
කාටත් තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] He is referring to a 
newspaper. - [Interruption.]  He has the right to say that.  Do 
not disturb him.  ෙම් සභාව තුළ ආණ්ඩු පක්ෂයටයි, විපක්ෂයටයි 
කථා කිරීෙම් අයිතිය ලබාදීම මෙග් යුතුකමක්. ඒ නිසා කරුණාකර 
ෙම්කට disturb කරන්න එපා. ඔබතුමන්ලා ෙජ්යෂ්ඨයින්. 
කරුණාකර වාඩි ෙවන්න. Hon. Minister, you go ahead. 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අද විවාදයක් අනවශ්ය නම් මම ෙම් විවාදය කල්දාන්න කියලා 

ඉල්ලනවා, ගරු කථානායකතුමනි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
කැමති ෙහෝ අකමැති, ඔබතුමා කථාව කරෙගන යන්න. ෙම් 

විවාදය කරන්න ඕනෑ. ෙම් විවාදය ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. කල්දාන්න ඕනෑ නැහැ, ඔබතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙමතැන විවාදයක් නැහැ ෙන්. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Rambukwella, you are disturbing him. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
If you want the Debate, we are ready to debate. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Please go ahead and express your point of view, Hon. 

Minister.  You have a right to express your point of view 
and they have a right to express their points of view. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
But they do not allow us to do so. -[Interruption.] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
That is the thing.  You all are senior Members. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, රජය විධියට අපට හංගන්න කිසිම 

ෙදයක් නැහැ. [බාධා කිරීම්] ගරු රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමා 
තමයි ඉස්ෙසල්ලාම විපක්ෂෙය් මන්තීවරයකු  COPE එෙක් 
සභාපති ෙලස පත් කෙළේ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

පමණයි තිෙබන්ෙන්.  You have only two more minutes. 
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ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය්  අවුරුදු 20ක් COPE එෙක් සභාපති 

තනතුර දැරුෙව් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක්.  නමුත්, එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය තමයි ඉස්ෙසල්ලාම විපක්ෂෙය් මන්තීවරයකු  
සභාපතිවරයා විධියට පත් කෙළේ. ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 
මන්තීතුමාව පත් කළා.  අපට හංගන්න ෙදයක් නැහැ. ඒ වාෙග්ම 
අද ෙම් "හූ" කියන කට්ටියෙගන්  ෙම් කාරණය පිළිබඳවත් මා 
අහන්න කැමැතියි.   2005 - 2015 අතර  කාලෙය් ඒ ෙගොල්ලන්  
ආණ්ඩුෙව් සිටියදී  COPE වාර්තා 40ක් ඉදිරිපත් වුණා. ඒ COPE 
වාර්තා එකක්වත් නීතිපතිවරයාට යැව්ෙව් නැහැ. නමුත්, අපි - 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැන් අවසන් කරන්න. 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපි පළමුවන ෙකෝප් වාර්තාව  නීතිපතිතුමාට යැව්වා. ගරු 

කථානායකතුමති,  COPE එෙක් වගකීම ෙමොකක්ද කියන එක අද  
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව වරදවා වටහාෙගන තිෙබනවා. ගරු 
කථානායකතුමනි,  ඔබතුමාෙග් මැදිහත් වීෙමන් පසු ගිය වසෙර් 
බිතාන්ය පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු හතරෙදනකු ඇවිල්ලා 
Oversight Committees පිළිබඳව දින හතරක සම්මන්තණයක් 
පැවැත්වූවා ඔබතුමාට මතක ඇති.  ඒ ආපු සමහර අය අවුරුදු 15ක්, 
20ක් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටපු අය. මා ඒ අයෙගන් ඇහුවා, ඒ අයෙග් 
අත්දැකීම් අනුව COPE එක තුළින් අනාවරණය වුණු කරුණක් 
ගැන යම් කිසි ෙකනකුට නඩු පවරා තිෙබනවාද කියලා. ඒ 
ෙගොල්ලන් කිව්වා, කිසිම දවසක COPE එක තුළින් අනාවරණය වු 
කරුණක් සම්බන්ධෙයන්  නඩු දමා නැහැ කියලා.  නමුත් ඔවුන් 
කිව්වා, "the purpose of COPE is naming and shaming" - 
ෙහළිදරවු කිරීම සහ ලජ්ජා කිරීම කියලා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ගරු ඇමතිතුමනි. ඒ කරුණු මා පිළිගන්නවා. දැන් 

අවසන් කරන්න.  Your time is up. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම් රජය හැකි තරම් උත්සාහ කර තිෙබනවා, ෙම්ෙක් සුල මුල 

ෙහොයන්න. ඉස්ෙසල්ලාම පිටිපන කමිටුව තිබුණා. පිටිපන 
කමිටුෙව් නිර්ෙද්ශ ඩිව් ගුණෙසේකර මැතිතුමාට කියාත්මක කරන්න 
බැරි වුණා. ඊට පස්ෙසේ  ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මැතිතුමාෙග් 
සභාපතිත්වෙයන් COPE කමිටුව අපි පත් කළා. දැන් 
නීතිපතිතුමාට - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ගරු ඇමතිතුමනි. දැන් ෙවලාව අවසානයි.  මා 

අවස්ථාව ෙදනවා, ගරු විපක්ෂ නායකතුමාට. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
නීතිපතිතුමාට appeal එක  යවලා තිෙබනවා.  අපි භය නැහැ. 

අපි නීතිපතිතුමා ෙදන නිර්ෙද්ශය පිළිගන්නා  බව සඳහන් කරමින් 
මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මා ගරු සභාෙවන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ෙම් සභාෙව් සියලු 

ෙදනාටම අදහස් පකාශ කරන්න පුළුවන්. ඒ අදහස්වලට තමන් 
එකඟ ෙනොවුණත්, ඒවාට disturb කරන්න එපා. මා ෙම් ඉල්ලීම 
කරන්ෙන්  ෙදපාර්ශ්වෙයන්මයි. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, උත්තර ෙදන්න බැරි වුණාම 

ෙකෝලාහල කරනවා. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Okay, Hon. Kiriella, I got your point.  The next 

speaker is the Hon. Leader of the Opposition, Hon. 
Rajavarothiam Sampanthan. -[Interruption.] 
 

ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
Your court case is a complete hoax.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Leader of the Opposition, you go ahead. 

 
[11.46 a.m.] 
 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා (විරුද්ධ පාර්ශව්ෙය් 
නායකතුමා) 
(மாண் மிகு ராஜவேராதயம் சம்பந்தன் - எதிர்க்கட்சி 

தல்வர்) 
(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan - Leader of the 
Opposition) 
Thank you, Hon. Speaker.  Before I speak on the 

Adjournment Motion that is before the House, I want to 
say a few words, Sir, generally about the issue of 
corruption in this country and how different governments 
have been dealing with this issue.   

Corruption is endemic in this country.  Every 
government has been responsible.  When elections are 
held, one party attacks the other on the basis of 
corruption.  The party which is the incumbent 
government is attacked and the other party comes to 
power.  But corruption continues.  It is publicly talked 
about that the government is corrupt, the Ministers are 
making money and various things are happening.  They 
blame each other.  But they all do the same thing and do 
not ever make any honest endeavour to bring this to an 
end.  People are getting sick of this situation.  My fear is 
that if this present situation continues, this corruption 
which has become endemic and so wide in this country 
might be the cause for the end of democracy. Democracy 
in this country can come to an end unless corruption is 
brought to a halt.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

We all know that despotism and dictatorship have 
always been preceded in many countries by rampant 
corruption and that rampant corruption has been the main 
cause for despotism and dictatorship taking place in many 
countries and democracy being terminated.  Corruption 
needs to be dealt with by any government.  It must be 
stopped.  It must be terminated.  Persons guilty must be 
punished.  But it never happens in this country.   For the 
last so many decades we have been talking about 
corruption; corruption under the UNP; corruption under 
the SLFP, corruption under the UPFA; that Minister is 
corrupt ; this Minister is corrupt and so on.  Who is the 
man in this country who has been convicted for 
corruption in court?  

 
ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මහතා 
(மாண் மிகு ெலாஹான் ரத்வத்ேத) 
(The Hon. Lohan Ratwatte) 
The TNA is   - [Interruption.] 
 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு ராஜவேராதயம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
Is there one person who has been convicted?  You 

have been talking about corruption under every 
government.  Had there been one single man from any 
government who has been convicted in court for 
corruption? 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
But they put us behind bars illegally. - [Interruption.] 
 

ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு ராஜவேராதயம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
This is the position.  So, you are fooling the people.  

You are fooling this House. You are fooling the Hon. 
Members of this House.  You are hand in glove with each 
other in the matter of corruption.  Both the UNP and the 
SLFP are hand in glove with each other in the matter of 
corruption.  That is the truth. 

 
ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මහතා 
(மாண் மிகு ெலாஹான் ரத்வத்ேத) 
(The Hon. Lohan Ratwatte) 
Minister of Rehabilitation  
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

is the most corrupt.  - [Interruption.] 
 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு ராஜவேராதயம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
People are getting sick of all of you; people are getting 

tired of all of you; people feel that all of you must be 

packed off and people might prefer a dictator taking over.  
It almost happened.  In 2015, we were moving towards a 
despotic dictatorship; we were moving towards the end of 
democracy.  Fortunately the people stopped that.  But we 
had great leaders in this country. Did anyone accuse 
Right Hon. D.S. Senanayake of corruption?  Did anyone 
accuse late Hon. S.W.R.D. Bandaranaike of corruption? 
Did anyone accuse late Hon. Dudley Senanayake of 
corruption?  Did anyone accuse late Hon. (Mrs.) 
Sirimavo Bandaranaike of corruption?   

 
ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මහතා 
(மாண் மிகு ெலாஹான் ரத்வத்ேத) 
(The Hon. Lohan Ratwatte) 
What about J.R. Jayewardene? 
 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு ராஜவேராதயம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
Did anyone accuse even late President, Ranasinghe 

Premadasa of corruption?  
 
ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මහතා 
(மாண் மிகு ெலாஹான் ரத்வத்ேத) 
(The Hon. Lohan Ratwatte) 
No.  Only killing; no corruption. 
 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு ராஜவேராதயம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
Why? What is happening now?  
 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
He was accused  - [Interruption.] 
 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு ராஜவேராதயம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
Okay. What is happening now? I am not saying the 

Hon. Ranil Wickremesinghe is corrupt; I am not saying 
His Excellency Maithripala Sirisena is corrupt.  But there 
is corruption. You know it and nothing is happening.  
Corruption must be eliminated, Sir. Much is talked about 
the corruption that prevailed during the last regime.   

That man is being arrested; this man is being arrested; 
some charges are levelled against one person and some 
other charges are levelled against the other person. You 
have been in office for two years. What have you done? 
Has anyone been indicted in court in regard to any 
particular charge? Has anyone been convicted? No. Are 
you trying to save the persons guilty or are you framing 
false charges that you cannot substantiate against people? 
This country needs to know, when there is so much of 
allegations of corruption that is being levelled against the 
former government, why is it that no one has been 
convicted or why is it that no one has even been charged 
in a court of law. Is it because you are protecting them or 
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is it because your charges are thoroughly unfounded and 
you cannot substantiate them?  

Therefore, Sir, this must be brought to an end. We 
cannot allow this to go on. It is bad for the country. The 
country is stinking with charges of corruption both 
against the UNP and the SLFP.  

 
ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මහතා 
(மாண் மிகு ெலாஹான் ரத்வத்ேத) 
(The Hon. Lohan Ratwatte) 
Against the present - 
 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு ராஜவேராதயம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
Even against the present Government, there are 

charges of corruption. We read about them in the 
newspapers. What is happening?  

On the issue of the Central Bank, Sir, I will not be 
long. This has been a long standing issue. The Central 
Bank has lost its prestige in this country. It has lost its 
status in this country.  

 
ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මහතා 
(மாண் மிகு ெலாஹான் ரத்வத்ேத) 
(The Hon. Lohan Ratwatte) 
Definitely.  
 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு ராஜவேராதயம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
The Central Bank’s misconduct, their misbehaviour, 

their acting beyond the legitimate functions of a central 
bank did not start yesterday or the day before. It started a 
long time ago. During the last regime, the Central Bank 
was accused of even engaging in political propaganda on 
behalf of the government.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
You have only three more minutes, Hon. Leader of the 

Opposition.  
 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு ராஜவேராதயம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
In the United States they propagated the policies of the 

government. So, this has been going on for a long time. 
But, as far as this particular bond scam is concerned,  the 
truth must be ascertained and the persons responsible 
must be brought to book.  Even with regard to the earlier 
bond scams, nobody should be spared.  

 
ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මහතා 
(மாண் மிகு ெலாஹான் ரத்வத்ேத) 
(The Hon. Lohan Ratwatte) 
Prime Minister - [Interruption.] 

ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு ராஜவேராதயம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
No one should be spared. I would urge the 

Government to appoint an upright independent 
commission of inquiry to go into the whole question and 
find out the truth. It is absolutely imperative that the 
country must know the truth. We do not care who the 
person who is responsible, but the person responsible 
must be ascertained and brought to book. He must be 
charged and - [Interruption.] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Lohan Ratwatte, why do you not allow the Hon. 

Leader of the Opposition to speak?  Please let him speak. 
This is an august Assembly.   

 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு ராஜவேராதயம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
The Government must take action to find out who has 

been responsible for this scam. The country has suffered 
an immense loss. There is no question about it. The 
country has suffered an immense loss. This money 
belongs to the poor people of this country and you have 
no right to swindle the money in this way. This is wrong. 
It must be stopped. The truth must be ascertained, Sir, 
and the persons who are responsible must be charged.  

Thank you.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Thank you very much. The next speaker is, the Hon. 

Kabir Hashim.  
 

[පූ.භා. 11.54] 

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා (රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம் - அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Kabir Hashim - Minister of Public Enterprise 
Development ) 
ගරු කථානායකතුමනි, සභාව කල්තබන අවස්ථා ෙව් 

ෙයෝජනාව ෙගන ඒම සම්බන්ධෙයන් අනුර කුමාර දිසානායක 
මන්තීතුමාට මම පථමෙයන්ම මෙග් ස්තුතිය පළ කරනවා. විවෘත 
විවාදයක් අවශ්යයි. එෙහත් මට මතක් වුණා, අත දරුවන් ඇ ෙඟ් 
ජරාව ගාගත්තාම සිද්ධ වන ෙද්. අත දරුවන් තමන්ෙග් ඇ ෙඟ් 
ජරාව ගාෙගන අනුන්ෙග් ඇ ෙඟ්ත් ගානවා වාෙග්ම පසු ගිය 
කාලෙය් ෙනොදරුවන් වාෙග් වැඩ කරපු පිරිසක් -ඇ ෙඟ් අසූචි ගා 
ගත් අය- දැන් ඇවිල්ලා එක් එක්ෙකනාට ෙචෝදනා කරන එක මහ 
ෙලොකු විහිළුවක් බවට පත් වනවා කියා මට ෙත්රුණා. ගරු 
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා කථා කරනෙකොට සමහර අය 
ආණ්ඩුවට ඇඟිල්ල දිගු කළා. එෙහම ඇඟිල්ල දිගු කරද්දී තමන් 
දිහා බලා, තමන්ෙග් හෘදය සාක්ෂියට තට්ටු කරලා තමන් ෙම් 
රටට කරපු හානිය ගැන පළමුෙවන්ම උත්තර දීලා අනුන්ට 
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ඇඟිල්ල දිගු කරන්න කියා මම ඉස්සර ෙවලාම මතක් කරන්න 
කැමැතියි. මම ඒ ගැන කියනවා. මම ඒ ගැන මතක් කරලාම 
කියනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, 2015 ෙපබරවාරි මාසෙය් 27වන දා 
බැඳුම්කර ගනු-ෙදනුව සිදු වුණා. බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම, රජයට 
අවශ්ය ණය පමාණය මහ බැංකුව හරහා පසිද්ධ ෙවන්ෙද්සිය 
මඟින් ෙවළඳ ෙපොළින් ලබා ගැනීෙම් කමෙව්දයක්; යන්තණයක්. 
විනිවිද ෙපෙනන කමයක් ෙලස කරන්න ඕනෑ නිසා තමයි පසිද්ධ 
ෙවන්ෙද්සිය, private placementsවලට වඩා ෙහොඳ කමයක් කියා 
විශ්වාස කරලා කියාත්මක කරන්ෙන්. විපක්ෂෙය් ඇතැම් අය -
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමා- අද ෙම් 
තර්කය ෙගන එන්ෙන් ෙහේතු ෙදකක් මතයි. එකක් තමයි, “ඉහළ 
ෙපොලියකට බැඳුම්කර පමාණයක් නිකුත් කරලා ඇති” කියන 
තර්කය. අෙනක් එක, හිටපු අධිපතිතුමාෙග් ඥාතිෙයකු ඒ 
බැඳුම්කර මිලදී ගැනීෙමහි ෙයදීෙම්දී බැඳියා පිලිගැටුමක් -conflict 
of interest- එකක් සිදු වී ඇති බව පකාශ කිරීමයි. ෙම් ෙවලාෙව්ම 
මා කියන්න කැමැතියි, ෙමය පළමුවන වතාව ෙනොෙවයි කියා. 
ඥාතිකම් සැලකීම කියන කාරණය ෙම් රෙට් පසු ගිය කාලෙය්ත් 
සිදු වූ ෙදයක්.  

පසු ගිය කාලෙය්, ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් හිටපු අධිපතිවරයා වූ 
අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතාෙග් සෙහෝදරිය Perpetual Treasuries 
එෙක් Board එෙක් වැඩ කළා. එවිට ෙකොච්චර ළඟ සම්බන්ධයක් ද 
තිබුෙණ්, අවුරුදු හයහතක්ම තිස්ෙසේ? ඒ දවසව්ල කරපු ගනු-
ෙදනුත් ෙම් විධියටම පරීක්ෂණයට ලක් විය යුතුය කියන එකයි. 
මාෙග් මතය වන්ෙන්. ෙමොකද, වැරැදි සිදු වුණා නම්, එක තැනකට 
විතරක් ඇඟිල්ල දිගු කරන්න බැහැ. මා ෙම් කියන කාරණය ගැන 
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් මන්තීතුමන්ලාෙග් හෘදය සාක්ෂියට 
තට්ටු කරලා බලන්න. ඔබතුමන්ලා එදාත් විපක්ෂෙය් සිටියා. 
එෙහම නම්, ඔබතුමන්ලා එදා ඒවා ගැන සාකච්ඡාවට ගත්ෙත් 
නැත්ෙත් ඇයි? මා ඒ ගැන ඔබතුමන්ලාට තවදුරටත් මතක් 
කරන්නම්. COPE වාර්තාවකින් පැන නඟින කාරණාවක් මත 
රජයක් හැටියට විධිමත්ව පරීක්ෂණයක් කරන්නටත්, විවෘත 
විවාදයක් ෙදන්නටත් කටයුතු කරන පළමුවන අවස්ථාව              
ෙමයයි කියා මට හිෙතනවා. ෙමෙතක් COPE වාර්තා කීපයක්            
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව හරහා නිකුත් කළා. ඒ වාෙග්ම 
කථානායකතුමන්ලා ෙබොෙහෝ  ෙදෙනක් ද සිටියා. නමුත් අපට 
අවසර දුන්ෙන් නැහැ, ඒ COPE වාර්තාවල නිර්ෙද්ශ කියාත්මක 
කරන්න. නමුත් අපි COPE වාර්තා ආවාම වහාම නීතිපතිතුමාට 
ඉදිරිපත් කරනවා. එහි පශ්නයක් තිෙබනවාද? ජනාධිපති 
ෙකොමිසමක් ඕනෑ නම්, එය පත් කරගන්න පුළුවන්. ජනාධිපතිතුමා 
එවැන්නක් පත් කරනවා නම් අපි ඒකට එකඟයි. කිසිම පශ්නයක් 
නැහැ.  

අප කියන්ෙන් ෙම් ගැන විධිමත් පරීක්ෂණයක් කරන්න 
කියායි; ෙමතැන වරදක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා නම් එය ෙසොයන්න 
කියායි. නමුත් ඔබතුමන්ලා මතක තියාගන්න, ජනාධිපති 
ෙකොමිසමක් පත් කළාම එයින් එන වාර්තාවත් යන්න ඕනෑ 
නීතිපතිතුමාට බව. ඒක තමයි කමෙව්දය. ඒක තමයි රෙට් නීතිය. 
ඩිව් ගුණෙසේකර හිටපු ඇමතිතුමා තමයි පළමුෙවන්ම ෙයෝජනා 
කරන්ෙන් ෙම් ගනු-ෙදනුව විමර්ශනය කිරීමට පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ෙයොමු කරන්න කියා. එය පාර්ලිෙම්න්තුවට එවන්න කියා විපක්ෂය 
නිෙයෝජනය කරන හිටපු ඇමතිවරයකු හැටියට එතුමා කිව්වාම, 
අපි COPE එකට ඉඩ ෙදනවා. එයත් කරන්ෙන් සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති මැතිතුමාෙග් සභාපතිත්වෙයනුයි. අපි ඒක 
ආකමණය කෙළේ නැහැ. අපි ඒකටත් ඉඩ දුන්නා. අපට Bribery 
Commission එකට යන්න ඕනෑ නම්, ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට යන්න 
ඕනෑ නම්, ඒකට ඉඩ තිෙබනවා; පතිපාදන තිෙබනවා. කිසිම 

විෙටක රජය ෙම්කට හරස් ෙවලා නැහැ. යම්කිසි ෙචෝදනාවක් 
තිෙබනවා නම් ඒ ෙවනුෙවන් හරියාකාරව කියා කරන්න රජයක් 
හැටියට අපි ඉඩ ෙදනවා. රජයක් හැටියට අපි මීට වඩා ෙමොකක්ද 
කරන්ෙන්? ෙම් කාර්යය අඩ පණ කරන්න; නවත්වන්න; ෙම්කට 
හරස් ෙවන්න එක්සත් ජාතික පක්ෂය කිසිම ඉඩක් ෙදන්ෙන් 
නැහැ. අෙප් පැත්ෙත් ෙහෝ ඔබතුමන්ලාෙග් පැත්ෙත් කාෙගන් 
වුණත් වරදක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා නම්, ඒ ගැන පරීක්ෂා කළ 
යුතුයි. ෙම් රෙට් සාමාන්ය නීතිය කියාත්මක කළ යුතුයි.   

ගරු කථානායකතුමනි, බැඳුම්කර නිකුත් කිරීෙම් යම් මූල 
ධර්මයක් තිෙබනවා. මූල ධර්මය ෙමොකක්ද කියා ෙත්රුම් ගන්නට 
ඕනෑ. මූල ධර්මය ෙත්රුම් ගන්ෙන් නැතිව, ඒ ගැන දන්ෙන් නැතිව 
ඇවිල්ලා ෙබොළඳ, තකතිරු, ඒ වාෙග්ම සිහි විකල, උමතු තර්ක 
ඉදිරිපත් කිරීම පිළිගන්න බැහැ. ෙමොකද, "bond" කිව්වාම සමහර 
අය ෙමච්චර කාලයක් දැනෙගන හිටිෙය් ''ෙජ්ම්ස් ෙබොන්ඩ්'' ගැන 
විතරයි. අද තමයි "bond" කියන්ෙන් ෙමොකක්ද  කියලා දන්ෙන්.  
ඒ විධියට ෙජ්ම්ස් ෙබොන්ඩ් ගැන දැන ගත්ත මිනිස්සු, බැඳුම්කරයක් 
කියන්ෙන් ෙමොකක්ද කියන ඒ මූල ධර්මය ෙත්ෙරන්ෙන් නැතිව 
එක එක කථා කියනවා.  ඒ නිසා මම කියන්න කැමැතියි,  2005 
සිට 2014 දක්වා පසු ගිය රජය කාලෙය් ෙම් රෙට් මූල්ය පද්ධතිය 
ෙදදරීමකට ලක් කරලා තිෙබන බව. ඒක ඔබතුමන්ලා පිළිගන්නට 
ඕනෑ. මම ඒකට ෙහේතු ෙපන්වන්නම්.  

2002 යූඑන්පී ආණ්ඩුව ආපු කාලෙය් අපි ''මූල්ය වගකීම් 
කළමනාකරණ පනතක්'' ඉදිරිපත් කළා. ඒ පනත නිසා තමයි ෙම් 
රෙට් මූල්ය පද්ධතිෙය් යම් කිසි පාලනයක්; විනයක් ඇති වුෙණ්. 
නමුත්, පසු ගිය කාලෙය් ඒ මූල්ය පද්ධතිය උල්ලංඝනය කරලා, 
මුල්ය වගකීම් කළමනාකරණ පනත ඉවත දමලා කටයුතු කරපු 
ආකාරය ෙබොෙහෝ අය දන්නවා.  

පසු ගිය රජය කාලෙය් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මුදල් 
ඇමතිවරයා හැටියට කටයුතු කළා. ඒ කාලෙය් අජිත් නිවාඩ් 
කබ්රාල් මහතා මහ බැංකුෙව් අධිපතිවරයා හැටියට කටයුතු කළා. 
ඒ දවස්වල මූල්ය වංචා බුරුත්තක්ම සිදු වුණු බව ෙම් ගරු සභාව 
දන්නවා. මම කථානායකතුමාට කියා සිටින්ෙන්, අපි වහාම ඒවාට 
විධිමත්, -[බාධා කිරීමක්] මම කියන්නම්. වහාම ඒවා 
සම්බන්ධෙයන් විධිමත් පරීක්ෂණයක් පවත්වන්නට ඕනෑ. ඒ කාල 
පරිච්ෙඡ්දය තුළ ඔබතුමන්ලා -ෙම් විපක්ෂෙය් සිටින- සෑම 
ෙකෙනක්ම ඒ ආණ්ඩුෙව් හිටියා. අපි ෙම් ආණ්ඩුෙව් හිටියත්, අෙප් 
පැත්ෙතන් වරදක් සිදු වුණාම අෙප් හෘදය සාක්ෂිය අනුව අපි ඒ 
ගැන කථා කරනවා. නමුත්, ඒ කාලෙය් ඔබතුමන්ලා එවැනි ෙද්ට 
එෙරහිව කට ඇරිෙය් නැහැ. එදා ඒකාධිපති බලයට යටත් ෙවලා, 
නීතිෙය් ආධිපත්ය උල්ලංඝනය වන ආකාරයට ඔබතුමන්ලා  
නිහඬව හිටියා. එෙහමනම්, ඒ වැරැදිවලට ඔබතුමන්ලාත් 
ෙකොටස්කරුවන් ෙවනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාෙග් 
කාලෙය් deals කිහිපයක් තිබුණා. මම ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුෙණන් අහන්ෙන්, ඒ දවස්වල ඔබතුමන්ලාට හයිය තිබුණා 
ෙන්ද ෙකළින් ඉඳෙගන ඒවා ගැන පශ්න කරන්න? ඔබතුමන්ලා 
අද ෙම් ආණ්ඩුවට ඇඟිල්ල දිගු කළත්, එදා ඔබතුමන්ලාට ඒ හයිය 
තිබුණාද? ඒ කාලෙය් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාෙග් ආණ්ඩුවත් 
එක්ක ඔබතුමන්ලාෙග් deal  එකක් තිබිලා ඇති. එෙහම නැත්නම්, 
ඔබතුමන්ලාට එදා කථා කරන්න ෙකොන්දක්  තිබිලා නැහැ. එදා 
ෙම් රෙට් නීතියක් තිබුෙණ් නැහැ. අද යහපාලන රජය තුළ කථා 
කිරීෙම් අයිතිය තිෙබන නිසා ඔබතුමන්ලා විවෘතව කථා කරනවා. 
පසු ගිය කාලෙය් ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාල පශ්නෙය්දී  
ඔබතුමන්ලා පමාණවත්ව කථා කළා. මම අහන්ෙන්, ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂය එදා ඒ ගැන වගකීමක් ඇතිව කථා කෙළේ නැත්ෙත් ඇයි 
කියලායි. ඒ වංචා සම්බන්ධව කථා කෙළේ නැත්ෙත්,- [බාධා 
කිරීමක්] 
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ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு சா ந்த திசாநாயக்க) 
(The Hon. Salinda Dissanayake) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙමොකක්ද මන්තීතුමා  point of Order එක? 

 
ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு சா ந்த திசாநாயக்க) 
(The Hon. Salinda Dissanayake) 
ෙබොරුවට මඩ ගහන්න එපා. ඒ කාලෙය් එෙහම ෙදයක් වුෙණ් 

නැහැ. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Member, that is not a point of Order. Hon. 

Minister, you can go ahead.  
 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
දන්ෙන් නැතිව මට කියන්න එනවා.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා කථා කරන්න.  

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම කිසි ෙදයක් නිකම් කියන්ෙන් 

නැහැ. මම කියන්ෙන් විස්තරත් එක්කයි. ෙකෝප් වාර්තා කිහිපයක් 
ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් වුණා. ඒ එකක්වත් සාකච්ඡාවට ලක් 
වුෙණ් නැහැ. එකක්වත් කියාත්මක වුෙණ් නැහැ. එකක්වත් 
නීතිපතිතුමා ළඟට යැව්ෙව් නැහැ. ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ වාර්තාව ගැන මම කියන්නම්. ෙමතැන 
ෙවලාව සීමා ෙවලා තිෙබන නිසා මම පධාන කරුණු විතරයි 
කියන්ෙන්. නැත්නම් රෑ  වන ෙතක් කියන්න පුළුවන්.එහි එක 
ෙචෝදනාවක් තමයි, “poor Treasury management”. ෙදවැනි 
ෙචෝදනාව තමයි, “uneconomical transaction and 
mismanagement of funds”. තුන්වැනි ෙචෝදනාව තමයි,  “non-
compliance with financial rules and regulations”. හතරවැනි 
ෙචෝදනාව තමයි, “non-adherence with the accepted tender 
procedures”.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඊළඟට මම කියනවා, ගරු විජයදාස 
රාජපක්ෂ මහතාෙග් ෙදවැනි වාර්තාෙව් සඳහන් කරුණු.  රාජ්ය 
ආයතන 26ක රුපියල් ෙකෝටි 1500ක වංචා සිදු ෙවලා තිෙබන බව 
එතුමා වාර්තා කර තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලා ෙම්වායින් එකකටවත් 
විරුද්ධව කථා කළාද? ෙම්වා ෙම් ෙකෝප් වාර්තාෙව් තිෙබනවා. 
ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් ෙදවැනි ෙකෝප් වාර්තාෙව් 
සුරැකුම් හා විනිමය ෙකොමිෂන් සභාව පිළිබඳව දිගටම වාර්තා කර 
තිෙබනවා. ෙවලාව සීමා වී තිෙබන නිසා මම කියන්ෙන් නැහැ. ෙම් 
ෙකෝප් වාර්තාව මම සභාගත* කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඊළඟට මම කියන්ෙන්  ගරු ඩිව් 
ගුණෙසේකර මැතිතුමාෙග් 2013 - 2014  කාලයට අදාළ ෙකෝප් 
වාර්තාෙවනුයි. එම ෙකෝප් වාර්තාවට අදාළ කාලෙය්  මහින්ද 
රාජපක්ෂ මහතා ෙම් රෙට් මුදල් ඇමති. අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් 
මහතා මහ බැංකුෙව් අධිපති.  ඩිව් ගුණෙසේකර මහතාෙග් 
වාර්තාෙව් ෙමොකක්ද කියන්ෙන්. 2008 ශීලන්කන් ගුවන් සමාගම 
ලබා ගන්නා ලාභය රුපියල් ෙකෝටි 440යි. 2009 වන විට - එක 
වර්ෂයක් තුළ - ඒ ලාභය රුපියල් ෙකෝටි 930ක පාඩුවක් බවට 
පරිවර්තනය ෙවනවා. ෙකොෙහේද ඒ වංචාව සිදු වුෙණ්? ඒ ගුවන් 
සමාගෙම් සභාපති හැටියට හිටිෙය් කවුද? හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
මස්සිනා නිශාන්ත විකමසිංහ මහතා. හිටපු ගමන් අවුරුද්දක් 
ඇතුළත රුපියල් ෙකෝටි 500ක පාඩුවකට පරිවර්තනය වුෙණ් 
ෙකොෙහොමද කියලා එම වාර්තාෙවන් පශ්න කර තිෙබනවා. ඒ 
ගැන කවුරුවත් පශ්නයක් ඇහුෙව් නැහැ. 

 ඊළඟට, ලංකා බැංකුෙවන් 10 ෙදෙනකුට දුන්න  අකිය ණය 
පමණක් රුපියල් ෙකෝටි 228යි. ඒ ණයත් තවම අය කර ෙගන 
නැහැ. ඒ 2013- 2014  කාල පරිච්ෙඡ්දෙය් 15 ෙදෙනකුට දී 
තිෙබන අකිය අයිරා වටිනාකම රුපියල් ෙකෝටි 65යි. ජාතික ඉතිරි 
කිරීෙම් බැංකුෙව් ෙපොලී ආදායම අඩු වීම 2010න් පසුව රුපියල් 
ෙකෝටි 90යි. ඒක වාර්තා කර තිෙබනවා. ඒකට උත්තර දීලා 
නැහැ.  

ගරු කථානායකතුමනි, මම ඊළඟට කියන්ෙන්, "pump and 
dump" න්යාය ගැනයි. ඒ කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ අනුර කුමාර 
දිසානායක මන්තීතුමා අර්ථ සාධක අරමුදලට ඇති වුණු පාඩුව- 

 
ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ.பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C.B. Rathnayake) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සී.බී. රත්නායක මන්තීතුමනි, ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? 

 
ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ.பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C.B. Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, පැහැදිලි කිරීමක් තමයි අවශ්ය 

වන්ෙන්. ෙමතුමාෙගන් අහන්න ඕනෑ- [බාධා කිරීමක්] 
ඔබතුමාෙගන් අහන්ෙන්.  

  
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී අහන්න පුළුවන්. Hon. Minister, you 

can go ahead. 

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
ගරු කථානායකතුමනි, "pump and dump" න්යාය අනුව  

ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදලට සිදු වුණු පාඩුව ගැන ජනතා 
විමුක්ති ෙපමුෙණන් කථා කළා. ඔබතුමන්ලාෙග් හෘදය සාක්ෂියට 
තට්ටු කරලා බලන්න, ඒ දවස්වල ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදලට 
කරපු වංචාව ගැන. එදා ඒ අය ෙමොකක්ද කෙළේ? ෙම් පර්ෙපචුවල් 
සමාගම පාවිච්චි කරලා සිෙලෝන් ෙගේන් එලිෙව්ටර්ස් කියන 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

සමාගෙමන් රුපියල් ලක්ෂ 53ක ෙකොටස්, ලාෆ්ස් ගෑස් සමාගෙමන් 
ෙකොටස් රුපියල් මිලියන 57ක්, ද  ෆිනෑන්ස් එෙක් ෙකොටස්  
රුපියල් මිලියන 5.1ක්, ෙසන්ටල් ෆිනෑන්ස් එෙක්  ෙකොටස් රුපියල් 
මිලියන 23ක්, බයිරහා සමාගෙම් ෙකොටස් රුපියල් මිලියන 1.2ක් 
වැඩි මිලට අර ෙගන අන්තිෙම්  ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදලට සිදු 
වුණු පාඩුවට ඒවා විකුණන්න වුණා. එදා ෙසේවක අර්ථ සාධක 
අරමුදලට රුපියල් ෙකෝටි ගණනක් පාඩු වුණා. ෙම් "pump and 
dump" න්යාය කියාත්මක කෙළේ එදා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා 
ෙම් රෙට් මුදල් ඇමතිවරයා හැටියටත්, අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහ 
බැංකුෙව් අධිපතිවරයා හැටියටත් සිටිමිනුයි. ෙම් ෙකෝප් වාර්තාවල 
තිෙබන එක කරුණක්වත් ගත්තාද? මම ෙයෝජනා කරන්ෙන් 
ඒවාටත් ජනාධිපති ෙකොමිසමක් පත් කරන්න කියලායි. ගරු 
කථානායකතුමනි,  වහාම ෙම්වා නැවත පරීක්ෂණයට ලක් 
කරන්න  ඔබතුමාට වගකීමක් තිෙබනවාය කියලා මම කියන්න 
කැමැතියි.  

ගරු කථානායකතුමනි, බැඳුම්කර ගනු-ෙදනුව ගැන කථා 
කරන ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් ඒ කමෙව්දය පිළිබඳව පශ්න කරනවා. 
විවිධ කමවලට ඒ පාඩුව තක ්ෙසේරු කරනවා. විවෘත ෙවෙළඳ 
ෙමෙහයුම් කමයක් -Open Market Operation එකක්- ති ෙබනවා. 
ඒ අනුව හරි කම යට කරන්න ඕනෑ.  ෙමහි කමෙව්දය තුළ අඩු පාඩු 
සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් පාඩුව deemed loss කියලායි 
කියන්ෙන්. තවම පාඩුව තක්ෙසේරු කරන්න බැහැ. ෙලෝක බැංකු 
වාර්තාවත් කියනවා පාඩුව තක්ෙසේරු කරන්න බැහැයි කියලා. 
පාඩුව තක්ෙසේරු කරන කමෙව්දයකුත් තිෙබනවා. ආර්ථික විද්යා 
විෙශේෂඥෙයක් හැටියට ඒක කරන හැටි මට කියන්න පුළුවන්. 
ෙවලාව මදි නිසා මා ඒ ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ.  

මා දැන් වැදගත් ෙදයක් කියන්න කැමැතියි. රෙට් විශාලම 
මූල්ය වංචාව සිදු වුෙණ් 2014 වසෙර්දී. එදා  ඒ වංචාව සිදු වුෙණ් 
ගරු කථානායකතුමනි, Entrust Securities PLC එෙක්යි.  
පාථමික ගනුෙදනුකරුෙවක් හැටියට කටයුතු කළ Entrust 
Securities PLC එෙක් පධාන අධ්යක්ෂවරු හැටියට එදා මහින්ද 
රාජපක්ෂ ආණ්ඩුෙව් ෙගෝලෙයක් වුණු ඉසිර දසනායක මහතා -
එතුමාට එහි  සියයට 66ක ෙකොටස් තිබුණා.- සහ චානුක 
රත්වත්ෙත් මහතා -එතුමාට එහි සියයට 21ක ෙකොටස් තිබුණා.- 
යන ෙදෙදනා කටයුතු කළා. Entrust Securities PLC ආයතනය 
2016 ජනවාරි 3 වනදා මූල්ය මණ්ඩලෙයන් පවරා ගත්තා. ෙමොකද, 
ඒෙක් විශාල වංචාවක් සිදු වුණු නිසා. ඒ විශාල වංචාව සිදු වුෙණ් 
2013-2014 කාලෙය්දී. එතැන තිෙබන්ෙන් deemed loss එකක් 
ෙනොෙවයි; හදන loss එකක් ෙනොෙවයි. එතැන රුපියල් බිලියන 
12ක් -ෙකෝටි 1,200ක්- අතුරුදහන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ෙකෝටි 
1,200 කාෙග්ද? මම කියන්නම්. මම ෙම් අහන්ෙන් ජනතා විමුක්ති                
ෙපරමුෙණ් මන්තීතුමන්ලාෙගන්. ඔබතුමන්ලා කම්කරුවන්ෙග්, 
ෙසේවකයන්ෙග් අර්ථ සාධක අරමුදෙල් අයිතීන් ගැන කථා 
කරනවා. විදුලිබල මණ්ඩලෙය් ෙසේවකයන්ෙග් Employees' 
Provident Fund එෙකන් රුපියල් බිලියන ෙදකහමාරක් -ෙකෝටි 
250ක්- ෙකළින්ම ගහලා තිෙබනවා. ඒ ගනුෙදනුකරුවා -Entrust 
Securities PLC එක- එදා නඩත්තු වුෙණ් ඒ ආණ්ඩුව යටෙත්.  

ඊළඟට, මහ බැංකුෙව් විශාමිකයන්ෙග් අරමුදෙලන් රුපියල් 
ෙකෝටි 250කට ෙකළියා. මහ බැංකුෙව් තිබුණු මුදල්ම අරෙගන 
තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. විවිධ 
ෙසේවා සමුපකාර සමිතිෙය් -Multipurpose Cooperative Society 
එෙක්- රුපියල් මිලියන 600කටත් ෙකළියා, Entrust Securities 
PLC එක. අද වනතුරු ඒ ගැන විධිමත් පරීක්ෂණයක් කරලා නැහැ, 
ෙකෝප් වාර්තාවක් නිකුත් කරලා නැහැ. ෙකෝප් එෙක් 

සභාපතිවරයා හැටියට සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මැතිතුමාට වගකීමක් 
තිෙබනවා, ඒ ගැන විධිමත් පරීක්ෂණයක් කරලා, ඒක CID එකට 
භාර දීලා, ඉන් එහාට ජනාධිපති ෙකොමිසමක් පත් කරන්න. මහ 
බැංකුව නිකුත් කරලා තිෙබන onsite වාර්තාෙව් කියලා 
තිෙබනවා, "ෙම්ෙක් පිටස්තර ගනුෙදනු කරනවා, ෙම්ෙක් වරදක් 
තිෙබනවා" කියලා. එෙසේ පකාශ කරලා තිෙබද්දී එදා හිටපු මුදල් 
ඇමතිවරයා ඒ සඳහා කිසි පියවරක් ගත්ෙත් නැහැ. ඒ බැංකුෙව් 
අධිපතිවරයා- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙවලාව අවසන් වී ෙගන එනවා. 
 
 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
( மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
මම ඔබතුමාට කියන්නම්. රුපියල් ෙකෝටි 1,200කින් රුපියල් 

ෙකෝටි 560ක්ම ෙකළින්ම රජෙය් මුදල්. රුපියල් ෙකෝටි 560ක්! 
මම දැන් කියන්නම්, ඒෙක් සම්බන්ධය. Entrust Securities PLC 
එක Rugby Clubsවලට උදවු කළා. නාමල් රාජපක්ෂ මහතා ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. Carlton Rugby Tournament 
එකට අනුගහය ලබා දුන්නා. Carlton Rugby Tournament එෙක් 
එක කීඩා සමාජයක් අයිති වුෙණ් Entrust Securities PLC එකට. 
ෙමොන කීඩා සමාජයද? Entrust Securities PLC එක අයිති කර 
ෙගන තිෙබන්ෙන් Western Warriors කියන කීඩා සමාජය. ඒ 
කීඩා සමාජය අයිති Western Sports Management කියන 
Entrust Group of Companiesවලටයි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ගරු ඇමතිතුමනි, ෙවලාව අවසානයි. 

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
ගරු කථානායකතුමනි, තව විනාඩියක කාලයක් ෙදන්න. 

එතෙකොට ඒ රගර් club  එෙක් captain කවුද? ඒ රගර් club 
එෙක් captain ෙයෝෂිත රාජපක්ෂ මහතා. එතෙකොට 
ෙවන්ෙද්සිෙයන් තමයි ඒ ෙගොල්ලන් රගර් ගහන්න ගන්ෙන්. 
කීයක්ද ෙගවන්ෙන්? රුපියල් මිලියන 11ක්. රුපියල් මිලියන 11ක් 
Entrust Securities PLC එෙකන් ෙගව්ෙව් කාෙග් සල්ලිවලින්ද? 
ඒ රජෙයන් වංචා කරපු සල්ලිවලින් ෙනොෙවයිද? එතෙකොට හිටපු 
මුදල් ඇමති, මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා නම් එතැන ෙලොකු 
පශ්නයක් තිෙබනවා. එතෙකොට අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහ 
බැංකුෙව් අධිපතිවරයා නම් ඒ සඳහා විධිමත් පරීක්ෂණයක් කරන 
එක අවශ්යයි. මම කියන්ෙන් bonds සම්බන්ධෙයන් කරන 
පරීක්ෂණ වාෙග්ම අෙනක් සියලුම වංචා සම්බන්ධෙයනුත් ඒ 
විධියටම පරීක්ෂණ පවත්වන්න කියලා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා 
සිටිනවා, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමනි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමනි.  

මීළඟට, ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා. 
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[අ.භා. 12.11] 
 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (පවාහන  හා සිවිල් 
ගුවන් ෙසේවා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா - ேபாக்குவரத்  
மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva - Minister of Transport 
and Civil Aviation)  
ගරු කථානායකතුමනි, අද දින ෙම් මහ බැංකුෙව් බැඳුම්කර 

නිකුත් කිරීමට අදාළ ෙකෝප් වාර්තාව හා සම්බන්ධ විවාදයට 
සහභාගි වීමට ලැබීම ගැන මා ඉතාම සන්ෙතෝෂ වනවා. මට 
මතකයි, මා විපක්ෂ නායකවරයා වශෙයන් සිටි අවස්ථාෙව්දී අපි 
සියලු ෙදනාම එකතු ෙවලා මහ බැංකුව වටලා ෙම් පිළිබඳව විශාල 
උද්ෙඝෝෂණයක් පටන් ගත්ත අන්දම. ඒ උද්ෙඝෝෂණෙය් පතිඵල ඒ 
ෙවලාෙව් ෙනොලැබුණත් ෙකෝප් එෙක් සාමාජිකයින්ට මම 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා වාෙග්ම අෙප් ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂයත්, එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයත්, ඒ වාෙග්ම 
එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරුන් සියලු 
ෙදනාම ෙබොෙහොම ශක්තිමත් ෙලස නැඟී සිට පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ 
මුදල් පිළිබඳව තිෙබන අයිතිය කියාත්මක කරමින් විවිධ පශ්න, 
ගැටලු රාශියක් මැද ෙමවැනි පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීම 
පිළිබඳව මුලින්ම අපි එතුමන්ලාට අෙප් ස්තුතිය පුද කරන්න 
කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම විගණකාධිපතිතුමාත් ෙම් පිළිබඳව විශාල 
ෙමෙහයක් කළා. එතුමා ෙම් පශ්නෙය්දී විශාල ෙසේවාවක් කළා. ඒ 
මඟ ෙපන්වීමත් ලැබුණා. ඒ නිසා ෙමම පශ්නය පැන නැඟුණු 
අවසථ්ාෙව්දී අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල  සිරිෙසේන මැතිතුමා ශී 
ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මධ්යම කාරක සභාව කැඳවා ෙමම ෙකෝප් 
වාර්තාව අධ්යයනය කර ෙම් පිළිබඳව ගත යුතු කියාමාර්ගයන් 
පිළිබඳව ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මතය ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා 
මාෙග් පධානත්වෙයන් යුත් කමිටුවක් පත් කළා. එම කමිටුවට ගරු 
ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමා, ගරු (ආචාර්ය) සරත් 
අමුණුගම ඇමතිතුමා, ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන රාජ්ය 
ඇමතිතුමා, ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා ඇමතිතුමා, ගරු ලසන්ත 
අලගියවන්න නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා, ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා රාජ්ය 
ඇමතිතුමා, ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා ඇමතිතුමා, ගරු දයාසිරි 
ජයෙසේකර ඇමතිතුමා සහ ෙක්සරලාල් ගුණෙසේකර නීතිඥතුමා 
කියන කණ්ඩායම අයත් ෙවනවා.  

අපි එකතු ෙවලා ෙමම ෙකෝප් වාර්තාව අධ්යයනය කළා. අපි 
ෙකෝප් වාර්තාෙව් තිෙබන සෑම කාරණයක් සමඟම පූර්ණ වශෙයන් 
එකඟ ෙවනවා. අපි ඒක අභිෙයෝගයට ලක් කරන්ෙන් නැහැ. 
ෙකෝප් වාර්තාෙව් ෙපන්වා දී ඇති කරුණු හා එම කියා පිළිබඳව අපි 
එකඟ වන අතර, අපට තිබුණු කාර්ය භාරය වූෙය් ෙමම ෙකෝප් 
වාර්තාෙව් සඳහන් වන කරුණු අනුව ෙමම දූෂණයට එකතු වුණු, 
වැරදි කළ අය පිළිබඳව අප විසින් ගත යුතු කියාමාර්ගය ෙමොකක්ද 
කියන එක සඳහන් කිරීමයි. හුෙදක් එය නීතිපතිවරයාට යැවීෙමන් 
පමණක් යථාර්ථය ඉටු කර ගන්නට අපට පුළුවන්ද? ඒ නිසා ෙම් 
පිළිබඳව අපි දීර්ඝ වශෙයන් කථා කළා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙමම ෙකෝප් වාර්තාෙව් ඉතාම පැහැදිලිව 
ෙපන්නුම් කර දී තිෙබන ආකාරයට ෙමම ගනුෙදනුව තුළින් රෙට් 
ආර්ථිකයට සුවිෙශේෂී බලපෑමක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා; ඒ වාෙග්ම 
EPF එකට බලපෑමක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා; එහි මුදල් නාස්තියක් 
සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ලංකා බැංකුෙව් නිලධාරින්ෙග් 
කියා කලාපය පිළිබඳව බලවත් සැකයක් මතු ෙවලා තිෙබනවා. 
මහ බැංකුෙව් සමහර නිලධාරින්ෙග් කියා කලාපයන් හා සිදු කරන 
ලද කියා පිළිෙවත් පිළිබඳව අපට විශාල සැකයක් ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි ෙමම ෙකෝප් වාර්තාවට ගරු කරන අතර, 
ෙකෝප් වාර්තාව තුළින් මතු වුණු ෙමම කරුණු පිළිබඳව -ෙම් රෙට් 

ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන එම කාරණා ඉටු කර ගැනීම 
සඳහා- කුමක් කළ යුතුද කියන කාරණය සම්බන්ධව අප දීර්ඝ 
වශෙයන් සාකච්ඡා කළා. එෙසේ සාකච්ඡා කරලා අප විසින් 
ජනාධිපතිතුමා ෙවත ඉදිරිපත් කරන ලද වාර්තාව මගින් නිර්ෙද්ශ 
කිහිපයක්ම ඉදිරිපත් කළා. ඒවා ෙමෙසේයි; 

1. පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ෙමම වාර්තාව පිළිබඳව ගන්නා 
කියාමාර්ගය කුමක් වුවත් එයින් පරිබාහිරව 
ජනාධිපතිවරයාට ඇති බලතල අනුව ෙමම සිද්ධිය 
පිළිබඳව ෙසොයා බලා අවශ්ය පියවර ගැනීමට විශාමලත් 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුකරුවකු, මූල්ය ක්ෙෂේතය පිළිබඳ 
හසළ දැනුමක් ඇති විද්වතකු හා විගණනය පිළිබඳව 
නිපුණතාවක් ඇති වෘත්තිකෙයකුෙගන් සමන්විත 
ජනාධිපති ෙකොමිසමක් පත්ෙකොට එහි නිර්ෙද්ශ අනුව 
කටයුතු කිරීම සුදුසු යැයි ෙයෝජනා කරමු. 

 ෙම්ක තමයි ශී ලංකා නිදහස ්පක්ෂෙය් කමිටුව ඉදිරිපත් 
කළ පළමුවැනි ෙයෝජනාව. 

2. එකී ෙකොමිසම මඟින් ෙමම බැඳුම්කර නිකුත් කිරීෙම්දී යම් 
අකමිකතාවක් සිදුවීද යන්නත්, යම් ෙනොසැලකිල්ලක් ෙහෝ 
පැහැර හැරීමක් සිදුවීද යන්නත්  යම් යම් පුද්ගලයින්ට වාසි 
සැලසීම සඳහා ෙම් පිළිබඳව අනුගමනය කරන සාමාන්ය 
කමෙව්දයන්ෙගන් ෙමම අවසථ්ාෙව්දී බැහැරවූෙය්ද 
යන්නත් එෙසේ නම් ඒ සඳහා වගකිවයුතු පුද්ගලයින් 
කවුරුන්ද යන්නත් ෙහළිකර ගත යුතුය. 

3. එෙසේම ලංකාෙව් බැංකුෙව් නිලධාරින් ෙමම අවසථ්ාෙව්දී 
හැසිරුණු ආකාරය සහ ඔවුන් පර්ෙපචුවල් ෙටෂරීස ්
සමාගමට මුදල් ලබා දුන් ආකාරය ඉතා සැක සහිත 
ෙහයින් ෙමම ෙකොමිසම මගින් ෙම් පිළිබඳව විමර්ශනය 
කිරීම අනිවාර්යෙයන්ම කළ යුතු බවත් ෙයෝජනා කරමු. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි තුනක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
ෙහොඳයි. ගරු කථානායකතුමනි, අප විසින් ඉදිරිපත් කළ 4වන 

ෙයෝජනාව ෙමයයි. 

4. ෙමම පසුබිම යටෙත් ඉතා ෙකටි කාලයක් තුළදී ඉතා අධික 
ලාභයක් ලබා ගත් පර්ෙපචුවල් ෙටෂරීස ් සමාගෙමන් 
රජයට සිදු වූ අලාභය අය කර ගැනීෙම් හැකියාවක් හා 
කමෙව්දයක් ඇත්නම් එය ෙසොයා බැලීම ද, කියාත්මක 
කිරීමද කළ යුතු බව ෙයෝජනා කරමු. 

5. ඉදිරිෙය්දී ෙමවැනි කියාවන් සිදුවීම වැළැක්වීම සඳහා ගත 
යුතු කියාමාර්ග නිර්ෙද්ශ කරන ෙලසට ෙමම ෙකොමිෂන් 
සභාවට බලය ෙදන ෙලස ෙයෝජනා කර සිටිමු. 

 ගරු කථානායකතුමනි, අපි රජයට එකතු වුණත් ශී ලංකා 
නිදහස ් පක්ෂය විසින් සාරාංශයක් වශෙයන් - ආණ්ඩුව 
ෙමය වහන්න හදනවා කියා විවිධ ෙචෝදනා ආවා.   

 එෙහම ෙදයක් නැහැ. අපි ඉතා පැහැදිලිව ශී ලංකා නිදහස ්
පක්ෂය මඟින් ෙමන්න ෙම්,- [බාධා කිරීමක්] කථා කරන්න 
ෙදන්න ෙකෝ! [බාධා කිරීමක්] ගරු කථානායකතුමනි, එදා 
හිටපු ඒ සථ්ාවරෙය් පැහැදිලිව හිඳිමින් අපි ජනාධිපතිතුමාට 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙම් කරුණු ඉදිරිපත් කළා. ජනාධිපතිතුමා ඉතා පැහැදිලිව 
අපට කියා සිටියා, ෙම් නිර්ෙද්ශ අනුව එතුමා විෙශේෂ 
ෙකොමිෂන් සභාවක් පත් කරනවා; මාස තුනක් ඇතුළත ෙම් 
පිළිබඳව පරීක්ෂා කරලා වාර්තා කරනවා කියලා. ඒක හමස ්
ෙපට්ටියට දමන්න ෙනොෙවයි; deep freezer  එකට දමන්න 
ෙනොෙවයි. ඒ සඳහා අවශ්ය පියවර ගන්නා බව එතුමා 
පකාශ කළා. ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධෙයන් අපට සතුටුයි.  

 ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට ගරු 
කරමින්; ෙකෝප් වාර්තාවට ගරු කරමින්, ඉතාම ඕනෑකමින් 
ෙම් සිද්ධිය පිළිබඳව ෙම් ආකාරෙය් පියවර ගැනීම පිළිබඳව 
අෙප් සත්ුතිය එතුමාට පළ කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
ජනාධිපති ෙකොමිෂන් සභාවක් තුළින් පසිද්ධිෙය් ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් විමර්ශනය කර, සාක්ෂි කැඳවා ඒ 
ආකාරෙයන් වාර්තාවක් සකස ් කළාම, නීතිපතිවරයාටත් 
වඩා පුළුල් පාරදෘශ්යභාවයකින් යුතුව ඒ පරීක්ෂණය 
කරන්නට පුළුවන් ෙවනවා. ඒ නිසා ජනාධිපතිතුමාට ඒ 
පිළිබඳව සත්ුතිය පුද කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 
ෙබොෙහොම සත්ුතියි. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මැතිතුමා. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් විවාදය ඉතිහාසයට එකතු වන 

ඉතා වැදගත් විවාදයක්. ඒ නිසා ජනාධිපතිතුමාට ඉදිරිපත් කළ 
කමිටු වාර්තාව හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළු කිරීම සඳහා සභාගත 
කරන ෙලස මම ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමාෙගන් 
ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම වාර්තාව ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 

වාර්තාවක්. [බාධා කිරීමක්] 
 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළු කරන්න සභාගත කරන්න. [බාධා 

කිරීමක්] 
 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් තිෙබන අභ්යන්තර කාරණා 

පිළිබඳව වාර්තා හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඉදිරිපත් කරන්ෙන් නැහැ 
ෙන්. නමුත් අදාළ වාර්තාෙව් සාරාංශය මම ඉදිරිපත් කළා.  [බාධා 
කිරීමක්] 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
නිශ්චිත වශෙයන්ම ෙම් සිද්ධියට අදාළ නිසා,-[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
ඔබතුමාෙග් වාර්තාව එක්ක අප එකඟ ෙවනවා. අප ඒකට 

support කරනවා. ඒ වාර්තාව කියාත්මක කිරීෙම්දී කටයුතු කළ 
යුතු ආකාරය අපි ෙපන්වා දීලා තිෙබනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු විමල් වීරවංශ මැතිතුමා. 

 
[අ.භා. 12.19] 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ගරු සභාව අමතලා කරුණු 

කිහිපයක් ෙම් විවාදයට එකතු කරන්න අවස්ථාව ලබාදීම පිළිබඳව 
පළමුෙවන්ම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා.  

ෙම් රජය බලයට පත් ෙවලා දින තිහ හතළිහක් යන ෙකොට 
රෙට් පාලකයන් සම්බන්ධ ෙවලා, අගාමාත්ය තනතුර දරන 
පුද්ගලයා නිල වශෙයන්ම සහාය දීලා, ෙමෙහයවලා,  රෙට් 
ආර්ථිකෙය් තිෙබන පධානතම, වැදගත් මර්මස්ථානය වුණු මහ 
බැංකුව, මහ දවල් අමු අමුෙව් ෙහොරා කාපු කාරණය පිළිබඳවයි අද 
අප කථා කරමින් ඉන්ෙන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, මීට කලින් ෙම් රෙට් ඉතිහාසෙය් 
අගාමාත්ය තනතුර දරපු අයට ෙවන ෙවන ෙචෝදනා එල්ල ෙවලා 
තිබුණා. ඉතිහාසෙය් පළමුවැනි වතාවට තමයි මහ බැංකුවට අත 
තියපු, ෙම් රෙට් ආර්ථිකෙය් මර්මස්ථානයට අත තියපු, මහ දවල් 
ඒක මංෙකොල්ල කාපු ෙහොරු රැළක් පිළිබඳව කථා කරන්න අද 
අපට සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් කථා කරන ෙව්ලාෙව් මම 
ඉන්ෙන් රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරගතවයි. [බාධා කිරීම්] මහත්වරුනි, 
කරුණාකරලා මට කථා කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] 
කරුණාකරලා මට කථා කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න. ගරු 
කථානායකතුමනි, -[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please!    [බාධා කිරීම්] 

   
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මට කථා කරන්න අවස්ථාව ලබා ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] අර 

ඉන්න ආශු මාරසිංහ අත් අඩංගුවට ගන්ෙන් නැති 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් සුපිරි ෙපොලීසිය, වාහන වංචාෙවන් පාවිච්චි 
කළ ලසන්ත අලගියවන්න අත් අඩංගුවට ගන්ෙන් නැති 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙපොලිස් මූල්ය අපරාධ ෙකොට්ඨාසය, අද අපව 
දඩයම් කරන්න හදනවා. ගරු කථානායකතුමනි,- [බාධා කිරීම්]  
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please!  [බාධා කිරීම්] 

   
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. 

[බාධා කිරීම්] එතුමාෙග් ආධාරකරුවන් සියයකට අද වාහන දීලා 
තිෙබනවා. ඒ ගැන මහනුවර දිස්තික්කෙය්ම ජනතාව දන්නවා. 
[බාධා කිරීමක්] ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා 
"නැහැ" කියලා ඔළුව වැනුවාට වැඩක් නැහැ. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමන්ලා එතුමාට කථා කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න. 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඒවාට අත තියන්ෙන් නැහැ. ඒවා ෙපොලිස් මූල්ය අපරාධ 

ෙකොට්ඨාසයට ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙම් 
පාදඩ ෙද්ශපාලන ගමනට අභිෙයෝග කරන මිනිස්සු පස්ෙසේ විතරක් 
පන්න පන්නා පළි ගන්නා ෛවරක්කාර ගමනක අද 
තමුන්නාන්ෙසේලා යනවා. මහත්වරුනි, තමුන්නාන්ෙසේලා හිතනවා 
නම් ඔය දඩයමට බෙය් යටත් ෙවන මිනිස්සු ෙම් පැත්ෙත් 
ඉන්නවාය කියලා, ඒක ෙබොෙහොම වරදවා ෙත්රුම් ගැනීමක්.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ෙගොල්ලන් ෙකොෙහොමද මහ 
බැංකුව මහ දවල් ෙහොරා කෑෙව්?  අගමැතිෙග් පධාන මිතයා වන, 
සිංගප්පූරු රටවැසිභාවය තිෙබන අර්ජුන මෙහේන්දන් කියන 
පුද්ගලයා ෙගනැල්ලා මහ බැංකුෙව් අධිපති කළා. ඔහු දිවුරුම 
දුන්ෙන් නැහැ. ෙගනාෙව්ම ෙම් මංෙකොල්ලකෑම සඳහායි. ඔහුට ෙම් 
රෙට් පුරවැසිභාවය නැහැ.  

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව අනුව දිය යුතු දිවුරුම දුන්ෙන් නැහැ. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි ගරු කථානායකතුමනි, ඔහුෙග් බෑනා -දුව බැඳපු 
මිනිහා- වන අර්ජුන් ඇෙලෝසියස්ට අයුතු ෙලස වාසි ලැෙබන 
විධියට ෙමම බැඳුම්කර ගනු-ෙදනුවල ෙපොලී අනුපාතය ෙවනස් 
කළා. අද ෙම් රෙට් සාමාන්ය බැංකු සියල්ලම තමන් සතුව තිෙබන 
මුදල් මහ බැංකුවට බැඳුම්කර ෙවනුෙවන්  සියයට 13ක, සියයට 
14ක ෙපොලියකට ලබා දී එමඟින් වැඩි ලාභයක් ලබන්න ෙපලඹිලා 
තිෙබනවා. අද, සාමාන්ය ජනයා ණය මුදලක් ඉල්ලුෙවොත් 
ලැෙබන්ෙන් ඊට වඩා වැඩි ෙපොලියටයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් තමයි ෙම් රෙට් ඉතිහාසෙය් ෙවච්ච 
ෙලොකුම මංෙකොල්ලය. ෙම් තමයි ෙම් රෙට් ඉතිහාසෙය් ෙවච්ච 
අගාමාත්යවරෙයකු හවුල් වුණා යැයි කියලා ෙචෝදනා ලබා තිෙබන 
ෙලොකුම මංෙකොල්ලය. ඒ නිසා ගරු කථානායකතුමනි, අද ෙම් 
විවාදය විවාදයක් විතරක් විය යුතු නැහැ. නීතිෙය් මහා සර්ව 
සාධාරණත්වය ගැන කථා කළ ආණ්ඩුෙව් පාලකයන්  2015 
ජනවාරි 08ට කලින් ෙම් රෙට් මහජනයා තුළ ඇති කරපු වර්ණ 
ගන්වපු ඒ කටයුත්තට ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් හවුල් වුණා. අද විරුද්ධ 
පක්ෂෙය් ඉන්න සමහර අයත් ඒ පාප කර්මයට හවුල් වුණා; 
ජනවාරි 08 ට කලින්  ෙම්ෙගොල්ලන් කියපු ෙබොරු ටිකට වර්ණ 
ගන්වන්න හැඩ ගන්වන්න දායක වුණා.  එෙහම දායක ෙවලා ආපු 
ෙචෞර රැළ, තක්කඩි රැළ 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 අද ෙම් ර ට මහ දවල් මංෙකොල්ල කා ෙගන යනවා, ගරු 
කථානායකතුමනි.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙමතුමන්ලා මහ බැංකුවට විතරක් 
ෙනොෙවයි-[බාධා කිරීමක්] ෙම් රෙට්  හාල් පරිෙභෝජනය කරන 
ජනයා අද හාල් කිෙලෝ එකකට සාමාන්යෙයන් රුපියල් සියයකට 
ආසන්න මිලක් ෙගවනවා. වී ටික සත්ත්ව ආහාරවලට විකිණුවා. 
වී හැරිසන් වී ටික විකුණුවා සත්ත්ව ආහාරවලට. අන්තිමට වුෙණ්, 
ෙම් රෙට් හාල් මිල ඉහළ ගියා. අද ජනාධිපතිවරයාෙග් 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 සෙහෝදරයන්  වී ජවාරෙම් නිරත වනවා. ෙම් වී මාෆියාවයි, අදාළ 
අමාත්යවරයායි වී ටික සත්ත්ව ආහාරවලට විකුණලා ෙවෙළඳ 
ෙපොළට එවලා, ෙම් රෙට් හාල් පරිෙභෝජනය කරන ජනයාට අද 
වන විට මහ දවල් පහර පිට පහර එල්ල කරනවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, දැන් කියනවා, "උඹලා ෙකෝටන් කාපල්ලා, 
උඹලා ෙකොස් ෙකොළ කාපල්ලා, උඹලාට  ෙත් ෙකොළත් කන්න 
පුළුවන්. ඒකත් කාපල්ලා" කියලා. ගරු මන්තීවරුනි, ෙම් රෙට් 
ජනයාට ෙකෝටන් ෙකොළ කවන්න කථා කරන තමුන්නාන්ෙසේලා, 
ෙකොස් ෙකොළ කවන්න කථා කරන තමුන්නාන්ෙසේලා වී ටික 
සත්ත්ව ආහාරවලට විකුණලා ෙම් රෙට් පාරිෙභෝගික ජනතාව -
සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම්  බඩගින්න දැෙනන සියලුම මිනිසුන්- මත 
අයුක්ති සහගත මිලකට හාල් මිලදී ගන්න සලස්වපු 
තමුන්නාන්ෙසේලා කන්න ඕනෑ ෙවන ෙමොන ෙකොළවත් ෙනොෙවයි; 
තණ ෙකොළයි.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ගරු කථානායකතුමනි, අද ෙම් රෙට් 
නීතිෙය් සාධාරණත්වය ගැන කථා කරන්න ෙදයක් නැහැ. නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඉන්නවා -[බාධා කිරීම්] බිම්බා තිලකරත්න. 
බිම්බා තිලකරත්න කියන නිලධාරිනිය- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතැන නැති නිලධාරින්ට ෙචෝදනා 

කරන්න එපා. ඒක සාධාරණ නැහැ. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඉන්නවා 

බිම්බා තිලකරත්න කියන නිලධාරිනිය. ඇය අරලියගහ මන්දිරෙය් 
ඇතුළට ෙවලා ඉන්ෙන්. බිම්බා තිලකරත්න කියන නිලධාරිනිය- 

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙමොකක්ද, point of Order එක? 
 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
ගරු කථානායකතුමනි,-[බාධා කිරීම්] ගරු කථානායකතුමනි, 

ෙජ්යෂ්ඨ මන්තීතුමාෙගන් මට දැන ගන්න කාරණයක් තිෙබනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
That is not a point of Order. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි -[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඉඳ ගන්න.

[බාධා කිරීම්] වාඩි ෙවන්න. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතුමා කන්ෙන් ෙකෝටන් ෙකොළවත්, 

ෙත් ෙකොළවත් ෙනොෙවයි. ෙමතුමා කන්ෙන් අසූචි.  

ගරු කථානායකතුමනි, මම ඔබතුමාට කියන්න කැමැතියි, 
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් බිම්බා තිලකරත්න කියන 
නිලධාරිනිය අරලියගහ මන්දිරයට ෙවලා ෙම් රෙට් 
මෙහස්තාත්වරුන්ට, මෙහස්තාත්වරියන්ට -නඩුකාරවරුන්ට-  
ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් පුද්ගලයන් දඩයම් කරන ආකාරය පිළිබඳව 
නිෙයෝග ෙදනවා. ඔවුන්ට උසස්වීම් ලබා ගැනීමට තිෙබන ආසාව  
පාවිච්චි කරනවා -  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතැන නැති නිලධාරින්ට ෙචෝදනා 

කරන්න එපා. ඒක ඉල්ලා අස් කර ගන්න. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Mrs. Bimba Tillekeratne is not in the Attorney-General's 

Department. - [Interruption.] 
 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, බිම්බා තිලකරත්නලා 

තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙදන උදව්වල හැටියට ඔෙහොම  ආරක්ෂා 
කළාට මම පුදුම ෙවන්ෙන් නැහැ. අද ෙමොකක්ද ෙම්ෙගොල්ලන්ෙග් 
-[බාධා කිරීම්] 

  
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Yes, Hon. M.A. Sumanthiran? 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
The Hon. Member should not name others who are 

not Members of this House. -[Interruption.] 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Yes, I mentioned that. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට කියන්න තිෙබන්ෙන් - [බාධා 

කිරීම්] 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
I already said that. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට කියන්න තිෙබන්ෙන්, "හා හා 

ෙහොෙර් දැනුණා, දැනුණා" කියලා විතරයි. මම දන්ෙන් නැහැ 
ෙමතුමා- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සුමන්තිරන් මැතිතුමා. 
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
The Hon. Member is referring to a retired Solicitor 

General of this country and making all kinds of 
allegations.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
I already said that. 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
So, those must be expunged from Hansard.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා බිම්බා ඉම්බාද නැද්ද කියලා 

මම දන්ෙන් නැහැ. ඒක මට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ.  නමුත් මම 
ෙදයක් කියන්න කැමැතියි. ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් නිලධාරින් 
ෙයොදා ෙගන අද අධිකරණයට ඍජුවම බලපෑම් කරනවා. 
විනිසුරුවරුන්ෙග් උසස්වීම් සඳහා තිෙබන වුවමනාව දඩමීමා 
කරෙගන අයුක්ති සහගත ආකාරෙය් තීරණ ෙදන්න බලපෑම් 
කරනවා.  
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අද ෙම් ෙහොර තක්කඩි රැළ 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ලෑස්ති ෙවන්ෙන් ෙවන ෙමොකකටවත් ෙනොෙවයි. ගරු 
කථානායකතුමනි, ර ට ෙබ්රා ගත්ත නායකයාෙග් පජා අයිතිය 
අෙහෝසි කරලා, ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් නායකෙයෝ රැසක් දඩයම් 
කරලා හිර ෙගවල් ඇතුළට යවලා, තමන්ට ෙම් ෙද්ශපාලන භූමිෙය් 
තනි අයිතිය ලියාෙගන, ෙම් රට බටහිර යටත් විජිත ෙකොලනියක් - 
එක පැත්තකින් චීන ෙකොලනිය, අෙනක් පැත්ෙතන් ඉන්දියන් 
ෙකොලනිය -  කරන්න  හදනවා. ෙම් රට සම්පූර්ණෙයන්ම ඒ 
පරෙද්සක්කාර බලෙව්ගවල තිප්ෙපොළක් බවට පත් කරන්නයි 
යන්ෙන්. අගමැතිතුමා දැන් 2020 ජනාධිපතිවරණයට ලෑස්ති 
ෙවනවා. අර්ජුන ඇෙලෝසියස් ෙහොරා කාපු සල්ලිවලින් මාධ්ය 
ආයතන ගන්නවා. ''සියත'' රූපවාහිනී නාලිකාව ගන්නවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත ෙවලාව අවසානයි. 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
බැඳුම්කර ෙහොරකමින් ෙවබ් අඩවි මිලදී ගන්නවා. ෙම් 

ඔක්ෙකෝම මිලදී අරෙගන පත්තර ආයතනත් මිලදී ගන්නවා. 
බැඳුම්කර ෙහොරා අගමැතිෙග් පතිරූපය හදන්න ඒ ෙහොරා කාපු 
සල්ලිවලින් අද මාධ්ය ආයතන මිලදී ගන්නවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, අපට ෙමොන අවලාද නැගුවත්, අපට ෙමොන 
තර්ජන කළත්, හිර ෙගවල් එකක ෙනොෙවයි සියයක දැම්මත්, ෙම් 
පාහර 

 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 ෙද්ශෙදෝහී ආණ්ඩුව එළවන තුරු අෙප් සටන අපි අත හරින්ෙන් 
නැහැ. ඒ සටන ෙවනුෙවන් ජීවිතය වුණත් ෙදන්න අපි සූදානම්. 
ගරු කථානායකතුමනි, යක්කුන්ට බය නම් ෙසොෙහොෙන් ෙගවල් 
හදන්ෙන් නැහැ. ෙම් අය කවුද! 87-89 කාලෙය් හිටිෙය්,- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟ ට, ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා කථා 

කරන්න. 

 
[අ.භා. 12.29] 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් වාෙග් වැදගත් විවාදයකදී මට 

කථා කරන්න අවස්ථාව ලබාදීම සම්බන්ධෙයන් මා ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

"ඉටු ෙකොට පවුලට යුතුකම් 

ලැබුවත් ෙලෝෙකන් ගැරහුම් 

ඉවසන්නට පුළුවන් නම් 

නුඹයි රැෙහේ පුතා උතුම්" 

පසු ගිය දිනවල ටි ෙබට් ජාතික එස්. මහින්ද හාමුදුරුවන්ෙග් 
ෙම් කවිය  රට පුරා අලවා තිෙබනවා  අපි දැක්කා. තමන්ෙග් 
පවුෙල් අයට සලකලා, - [ෙඝෝෂා කිරීම්] තමන්ෙග් අක්කාට 
වාහන දීලා, තමන්ෙග් නංගීට වාහන දීලා,- [ෙඝෝෂා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! 

       
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ශෂී වීරවංශෙග් නංගිට වාහන දීලා, තමන්ෙග් පවුෙල් අයට 

වාහන 14ක් දීලා, - [ෙඝෝෂා කිරීම්] කෙඩ් ගිය ඉත්තෑපාෙන් 
හාමුදුරුවන්ට නිවන් දකින්න වාහන 4ක් දීලා, - [ෙඝෝෂා කිරීම්] 
වාහන 90ක් අවභාවිත කරපු තුන්මුල්ෙල් විමෙල් 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

  
මාවරමණ්ඩිෙය් කඩමණ්ඩිෙය් ෙකොමියුනිෙක්ෂන් එකක් දාෙගන 
ජීවිතය ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් ආරම්භ කරපු, සීගිරි යන්න 
රුපියල් 10ක් තිබුෙණ් නැති, කඩුෙවල බුද්ධදාස මහත්මයා කියන 
විධියට ෙහෝකන්දර, මංගල මාවෙත් දැවැන්ත මන්දිරයක් 
හදාෙගන ඉන්න තුන්මුල්ෙල් විමෙල් 
 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 

ෙකෝටි ගාණක් හම්බ කරපු විධිය  කථා කරන්ෙන් නැහැ. ෙකෝටි 
9ක් වංචා කරලා බන්ධනාගාර ගත ෙවලා, අද තවත් දවස් 14කට 
රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාර ගත වුණාම ඒවා ගැන කථා කරන්ෙන් 
නැතිව, ඒවාට උත්තර බැඳලා නිවැරැදිකරුෙවක් ෙවන්ෙන් නැතිව, 
රට පුරාම එස්. මහින්ද හාමුදුරුවන්ෙග් කවියක් දාලා, ෙකෝටි 
ගණන් වියදම් කරලා ෙපෝස්ටර් ගහලා, ෙම් පට්ටපල් ෙහොරා 

 
 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 

 ජාතික වීරෙයක් ෙවන්න හදන එක ගැන අපි සියලු ෙදනාටම ඇති 
ෙවන්ෙන් විශාල ජුගුප්සාවක්. [ෙඝෝෂා කිරීම්]  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලා-  
 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
අද ෙම් ෙගොල්ලන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ඇඟිල්ල දිගු 

කරන්ෙන් ෙමොකද? ෙම් බැඳුම්කර ගනු-ෙදනුව සම්බන්ධෙයන් අපි 
ආණ්ඩුවක් විධියට කරන්න පුළුවන් සියලු ෙද්වල් කරලා 
තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
Sir, I rise to a point of Order. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please!  

ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මන්තීතුමා, ෙමොකක්ද point of Order 
එක? 

 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපට සැකයක් තිෙබනවා, නලින් 

බණ්ඩාර මන්තීතුමා මත් පැන් පානය කරලා ඇවිල්ලා ද කියලා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
That is not a point of Order. Please, sit down. ඒක 

withdraw කර ගන්න. ගරු පාර්ලිෙම්න්තුව අපහාසයට ලක් 
කරන්න එපා. විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලාට කියනවා, ෙම් 
ෙදපක්ෂයටම කථා කිරීෙම් අයිතිය තිෙබන බව. මම විපක්ෂයට 
කථා කිරීෙම් අයිතිය දුන්නා. ඒ නිසා ආණ්ඩුවටත් කථා කරන්න 
අයිතිය ලබා ෙදන්න. ෙම්ක ලංකාෙව්ම ජනතාව බලාෙගන 
ඉන්නවා. විපක්ෂෙය් යුතුකම ඉෂ්ට කරන්න. He has the right to 
speak. ඕනෑ ෙකෙනකුට කථා කරන්න අයිතිය තිෙබනවා. මම 
ෙදපැත්තටම ඒ අයිතිය ලබා ෙදනවා. විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් තුන්
-හතර ෙදෙනක්ම ෙම් කථාවට බාධා කරනවා. මට ඒ ගැන 
කනගාටුයි. ඒ සම්බන්ධෙයන් මට යම්කිසි පියවරක් ගන්න 
ෙවනවා. [බාධා කිරීම්] ෙමොකක්ද? 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
He has the right to speak. 

 
 ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ඉස්ෙසල්ලාම ගිහිල්ලා සිසිර ජයෙකොඩි මන්තීතුමා පරීක්ෂා 

කරන්න, - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මන්තීතුමා, වාඩිෙවන්න.  චරිත ඝාතන 

කරන්න එපා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
 (மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
අපි මත් පැන් පානය කරලා ද එෙහම නැත්නම් එතුමා ෙවන 

ෙමොනවා ෙහෝ, -[බාධා කිරීම්]ෙවන ෙමොනවා ෙහෝ උත්ෙත්ජකයක් 
පාවිච්චි කරලා ද කියලා පරීක්ෂා කරන්න. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
චරිත ඝාතනය කරන්න එපා. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
සමහර විට විමල් වීරවංශ මහත්මයා ව්යාඝා ෙපොවලා ද දන්ෙන් 

නැහැ, ජයෙකොඩි මන්තීතුමාට. ඒ නිසා මුලින්ම ෙම් වාෙග් 
හාදයන්ෙග්  

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
  

පරීක්ෂා කරන්න කියලා මා කියනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් බැඳුම්කර ගනු-ෙදනුව සම්බන්ධව වර්තමාන 
යහ පාලන රජයට තව කරන්න තිෙබන්ෙන් කරුණු ෙදකයි. තවම 
ෙප්න බලලා නැහැ. සුමනදාස  මහත්තයා ළඟට තවම ගිහිල්ලා 
නැහැ. ඒ හැර, නීතිය යටෙත් තිෙබන සියලු විධිවිධානවලට 
යටත්ව ෙම් බැඳුම්කර සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණ කරලා තිෙබනවා. 
එෙහනම් ඇයි  බය ෙවන්ෙන්? ඒ පරීක්ෂණවලට ඉස්සරහට යන්න 
උදවු කරන්න. අපි කවුරුවත් ඒවා නවත්වලා නැහැ. ඒ 
පරීක්ෂණවලට උදවු කරන්න. ඒ පරීක්ෂණ පැත්තකින් තියලා 
 තමන් ෙහොරා කාපුවා වහ ගන්න, බන්ධනාගාරයට ගියපු ඒවා වහ 
ගන්න, තමන්ෙග් පවුෙල් අයට සලකපු ඒවා වහ ගන්න ෙමතැනට 
ඇවිල්ලා වීරෙයෝ ෙවන්න හැදුවාට ජනතාව ඉදිරිෙය් වීරෙයෝ 
ෙවන්න බැහැ. ඒ කාරණය ෙහොඳට මතක තියා ගන්න. ෙම් 
ඒකාබද්ධ ෙහොරු රැළ, 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 

 ෙසේරම "ෙහොරු" කියලා මා කියන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්] 
හැබැයි, ෙමතැන කම්බ ෙහොරු  
 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 

ඉන්නවා. ෙම් ඒකාබද්ධ ෙහොරු රැළ, 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා කථාව කරෙගන යන්න. ෙචෝදනා 

කරන්ෙන් නැතිව කථා කරන්න. ඔබතුමාෙග් කථාව කරෙගන 
යන්න. මන්තීවරුන්ට ෙචෝදනා කරන්ෙන් නැතිව ඔබතුමා වැදගත් 
විධියට කථාව කරෙගන යන්න.  

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
පසු ගිය කාලෙය් අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් එක්ක Saint Kitts 

ගිහිල්ලා dance කරපුවා අපට මතකයි.  කට්ටිය ෙකෝච්චි dance 
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දැම්මා. අෙප් නාමල් මන්තීතුමා ඇතුළු කට්ටිය ගිහිල්ලා ෙකෝච්චි 
dance දැම්මා. අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් ෙකෝටි - පෙකෝටි ගණනක් 
ෙම් රෙට් සල්ලි ෙහොරකම් කරපු එකට විරුද්ධව ඔබතුමන්ලා කරපු 
පරීක්ෂණය ෙමොකක්ද? යුෙරෝපාකරෙය් කඩා වැටුණු රෙට්, ගීක් 
රෙට් බැඳුම්කර ෙවනුෙවන් ෙකෝටි ගණනක් දාලා  ඒ සල්ලි නාස්ති 
කරපු එකට විරුද්ධව ඔබතුමන්ලා ගත් කියා මාර්ග ෙමොනවාද? 
ශීලන්කන් ගුවන් සමාගෙම් ෙකෝටි 46,000ක් නැති කරපු නිශාන්ත 
විකමසිංහ ''මස්සිනාකරණය'' ෙවනුෙවන් ෙමොනවාද ගත්ත 
කියාමාර්ග? අපි අෙප් COPE එෙක් සභාපතිතුමාට ස්තුතිවන්ත 
වනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා නම් සඳහන්  කරන්ෙන් නැතිව කථා කරන්න. 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
අපි සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහත්මයාට ස්තුතිවන්ත වනවා, අෙප් 

එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් යහ පාලන ආණ්ඩුව යටෙත් 
ඉස්ෙසල්ලාම ෙමවැනි පරීක්ෂණය කිරීම සම්බන්ධෙයන්. ඒ 
වාෙග්ම, ගීක් බැඳුම්කර ඇතුළු පසු ගිය කාලෙය් -රාජපක්ෂ  
යුගෙය්- හංගපු COPE වාර්තා හතළිහක් තිෙබනවා. සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති මහත්මයාෙග් කාලෙය්, ඩිව් ගුණෙසේකර 
මහත්මයාෙග් කාලෙය්, විජයදාස රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් කාලෙය් 
ඉදිරිපත් කරපු වාර්තා තිෙබනවා. ඊළඟට පරීක්ෂා කරන්න පටන් 
ගන්න, ඒවා. ඒ නිසා ෙම් කාරණය ෙහොඳට මතක තියා ගන්න. ෙම් 
යහ පාලන ආණ්ඩුව තමන්ට විරුද්ධව එල්ල කරපු ෙචෝදනාව 
ඉස්ෙසල්ලාම පරීක්ෂණයට ලක් කරලා තමයි ඒ කටයුත්ත පටන් 
ගත්ෙත් කියන කාරණය අපි මතක් කරනවා. ඒක තමයි ෙම් 
ආණ්ඩුෙව් ජයගහණය. ඒ දවසව්ල රාජපක්ෂ මහත්මයා තමයි 
මුදල් ඇමති. රාජපක්ෂ මහත්මයා තමයි ජනාධිපති. සියලු 
ඇමතිකම් කෙළේ ඒ කාලෙය් රාජපක්ෂ මහත්මයා.  දැන් ෙම් කෑ 
ගහන සමහර මැති-ඇමතිවරු ඒ කාලෙය් නැට්ට කකුල් ෙදක 
අස්ෙසේ ගහෙගන හිටියා; ෙකොන්දක් තිබුෙණ් නැහැ. අර ඉන්ෙන් 
ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය කාපු ෙහොරු 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ටික.  මහදැන මුත්තයි ෙගෝලෙයෝ ෙරොත්තයි වාෙග් මහ ෙහොරායි 
ෙපොඩි ෙහොරුයි.   උන් 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
  

තමයි දැන් කෑ ගහන්ෙන්. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා කථා කරන්න, අනික් මන්තීවරු අවුස්සා ගන්ෙන් 

නැතිව. 
 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
අද සජිත් ෙපේමදාස මැතිතුමා ෙගවල් හදනවා. හිටපු නිවාස 

ඇමති  විමෙලයා 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ෙගවල් හදලා  දුන්ෙන් කාටද? තමන්ෙග් ෙනෝනාෙග්, - 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක වැරැදි ෙදයක් ගරු මන්තීතුමා. [බාධා කිරීම්] ගරු 

මන්තීතුමනි,  ඒ නම කියන්න එපා. එතුමා  ගරු මන්තීවරෙයක්. 
ඒක ඔබතුමා ඉවත් කර ගන්න. එෙහම කථා කරන්න බැහැ. 
ඔබතුමා ගරුත්වය ඇතිව කථා කරන්න.  

       
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ඒ ෙගවල් රුපියල් ලක්ෂ පහට, හයට දුන්නා. ෙම් රෙට් 

ජනතාවෙග් සල්ලි ෙහොරකම් කරලා ෙකෝටි ගණන් වටිනා ෙගවල් 
හදලා, ලජ්ජා නැතිව අෙප් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ඇඟිල්ල දික් 
කරන්න එනවා. කරන්න ඕනෑ ෙහොරකම් ෙසේරම කරලා, -  

 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මම ඒ කරුණ ගැන, - 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
පාහර ෙහොෙරක් 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
  

තමයි දවස් 14කට අද ආපසු රිමාන්ඩ් එකට ගිෙය්.  
 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! - [Interruption.] Order, please! ගරු නලින් 

බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව නවත්වන්න. 
ඔබතුමා කථා කරන ෙකොට - [බාධා කිරීම්] ගරු නලින් බණ්ඩාර 
මන්තීතුමනි, ෙම් සභාෙව් සිටින සෑම මන්තීවරෙයකුම ගරු 
මන්තීවරෙයක්.  ඔබතුමා කථා කරන ෙකොට සඳහන් කළ නම  
ඉවත් කර ගන්න ඕනෑ. එවැනි ෙද්වල්වලට ඉඩ ෙදන්න බැහැ. 
සෑම මන්තීවරෙයකුම ගරු මන්තීවරෙයක්. තමුන්නාන්ෙසේ අදහස් 
පකාශ කරද්දී ගරුත්වයක් ඇතිව කථා කරන්න. දැන් ඔබතුමා 
වාඩිෙවන්න. 

ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමාෙග් point of Order එක 
ෙමොකක්ද? 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් මන්තීතුමා කිව්වා, "අද දින 14කට 

හිෙර් යැව්ෙව් පාහර ෙහොෙරක්" 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 කියලා.  එවැනි වචන පාවිච්චි කළා. ඒ පාහර ෙහොරාට  
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ඒක ගැළපුණාට මට ගැළෙපන්ෙන් නැහැ. කරුණාකර හැන්සාඩ් 
වාර්තාෙවන් ඒක ඉවත් කරන්න.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
හරි, ඔබතුමා වාඩිෙවන්න. මම ඒ පිළිබඳව බලන්නම්. ෙම් 

සභාෙව් ගරුත්වය ඇතිව කථා කරන්න. I will take action on 
that.  
 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ජාත්යාලෙයන් ඔද වැදුණු ෙම් රෙට් සිටින එකම ජාතික වීරයා 
වන ගරු විමල් වීරවංශ මැතිතුමනි, ඇත්තටම කියනවා නම් 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය කවදාවත් - [ෙඝෝෂා කිරීම්] නැහැ.  ෙම් 
අවස්ථාෙව් කියන්න ඕනෑ,- [ෙඝෝෂා කිරීම්] 
 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා දැන් කථාව අවසන් කරන්න.  

 මීළඟට, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මැතිතුමා. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 
ගරු  මන්තීවරු වාඩිෙවන්න. ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මැතිතුමාට 
කථා කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න.  Hon. Douglas Devananda, 
you go ahead. 

 
[பி.ப. 12.39] 

 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, கடந்த 28.10.2016 அன்  

இச்சைபயிேல சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அரசாங்கப் ெபா ப்  
யற்சிகள் ெதாடர்பான பாரா மன்ற கு வின் அறிக்ைக 

ெதாடர்பில் நைடெப கின்ற இன்ைறய தின விவாதத்தில் 
கலந் ெகாண்  என  க த் க்கைள ன்ைவப்பதற்குச் 
சந்தர்ப்பம் வழங்கியைமையயிட்  என  நன்றிையத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். ஒவ்ெவா  காலகட்டத்தி ம் 
பல் ைறகள் சார்ந்த பிரச்சிைனகள் ெவவ்ேவ  உ வங்களில் 
அல்ல  ஒேர வ வத்தில் எ ந் நிற்பதால், எம  நாட் ல் பல 
வ டங்களாகப்  ைரேயா ப்ேபாயி க்கின்ற மிக க்கிய 
மான பிரச்சிைனகைளத் தீர்ப்பதில் நாம் தவறிவ கின்ேறாம். 
இந்த வழி ைறயான  ஆண்டாண்  காலமாகத் ெதாடர்ந்  
வ கின்ற . ஓர் ஆட்சி அைமயப்ெபற்  6 மாதங்களில் 
அல்ல  ஆகக்கூ ய  ஒ  வ ட காலத் க்குள் எம  க்கிய 

பிரச்சிைனகைளத் தீர்த் க்ெகாள்ள நாம் ன்வர ேவண்  
ெமன்ற நிைலப்பாட் ல் இ ப்பவன் நான். இல்லா  
ேபானால், "ஆறிய கஞ்சி பழங்கஞ்சி" என்பைதப்ேபால் 
ெவவ்ேவ  பிரச்சிைனகள் பல உ வாகி எம  க்கிய 
பிரச்சிைனகள் அ பட் ப்ேபாகும் நிைல ஏற்ப வ  
யதார்த்தமாகும். அந்த வைகயில், இந்த நிைலப்பாட்ைட எம  
தமிழ்த் தைலைமகள் ெதாடர்ந் ம் ேகாட்ைடவிட்  
வ வதனால் எம  மக்களின் அரசிய ாிைமப் பிரச்சிைன 
உட்படப் பல்ேவ  பிரச்சிைனக க்கான தீர் கள் 
காலந்தாழ்த்தப்பட் க்ெகாண்ேட வ கின்றன.  

ேமற்ப  ‘ேகாப்’ கு  அறிக்ைக ெதாடர்பில் ஏற்ெகனேவ 
இந்த மன்றத்தில் பல்ேவ  வாதப்பிரதிவாதங்கள் 
இடம்ெபற் ள்ளன. அைவ அேநகமாகப் பலத்த சர்ச்ைசகைள 
ஏற்ப த்தியி ந்தன. அேதேபான்  இந்த விவகாரம் எம  
மக்களிைடேய ம் பல்ேவ  வைகயிலான க த் வாக் 
கங்க க்கு வழிவகுத்  விட் ள்ளைமைய ம் இங்கு 
சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். ‘ேகாப்’ கு  அறிக்ைகயில் 
சுமார் 22 அரச நி வனங்கள் ெதாடர்பிலான விடயங்கள் 
அடங்குவதாகத் ெதாியவ கிற . ஆனால், இவ்வைனத்  
நி வனங்கைள ம் மீறி இலங்ைக மத்திய வங்கியின் 
பிைண றி ெதாடர்பான விவகாரேம மிகுந்த சர்ச்ைசயிைனத் 
ேதாற் வித் ள்ளதாக அல்ல  ேதாற் விக்கப்பட் ள்ளதாகப் 
பகிரங்கப்ப த்தப்பட் ள்ளைம குறிப்பிடத்தக்க . இந்த 
நிைலயில், ேமற்ப  இலங்ைக மத்திய வங்கியின் பிைண றி 
விநிேயாகம் ெதாடர்பான ேமாச  ெதாடர்பில் விசாரைணைய 
ேமற்ெகாள்வதற்கு ஜனாதிபதி அவர்கள், ஜனாதிபதி 
ஆைணக்கு ெவான்ைற நியமிக்கத் தீர்மானித் ள்ளதாக 
ஊடகங்களில் ெசய்தி ெவளியாகி ள்ள . இ ம் வரேவற்கத் 
தக்க ஓர் ஏற்பாடாக இ ப்பி ம் இவ்வாறான ஏற்பா கைள 
ஏற்ெகனேவ ேமற்ெகாண் க்க ேவண் ெமன்ற நிைலப்பா   
மக்கள் மத்தியில் நில வைத ம் நாம் அவதானத்தில் ெகாள்ள 
ேவண் ள்ள .  

அேதேநரம், ேமற்ப  பிைண றி ெதாடர்பாக கினியாவல 
பா த்த ேதரர் அவர்கள் உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக் 
ெகான்ைறத் ெதா த் ள்ளதாக ம் ஊடகங்கள் ெசய்தி 
ெவளியிட் ந்தன. பிைண றி ெதாடர்பில் நாடா  
மன்றத்தில் விவாதம் நைடெபற ள்ள இன்ைறய தினத்ைத 
அண்மித்  ேமற்ப  இரண்  விடயங்கள் ெதாடர்பிலான 
ெசயற்பா க ம் நடந்தி க்கின்றன. இைவ பிைண றி 
ெதாடர்பான பாரா மன்ற விவாதத்ைதக் குழப் கின்ற 
நடவ க்ைககெளன்ற பார்ைவ தற்ேபா  நாட் ல் பரவலாக 

ன்ைவக்கப்பட்  வ வைத ம் இங்கு நாம் கவனத்திற் 
ெகாள்ள ேவண் ள்ள . எனி ம் எந்த வழி ைறகள் - 
ெசயற்பா கள் ன்ென க்கப்பட்டா ம் உண்ைமகள் 
ெவளிவரேவண் ய ம் குற்றவாளிகள் இனங்காணப்பட் ச் 
சட்ட நடவ க்ைக க்கு உட்ப த்தப்பட ேவண் ய ம் 
இனிேமல் இவ்வாறான ெசயற்பா கள் இடம்ெபறாமல் 
த ப்பதற்கான வழிவைககைளக் காண்ப ேம க்கிய 
ெசயற்பா களாக அைமய ேவண் ெமன்பைத நான் இங்கு 
வ த்திக் கூற வி ம் கின்ேறன். ெபா வாக, அரச ெபா  
நி வனங்களில் ஏற்ப கின்ற நஷ்டங்கள் குறிப்பாக 2010ஆம் 
ஆண்  தற்ெகாண்  எம  வர  ெசல த் திட்டத்தில் 
பாாியளவிலான சுைமயாகத்  ெதன்பட் வ வைதேய 
அவதானிக்க கின்ற . இதன் பிரதிபலனாக அரச 
வங்கிகளின் இ ப்  நிைலயில் தளம்பல் நிைல ஏற்ப வத  
டாகப் ெபா ளாதார வளர்ச்சி நிைலயில் விசாலமான 
பின்னைட கள் உ வாகி ள்ளன.  
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[ගරු විමල් වීරවංශ මහතා] 
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ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, அரச நி வனங்களின் 
உாிைம மற் ம் அவற்றின் ேமலாண்ைம ஆகியன மக்கள் 
நலன்கைள ம் நாட் ன  இைறைமைய ம் பா காக்கும் 
என்ற வைகயிேலேய அரசு அவற்ைற அதன்கீழ் 
ெகாண் ள்ள . எனி ம், இவற்றி டான மக்கள் நலன்கள் 
எத்தைகயைவ? என்ற ேகள்விைய எம் மத்தியில் உ வாக்கும் 
வைகயிேலேய இந்த ‘ேகாப்’ கு வின் அறிக்ைகைய நாம் 
ெகாள்ள ேவண் யி க்கின்ற . 1977ஆம் ஆண்  தல் 
2005ஆம் ஆண்  வைரயான காலப்பகுதியில் எம  நாட் ல் 
மக்கள் ேபாக்குவரத் , ெபா ள் மற் ம் ேசைவகைள 
வழங்கிவந்த பல நி வனங்கள் தனியார் மயமாக்க க்கு 
உட்பட் ள்ளன. அதன் பின்னரான காலகட்டத்தில் 
தனியார்மயச் ெசயற்பா கள் நி த்தப்பட் ந்த சூழ ல் 
ெதாடர்ந்  ெசயற்பட்  வந்த அரசுக்குச் ெசாந்தமான பல 
நி வனங்கள், பல்ேவ  காரணங்களால் பாாியளவில் 
இழப் கைளேய சந்தித்  வ கின்றன. இந்த நாட் ன் 
ெபா ளாதார ழ்ச்சியின் பின்னணியில் இ ம் பாாிய 
தாக்கத்ைதச் ெச த்தி வ வதைனேய இந்த நிைலப்பா  
உணர்த்தி வ வைத ம் இங்கு குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன்.  

2007ஆம் ஆண் ன் இலங்ைக கம்பனிகள் மற் ம் 
நி வனங்களின் 7ஆம் பிாி ச் சட்டத்தின்கீழ் 81 ெபா  
நி வனங்கள் அரசுக்கு ெசாந்தமானைவயாகப் பதி  ெசய்யப் 
பட்டன. இந்த அரச நி வனங்களின் 2014ஆம் ஆண் க்கான 
தர கைளப் பார்க்கின்றேபா , குறிப்பாக இலங்ைகப் 
ெபற்ேறா யக் கூட் த்தாபனம், இலங்ைக மின்சார சைப, 
இலங்ைகத் ைற க அதிகாரசைப, இலங்ைக வங்கி, மக்கள் 
வங்கி ேபான்ற நி வனங்களின் ெமாத்த வ வாய் ெகா ம் ப் 
பங்குச் சந்ைதயில் பட் ய டப்பட் ந்த 294 நி வனங்கள  
வ வாையவிட அதிகமாக இ ந்தைத அறிய கின்ற . 
அதாவ , இந்த அரச நி வனங்கள் நாட் ன் ெமாத்த 
உள்நாட்  உற்பத்தியில் 17.2 சத தமான பங்களிப்பிைனச் 
ெசய் ள்ளன. ஆனால், இன்ைறய நிைலயில் அரச 
நி வனங்களில் இழப் கைளேய நாம் பதி ெசய்  
ெகாண் க்கின்ற ஒ  நிைலைம ஏற்பட் ள்ள .  
இவ்வாறான இழப் க்கைள ஈ ெசய்வதற்காக எம  
மக்களின்மீ  மிக ம் அதிகாித்த ேநர  மற் ம் மைற க 
வாிகைள விதிக்கும் நிைல ம் இன்  ேதாற் விக்கப் 
பட் ள்ள .  இ  மிக ம் ேவதைனக்குாிய நிைலயாகும். 
எனேவ, இவ்வாறான நி வனங்கள் நட்டமைடயக்கூ ய 
வாய்ப் கள் ெதாடர்பில் உாிய ைறயில் ஆராய்ந்  பார்த் , 
அதைன ஈ ெசய்யக்கூ ய நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ள 
ேவண் ம். அைதவி த் . ெமன்ேம ம் அவற் க்ெகன நிதி 
ஒ க்கீ கைள ேமற்ெகாண்  வ வ ம் அந்த நி வனங்கைள 
நட்டத்தின்பால் வளர்க்கும் நிைலையேய ேதாற் விக்கும் 
என்பைத இங்கு நான் அவதானத் க்குக் ெகாண் வர 
வி ம் கின்ேறன். அந்தவைகயில், தவறான நிர்வாகம், ஊழல், 
அரசியல் ாீதியிலான கு க்கீ கள், ெசல , பிரதிப ப்பற்ற 
விைல நிர்ணயக் ெகாள்ைககள் ேபான்றைவ ெதாடர்பில் நாம் 
அவதானம் ெச த்தேவண் ம். ஆனால், இத்தைகய 
நி வனங்கள் ெதாடர்பில் அவதானம் ெச த் கின்ற பல 
தரப் க்கள் அவற்றின் அ ப்பைடச் ெசயற்றிறன் பற்றி ம் 
இயலாைமையப் பற்றி ம் எ த் க்கூ கின்றனேவ அன்றி, 
பாதகமான ேமலாண்ைம நைட ைறகள், அரசியல் 
கு க்கீ கள் குறித்  அவதானம் ெச த் வதாக இல்ைல.   

அரச நி வனங்கள் ெதாடர்பிலான நீ த்த ெகாள்ைகச் 
ெசயலாக்கம் இன்ைம என்ற அ ப்பைட குறித்  நாம் அதிக 
அக்கைறெகாண்  ஆராய்ந்தால், அ  ெதாடர்பிலான 
உாியெதா  ெபாறி ைறக்கு வரக்கூ யதாக இ க்கும். 

இதைன வி த்  நாம் ேவ  நியாயங்கைளத் ேத க் 
ெகாண் ப்ேபாமானால், எம  வர  ெசல த் திட்டத்தில் 
பற்றாக்குைற ெதாடர்வைதத் தவிர்க்க யா .  எனேவ, 
ேமற்ப  அரச நி வனங்கள் ெதாடர்பிலான நீ த்த 
ெகாள்ைகச் ெசயலாக்கம் என்பேத க்கிய ேதைவயாக 
இ க்கின்ற . இதைனவி த் , ேமற்ப  நி வனங்கள் 
ெதாடர்பிலான இலகு மாற்  நடவ க்ைக என்ற நிைலயி ம் 
அரசின் ெபா க்கடன் ெப வைதக் கட் ப்ப த்த ேவண் ம் 
என்கின்ற உ தியான ேபாக்கி ம் இ க்கும்ேபா  அரச 
நி வனங்கைள விற்பதான  ேவ  வழியின்றிய ஒ  
நிைலப்பாடாகேவ அைமகின்ற . ஆயி ம், இங்கு ஒ  

க்கியமான ரண்நிைலைய நாம் அவதானத்தில் 
ெகாள்ளேவண் ள்ள . அதாவ , அரச நி வனங்கைள 
விற்ப  என்ப  ஒ ைற வரக்கூ ய வ மானேம அன்றி, 
வாி வ மானம் ேபான்றதல்ல. எனேவ, இந்த வ மானம் 
என்ப  ஒ  குறிப்பிட்ட காலத் க்குள் ைவ 
எட் விடக்கூ ம். எனேவ, அரச நி வனங்கைள விற்ப  
என்ப  கடன் ெப வத டாக அதிகாித் வ கின்ற கடன் 
ப வி ந்  அரசு தன்ைனக் காத் க்ெகாள்ள உதவலாம். 
அேதேநரம், வர  ெசல த் திட்டப் பற்றாக்குைறைய நிவர்த்தி 
ெசய்வதற்கு அரச நி வனங்கைளத் தனியார்மயப்ப த் வ  
சாியான நடவ க்ைகதானா? என்ப  குறித்  மீள்பாிசீலைன 
ெசய்ய ேவண் ம். அதாவ , அரச நி வனங்கைள 
வாங்குகின்ற தனியார் அவற்றின் இலாப ேநாக்கத்ைத 
இலக்காகக்ெகாண்  அவற்ைற ன்ென ப்பார்கேள அன்றி, 
அரசின் ெபா ப் ப கடன் பற்றிய அக்கைற அவர்க க்கு 
இ க்குெமன எதிர்பார்க்க யா . இந்த நிைலயில், அரச 
நி வனங்களின் நட்டங்கள் மற் ம் தனியார் ைறக்கு 
அவற்ைற விற்பதன் லமான பாதிப் க்கள் என்பவற்ைற 
ேநாக்குகின்றேபா , இவ்வாறான இ  ைறசார் 
நட்டங்களி ந்  மீளக்கூ ய வைகயில் அரசு சார்ந் ம் 
ெபா மக்கள் சார்ந் ம் நன்ைம பயக்கத்தக்க வைகயிலான 
அரச, தனியார் கூட்  வர்த்தக யற்சிகள் ெதாடர்பில் நாம் 
கவனம் ெச த்த ம் என்ற என  க த்ைத இங்கு 

ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன். எனேவ, இ  ெதாடர்பில் 
ெதளிவான ம் நிைலயான மான ஒ  ெகாள்ைகக்கு இந்த 
அரசு கட்டாயம் வரேவண் ய அவசிய ள்ள . இல்லாத 
விடத் , தாராளமயக் ெகாள்ைகயின் அவசரமான  அரச 
நிதியில் பாாிய வர்த்தகர்கைள ேம ம் ெசல்வந்த ாீதியில் 
உயர்த்தக்கூ ய ேநர்ைமயற்ற ஒ  நிதிக் ெகாள்ைகைய 
மாத்திரேம உ வாக்கிவி ம் நிைலக்கான சாத்தியங்கள் 
அதிகமாகும். அேதேநரம், ம றத்தில் இந்த அரச 
நி வனங்களில் இ க்கின்ற ஆயிரக்கணக்கான 
ெதாழிலாளர்கள் தரப்பிலான எதிர் விைள கைள ம் நாம் 
க த்திற் ெகாள்ளேவண் ள்ள .   

ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, இங்கு ன்ைவக்கப் 
பட் ள்ள அரசாங்கப் ெபா ப்  யற்சிகள் ெதாடர்பான 
பாரா மன்றக் கு  அறிக்ைக ெதாடர்பில் அவதானங்கைளச் 
ெச த்தி, தற்ேபா  வைரயிலான காலப்பகுதிக்குள் 
ஏற்பட் ள்ள இழப் க்கள் ெதாடர்பில் ஆராய்ந்  
பார்ப்ப டன் இனிவ ம் காலங்களில் இழப் க்கள் ஏற்படாத 
வைகயிலான ேதசியப் ெபாறி ைறெயான்  
உ வாக்கப்படல் அவசியமாகும் என்பைத இங்கு மீண் ம் 
வ த்த வி ம் கின்ேறன். 

ஊவா மாகாண சைபயின் ஊழல்கள் பற்றி இந்தச் 
சைபயில் ஏற்ெகனேவ பிரஸ்தாபிக்கப்பட்  வ வைதப் 
ேபான்  வடக்கு மாகாண சைபயின் ஊழல்கள் ெதாடர்பி ம் 
நான் பல்ேவ  சந்தர்ப்பங்களில் இந்தச் சைபயின் 
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கவனத் க்குக் ெகாண் வந் ள்ேளன். அந்த வைகயில் இ  
ேவ  ஊழல், ேமாச கள் ெதாடர்பில் நாம் அவதானத்ைதச் 
ெச த்த ேவண் ள்ள . ஒன் , 2010ஆம் ஆண்  

தற்ெகாண்  2014ஆம் ஆண்  வைரயிலான காலப்பகுதியில் 
வடக்கில் ன்ென க்கப்பட்ட 'ெநல்சிப்' திட்டத்தில் 
உள் ராட்சிச் சைபகளின் ஆ ந்தரப்பாக இ ந்தவர்களால் 
ேமற்ெகாள்ளப் பட்ட ஊழல், ேமாச கள். இவற்றிைன 
விசாாிப்பதாகப் ெபா ப்ேபற்ற வடக்கு மாகாண சைப 
இ வைர எ த் ள்ள நடவ க்ைககள் ெதாடர்பில் 
எவ்விதமான உ திப்பா க ம் இல்ைல. இரண்டாவ , 
வடக்கு மாகாண சைபயின் அைமச்சர்களால் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ஊழல், ேமாச கள். இைவ ெதாடர்பில் 
வடக்கு மாகாண சைபயின் ஆ ந்தரப்பினேர தம  
தரப்பினர்மீ  குற்றச்சாட் க்கைளச் சுமத்தியி ந்த நிைலயில், 
மாகாண தலைமச்சர் இந்த ஊழல், ேமாச கைள 
விசாாிப்பதற்ெகன ஒ  கு ைவ அைமத்தார் என 
ஊடகங்களில் ெசய்திகள் ெவளிவந்தி ந்தன. எனி ம், அ  
ெதாடர்பி ம் இ வைரயில் எவ்வித விபரங்க ம் 
ெவளியிடப்படவில்ைல. அத் டன், தலைமச்சர் வச ள்ள 
அைமச்சுக்களி ம் ஊழல், ேமாச கள் இடம்ெபற் ள்ளதாக 
ஆ ந்தரப்பினர் குற்றச்சாட் க்கைள ன்ைவத் ள்ள 
ேபாதி ம் அைவ ெதாடர்பி ம் எவ்வித நடவ க்ைகக ம் 
இல்ைல. எனேவ, இந்த விடயங்கள் ெதாடர்பில் அவதானம் 
ெச த்தி உாிய நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம் 
என்ற ேகாாிக்ைகைய மீண் ம் ன்ைவத் , விைடெப  
கின்ேறன். நன்றி.  
 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Thank you.  

ගරු මන්තීවරුනි, ෙමම සභාෙව් ෙගෞරවය ආරක්ෂා වන පරිදි 
හැසිෙරන ෙලස මා ඔබතුමන්ලාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  
විෙශේෂෙයන්ම විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලාට මා එය මතක් 
කරන්න කැමැතියි.  

Next, Hon. Patali Champika Ranawaka, please. 

 
[අ.භා. 12.50] 

 
ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා (මහානගර හා 
බසන්ාහිර සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க - மாநகர மற் ம் ேமல் 
மாகாண அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka - Minister of 
Megapolis  and Western Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, 2015 ජනවාරි 8වැනි දා ෙමම රජයට 

වරමක් ලැබුෙණ් පධාන වශෙයන්ම එෙතක් පැවති දූෂිත 
වාතාවරණය තුරන් ෙකොට පිරිසිදු රටක් ඇති කර ගැනීෙම් 
බලාෙපොෙරොත්තුව ඇතිවයි. ඒ කාලෙය් ගල් අඟුරු ෙගන්වීෙම්දී 
සහ තවත් ෙද්වල්වල සිදු වුණු මහා වංචා නවත්වලා, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලයට විධිමත් කාර්ය සාධනයක් ලබා දුන්ෙන් අපියි. 
එම වංචාවන් තමයි එදා පැවැති ආණ්ඩුෙව් මහා පරාජයට ෙහේතු 
වුෙණ් කියන කාරණයත් අප ෙම් අවස්ථාෙව් කියනවා. ඒවායින් 
සමහර අය චන්දිකා යැව්වා; තවත් සමහර අය ඒවායින් විශාල 
වශෙයන් ඵල පෙයෝජන ලබාගත්තා; සමහර අය විෙද්ශ රටවල 

ෙද්ෙපොළ ලබාගත්තා. ඒ පිළිබඳව දැන් විමර්ශන කටයුතු ෙවනවා 
ඇති.  සමහරු -සෙහෝදරයන්- ගිහින් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙයන් 
ෙකොල්ල කන ලද සල්ලි තවමත් විදුලිබල මණ්ඩලයට ලැබී නැති 
බවත් මම පකාශ කරන්න ඕනෑ. ෙකෙසේ නමුත්, ෙම් 
වංචනිකයන්ට නිසි දඬුවම් ලබා ෙනොදීම සම්බන්ධෙයන් ෙම් රෙට් 
අද විශාල විචිකිච්ඡාවක්, විශාල පශ්නයක් පැනනැඟී තිෙබනවා. 
[බාධා කිරීමක්] 

 
 ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මන්තීතුමනි, ඔබතුමා අද උෙද් සිට 

බාධා කරනවා. මම තුන් වතාවක් ඔබතුමාට කිව්වා ෙමම සභාෙව් 
කථාවලට බාධා කරන්න එපාය කියා. ඔබතුමාෙග් ෙවලාෙව්දී 
කථා කරන්න.    

 
ගරු පාඨලී චම්පික රණවක  මහතා 
(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 
මිලියන 3,200ක් ෙකොල්ල කාපු රත්වත්ෙත්ලාද අද ෙමතැන 

ඔය කථා පවත්වන්ෙන්? ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙයන් මිලියන 
3,200ක් ෙහොරකම් කරපු අය අද ෙමතැන අනික් අය ගැන පශ්න 
කරනවා. ෙම් අයට දඬුවම් ෙදන නිසි කමෙව්දයක් රටට අවශ්යයි. 
නැත්නම් ෙම් වංචා නතර කරන්න කථා කළ පිරිස්වලට, ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් කියා කළ පිරිස්වලට ෙචෝදනා එල්ල කිරීම නතර 
කරන්න ඕනෑ.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම බැඳුම්කර සිද්ධිය 
සම්බන්ධෙයන් අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් රජයට -ආණ්ඩුවට- 
ෙචෝදනාවක් එල්ල වී තිෙබන නිසා ඒ සම්බන්ධෙයන් දැඩි පියවර 
ගැනීම අපෙග් වගකීමක් ෙවනවා. ඒ ගැන අප තදින් අවධාරණය 
කරන්න කැමැතියි. ෙමොකද, ෙම් ජන වරම ෙම් රජයට ලැබුෙණ්ම 
මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් කාර්ය සාධනෙය් අඩුවක් නිසා 
ෙනොෙවයි; මහින්ද රාජපක්ෂ රජය කාලෙය් සාමාන්ය දූෂණයක් 
ෙනොෙවයි, ජාතික මංෙකොල්ලයක් තිබුණාය කියා ෙම් රෙට් 
ජනතාවට ඒත්තු ගිය නිසායි. එම නිසා ඒ වැරැද්ද දිගට ෙගන 
යාෙම් හැකියාවක් ෙම් ආණ්ඩුවට නැහැ. ඊට අනිවාර්යෙයන්ම 
දඬුවම් ලබාදිය යුතු කියා මාර්ගයකට අප ගමන් කළ යුතු ෙවනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් බැඳුම්කරවලින් අප 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්  ෙමොනවාද? ෙමම බැඳුම්කරවලින් අප 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් රෙට් සංවර්ධනයට අවශ්ය කරන මුදල් 
උපයා ගැනීමයි. ඒ සඳහා ඉතාම අඩු ෙපොලී මට්ටමකට, ඒ වාෙග්ම 
මහා භාණ්ඩාගාරයට වැඩි මුදලක් ලැෙබන ආකාරයට ඒ බැඳුම්කර 
ගනුෙදනුව සිදු කළ යුතු ෙවනවා. ඒක තමයි, ෙම් බැඳුම්කර නිකුත් 
කිරීෙම්දී පධාන පතිපත්තිය විය යුත්ෙත්. එම පතිපත්තියට යටත්ව 
තමයි, ෙමම බැඳුම්කර නිකුත් කරන්න ඕනෑ ෙකෙසේද කියන     
එක අප කල්පනා කළ යුත්ෙත්. ෙම්වා ෙපොදුෙව් ෙවන්ෙද්සි     
කරනවාද, නැත්නම් ෙපෞද්ගලික ආකාරයට පාථමික 
ෙවන්ෙද්සිකරුවන්ෙගන් ලබාගන්නවාද කියන කාරණය තීරණය 
කළ යුත්ෙත් මහා භාණ්ඩාගාරයට වැඩි ආෙයෝජනයක් ලැෙබන 
ආකාරයට ඒ කටයුත්ත කිරීෙමනුයි. අන්න ඒ පදනම මත 
ඉඳෙගනයි අප ෙම් පශ්නය ෙදස බැලිය යුත්ෙත්.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම බැඳුම්කර සිද්ධිෙය්දී COPE 
වාර්තාෙව් ෙමන්ම විගණකාධිපති වාර්තාෙව්ත් විමර්ශනයට ලක් 
වුෙණ් 2015 ෙපබරවාරි මාසෙය් සිදු කළ කියාවලිය පමණයි. 
නමුත්, 2016 මාර්තු මාසෙය්ත් ෙමවැනිම සිදුවීමක් සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන බව දැන් වාර්තා වී තිෙබනවා.  
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ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් කියාදාමෙය් පතිඵලයක් හැටියට 
ෙම් විෙශේෂ සමාගම, ඒ කියන්ෙන් Perpetual Treasuries  සමාගම 
ගත්තාම ඒ සමාගම මුලින්ම පසු ගිය පාලන සමෙය් පාථමික 
ෙවන්ෙද්සිකරුෙවක් හැටියට ඇතුළත් වුණා. 2014 ඔක්ෙතෝබර් 
මාසෙය් ඒ අයෙග් සමස්ත වත්කම් පමාණය රුපියල් මිලියන 
310යි. 2015.03.31වැනිදා වන විට ෙම් රුපියල් මිලියන 310 
සමස්ත වත්කම් පමාණය රුපියල් මිලියන 7,881 දක්වා වැඩි 
ෙවනවා. ඒ  වාෙග්ම ඒ කාලය ඇතුළත ඉපයූ ලාභය රුපියල් 
මිලියන 960ක් ෙවනවා.  

2016 මාර්තු 31වැනිදාට ඔවුන්ෙග් සමස්ත වත්කම් පමාණය 
රුපියල් මිලියන 11,846 දක්වා වැඩි ෙවනවා. සමස්ත ලාභය 
රුපියල් මිලියන 5,124 දක්වා වැඩි ෙවනවා. මීට සමාන්තරව 
තිෙබන වැඩිම ලාභ ඉපයූ අෙනක් පාථමික ආයතනෙය් ලාභය 
රුපියල් මිලියන 57ක් පමණයි. ඒ කියන්ෙන් Perpetual 
Treasuries  ආයතනය  එම වසර තුළ රුපියල් මිලියන 5,124ක 
ලාභයක් උපයන ෙකොට ඊට ආසන්නම, ඊළඟට ඉන්න පාථමික  
ගැනුම්කරුවාට ලබා ගන්න පුළුවන්  ෙවලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් 
මිලියන 57ක ලාභයකුයි. ඒ කියන්ෙන් අවුරුදු 90ක් ගනුෙදනු 
කරන්න ඕනෑ, Perpetual Treasuries එෙක් ලාභයට සමාන 
තත්ත්වයක් ළඟා කර ගන්න. ඒ වාෙග්ම 2016.09.30වැනිදා වන 
විට Perpetual Treasuries එෙක් සමස්ත වත්කම් පමාණය රුපියල් 
මිලියන 23,525ක් ෙවනවා. ලා භය රුපියල් මිලියන 6,815 දක්වා 
වැඩි ෙවනවා. ඒ කියන්ෙන් 2015 වසෙර් කළ ෙම් ගනුෙදනුව හා 
2016 වසෙර් කළ ගනුෙදනුව නිසා උපයා ගත් ලාභ මුදල රුපියල් 
මිලියන12,899ක් ෙවනවා. රුපියල් මිලියන 310කින් පටන් ගත් 
ආයතනයක් ඉතා ෙකටි කලක් -වර්ෂ එකහමාරක්- ඇතුළත 
රුපියල් මිලියන 23,000ක වත්කම් ලබා ගත්ෙත් ෙකොෙහොමද 
කියන එක ගැන ඉතාම සැක මුසු තත්ත්වයක් තිෙබන බව අපට 
පැහැදිලියි. එෙහම නම් ෙම් තත්ත්වය පරීක්ෂා කර බලා ඒ               
සඳහා පිළියම් ෙයදීම අත්යවශ්ය කාරණයක් ෙවනවා, ගරු 
කථානායකතුමනි. ඒ වාෙග්ම අනාගතෙය් ෙමවැනි තත්ත්වයන් 
ඇති වීම වැළැක්වීම සඳහා පියවර ගැනීමත් අත්යවශ්ය ෙවනවා.  

අපි මතක තබා ගත යුතුයි, ෙමවැනි ආකාරයට පාථමික 
ගනුෙදනුකරුවන් අසීමාන්තික ලාභ උපයනවාය කියලා. ෙම් මුදල් 
ලැබිය යුතු වන්ෙන්; ෙම් මුදල් ගලා යා යුතුව තිබුෙණ්  මහා 
භාණ්ඩාගාරයටයි.  මහා භාණ්ඩාගාරයට ගලා යා යුතු රුපියල් 
මිලියන 12,000කට අධික මුදලක් ලැබී නැහැයි කියන්ෙන් රජයට 
මහා විශාල පාඩුවක් එයින්  සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවාය කියන එකයි. 
ෙම් අවස්ථාෙව් මහ බැංකුෙව් අධිපතිතුමා රජෙය් උපෙදස් මත 
දැනට ෙම් සම්බන්ධෙයන් යම් යම් පියවර අරෙගන තිෙබනවා, 
අනාගතෙය් ෙමවැනි ෙද්වල් ඇති ෙනොෙවන්න.   

විෙශේෂෙයන්ම පූර්ව ෙවන්ෙද්සිවලට පාථමික ගනු-
ෙදනුකරුවන්ට එන්න කියලා  pre-bid meeting  එකක් තියලා ෙම් 
තත්ත්වය පැහැදිලි කිරීම තුළින් ඒ විනිවිදභාවයට සාර්ථක 
ආරම්භයක් ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම පකාශිත පමාණයට 
වඩා වැඩිෙයන් මිල දී ගැනීම වැළැක්වීම නිසා අයථා ගනුෙදනු ඇති 
වුෙණ් නැහැ. ඒ වාෙග්ම ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල, ලංකා 
බැංකුව වැනි රාජ්ය ආයතන පාවිච්චි කරලා අරමුදල් සම්පාදනය 
කිරීම වැළැක්වීමට වැදගත් පියවර කිහිපයක් එතුමා අරෙගන 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අනාගතෙය් ෙමවැනි ෙද් සිදු වීම වැළැක්වීම 
සඳහා ඉෙලක්ෙටොනික ෙවන්ෙද්සි පද්ධති හඳුන්වා දීමට කටයුතු 
කර තිෙබනවා. අපි කියන්න ඕනෑ ෙද්ශීය ආදායම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඉෙලක්ෙටොනික පද්ධති හදුන්වා දීෙමන් 
පමණක් වැට් ආදායම සියයට 23කින් වැඩි වුණු බව. ඒ නිසා  වංචා 
දූෂණ වැළැක්වීම සඳහා අත්යවශ්ය කාරණයක් ෙලස ෙම් 
ඉෙලක්ෙටොනික ෙවන්ෙද්සි පද්ධති හඳුන්වා දීම අපි සලකන්න 

ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම  රජයට ලැබුණු ජනවරම අනුව යමින් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා ෙම් සඳහා ෙකොමිසමක් පත් කිරීම ගැන  අපි ෙම් 
අවස්ථාෙව් එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. හැබැයි, ඒ ෙකොමිසම 
ස්වාධීනව, අපක්ෂපාතීව කාල නිර්ණයකට අනුව ඉතා ෙකටි 
කාලයක් ඇතුළත ෙම් පරීක්ෂණ කරාවිය කියා අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම රජයට අහිමි වුණු ෙම් ධනය ආපසු ලබා 
ගැනීමට  කටයුතු කරාවිය කියා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒක ෙම් 
රෙට් මහජන විශ්වාසය තහවුරු කරන්නට පමණක් ෙනොෙවයි, ෙම් 
රටට ආෙයෝජකයින් කැඳවා ගන්න, ෙම් රට නව යුගයකට ෙගන 
යන්න අත්යවශ්ය ෙකොන්ෙද්සියක් බව ෙම් අවස්ථාෙව් අවධාරණය 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙනොෙයක් ආකාරෙය් ජනමාධ්යවලින්, 
ෙනොෙයක් ආකාරෙය් තැන්වලට ෙවලා පසු ගිය කාලෙය් පෙකෝටි 
ගණන් වංචා කළ පිරිස් ෙම්කට මුවාෙවලා ගැලවී යන්න උත්සාහ 
කළාට අතීතෙය් ෙහොරකම් කළ ෙහොරුන්ටත්, වර්තමානෙය් 
පිරිස්වලටත් ශක්තිමත්ව දැඩිව දඬුවම් දීම මඟින් ෙම් රටට 
අනාගතයක් නිර්මාණය කර ගත හැකියි, ඒ සඳහා පියවර ගත 
යුතුය කියන එක අවධාරණය කරමින් මම නිහඩ ෙවනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මැතිතුමා.  

 
[අ.භා. 1.00] 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු කථානායකතුමනි, ලංකා ඉතිහාසෙය් බැංකු ක්ෙෂේතෙය් 

ෙපොලී අනුපාතයන් උඩු යටිකුරු කරපු, ජනවාරි මාසෙය් 08වන දා 
බලයට පත් වුණු යහ පාලන ආණ්ඩුෙව් සිදු වුණු විශාලතම මං 
ෙකොල්ලය, ඒ වාෙග්ම ෙම් ආණ්ඩුෙව් ෙදවන පුරවැසියා වන 
අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාට එල්ල ෙවලා තිෙබන මහ 
බැංකු මහා මං ෙකොල්ලය පිළිබඳවයි අද ෙම් විවාද කරන්ෙන්.   ගරු 
කථානායකතුමනි, ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සහ විපක්ෂෙය් මැති 
ඇමතිවරු ෙම් විවාදයට එක්ෙවමින් කථා කළා. එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය නිෙයෝජනය කරමින් කථා කළ සභානායකතුමා 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ඉදිරිපත් කරපු ෙපත්සමක් ගැන සඳහන් 
කරමින් ෙම්ක ෙහෝදන්න උත්සාහ කළා. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
කෘත්යාධිකාරී මණ්ඩලෙය් සාමාජිකයකු විසින් ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සමක් කියවලා එතුමා ෙම්ක ෙහෝදන්න 
උත්සාහ කළා.  

ඊළඟට, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මහ ෙල්කම්තුමා කථා 
කරමින්, "මා ආර්ථික විෙශේෂඥෙයක්. ආර්ථික විෙශේෂඥයකු 
හැටියට මා කියනවා, ෙම් ගනු-ෙදනුෙව් ෙම් වාෙග් ෙදයක් සිද්ධ 
ෙවලා නැහැ." කියා එතුමා තර්කයක් ඉදිරිපත් කළා. අගමැතිතුමා 
නි ෙයෝජනය කරන එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් පබලයන් ෙදෙදනාම 
ෙම්ක ෙහෝදන්න, ෙම් ගනු-ෙදනුව නිවැරැදියි, ෙම් ගනු-ෙදනුෙව් 
වරදක් ෙවලා නැහැ, මං ෙකොල්ලයක් ෙවලා නැහැ, COPE  එක 
වැරැදියි, මහ බැංකුව වැරැදියි, ගණන් හැදුවා වැරැදියි, ෙම් ගනු-
ෙදනුෙව් වංචාවක් ෙවලා නැහැයි කියලා කථා කළා. හැබැයි අපි 
සන්ෙතෝෂ ෙවනවා, පාඨලී චම්පික රණවක ඇමතිතුමාත්, නිමල් 
සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමාත් වැරැදි ෙදය වැරැදියි කියා කථා 
කරපු එක ගැන. ඒ පිළිබඳව අපි එතුමන්ලාට ගරු කරනවා, 
එතුමන්ලාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මහ ෙල්කම්තුමා නාම ෙයෝජනා දීලා 
පත් කරපු පාඨලී චම්පික රණවක ඇමතිතුමා කියනවා, ෙම්ෙක් 
ෙහොරකමක් තිෙබනවාය කියලා. ෙම් ආණ්ඩුෙව් අගමැතිතුමාෙග් 
කැබිනට් මණ්ඩලෙය් ඉන්න නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමා 
කියනවා, ෙම්ෙක් ෙහොරකමක් තිෙබනවාය කියලා. හැබැයි 
සභානායකතුමායි, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මහ ෙල්කම්තුමායි 
කියනවා, ෙම්ෙක් ෙහොරකමක් නැහැයි කියලා. මට ෙත්ෙරන්ෙන් 
නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් කථිකයන් 
හැෙරන්න පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සියලුම ෙද්ශපාලන පක්ෂ කියනවා, 
ෙම්ෙක් ෙහොරකමක් ෙවලා තිෙබනවාය කියලා. හැබැයි එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය ෙපනී සිටිනවා, ෙම්ෙක් ෙහොරකමක් ෙවලා නැහැයි 
කියලා කියන්න, ගරු කථානායකතුමනි. ඒකට ෙහේතුව තමයි, ෙම් 
ගනු-ෙදනුව සම්බන්ධෙයන් තමන්ෙග් නායකයාට විරුද්ධව 
ෙචෝදනාවක් එල්ල ෙවලා තිබීමයි.   

ගරු කථානායකතුමනි, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
සභානායකතුමාෙගනුත්, අෙප් මහ ෙල්කම්තුමාෙගනුත් මා 
පශ්නයක් අහනවා. ෙම් පිළිබඳව COPE  වාර්තා ෙදකක් ඉදිරිපත් 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ තමයි, ඩිව් ගුණෙසේකර මැතිතුමාෙග් වාර්තාව 
සහ සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාෙග් වාර්තාව. ෙම් පිළිබඳව 
විගණකාධිපති වාර්තාවක් ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් පිළිබඳව 
මහින්ද අමරවීර ඇමතිතුමාෙග් පැමිණිල්ලට අනුව අල්ලස් ෙහෝ 
දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් හිටපු අධ්යක්ෂ 
ජනරාල්තුමිය පරීක්ෂණයක් පවත්වා -විභාග කරලා- කරුණු 
ෙසොයා බලා තිෙබනවා. පසු ගිය කාලෙය් කරපු පැමිණිල්ලකට 
අනුව නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සුහද ගම්ලත් මහත්මයා ෙම් 
පිළිබඳව පරීක්ෂා කරලා නඩු පවරන්න නියම කරලා තිෙබනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒත් විශ්වාස කරන්ෙන් නැද්ද? 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් පිළිබඳව අද - 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
The Hon. Leader of the House.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය COPE වාර්තාව පිළිගත්තා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ඔබතුමන්ලා COPE වාර්තාව පිළිගත්තා 

නම් ගරු ඇමතිතුමා ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ෙපත්සමක් ඉදිරිපත් 
කරලා - 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අර්ථ නිරූපණය විතරයි ෙවනස්. අපි COPE වාර්තාව 

පිළිගත්තා.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ෙහොඳයි, ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් 

කථාව ඔබතුමා ෙහොඳට කිෙයව්වා නම්. ගරු කථානායකතුමනි, 
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සුහද ගම්ලත් මහත්මයාට නීතිපති 
තනතුර ෙදන්නයි තිබුෙණ්. නමුත් ෙම් ගනු-ෙදනුව සම්බන්ධෙයන් 
නඩු පවරන්නය කියා කියපු නිසා ඔහුට නීතිපති තනතුර ෙදන එක 
නැවැත්වූවා. ගරු කථානායකතුමනි, ෙමන්න යහ පාලනය.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙචෝදනා එල්ල 
වුණු තුන්ෙදෙනක් ඉන්නවා. පළමුවන එක් ෙකනා අර්ජුන් 
ඇෙලෝසියස් මහත්මයා. ඔහුට තිෙබන ෙචෝදනාව ෙමොකක්ද? 
පාඨලී චම්පික රණවක ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග් රුපියල් මිලියන 
310කින් ආරම්භ කරපු ව්යාපාරයක් වසර එකහමාරක් තුළ 
රුපියල් බිලියන 26ක වත්කම් ෙසොයා ගත්ෙත් ෙකොෙහොමද? අනුර 
දිසානායක මන්තීතුමා කිව්වා, කුඩු විකුණුවත් එවැනි මුදලක් 
ෙසොයන්න බැහැයි කියලා. කුඩු විකුණුවත් ෙමවැනි ෙකටි 
කාලයක් තුළ රුපියල් බිලියන 26ක් ෙසොයන්න බැහැ. ෙම් 
පිළිබඳව පශ්නයක් තිෙබනවා. අර්ජුන් ඇෙලෝසියස් මහත්මයාට 
ෙචෝදනාවක් එල්ල ෙවලා තිෙබනවා, ෙම් මුදල් ෙසව්ෙව් 
ෙකොෙහොමද කියලා.  

ඊළඟට, එතුමාෙග් මාමා තමයි අර්ජුන මෙහේන්දන් ශී ලංකා 
මහ බැංකුෙව් අධිපතිතුමා. එතුමාට එල්ල වී තිෙබන ෙචෝදනාව 
ෙමොකක්ද? එතුමාට එල්ල ෙවලා තිෙබන ෙචෝදනා බැඳුම්කර 
ෙවන්ෙද්සිය ෙවනස් කිරීම, ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් නිලධාරින්ට 
බලපෑම් කිරීම හා ෙටන්ඩර් කාමරයට ඇතුළත් වීමයි. ෙමවැනි 
ෙචෝදනා විශාල සංඛ්යාවක් ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් අධිපතිතුමාට 
එල්ල ෙවලා තිෙබනවා. COPE වාර්තාවට අනුව ෙම් සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන වංචාව පිළිබඳව ෙම් අයට සියලුම ෙචෝදනා එල්ල ෙවලා 
තිෙබනවා.  

ඊළඟට, ෙම් ගනු-ෙදනුෙව් මහ ෙමොළකාරයා වශෙයන් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වර්තමාන අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමාට ෙචෝදනා එල්ල ෙවලා තිෙබනවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, මා පශ්න 17ක් අහනවා. ඔබතුමන්ලාෙග් 
අගමැතිතුමා නිවැරැදි නම් මෙග් ෙම් පශ්න 17ට සභානායකතුමා 
ෙහෝ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ඕනෑම ඇමතිවරෙයක් උත්තර ෙදන්න. ගරු 
කථානායකතුමනි, පළමුවන පශ්නය ෙමයයි. අපි හැම දාම ෙම් 
පශ්නය ඇහුවා. නමුත් අපට උත්තර දුන්ෙන් නැහැ.  

පළමුවන කාරණය තමයි, ඉතිහාසෙය් ඉඳලා හැම දාම මුදල් 
ඇමතිවරයාට අයත්ව තිබුණු ශී ලංකා මහ බැංකුව අගාමාත්යවරයා 
යටතට පත් කිරීමයි. ෙදවන කාරණය, පුරවැසිභාවයක් නැති 
ෙකෙනක් දිවුරුම් ෙනොදී, අඩු ගණෙන් work permit එකක්වත් 
නැතුව ශී ලංකාෙව් මහ බැංකු අධිපතිවරයා හැටියට පත් කිරීමයි. 

තුන්වැනි කාරණය,  ෙමම ගනු-ෙදනුව ගැන ෙතොරතුරු ෙසොයා 
තිබියදී වසර ෙදකක කාලයක්, ඒ කියන්ෙන් ෙම් ෙසොරකම සිද්ධ 
ෙවලාය කියා දැනදැනත්, ෙම් නිසා දිගින් දිගටම තවතවත් 
බැඳුම්කර ෙසොරකම් ෙවද්දීත් එතුමා ආරක්ෂා කිරීමට එතුමාෙග් 
විෂය යටෙත් ඉන්න පධානියකු  ආරක්ෂා කිරීමට කටයුතු කිරීම.  
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[ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා] 
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හතරවන කාරණය ෙමයයි. ගරු අමරවීර ඇමතිතුමා ෙමම ගරු 
සභාෙව් ෙම් අවස්ථාෙව් ඉන්නවා.  ෙම් වංචාව අසු වුණාට පස්ෙසේ 
ගරු අමරවීර ඇමතිතුමා -තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුෙව් ධීවර 
ඇමතිතුමා. -ගිහින් අල්ලස් ෙකොමිසමට පැමිණිල්ලක් කළා. ෙම් 
පැමිණිල්ල කළාට පස්ෙසේ එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් කෘත්යාධිකාරී 
මණ්ඩලෙය් සගෙයෝ ටිකක් දානවා, ෙම් පරීක්ෂණය පවත්වන්න. 
අගමැතිතුමා නිවැරදි නම් ස්වාධීන නීතිඥ  පිරිසක් දාන්න   තිබුණා. 
සි රිෙකොෙත් නඩු අහන, සිරිෙකොෙත් ඉන්න එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් නීතිඥෙයෝ ටිකක් දානවා, ෙම් පරීක්ෂණය  පවත්වන්න.  
ඊළඟට ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් කෘත්යාධිකාරී 
මණ්ඩලෙය් නීතිඥෙයක් -චන්ද ජයරත්න  මහත්මයා- දාලා ෙමය 
ෙසෝදාගන්න උත්සාහ කරනවා. තමන් නඩුව දාලා, කිසිදු නීතිමය 
පදනමක් නැති ෙකොන්ෙද්සි දාලා ෙම්ක ෙසොයා ගන්න එතුමා 
කටයුතු කරනවා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
There is a point of Order being raised by the Hon. 

Leader of the House.  
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
What the Hon. Member says is incorrect, Sir. Mr. 

Chandra Jayaratne is not a member of that committee of 
the UNP. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Yes, he was the Chairman of the Ceylon Chamber of 

Commerce.  
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Yes, he  was the Chairman of the Ceylon Chamber of 

Commerce.  
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
එතුමා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් හිටපු කෘත්යාධිකාරි මණ්ඩල 

සභික.  එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් හිටපු මෙග් මිත ෙකෙහළිය 
රඹුක්වැල්ල මන්තීතුමා කියනවා, ෙමතුමා එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය්  ඉන්නෙකොට එතුමා කෘත්යාධිකාරී මණ්ඩලෙය් හිටපු 
සභිකෙයක් කියා.  මා ෙමතුමා කිව්ව ෙදය තමයි quote කෙළේ. 
[බාධා කිරීමක්]  

ගරු කථානායකතුමනි, හත්වන කාරණය. ෙමම ෙසොරකම 
කළාය කියා, ෙම් ෙවන්ෙද්සි කමය ෙවනස් කළාය කියා ෙම් ගනු-
ෙදනුව ගැන රටට ෙහළි වී දවස් ගණනකට පසුව තමන්ෙග් පස 
මිතුරා ආරක්ෂා කර ගන්න, " මම ෙම්කට නිෙයෝගයක් දුන්නා" 
කියා අගමැතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පකාශයක් කරනවා. ඒ තමයි 
අගමැතිතුමා ෙම්කට සම්බන්ධ වන කාරණා. 

 ඊළඟට, ෙම්කට සම්බන්ධ වන ෙහොඳම ආයතනය වන ලංකා 
බැංකුවට තමන්ෙග් ෙහොඳම හිත වෙතක් - එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
පබල නීතිඥෙයක්- පත් කර, ෙම් ගනු-ෙදනුවට අවශ්ය පුද්ගලයා 
පත් කිරීමට අගමැතිතුමා කටයුතු කිරීම.  ඊළඟට ගරු 
කථානායකතුමනි, ෙමම ගනු-ෙදනුවට රාජ්ය බැංකු, ෙසේවක අර්ථ 
සාධක අරමුදල ඇතුළු සියලු ආයතන සම්බන්ධ කර ගන්න 
අගමැතිතුමාෙග් ආශීර්වාදය නැත්නම් කවදාවත් බැහැ. අරලියගහ 
මන්දිරෙයන් දුරකථන ඇමතුම් දීලා ෙම් ගනු-ෙදනුවට රාජ්ය 
ආයතන සම්බන්ධ කර ෙගන අගමැතිතුමා විසින් ෙම් කටයුත්ත 
ෙමෙහය වූවා.  

ඊළඟට, ෙකෝප් කමිටුෙව් මන්තීවරුන්ට බලපෑම් කළා. ගරු 
දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමනි, අපි ෙම්වා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
කියන්න ෙහොඳ නැහැ. අපි ෙකෝප් කමිටුෙව් ඉන්න ෙකොට, ෙම්ක ට  
විරුද්ධව කථා කරනෙකොට සමහර කට්ටියට අගාමාත්ය 
කාර්යාලෙයන් දුරකථන ඇමතුම්  එනවා.  මම ගිය පළමුවන 
කමිටු  රැස්වීෙම්දී මහ බැංකු අධිපතිතුමා කැඳවන්න කිව්වා. ගරු 
කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට ඔය ආසනෙය් ඉඳෙගන ෙම්වට  
උත්තර ෙදන්නට බැහැ. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ඔබතුමන්ලා 
එෙහම අපහසුතාවකට පත් කරන්න මම කැමති නැහැ. මහ බැංකු 
අධිපතිතුමා ෙගන්වන්නට එපාය කියා ෙකෝප් කමිටුෙව් 
සභාපතිතුමාට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මැති ඇමතිතුමන්ලා බලපෑම් 
කළා. අපි බලහත්කාරෙයන් ෙගන්වූවා. ඊට පස්ෙසේ 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  ෙකෝප් කමිටුෙව් සියලු සාමාජිකයන්ට 
අගාමාත්යතුමා බලපෑම් කළා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු අමරවීර ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කළ 
පැමිණිල්ල ෙම් ෙවනෙකොට විභාග කර  සියලු කටයුතු කර 
තිබියදීත් අගාමාත්යතුමාෙග් හිතවතිය - අල්ලස් ෙකොමිසෙම් 
අධ්යක්ෂ ජනරාල්තුමිය- හරහා ඒ පරීක්ෂණ සියල්ල නවත්වන්න 
අගමැතිතුමා කටයුතු කළා.  එතුමා ඒ සඳහා බලපෑම් කළා.  

විෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්ය ගරු හර්ෂ ද සිල්වා 
මැතිතුමා ඇතුළු ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මැතිතුමන්ලාට 
මතක ඇති, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ෙකෝප් කමිටුෙව් ඉන්න 
මන්තීවරුන් අසරණ කරලා, "ෆුට් ෙනෝට් කල්ලිය "කරපු ෙදය. 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීවරු  ෙකෝප් කමිටුවට ඇවිත්, 
හෘදය සාක්ෂියට අනුව අසරණ ෙවච්ච අසරණවීම අපි දැක්කා. මට 
මතකයි, එතුමන්ලාට දුරකථන ඇමතුම්වලින් එන ෙද්වල්;  "ෆුට් 
ෙනෝට් කල්ලියක් "  දාලා  ඒ අය අසරණ ෙවච්ච අසරණවිල්ල. 
සියලු ෙදනාට බලපෑම්  කරන්න අගමැතිතුමා කටයුතු කළා. ඒ, 
ෙම් ගනු-ෙදනුව වහන්න. 

ෙකෝප් කමිටු වාර්තා ෙදකක් තිබියදී, විගණකාධිපතිවරයා 
ඒවාෙය් වැරදි  කියා තිබියදී, ෙම් සියලු කටයුතු කරද්දී  
ජනාධිපතිවරයා ඉවත් කරන ෙතක් ෙම් මහා දූෂණයට සම්බන්ධ 
පුද්ගලයා තම අමාත්යාංශෙය්  ආයතනික පධානිෙයකු හැටියට  
ආරක්ෂා කරන්න අගාමාත්යතුමා කටයුතු කිරීම. එතැනින් 
නැවතුෙණ් නැහැ. ගරු චම්පික රණවක මැතිතුමා කිව්වා, ෙම් මහා 
වංචා දූෂණ ගනු-ෙදනුව ගැන. ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා 
ඇමතිතුමා කථා කර කිව්වා, ෙම් දුෂණ ගනු-ෙදනුව ගැන. එෙහම 
කථා කරන ආණ්ඩුෙව් උපෙද්ශකයකු හැටියට ෙමම ෙචෝදනා  
එල්ල ෙවච්ච පුද්ගලයා පත් කරනවා. ගරු අමරවීර ඇමතිතුමනි, 
ෙකොෙහොමද ෙරදි ඇඳෙගන  ඉන්ෙන්?  ඔබතුමා අපිත් එක්ක ඒ 
කාලෙය් කථා කළා; අපිත් එක්ක එකට හිටිෙය්. ගරු මහින්ද 
අමරවීර ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා පැමිණිල්ල කළ; ලක්ෂ්මන් 
ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමනි, අපි COPE එෙක් රණ්ඩු ෙවලා 
එකඟතාවකට ආව ෙම් ෙහොරකෙම් මහ ෙමොළකාරයා 
උපෙද්ශකයා හැටියට අගමැතිතුමා පත් කරන විට 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තමුන්නාන්ෙසේලා ඔතැන ඉන්නවා. ගරු කථානායකතුමනි, 
අගාමාත්යතුමාෙග් එම පත් කිරීමම නීතී විෙරෝධී බව සඳහන් 
කරන්නට ඕනෑ.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඊළඟට මහ බැංකුෙව් අධිපතිවරයා ෙම් 
footnote එක පතික්ෙෂේප කරලා COPE එකට වාර්තාවක් එවනවා. 
අගාමාත්ය කාර්යාලෙයන් මහ බැංකු අධිපතිතුමාට දුරකථන 
ඇමතුමක් යනවා, නිෙයෝගයක් යවනවා, වහාම එය ඉල්ලා අස් කර 
ගන්න කියලා. ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා දැක්කා. ලංකා 
ඉතිහාසෙය් කවදාද, ඒ වාෙග් ෙදයක් COPE එකට යැව්ෙව්? 
ඔබතුමා ෙගෞරවණීය කථානායකවරෙයක්. මහ බැංකු අධිපතිවරයා 
එවන footnote එක වැරදියි, ඒක පිළිගන්ෙන් නැහැයි කියලා 
කියන එක අගාමාත්යතුමාෙග් නිෙයෝගෙයන් මහ බැංකු 
අධිපතිවරයා ඉවත් කර ගන්නවා. ගරු කථානායකතුමනි, 
ෙමොකක්ද ෙම් රෙට් තත්ත්වය? ෙමොනවාද ෙම් කථා කරන්ෙන් ගරු 
මහින්ද අමරවීර ඇමතිතුමා? පුළුවන්ද, ෙරදි ඇඳෙගන අපට ෙම් 
සභාෙව් ඉන්න? ගරු කථානායකතුමනි, අපි අහනවා, ෙම්කද යහ 
පාලනය කියලා.  

එතැනින් නතර ෙවලා නැහැ. ෙම්ෙකන් ගත්ත සල්ලිවලින් 
"සියත" රූපවාහිනී නාලිකාව ගත්තා; "ස්වර්ණවාහිනී" නාලිකාව 
ගත්තා. දැන් "මව්බිම" පුවත් පෙත් සියලුම ෙල්ඛකෙයෝ ගන්නවා, 
වැටුප රුපියල් 40,000යි, 50,000යි. 2020දී රනිල් විකමසිංහ 
මහත්මයා විධායක ජනාධිපති ධුරයට ඒම සඳහා දැන් අරමුදල 
හදලා; websites හදනවා; සියලු සාකච්ඡා කටයුතු ෙකෙරමින් 
යනවා. 

ගරු මහින්ද අමරවීර ඇමතිතුමනි, ඔබතුමන්ලා කියනවා, "අපි 
ඔක්ෙකොම එකතු ෙවමු" කියලා. නමුත් මතක තියා ගන්න, 2020දී 
රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා ජනාධිපති ෙවන්න සල්ලි ටික 
ෙසොයනවා; සියලු ගනු-ෙදනු ටික කරනවා. ෙම් සියලු ගනු-ෙදනු 
ටික කරන්ෙන් ෙම්ක හරහායි ගරු මහින්ද අමරවීර ඇමතිතුමනි. 
ඔබතුමන්ලා ඒ කාරණය ෙහොඳින් මතක තියා ගන්න. ෙම් වන විට 
විශාල වත්කම් සංඛ්යාවක් උපයාෙගන, 2020 ජනාධිපතිවරණය 
සඳහා විශාල වියදම් දරමින් කටයුතු කරෙගන යනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ලජ්ජා නැහැ, 
ලජ්ජා නැහැ ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමනි. 
තමුන්නාන්ෙසේලා සිකුරාදා තිනියාවල පාලිත හාමුදුරුෙවෝ දාලා 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට නඩුවක් ෙගොනු කරනවා, ෙම් විවාදය 
නවත්වන්නට. ෙමොකක්ද ෙම් කරන්ෙන්, ෙමොකක්ද ෙම් 
කරන්ෙන්? [බාධා කිරීම්] මම දන්නවා, කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් 
මන්තීතුමා ඒකට සම්බන්ධ වුෙණ් නැහැ කියලා. නමුත් තිනියාවල 
පාලිත හාමුදුරුෙවෝ කියන්ෙන් කවුද? උන් වහන්ෙසේ එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් කවුද කියන එක කියන්නට ඕනෑ නැහැෙන්. එම 
නිසා ඔබතුමන්ලාෙග් හෘදය සාක්ෂියට කථා කරන්න. 

ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේලා අවුරුදු 
ගණනක් දුක් විඳලා UNP ආණ්ඩුවක් හදා ගත්තා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා කැපවීම් කරලා, හිෙර් ගිහින් UNP ආණ්ඩුවක් 
හදා ගත්තා. ඒ විධියට හදා ගත්ත ආණ්ඩුව ෙකළවා ගන්න 
හදනවා; ඒ හදා ගත්ත ආණ්ඩුව නැති කර ගන්න හදනවා. 
පසමිතුෙරෝ හතර ෙදනාෙන් ෙම්ක කන්ෙන්. අපි තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙවනුෙවන් කථා කරන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම්ක UNP 
Working Committee එෙක්දී කථා කරන්න බැහැ. අපට ගානක් 
ෙදන්න ඕනෑ ඒ ගැන කථා කරනවාට. මලිකුයි, පසක්ියි, රත්තියි 
ඇතුළු හතර ෙදෙනක් තමයි ෙම් තීරණ ගන්ෙන්. අපි 

තමුන්නාන්ෙසේලා ෙවනුෙවනුයි, කථා කරන්ෙන්. UNP එකට 
කථා කරන්න බැහැ. ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමාෙග් හදවත 
දන්නවා, ෙම්ක "හරි" කියලා. නමුත් කථා කරන්නට බැහැ. 
කිරිඇල්ල ඇමතිතුමාෙග් හදවත දන්නවා, කථා කරන්න බැහැ. 
ගයන්ත කරුණාතිලක මහත්මයලා ගාල්ෙල් ෙකොපමණ කාලයක් 
දුක් වින්දාද? තමුන්නාන්ෙසේ ගාල්ෙල් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
තනි අලියා වාෙග් හිටියා. අද කවුද ෙලොක්කා? අද ෙලොක්කා වජිර 
අෙබ්වර්ධන ඇමතිතුමා. තමුන්නාන්ෙසේ ෙනොෙවයිෙන් ෙලොක්කා. 
අගමැතිතුමා කියන එක තමයි පිළිගන්ෙන්. නමුත් තමුන්නාන්ෙසේ 
තමයි ගාල්ෙල් නියම පාරිශුද්ධ ෙද්ශපාලනඥයා. ඒක තමයි 
ඇත්ත කථාව. අපට ගානක් ෙදන්න ෙම්වා කථා කරනවාට. 
තමුන්නාන්ෙසේලා අවුරුදු ගණන් දුක් විඳලා UNP ආණ්ඩුවක් 
හැදුවා. අද හතර ෙදෙනක් තමයි තීරණ ගන්ෙන්. අද 
පාස්කරලිංගම් ෙකොෙහන්ෙදෝ ඇවිල්ලා, චරිත රත්වත්ෙත් 
ෙකොෙහන්ෙදෝ ඇවිල්ලා ෙම් ආණ්ඩුව කනවා; ෙම් ආණ්ඩුව විනාශ 
කරනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා කාලා, විනාශ කරලා 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙහණ ගැහුවත් කමක් නැහැ. ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂයත් නැති කරනවා, අන්න ඒකයි මහින්ද අමරවීර 
ඇමතිතුමනි අපට දුක. 

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා, ෙමොකක්ද point of 

Order එක? 

      
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු කථානායකතුමනි, අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධව 

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. දැන් ඔබතුමා හතර ෙදෙනක් ගැන කියනවා. 
ඔබතුමන්ලාෙග් රාජපක්ෂ පාලනෙය් කී ෙදෙනක්ද හිටිෙය්?  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
That is not a point of Order. 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු කථානායකතුමනි, මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව ගැන 

විවාදයකට යන ෙවලාෙව් මම ඒකට උත්තර ෙදන්නම්. නමුත් මම 
ඔබතුමාට කියන්ෙන් ඔබතුමා මට ඔෙහොම බාධා කරන්න එපා 
කියලා. ෙමොකද, මම UNP එක හරි මඟට දාන්න යන්ෙන්, 
ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ් ඩුව ශක්තිමත් කරන්න යන්ෙන්. ෙමෙහම 
ගිෙයොත් ඔය ආණ්ඩුවට යන්න බැහැ. ඔබතුමන්ලාට මන්තීකම් 
ටික නැති ෙවනවා, ඔබතුමන්ලාට ඔය කරන ෙකොන්තාත් ටික කර 
ගන්න බැරි ෙවනවා. ඔබතුමන්ලාව අමාරුෙව් වැෙටනවා. [බාධා 
කිරීම්] ඔබතුමන්ලා කීයක් හරි ෙහොයා ගන්න. මම ෙම් උදව්වක් 
කරන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] මම ඔබතුමන්ලාට උදව්වක් කරන්ෙන්. 
 ඔබතුමන්ලා බිංගිරිය පැත්ෙත් ෙකොන්තාත් කරන්න, අපි විරුද්ධ 
නැහැ. අපි උදවු කරන්නම්.  ෙමෙහම ගිෙයොත් ආණ්ඩුවට යන්න 
බැහැ.  
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[ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා] 
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ගරු කථානායකතුමනි, මහින්ද අමරවීර ඇමතිතුමනි, ෙමොනවා 
වුණත් අපි ස්තුතිවන්ත ෙවනවා ජනාධිපතිතුමාට, මහ බැංකු 
අධිපතිවරයා ඉවත් ෙනොකර තිබියදී මහ බැංකු අධිපතිවරයා ඉවත් 
කිරීමට කටයුතු කිරීම පිළිබඳව. ඒ වාෙග්ම විවාදය ඔන්න ෙමන්න 
කියලා ෙහෝ ෙකොමිසමක් පත් කිරීම පිළිබඳවත් අපි ස්තුතිවන්ත  
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමා කිව්වා 
මාස තුනකින් ෙම් ෙකොමිසෙම් කටයුතු අවසන් කරනවා කියලා. 
අපි පාර්ථනා කරනවා, ඒ මාස තුන "ආර්පිෙකෝ ෙනොෙව්වා!" 
කියලා. අපි හිතනවා,  මාස තුනක් ඇතුළත ඒ ෙකොමිසම කටයුතු 
අවසන් කරයි කියලා.  

ඔබතුමන්ලා එතැනින් නතර ෙවන්න එපා. 2015 ජනවාරි 
මාසෙය් 08ෙවනි දා ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාට දීපු ජන 
වරමට ගරු කරමින් ඔබතුමන්ලා කළ යුතු කටයුතු කිහිපයක් 
තිබුණා. එෙහම කළා නම් අපි තුළ තමුන්නාන්ෙසේලා ෙකෙර හි 
විශ්වාසය ෙගොඩ නැ ෙඟනවා.  

අගමැතිතුමාෙගන් මහ බැංකුව අයින් කරන්න. ඒක තමයි කළ 
යුතු ෙද්. එෙහම කරන්ෙන් නැත්නම් ෙම් පරීක්ෂණය සාධාරණ 
ෙවන්ෙන් නැහැ. මහින්ද අමරවීර ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා මතක තියා 
ගන්න, අදත් මහ බැංකු අධිපති ඉන්දජිත් කුමාරස්වාමි මහත්තයා 
ෙනොෙවයි; අර්ජුන මෙහේන්දන් මහත්තයා කියලා. මහින්ද අමරවීර 
ඇමතිතුමා ෙහොයලා බලන්න. ජනවාරි 27වැනි දා ඉඳලා සෑම 
බැඳුම්කරයක්ම ඒ සමාගම ගත්තා. ෙම් ෙවන ෙකොට සෑම 
බැඳුම්කරයක්ම ඒ සමාගම ගන්නවා. ෙහක්ටර් අප්පුහාමි 
මන්තීතුමන්ලා වාෙග් එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙවනුෙවන් කර 
ගහපු ෙහොඳ පතාක ෙයෝධෙයෝ ඉන්නවා. තමුන්නාන්ෙසේලා 
වාහනයක් අරෙගන ෙතල් ටිකක් ගහගන්නවාට, තමුන්නාන්ෙසේලා 
හැෙදනවාට අපි විරුද්ධ නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා UNP එක 
ෙවනුෙවන් බැට කාපු මිනිස්සු. UNP එක ෙවනුෙවන් වැඩ කරපු 
පියදාස අයියා -නුවරඑළිෙය් ඉන්න තනි අලියා- ෙම් සභාෙව් 
ඉන්නවා. තිබුණු සියලු ෙසේසතම වියදම් කරෙගන UNP එකට 
කැඹුරුවා. අන්න ඒ වාෙග් ෙකෙනකුට ෙමොනවා හරි ෙදයක් කර 
ගන්න ෙදන්න. අපි ඒකට විරුද්ධ නැහැ. පර්ෙපචුවල් ෙටෂරීස් 
සමාගම කියන්ෙන් ෙකොෙහන්ෙදෝ ආපු එකක්. අර්ජුන 
ඇෙලෝසියස්ලා, අර්ජුන මෙහේන්දන්ලා ෙකොෙහේද ඉන්ෙන්? ඔවුන් 
ඉන්ෙන් සිංගප්පූරුෙව්. ඔවුන් තමුන්නාන්ෙසේලාට poster එකක් 
ගහනවාද? තමුන්නාන්ෙසේලාට canvassing එකක් කරනවාද? 
තමුන්නාන්ෙසේලාට T-shirt එකක් ගහලා ෙදනවාද? අර්ජුන 
ඇෙලෝසියස් එනවා, සිංගප්පූරුෙව් ඉඳලා. පාස්කරලිංගම් එනවා, 
එංගලන්තෙය් ඉඳලා. චරිත රත්ව ත්ෙත් එනවා, ෙකොෙහේ ෙදෝ 
ගුහාවක් අස්ෙසේ ඉඳලා. එෙහම ඇවිල්ලා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
ආණ්ඩුව පාලනය කරනවා. ඔවුන් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
ආණ්ඩුවත් නැති කරලා, තමුන්නාන්ෙසේලා මහා විනාශයකට පත් 
කරලා තමුන්නාන්ෙසේලා මහා බරපතළ තත්ත්වයකට ෙගන 
යනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ගරු මහින්ද අමරවීර ඇමතිතුමාෙග් 
විෙශේෂ අවධානය ෙම් කාරණය ෙකෙරහි ෙයොමු කරන්න කියලා 
ඉල්ලා සිටිනවා. මම ඔබතුමාට කිව්වා, ෙම් මහ බැංකුව - 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
Sir, I rise to a point of Order. 

  
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු නලින් බණ්ඩාර මැතිතුමා point of Order එක විහිළුවක් 

කර ගන්න එපා. ෙමොකක්ද, point of Order එක? 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ඒක ඉතාම වැදගත් පශ්නයක්. අර්ජුන මෙහේන්දන් මහත්තයා- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක point of Order එකක් ෙනොෙවයි. Please, sit down. ගරු 

මන්තීතුමා කථා කරන්න. ඒක point of Order එකක්  ෙනොෙවයි. 
[බාධා කිරීම්] ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව කරෙගන 
යන්න. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු කථානායකතුමනි, දයාසිරි ජයෙසේකර ඇමතිතුමා 

බිංගිරියට වැඩ කරන ෙකොට නලින් බණ්ඩාර මන්තීතුමාත්, 
අගමැතිතුමා ෙවනුෙවන් කෑ ගහලා නිෙයෝජ්ය ඇමතිකමක් ගන්න 
උත්සාහ කරන එක ගැන මම දුක් ෙවන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා කථාව කරෙගන යන්න. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඔබතුමා තවත් මට බාධා කරන්න. හැබැයි, ඔබතුමාට 

නිෙයෝජ්ය ඇමතිකමක් ගන්න නම්  දැන් ඇඳෙගන ඉන්නවාට වඩා 
වැඩිය ලස්සනට ඇඳලා රතු පාට lipstick ටිකක් ගා ගන්න. 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

නැත්නම් හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ.  

මහින්ද අමරවීර ඇමතිතුමාට මම කියනවා, ඔබතුමන්ලා මහ 
බැංකු අධිපතිතුමාෙග් ෙම් ආයතනය පවරා ගන්න කියලා. මහින්ද 
අමරවීර ඇමතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ඔබතුමාට ෙම් කාරණයත් 
කියනවා. ඔබතුමාට තමයි කියන්න තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමා 
සන්ධානෙය් මහෙල්කම්තුමා. ෙම් පර්ෙපචුවල් ෙටෂරීස් සමාගෙම් 
සියලුම- 

       
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමාට තුන් සැරයක් points of Order raise කරන්න 

දුන්නා. 
 
      ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 

(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් නම කිව්වා. 

161 162 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක මම අයින් කරනවා. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඒ සියලු ගිණුම්- [බාධා කිරීම්] ගරු කථානායකතුමනි, මම 

බාධා කෙළේ නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,-  

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මට අවස්ථාව ෙදන්න. 

  
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙමොකක්ද point of Order එක? What is your point of 

Order? 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතුමා චරිත ඝාතනය ෙවන විධියට 

කථා කරනවා. Lipstick ගා ෙගන එන්නයි, 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

අරවායි ෙම්වායි කියලා කියනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් 
සභාෙව් ෙගෞරවනීය විධියට කථා කරන්න කියන්න. ෙමතුමාෙග් 
කථාව ගැන අපි දන්නවා. ෙමතුමාෙග් කියාවන් ගැන අපි දන්නවා. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
Okay. මම ඉල්ලා අස් කරගන්නම්.  [බාධා කිරීම්] හරි, හරි. 

[බාධා කිරීම්] මම ඉල්ලා අස ් කරගන්නම්. ඔබතුමා lipstick 
ගාන්නත් 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

එපා. මම ඒක ඉල්ලා අස් කරගන්නම්.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මම ඒ කියපු ෙද්වල් අයින් කරනවා. ගරු මන්තීතුමනි, 

ඔබතුමාෙග් කථාව කරෙගන යන්න. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මිතයා හරි ෙන්ද? ගනු-ෙදනුව ඉවරයි. ගරු කථානායකතුමනි, 

මම මහින්ද අමරවීර ඇමතිතුමාට කියනවා, ඔබතුමා දකුෙණ් නියම 
ෙකොල්ෙලක් නම්, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිසමට යන්න කියලා. ෙහට යන්න. ගිහිල්ලා අහන්න, "ෙකෝ, 

මම ඉදිරිපත් කරපු පැමිණිල්ල පිළිබඳ පරීක්ෂණය?" කියලා. 
ඇමතිතුමා අහන්න, "ෙකෝ, අපි ඉදිරිපත් කරපු පැමිණිල්ල පිළිබඳ 
පරීක්ෂණය?" කියලා. "ෙකෝ, ඉදිරිපත් කරපු පැමිණිල්ල පිළිබඳ 
පරීක්ෂණය?" කියලා ඔබතුමා අහන්න. "මම ඉදිරිපත් කරපු 
පැමිණිල්ල පිළිබඳ පරීක්ෂණයට ෙමොකද වුෙණ්?" කියලා අහන්න. 
ඒවා ඔක්ෙකෝම ෙම්සය අස්ෙසේ ගහලා ඇමතිතුමා. ඒ නිසා ෙම් 
ආණ්ඩුව නිවැරැදි නම්, තමුන්නාන්ෙසේලා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය 
හැටියට ෙම් ආණ්ඩුෙව් ඉඳලා ඒ සටන ෙමෙහයවනවා නම් 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ විධියට කටයුතු කරන්න.  

ගරු ඇමතිතුමනි, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිසෙම් අලුත් අධ්යක්ෂ ජනරාල්තුමාට කියන්න, ෙම් පිළිබඳව 
පරීක්ෂණ පවත්වන්න කියලා. ඒ වාෙග්ම ෙම් ගනුෙදනුවට 
සම්බන්ධ ෙම් ආණ්ඩුව විනාශ කරපු අර්ජුන  මෙහේන්දන්ව 
උපෙද්ශක තනතුරින් ඉවත් කරන්න. ඕනෑ නම් ෙයෝජනාව 
ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමා ෙගන එයි. ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල 
ඇමතිතුමා ඒක ස්ථිර කරයි. අර්ජුන මෙහේන්දන් උපෙද්ශක 
තනතුරින් අයින් කරන්න කියලා කැබිනට් එකට ෙයෝජනාවක් 
ෙගෙනන්න. අවශ්ය නම්, ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමා ඒක 
ෙයෝජනා කරයි. ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා ඒක ස්ථිර කරයි. 
ෙමොකද, ෙම්ක ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් ඇතුෙළේ තිෙබන පශ්නයක් නිසා. 
ෙම් වාෙග් දූෂිත ෙචෝදනාවක් තිෙබන අය තියා ගන්න එපා. 
ඔවුන්ව අස් කරන්න. ෙම් ෙදන්නාටම බැරි නම් සුජීව ෙසේනසිංහ 
අෙප් රාජ්ය ඇමතිතුමාට කියන්න. සුජීව ෙසේනසිංහ රාජ්ය 
ඇමතිතුමා අනිවාර්යෙයන්ම ෙයෝජනා කරයි, ෙම්ක වහාම දාන්න 
කියලා. හරින් පනාන්දු ඇමතිතුමා ඒක ස්ථිර කරයි. ගරු 
කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම-  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හැන්සාඩ් වාර්තාවට 

ඇතුළත් කරන්න මා ළඟ ලියකියවිලි කිහිපයක් තිෙබනවා. කවදා 
හරි දවසක ෙම්වා අපට ඕනෑ ෙවනවා. සාක්ෂි වශෙයන් අපි ෙම්වා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභාගත කරන්න ඕනෑ. ගරු කථානායකතුමනි, 
පර්ෙපචුවල් ෙටෂරීස් සමාගෙම් ආරම්භක පිරිවැටුම, සියලු 
ආදායම් සහ ෙම් වන විට ලාභ උපයා ගත් ෙතොරතුරු සියල්ල 
ඔවුන්ෙග් website එෙකන් ලබා ෙගන තිෙබනවා. ඒ සියලු විස්තර 
මම හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා සභාගත* කරනවා.  

ඒ වාෙග්ම මහ බැංකුව විසින් අභ්යන්තර විගණනය කරන ලද 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළන් බැහැරව, off-market එෙක් ෙපොලී අනුපාතෙය් 
සියලු ෙද්වල් ටික; බිලියන 55 ගනු-ෙදනු ටික මම හැන්සාඩ් 
වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා සභාගත** කරනවා.  

163 164 

———————————- 
** ලියවිල්ල ඉදිරිපත් ෙනොකරන ලදී. 
**ஆவணம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்ைல. 
 ** Document not tendered. 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ඒ වාෙග්ම ඉතාම වැදගත් වූ පර්ෙපචුවල් ෙටෂරීස් සමාගම 
සමඟ මහ බැංකුව විසින් කරන ලද ගනු-ෙදනුවට සම්බන්ධ පූර්ණ 
පරීක්ෂණ කමිටු වාර්තාෙව් ෙකොටසක් -එළියට ආවා කියලා කචල් 
එක ගිය කමිටු වාර්තාෙව් ෙකොටසක්- මම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා සභාගත* කරනවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම බැඳුම්කර ගනු-ෙදනුව 
සම්බන්ධෙයන් වූ ෙකෝප් කමිටු පරීක්ෂණෙය්දී අගමැතිතුමා ෙම් 
ගනු-ෙදනුවට සම්බන්ධ වුණාය කියලා අගමැතිතුමාෙග් 
මැදිහත්වීම පිළිබඳව ඇති සියලු සාක්ෂි සටහන්, එනම් 
අගාමාත්යතුමා උපෙදස් දුන් බවට, ඒ වාෙග්ම අගමැතිතුමා කියපු 
බවට සියලු නිලධාරින් දුන් සාක්ෂි සටහන් සියල්ල මා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා 
සභාගත* කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, අපට නඩු දැම්මා. ෙමන්න, මා ළඟ 
1994 අංක 20 දරන අල්ලස් (සංෙශෝධන) පනත තිෙබනවා. අෙප් 
මහින්ද අමරවීර ඇමතිතුමනි, මම ෙම් පනත ඔය පැත්තට 
එවන්නම්. ඔබතුමා කරපු පැමිණිල්ලට අල්ලස්  (සංෙශෝධන) 
පනෙත් 70ෙවනි වගන්තිය අනුව ෙම් වනෙකොටත් අගමැතිතුමාට 
විරුද්ධව නඩු දමන්න ඕනෑ. නමුත්, එතුමාට විරුද්ධව නඩු දමා 
නැහැ. ඒ නිසා ඔබතුමා ෙම් පිටපත් අරෙගන ෙහට යන්න. මාත් 
එන්නම්. ෙහට ගිහිල්ලා අගමැතිතුමාට විරුද්ධව නඩු දමන්න 
කියලා මා කියනවා. ෙමන්න අල්ලස් (සංෙශෝධන) පනත. ෙම්ක 
කියාත්මක ෙවලා නැහැ.  

ගරු කථානායකතුමනි, වර්තමානෙය් මහ බැංකු අධිපති ෙලස 
පත් ෙවලා සිටින්ෙන් ඉන්දජිත් කුමාරස්වාමි මහත්තයා. ගරු 
කථානායකතුමනි, එතුමා විශාල වශෙයන් අයුතු ෙලස මුදල් හම්බ 
කරපු "රාජ් රාජරත්නම්" නමැති පුද්ගලෙයකුෙග් සමාගමක වැඩ 
කළාය කියලා එතුමාට විරුද්ධව ෙලොකු ෙචෝදනාවක් ආවා. නමුත්, 
එතුමා උපෙද්ශකෙයකු හැටියට කටයුතු කළාය කියලායි එතුමා 
කිව්ෙව්. ඒක සම්පූර්ණ අසත්යයක්. ඒ සමාගෙම් අධ්යක්ෂවරු 
හැටියට වල්ලිපුරම් මහත්මයාත්, අයි. කුමාරස්වාමි මහත්මයාත් 
කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් ෙලෝකෙය් බරපතළම 
ෙචෝදනා එල්ල වුණු ආයතනයක අධ්යක්ෂවරෙයකු හැටියට 
කටයුතු කරපු ෙකෙනකුට තමයි ආපහු මහ බැංකුව දීලා 
තිෙබන්ෙන්. එතුමා රාජ් රාජරත්නම් මහත්මයාෙග් සමාගමක 
අධ්යක්ෂවරෙයකු හැටියට කටයුතු කිරීෙම් ලිපිය මම 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හැන්සාඩ් වාර්තා කිරීම සඳහා සභාගත* කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, අවසාන වශෙයන් මා නැවතත් ඉල්ලා 
සිටින්ෙන් ෙමයයි. මා කථා කෙළේ මහ බැංකු බැඳුම්කර ගනු-ෙදනු 
සම්බන්ධෙයන් පමණයි. අපි හිෙර් දමන්න, නඩු දමන්න, අපි ඒක 
බලා ගන්නම්. අපට පශ්නයක් නැහැ. හැබැයි, ඔබතුමන්ලා යහ 
පාලන ආණ් ඩුවක්. එම නිසා මහින්ද අමරවීර මැතිතුමනි, 
ඔබතුමන්ලාට ෙම් සම්බන්ධෙයන් යුතුකමක් තිෙබනවා. පාඨලී 
චම්පික රණවක ඇමතිතුමා කිව්වා, එදා ෙහොරුයි, අද ෙහොරුයි, 
ෙහට ෙහොරුයි ඔක්ෙකෝම අල්ලනවා කියලා. හැබැයි, අල්ලන්ෙන් 
එදා ෙහොරු පමණයි. එම නිසා අද ෙහොරුයි, ෙහට ෙහොරුයිත් 
අල්ලන්න. එතෙකොට තමයි ෙම් රෙට් මිනිස්සු තමුන්නාන්ෙසේලා 
පිළිගන්ෙන්. ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාෙග් කාලෙය්දීවත් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙකෝප් කමිටුෙවන්, ෙම් ර ෙට් සිද්ධෙවලා තිෙබන 
මහා වංචා පිළිබඳව සාධාරණ පරීක්ෂණයක් කරලා ෙම් අයට 
උපරිම දඬුවම් ලබා ෙදන්න කියන ඉල්ලීම කරමින් මා නිහඬ 
වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමා. 

මී ළඟට, ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා.  

ඊට  පථම ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනයට 
පැමිෙණනවා ඇත. 

 
අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා [ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 
தினின்  அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு திலங்க 
சுமதிபால] தைலைம வகித்தார்கள். 

 Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 
SPEAKER [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA] took the 
Chair. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
[අ.භා. 1.23] 

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් 

බැඳුම්කර ෙචෝදනාව පිළිබඳව ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ විසින් 
ෙගෙනන ලද කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් අද උෙද් 
සිට ෙකෙරන ෙම් විවාදෙය්දී අදහස් දැක්වීමට මටද අවස්ථාව ලබා 
දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට මා ස්තුතිවන්ත වනවා. 

ඇත්ෙතන්ම ෙම් යහ පාලන රජය තුළින් අගාමාත්යවරෙයක් 
ගත්ත ඉතාම නිර්භීත තීන්දුවක් පිළිබඳව තමයි අද අපි සාකච්ඡා 
කරන්ෙන්. COPE වාර්තා 30ක් විතර ඉදිරිපත් ෙවලා ඒවා කුණු 
කූඩයට දාන ෙකොට, ෙම් පිළිබඳව විනිවිදභාවෙයන් යුක්තව 
කටයුතු කිරීමට අෙප් අගමැතිතුමා නීතිපතිතුමාට ෙයොමු කරලා 
තිෙබනවා. ගරු ජනාධිපතිතුමා, ජනාධිපති ෙකොමිසමක් පත් 
කරලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් 
මන්තීතුමනි, යන්න එපා; ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. [බාධා කිරීම්] යන්ෙන් 
නැතුව වාඩි ෙවලා අහෙගන ඉන්න. ඔබතුමාෙග් කථාව මම 
අහෙගන හිටියා ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, බැඳුම්කර සිද්ධිය පිළිබඳව 
නීත්යනුකූලව කටයුතු කිරීමට අද නීතිපතිතුමාට ෙයොමු කරලා 
තිෙබනවා. අගමැතිතුමා ඉතාම විනිවිදභාවෙයන් ෙම් කටයුත්ත 
සිද්ධ කරලා තිෙබනවා. ජනතාව ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුව පත් 
කෙළේ, ෙමවැනි ෙද්වල් නිවැරදි කරාවි කියන විශ්වාසයටයි ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. අද ඒවා නිවැරදි ෙවමින් පවතිනවා. 
නීත්යනුකූලව කටයුතු කිරීෙම් ඒ වගකීම අද පාලන තන්තෙය් 
ඉන්න සියලුම ඇමතිවරුන්ට තිෙබනවා. රවි කරුණානායක 
ඇමතිතුමාට පැමිණිල්ලක් දමා තිෙබනවා. එතුමා නීතිය ඉදිරිෙය් 
ෙපනී සිට තිෙබනවා. හැබැයි, ෙම් බැඳුම්කර සිද්ධිය විතරක් 
ෙනොෙවයි. මීට ඉස්සර කරපු සිද්ධි ගණනාවක් තිෙබනවා. ඒ සිද්ධි 
හංගා ෙගන හිටිෙය්. හැබැයි, ෙම් සිද්ධියත් එක්කම ඒ සිද්ධි 
ඔක්ෙකෝම එළියට එනවා.  
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට මතකයි 1972දී ඉඩම් 
පතිසංස්කරණ පනතට ඔය කථා කරපු මන්තීවරයාෙග් තාත්තත් 
අත උස්සලා, කැමැත්ත දුන්නා. අක්කර 50ට වැඩිය තියා 
ගත්ෙතොත් ඒ ඉඩම් රාජසන්තක කරන්න තීන්දු කළා. මම දන්නවා, 
මෙග් ආසනෙය් පැල්කැටිෙය් ෙබන්සි මහත්තයාෙග්  අක්කර 
3,000ක් රාජ සන්තක කළා; අෙප් ෙගදරට අල්ලපු ඉඩම 
ෙතොන්ඩමන් මැතිතුමාෙග්. එතැන අක්කර 3,000ක් රාජ සන්තක 
කළා. හැබැයි, දැන් ටයි-ෙකෝට් ගහෙගන කෑ ගහපු හිටපු 
ඇමතිවරුන්ට අක්කර දහස් ගණන් තිෙබනවා ලු.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අක්කර 50ට වැඩිය තියා 
ගන්න බැහැ කියපු පනතට තාත්තා අත ඉස්සුවා. පුතා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ටයි-ෙකෝට් ගහෙගන ඇවිල්ලා කියනවා, "අපට 
අක්කර දහස් ගණනක් තිෙබනවා" ලු. ෙපට්ටි කඩයක් තිබුෙණ් 
නැති, හකුරු කෑල්ල හතරට කඩලා ෙත් බීපූ, මමත් හිටපු ෙගදර 
මිනිහා, අද ටයි-ෙකෝට් ඇඳෙගන කථා කරනවා. සපත්තුවල 
වටිනාකම රුපියල් ලක්ෂ එකහමාරයි. ටයි-ෙකෝට්වලටත් එක්ක 
රුපියල් ලක්ෂ 200යි. ලක්ෂ 200ක වත්කම් ඇඳෙගන තමයි අද 
කථා කරන්ෙන්. ඒ විතරක්ද? ඇයි, රත්තරන් පුෙරෝෙගන. 
රත්තරන් අත්වලත් දාෙගන තමයි අද ඇවිල්ලා කථා කරන්ෙන්. 
ෙකොෙහන්ද ඒ සල්ලි? ඒ, සම්පූර්ණෙයන්ම මංෙකොල්ල කාපුවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද අෙප් අගමැතිතුමා ෙම් 
වාර්තා ඉතා නිවැරදිව පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා, ෙම් යහ 
පාලන ආණ්ඩුව තුළින් කටයුතු කර ෙගන යනවා. "Top Ten" 
ඇවිල්ලා ෙමතැන ෙටොම් පච ෙකළිනවා. "තාත්තාට tea factory 
එකක් තිබුණා" ලු. තාත්තාට tea factory එකක් තිබුණා නම්, 
කෙඩන් ෙත් කුඩු ෙගෙනයිද? "අම්මාට එනසාල් අක්කර 100ක් 
තිබුණා" ලු. අම්මාට එනසාල් අක්කර 100ක් තිබුණා නම්, කෙඩන් 
එනසාල් ෙගෙනයිද? ඒ ෙගදර ඉඳලා මම තමයි කෙඩ් ගිෙය් 
එනසාල් ෙගෙනන්න. ෙම් තරම් ෙබොරු කියන මිනිසුන් තමයි 
විනිවිදභාවෙයන් කටයුතු කරන ෙම් ආණ්ඩුවට ෙචෝදනා 
කරන්ෙන්, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. අසූචි ෙගොඩවල්වල 
හිටපු මිනිසුන් පිටිපස්ෙසන් වාතයක් ගියාම, "ඒක ගඳයි" කියනවා. 
ඒක ගඳ ෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔය කාටත් අද ෙරදි ඇඳෙගන 
ෙමතැන ඇවිල්ලා ෙකළින් කථා කරන්න පුළුවන් අවස්ථාව 
ලැබිලා තිෙබන්ෙන්, අපි පිහිටවපු ආණ්ඩුව නිසා තමයි. ඔය 
සුදෙනෝ 2015 ජනවාරි 08වැනි දා පැවැති මැතිවරණෙය්දී අපට 
ෙව්දිකාවක් ගහන්න දුන්ෙන් නැහැ. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අපට 
ඒ මැතිවරණය නිදහෙසේ කර ගන්න දුන්ෙන් නැහැ. අද ඇවිල්ලා 
ෙමතැන කථා කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, කකුළුවා වතුර රත්ෙවනතුරු 
තමයි දඟලන්ෙන්. ෙම් වාර්තා පිළිබඳව නීත්යනුකූලව කටයුතු 
කරන ගමන්ම ෙම් ෙගොල්ලන්ටත් අපි වතුර ටික රත්කරනවා. ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් නඩු ටික තමයි ඉදිරිෙය්දී එන්ෙන්. 2018 
ෙවනෙකොට ෙම් ෙගොල්ලන්ට උසාවිෙය් නීතිය කියාත්මක ෙවනවා. 
එදාට ෙම් ෙගොල්ලන් බන්ධනාගාරගත ෙවනවා. ෙම් 
කිසිෙකෙනකුට 2020 මැතිවරණය ෙවද්දී නැවතත් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න ඡන්දය ඉල්ලන්නවත් ලැෙබන්ෙන් නැහැ.   

ෙම් මස 27 ෙවනි දා නුෙග්ෙගොඩට යන ෙම් ෙගොල්ලන්ට,  ශී 
ලංකා නිදහස් පක්ෂය කඩා විනාශ කරන්න ලෑස්ති ෙවන ෙම් 
ෙගොල්ලන්ට ඊළඟ මැතිවරණෙය්දී ජනතාව නිවැරදි තීන්දුව 
ෙදනවා. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ෙබොෙහොම ෙගෞරවනීය පක්ෂයක්. 
ඒ ෙගෞරවනීය පක්ෂෙය් හිටපු ෙගෞරවනීය මිනිස්සු අපිත් එක්ක අද 

හිටෙගන ඉන්නවා. අපි එක්කාසු කර ගන්ෙන් නැති, වංචා 
දූෂණවලට ලක්ෙවච්ච මිනිසුන් තමයි ඔය විපක්ෂෙය් ඉඳෙගන 
අපට හිනා ෙවන්ෙන්.  යන්න ඒ රැස්වීමට. අපිත් ඕනෑ නම් බස් 
ෙදන්නම්;  CTB බස් ටිකක් ෙගනියන්න; ෙගනිහිල්ලා ෙසනග 
පුරවන්න.  

 28 ෙවනි දා පාන්දර ෙවනෙකොට ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය 
ෙදකට කැඩීෙම් වගකීම තමුන්නාන්ෙසේලා භාරගන්න ඕනෑ. මම   
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් දීර්ඝ කාලයක් හිටපු මන්තීවරයකු 
හැටියටත්, ෙරදි ඇඳෙගන ඉන්න පුළුවන් මන්තීවරයකු හැටියටත් 
කියන්න කැමැතියි, මට විරුද්ධව ෙහොරකම් ගැන එක 
පැමිණිල්ලක්වත් නැති බව. මම 1997 පාෙද්ශීය සභාෙව් 
සභාපතිවරයා ෙලස කටයුතු කළා. අපට උගන්වපු ගුරුවරුන්ෙග්, 
ඡන්දය දීපු මිනිසුන්ෙග් ෙගෞරවය රැෙකන විධියට අපි ජීවත්ෙවලා 
තිෙබනවා. මධ්යම පළාෙත් පළාත් සභා ඡන්දෙය්දී ෙදවතාවක්ම 
වැඩිම ඡන්දය ගත්ත මන්තීවරයා මමයි. පළමු වරට පාර්ලිෙම්න්තු 
මැතිවරණයට  නාමෙයෝජනා දීලා මිනිසුන්ෙග් ඡන්දෙයන් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පත්ව ආ මන්තීවරයා මමයි. මට ෙචෝදනාවක් 
තිබුණා නම්, මට නඩු දමනකම් මා ඉන්ෙන් නැහැ. රහසින් ෙහෝ 
මට ෙචෝදනාවක් තිබුණා නම්, මම ෙබොෙහොම ෙගෞරවනීය පවුලක 
ෙකනකු හැටියට, ෙහොරකම් ෙනොකරපු පවුලක ෙකනකු හැටියට, 
ෙගෞරවනීය පුරවැසියකු හැටියට  ෙබොෙහොම ෙගෞරවනීය ෙලස 
ඉවත්ෙවලා  ෙගදර යනවා.  

අපි ෙගොවීන්ෙග් පුත්තු. අපි ෙගොවිතැන් කරලා තමයි ජීවත් 
ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් වාෙග් වංචාවලට අපි කවදාවත් 
ලක්ෙවන්ෙන් නැහැ. අපි මිනිසුන්ට ෙබොෙහොම ෙලන්ගතුයි. අපි 
මිනිසුන්ට උදව් කරන අය. යම් කරදරයක් වුණාම, අපි ගෙම් 
මිනිසුන් එක්ක  ඉතා සහෙයෝගෙයන් වැඩ කරපු මිනිස්සු. ඒ නිසා 
තමයි අද අපට ජනවරමක් ලැබිලා තිෙබන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙම්වාට හිනා ෙවනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා  නුෙග්ෙගොඩ රැස්වීමට 
යන්න. එතැන තමුන්නාන්ෙසේලා  කාටවත් කථා නැහැ. ඒ 
රැස්වීෙම් කථා කරන්ෙන් three-wheeler එකකවත් ෙගනයන්න 
මිනිස්සු නැති පක්ෂවල දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා, වාසුෙද්ව 
නානායක්කාර මැතිතුමා,  ගම්මන්පිල මැතිතුමා  වාෙග් අය. ඒ 
ෙගොල්ලන්ට  පුළුවන් නම් පාෙද්ශීය සභාවක් දිනාෙගන එන්න 
කියන්න. පුළුවන් නම්  නගර සභා මැතිවරණයකට ගිහිල්ලා, 
නගර සභාෙව් මන්තීවරෙයක් ෙවන්න කියන්න.  

විමල් වීරවංශ මැතිතුමාට කඩුෙවලට යන්න කියන්න.  
එතැනදී  බුද්ධදාස තමයි දිනන්ෙන්. ෙම්ක තමයි ඇත්ත කථාව. 
ජන බලයක් නැති මිනිස්සු තමයි අද ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
තමුන්නාන්ෙසේලා හසුරුවන්ෙන්. අපි ඒක දැනෙගන තමයි          
ශී ලංකා නිදහස ්පක්ෂය අත්හැරලා එක්සත් ජාතික පක්ෂය තුළ 
ෙකළින් හිටෙගන කටයුතු කරන්ෙන්. පරදවන්න බැහැ කියපු 
මහනුවර දිස්තික්කෙය් නාවලපිටිය ආසනය  ඡන්ද 12,000කින්  
ජයගහණය කරලායි මම පාර්ලිෙම්න්තුවට ආෙව්. අද මහනුවර 
දිස්තික්කෙය් මන්තීවරු කථා කරනවා. ඒ ඔක්ෙකෝම ආසන 
පැරදුණු අය. අපි ආසන දිනාෙගනයි පාර්ලිෙම්න්තුවට ආෙව්. 
ජනවරමක් නැති මිනිස්සු තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා සමඟ 
27 ෙවනි දා නුෙග්ෙගොඩට යන්ෙන්. මිනිස්සු ඒ කථා අහන්න 
යනවා.  

ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මැතිතුමා 
ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. එතුමාට ෙකෝප් කමිටුෙව් සභාපතිත්වය 
දුන්ෙන් අෙප් ආණ්ඩුෙවන්. එතුමාට ඒ සභාපතිකම දීලා ෙකෝප් 
කමිටුෙව් වාර්තාව ෙගෙනන්න දීලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] 
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ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට තව විනාඩි ෙදකක 

කාලයක් ලබා ෙදන්න. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා තවම අද විවාදයට අදාළව කථා 

කෙළේ නැහැ. ඔබතුමාට විනාඩියක කාලයක් තමයි තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, කාලය ලබා දීම පිළිබඳව 

ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් බැඳුම්කර සිද්ධිය 
සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණ තුනක් පැවැත්ෙවනවා. එකක්,   
ජනාධිපති ෙකොමිෂන් සභාවක් මඟින්. අනිත් එක අල්ලස් ෙහෝ 
දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙවන්. ඒ වාෙග්ම, 
නීතිපතිතුමාෙග් උපෙදස් අනුව නීත්යනුකූලව දඬුවම් ෙදන්න 
කටයුතු කරනවා.  ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් ගරු සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාට තමයි ෙකෝප් කාරක සභාෙව් 
සභාපතිත්වය දුන්ෙන්. පසු ගිය ආණ්ඩුෙව් ජනාධිපතිතුමා ඇවිල්ලා 
අය වැය කිෙයව්වාට පස්ෙසේ කාටවත් ඒකට විරුද්ධව ඡන්දය 
ෙදන්න බැහැ. අත උස්සලා ඒකට විරුද්ධව ඡන්දය දුන්නා නම් 
එක්ෙකෝ පහුවදාට ගුටි ලැෙබනවා, නැත්නම් සුදු වෑන් එෙක් යන්න 
ඕනෑ. නමුත්, බැඳුම්කර සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් අද ඉතාම 
විනිවිදභාවයකින් යුතුව කටයුතු කරන්න, අගමැතිතුමාට ෙචෝදනා 
කරන්න, ඇමතිවරුන්ට ෙචෝදනා කරන්න  ඒ නිදහස, ඒ අවස්ථාව 
ජනතාවට ලැබී තිෙබනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට තව විනාඩි 10ක්, 15ක් 

තිබුණා නම් ෙම් මාතෘකාව ගැන කථා කරන්න තිබුණා. නමුත් 
ඔබතුමා කාලය අවසන් කියලා කියනවාෙන්. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
එෙහම නම් අපට කථාව අවසන් කරන්න ෙවනවා. ෙබොෙහොම 

ස්තුතියි. 
 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. 

[අ.භා. 1.34] 

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා (ධීවර හා ජලජ සම්පත් 
සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர - கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக 
வள ல அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera - Minister of Fisheries 
and Aquatic Resources Development) 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මහ බැංකු බැඳුම්කර සිද්ධය 
සම්බන්ධෙයන් අද පවත්වන විවාදෙය්දී ආණ්ඩු පක්ෂෙයනුත්, ඒ 
වාෙග්ම විරුද්ධ පක්ෂෙයනුත් ෙබොෙහෝ කරුණු ඉදිරිපත් වුණා. 
එහිදී විවිධ ෙචෝදනා එල්ල වුණා. මම ඔබතුමාට මතක් කරන්න 
කැමැතියි, ෙම් බැඳුම්කර සිද්ධිය සම්බන්ධව වංචාවක් සිද්ධ 
වුණාය කියන මතෙය් ඉඳෙගන, එතැන ෙහොරකමක් සිද්ධ වුණාය 
කියන මතෙය් ඉඳෙගන අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිසමට මම පැමිණිල්ලක් අරෙගන ගිය බව. ඒ පැමිණිල්ල 
අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසමට අරෙගන ගියාට 
පස්ෙසේ බැඳුම්කර ගනුෙදනුෙව්දී සිදුවුණු වංචාව පිළිබඳව පළමුවැනි 
වතාවට රට තුළ ජනමතයක් නිර්මාණය වුණා. ඉන් අනතුරුව 
වරින් වර ඒ ගැන වාද විවාද ඇති වුණා. ඒ වාෙග්ම අදහස් ඉදිරිපත් 
වුණා. ඒ ගැන ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කළා.  

ඉන් පසුව මහ බැංකු අධිපතිවරයාෙග් කාලය දීර්ඝ කිරීෙම් 
අවස්ථාව එළැඹුණා. ඒ ෙවලාෙව් අපි ජනාධිපතිතුමාෙගන් පබල 
ෙලස ඉල්ලා සිටියා, ෙචෝදනාවට ලක් වුණු මහ බැංකු 
අධිපතිවරයාෙග් ෙසේවා කාලය දීර්ඝ කරන්න එපා කියලා. අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා අෙප් හඬට කන් දීලා ඒ එඩිතර තීන්දුව ගත්තා. ඒ 
මහ බැංකු අධිපතිවරයාෙග් ෙසේවා කාලය දීර්ඝ කරන්ෙන් නැතුව 
නව මහ බැංකු අධිපතිවරෙයක් පත් කළා. ඒ කාර්යය සිදුවන 
අතෙර්, පාර්ලිෙම්න්තුව විධියට ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 
මැතිතුමාෙග් සභාපතිත්වෙයන් ෙකෝප් කමිටුව රැස්ෙවලා ඒ ගැන 
කටයුතු කළා.  එතුමා ෙකෝප් කමිටුෙව් සභාපති විධියට පත් කිරීම 
පිළිබඳවත් අපි ඉතාම සතුටු ෙවනවා. එතුමා ඒ පිළිබඳව ෙබොෙහොම 
අත්දැකීම් තිෙබන මන්තීවරෙයක්. ඒ කණ්ඩායම ෙදතුන් පැත්තක 
ඉඳෙගන ඉතාම  මහන්සි ෙවලා පූර්ණ වාර්තාවක් සකස් කරලා 
ෙම් සිද්ධිය ෙහළිදරවු කළා. ඊට පස්ෙසේ පාර්ලිෙම්න්තුවට ඒ 
වාර්තාව ඉදිරිපත් කළා. ඒ පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විවාද කළා. 

මාත් දීර්ඝ කාලයක් ෙකෝප් කමිටුෙව් සිටියා. අවුරුදු 
ගණනාවක් තිස්ෙසේ ෙකෝප් කමිටුව කියාත්මක ෙවනවා. හැබැයි, 
ඉතිහාසෙය් කවදාවත් ෙකෝප් කමිටුව විසින් ෙහළි කරපු වංචා 
සම්බන්ධෙයන් ෙම් වාෙග් තීන්දුවක් ගත්ෙත් නැහැයි කියන එක 
මම පැහැදිලිව සඳහන් කරන්න ඕනෑ. ෙකෝටි ගණන් වංචා, 
බිලියන ගණන් වංචා අෙප් කාල පරාසය තුළ ෙහළිකර ගත්තා. අපි 
ඒ ෙචෝදනා ෙගනැල්ලා භාර දුන්නා. හැබැයි, ඒවා ඔක්ෙකෝම කුණු 
කූඩයට ගියා. අෙප් කාලයට ඉස්ෙසල්ලාත් ඒ විධිෙය් වංචා 
ෙසොයාගත් අවස්ථා තිෙබනවා. මම එක ආණ්ඩුවක් ගැන, එක 
පුද්ගලෙයක් ගැන ෙනොෙවයි ෙම් කියන්ෙන්. කාලාන්තරයක් 
තිස්ෙසේ ඇති වුණු තත්ත්වය තමයි ෙම්. ඒවා වාර්තා පමණයි; වාද 
විවාද පමණයි. ලිපි ෙගොනු හදනවා. අවසානෙය් ඒවා 
පාර්ලිෙම්න්තුවටත් ඉදිරිපත් කරනවා. එතැනින් පස්ෙසේ ෙවච්ච 
ෙදයක් නැහැ. නමුත්, ඉතිහාස ෙය් පථම වතාවට ෙම් යහපාලන 
ආණ්ඩුව, ෙම් ජාතික ආණ්ඩුව අද ෙම් කරුණු ෙහළිදරව් කරෙගන 
තිෙබනවා. ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා හදපු වාර්තාව අද 
කියාත්මක කරන මට්ටමට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඊළඟ  අදියර 
විධියට එක පැත්තකින් දැන් ඒ කරුණ නීතිපතිවරයාට ෙයොමු 
කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ජනාධිපතිතුමා ෙම් පිළිබඳව 
ෙහොයන්න ෙකොමිසමක් පත් කරන්න කටයුතු කරලා තිෙබනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අද එක පැත්තකින් කිව්වා, පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් මහ 
බැංකුෙව් ෙහොරකම් සිද්ධ වුණා කියලා. අෙප් පැත්ෙත් තව 
කට්ටියක් කියන්න ගත්තා, ෙම් ආණ්ඩුව කාලෙය් ෙහොරකම් සිද්ධ 
වුණා කියලා. 

නමුත්, පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය්ත් ෙහොරකම සිද්ධ වුණා, ෙම් 
ආණ්ඩුව කාලෙය්ත් ඊට වඩා වැඩිෙයන් වැඩිෙයන් සිද්ධ වුණා 
කියලා අපි හිතනවා. ෙම් කමෙව්දෙය්ම යම් ගැටලුවක් තිෙබන 
බවත් අපට පිළිගන්න ෙවනවා. ඒ නිසා   පළමුවැනි කාර්ය භාරය 
විධියට ෙම් අලුත් ආණ්ඩුව තුළ වුණු ෙහොරකම ගැන පළමුෙවන්ම 
ෙසොයන්න කියලා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙකොමිසමට මාස තුනක 
කාලක් ලබා දී තිෙබනවා. ඒක තමයි වැදගත්කම.  එතුමා ඒ 
ෙකොමිසමටම බලය පවරා තිෙබනවා, පසු ගිය කාලය තුළ සිද්ධ 
වුණු ෙහොරකම් පිළිබඳවත් ෙසොයා බලන්න කියලා.   

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් කමෙව්දය තුළ එවැනි ෙහොරකම් 
සිද්ධ ෙවන නිසා මහ බැංකුව තුළ ෙමවැනි ෙහොරකම් කරන්න බැරි 
වන ආකාරයට ඒ ෙකොමිසම ෙහෝ ෙවනත් කණ්ඩායමක් මඟින් 
විෙශේෂඥ සහය සහිතව නව කමෙව්දයක් හඳුන්වා ෙදන්නත් එතුමා 
තීරණය කර තිෙබනවා. ෙම් රෙට් ජනාධිපතිවරයා විධියට ගරු 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා හැම ෙවලාෙව්ම කිව්ෙව්, අපි 
ෙහොරකමට ඉඩ ෙදන්න ඕනෑ නැහැ කියලයි.  අපි  හැමදාම දරපු 
පැහැදිලි මතයක් තිෙබනවා. ඒක අද ඊෙය් ඉඳලා දරන මතයක් 
ෙනොෙවයි. මා අවුරුදු 25ක් තිස්ෙසේ ෙම් ෙද්ශපාලනෙය් ඉන්නවා. 

 ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි හැමදාම ෙහොරකමට 
විරුද්ධව කථා කරනවා.  අපි ෙද්ශපාලනය ආරම්භ කරපු දවෙසේ 
ඉඳලා ඒ ගැන කථා කරනවා. ෙහොරකම සිද්ධ ෙවන්ෙන් එහිද, 
ෙමහිද කියන එක පිළිබඳව අපට පශ්නයක් නැහැ. පසු ගිය 
ආණ්ඩුව කාලෙය් වැඩිෙයන් ෙහොරකම් කළා, ෙම් ආණ්ඩුව 
අඩුෙවන් ෙහොරකම් කළා කියලා අපට නිකම් ඉන්න පුළුවන්කමක් 
නැහැ. ඒ ආණ්ඩුව වැඩිෙයන් ෙහොරකම් කළා නම් ඒකත් වැරදියි. 
ෙම් ආණ්ඩුව අඩුෙවන් ෙහොරකම් කළා නම් ඒක ඊටත් වඩා 
වැරදියි. ෙකොෙහොමටවත් ෙහොරකම් කරන්න ඕනෑ නැහැ. ෙමොකද, 
අපි සියලුම ෙදනා මහජන නිෙයෝජිතයන්. අපට ඡන්දය ෙදන්ෙන් 
ගම්වල ඉන්න ෙගොවියා, කම්කරුවා ඇතුළු අහිංසක මිනිස්සු.  ඒ 
මිනිස්සු පත්තෙර් බලන්ෙන් නැහැ. ඒ මිනිස්සුන්ට රූපවාහිනිය 
බලන්න ෙවලාවක් නැහැ. ඒ මිනිස්සු ගෙම් දුක් විඳිනවා. ඒ අය 
අපිව පත් කරන්ෙන් ෙහොරකම් කරන්න ෙනොෙවයි. 
ෙද්ශපාලනඥයන්ට ෙවන්න පුළුවන්; නිලධාරින්ට ෙවන්න 
පුළුවන්; අසීමිත සැප සම්පත්  ලබමින්  ජීවත් ෙවන්න  ෙනොෙවයි, 
ෙම් රෙට් ජනතාව මහජන නිෙයෝජිතයින්ව පත් කරන්ෙන්.  අපි 
ගැන ජනතාවෙග් ෙලොකු බලාෙපොෙරොත්තු තිෙබනවා.  "අෙප් ෙග් 
හදලා ෙදයි, අපට රක්ෂාවක් ලබා ෙදයි,  අෙප් පාර හදලා ෙදයි, 
අපට විදුලිය ලබා ෙදයි" කියලා ඒ අය තුළ ෙලොකු බලාෙපොෙරොත්තු 
තිෙබනවා. හැබැයි, ඒ ඔක්ෙකෝම කරන්න බැරි වුණත් අවසානෙය් 
අපට ඡන්දය දීපු ඡන්ද දායකයින් එක ෙදයක් කල්පනා කරනවා.  
"ෙම් මිනිහාට ෙමොකක්වත් කරන්න බැරි වුණත්, අඩු ගාෙන් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ගිහිල්ලා අපි ෙවනුෙවන් කථා කරාවි, ෙහොරකම් 
කරන්ෙන් නැතිව, ෙහොරකමට උදවු ෙදන්ෙන් නැතිව, ෙහොරකමට 
අනුබල ෙදන්ෙන් නැතිව අෙප් ඡන්දෙය් ෙගෞරවය ආරක්ෂා කරලා  
කටයුතු කරාවි" කියලා ඒ අය හිතනවා.  

මහජන නිෙයෝජිතයාෙග් බලය පාවිච්චි කරලා මැරකම් 
කරන්ෙන් නැතිව, ජඩකම් කරන්ෙන් නැතිව, වල්කම් කරන්ෙන් 
නැතිව හැසිෙර්වි කියලා අෙප් ඡන්ද දායකෙයෝ බලාෙපොෙරොත්තු 

වනවා.  ෙම් රෙට් සමස්ත ඡන්ද දායකයන්ෙගන් වැඩි පිරිසකෙග්, 
උගත් බුද්ධිමත් පිරිසකෙග් ඡන්දය පාවිච්චි කරන්න පධාන 
සාධකයක් බවට ඒක පත් ෙවනවා. එම නිසා ඒ විශ්වාසය  
ආරක්ෂා කිරීෙම් වගකීම ඒ පැත්ෙතත් ෙම් පැත්ෙතත් ඉන්න 
සියලුම ෙදනාට තිෙබනවායි කියන එක මා පැහැදිලිවම කියනවා. 

අපි ඇති තරම් ෙම් රෙට් වැඩ කරලා තිෙබනවා. බැලූ බැලූ 
තැන්වල අපි කරපු සංවර්ධන කටයුතු තමයි ෙපෙනන්න 
තිෙබන්ෙන්. අපි අවුරුදු 65ක් විතර රෙට් වැඩ කරලා තිෙබනවා. 
මහා සංවර්ධන කටයුතු කරලා තිෙබනවා. හැබැයි, ෙම් කරපු 
සංවර්ධන කටයුතුවල අද අයිතිකාරෙයෝ ෙවලා තිෙබන්ෙන් කවුද? 
අද ෙම් ඔක්ෙකෝම සංවර්ධනෙය් අයිතිකාරෙයෝ විෙද්ශිකයන් බවට 
පත් ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. අපි ෙම් කාලය තුළ මහා ණය කන්දකට 
හිර ෙවලා තිෙබනවා. ෙකෝටි නවලක්ෂ අනූදහසක් අපි ණය ෙවලා 
තිෙබනවා, ෙම් සංවර්ධනෙය් අවසාන පතිඵලය විධියට. ඒකට 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය වග කියන්න 
ඕනෑ වාෙග්ම ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණත් අවුරුදු ෙදකක් පරිවාස 
ආණ්ඩුෙව් හිටියා.  ඒ අයටත් ෙපොඩි වගකීමක් තිෙබනවා. හැබැයි, 
අපි තුන්ෙගොල්ලන්ම අසාර්ථක ෙවලා තිෙබනවා. අසාර්ථක ෙවලා 
අපි මහා ණය කන්දක හිර ෙවලා තිෙබනවා.  

අද රාජ්ය ආදායමින් සියයට 90.6ක් වැය වන්ෙන් ෙම් විෙද්ශ 
ණය ෙගවන්නයි. එක එක මට්ටෙම් ෙපොලීවලට ණය අරෙගන 
තිෙබනවා. එක එක ආණ්ඩු එක එක විධියට ණය අරෙගන 
තිෙබනවා. ඒ අභිෙයෝගය තමයි අද ෙම් ජාතික ආණ්ඩුව හමුෙව්  
තිෙබන්ෙන්. ෙම් ණය කන්දරාව තවත් වැඩි කරනවාද, එෙහම 
නැත්නම් ෙම්ක අඩු කරන්න උත්සාහයක් ගන්නවාද, අඩු කරන්න 
බැරි නම් වැඩි ෙනොකරෙගන සංවර්ධනයක් කරනවාද කියන එක 
පිළිබඳව රජයට කල්පනා කරන්න සිදුෙවලා තිෙබනවා. ගම්වල 
ඉන්න අහිංසක මිනිස්සුන්ට සංවර්ධනෙය්දී සියයට 20ක ෙපොලියට 
ෙගනැල්ලා ෙහෝ කමක් නැහැ, ඒ මිනිස්සුන්ෙග් පාර හදලා ෙදනවා 
නම්. ඒක ඇත්ත. ඒ මිනිස්සුන්ෙග් බලාෙපොෙරොත්තුව ඒකයි. ඒ 
මිනිස්සුන්ට සංවර්ධනෙය් අවශ්යතාව තිෙබනවා. හැබැයි, රජය 
විධියට අපට වගකීමක් තිෙබනවා, හරි විධියට ෙම් මුදල් 
ෙගෙනන්නත්, සහන කමවලට ෙම් මුදල් ෙගෙනන්නත්, ඒ තුළ 
දූෂණ ෙනොෙවන ආකාරයට වගකීම දරන්නත්. ෙම් කටයුත්ත 
කාලාන්තරයක් තිස්ෙසේ සිදු වුෙණ් නැහැ. අද වන ෙකොටත් ඒක 
නිවැරදි ෙවලා තිෙබනවායි කියලා  මම පාරම්බාන්න උත්සාහ 
කරන්ෙන් නැහැ.  දැනටත් ෙම්වාෙය් යම් යම් ගැටලු ඇති ෙවලා 
තිෙබන බව අපි දන්නවා. ඒ පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමා හමුෙව් මා ඉතාමත් 
වගකීෙමන් පකාශ කරන්න කැමැතියි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම් 
ආණ්ඩුව කාලෙය්ත් සිදු වන සියලු කාර්යයන් පිළිබඳව දැන් 
අවධානය ෙයොමු කරනවායි කියන එක. එතුමා සියලු ෙතොරතුරු 
රැස් කරනවා. මා විශ්වාස කරනවා, මහ බැංකු බැඳුම්කර සිද්ධිය 
සම්බන්ධව ෙකොමිසමක් පත් කළා වාෙග්ම ෙම් ආණ්ඩුව කාලය 
තුළ  සිදු වන  වැරැදි තිෙබනවා නම්, වංචා දූෂණ තිෙබනවා නම් 
ඒවා සම්බන්ධෙයනුත් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අනිවාර්යෙයන්ම 
කටයුතු කරන බව. 

ඒ සඳහා -වංචාව, දූෂණය නතර කිරීම සඳහා- ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් අෙප් කණ්ඩායම විධියට අපි සම්පූර්ණ සහෙයෝගය 
එතුමාට ෙදනවා කියන එක අපි කියනවා. එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් සිටින ෙම් බහුතර මැති ඇමතිවරුනුත් ඒකට -
ෙහොරකමට වැට බඳින එකට- විරුද්ධත්වයක් දක්වාවි කියා මම 
හිතන්ෙන් නැහැ. ෙම් ෙවනස ඇති කර ගන්න ඒ අය ෙබොෙහොම 
කැමැත්ෙතන් සිටිනවා කියා ෙපෞද්ගලිකව කථා කළාම කියන 
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ෙද්වල් අනුව මම දන්නවා. අපි ඒ ෙවනස ඇති කරගන්න ඕනෑ. 
නමුත් ඒක කරන එක අපට ෙල්සි නැහැ. ෙම් කමෙව්ද එක සැෙර්ට 
නිවැරැදි කරන්න බැරි ෙව්වි. එක සැෙර්ට නිවැරැදි කරන්න බැරි 
වුණත් කමානුකූලව නිවැරැදි කිරීෙම් අවශ්යතාව තිෙබනවා. ඒකත් 
කරන්න ඕනෑ, කල් ගන්ෙන් නැතිවයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් ගනු-ෙදනුෙවන් සිදු වූ 
පාඩුව පිළිබඳව අද ෙබොෙහෝ කරුණු සඳහන් කළා. මිලියන 
310කින් ආරම්භ කරපු ව්යපාරයක් වන පර්ෙපචුවල් ෙටෂරීස් 
සමාගම ෙකටි කාලයක් ඇතුළත මිලියන 12,899ක ලාභයක් 
ලබනවා. අසීමිත ලාභයක්! අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා 
කියපු කාරණයට මම එකඟ ෙවනවා. කුඩු විකුණාවත් එච්චර 
ලාභයක් ලබා ගන්න බැහැ. ෙම්ක තමයි ඇත්ත කතාව. ඒ 
සල්ලිවලින් අද ෙමොකක්ද කරන්න යන්ෙන්? අපි ඒවා පිළිබඳව 
අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ.  

අපි ෙයෝජනා කළා අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට, පුළුවන් නම් ඒ 
සල්ලි තහනම් කරන්න පුළුවන්ද කියන උත්සාහය දරන්න කියා. 
දැන් එතුමා ඒ පිළිබඳව අධ්යයනය කරනවා. මා දන්නා විධියට 
දැනටමත් යම් යම් සීමා පනවා තිෙබනවා, ඒ මුදල් වියදම් කිරීම 
සම්බන්ධව. ඒ වාෙග්ම මම පැහැදිලිව කියනවා, ඒ මුදල් ෙයොදවා 
යම් ෙද්පළක් මිල දී ගත්තත්, ෙවනත් කටයුත්තක් කළත් ඉදිරිෙය්දී 
ඔහු වැරැදිකාරයා වුෙණොත් ඒ සියල්ල රජය සතු කිරීෙම් වගකීම 
අප භාරෙගන කටයුතු කරනවා කියන එක. ඒ ෙවනුෙවන් 
ෙගෙනන්න ඕනෑ අණ පනත් තිෙබනවා නම්, ඒ ෙවනුෙවන් කළ 
යුතු කාර්යයන් තිෙබනවා නම් අපි ඒවාට පසු බට වන්ෙන් නැහැ. 
ෙමොකද, අපට ඕනෑ ඒ වංචා ෙකොතැනින් ෙහෝ නතර කරගන්නයි. 
ඒවා කුමන ෙවලාවකදී ෙහෝ නතර කරගන්න ඕනෑ. අප එහාට 
ෙචෝදනා කරලා, ෙමහාට ෙචෝදනා කරලා වැඩක් නැහැ. ඒ කාලෙය් 
සිද්ධීන් පිළිබඳවත් ෙමතැනදී කිව්වා. Entrust Securities PLC 
කියන ෙකොම්පැනිය සම්බන්ධව කියමින් මිලියන තුන්දහස් 
ගණනක වංචාවක් පිළිබඳව ෙමතැන කථා කළා. අපට ඒවා බැහැර 
කරන්න බැහැ. ඒවාෙය් යම් යම් ෙද්වල් සිද්ධ වුණා.  

ඒ කාලය ඇතුළත ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුෙව් යම් 
පශ්නයක් ඇති වුණා කියා අපි දන්නවා. ඒ ෙවලාෙව් ඒ පුද්ගලයා 
අයින් කරන්න සිද්ධ වුණා. සමහර ෙවලාවට ඒවා නතර කරන 
එකත් කළා. නතර කරන්න බැරි වූ කාරණාත් තිෙබනවා. මූල්ය 
ෙවළඳ ෙපොෙළේ ෙම් වාෙග් විශාල වංචා දූෂණ තිෙබනවා. ෙම්වා 
ෙසොයන්න බැරි ෙද්වල්. ෙම්වා ගැන ෙසොයන්න හරිම අමාරුයි. 
ෙකොන්තාත් එකක් දීලා කීයක් ෙහෝ ගත්තා කිව්ෙවොත්, එය 
ෙකොෙහන් ෙහෝ හරියාකාරව ෙසොයාගන්න පුළුවන්. එෙහම 
නැත්නම් පගාවක් ගැහුෙවොත්, එයත් ෙසොයා ගන්න ෙල්සියි. 
හැබැයි, ෙම් මූල්ය කටයුතුවලදී කරන ෙහොරකම් ෙසොයා ගැනීම 
එච්චර පහසු නැති බව අපි දන්නවා. ඒ සඳහා විෙශේෂඥ 
මණ්ඩලයක් පත් කිරීෙම් අවශ්යතාව තිෙබනවා. ආණ්ඩුව 
ඉස්සරහට ෙගන යන විට අප ඒ කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම, 
පසු ගිය කාලෙය් යම් යම් ෙද්වල් සිද්ධ වුණා නම් ඒවා පිළිබඳවත් 
ෙසොයා බැලීම ගැන ෙම් සිටින කවුරුවත් විරුද්ධ ෙව්වි කියා මම 
හිතන්ෙන් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම්වා, ජනතාවෙග් මුදල්. 
ෙම් සිද්ධ වන්ෙන් ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදෙල් -EPF එෙක්- 
මුදල් පාඩුවක්. ෙම් ගනුෙදනුවලට ලංකා බැංකුවත් එක පැත්තකින් 
මැදිහත් ෙවනවා. ඒවාට මැදිහත් වූ නිලධාරින් පිළිබඳවත් ෙසොයා 
බැලීෙම් අවශ්යතාවක් තිෙබනවා. ඒවාත් ෙසොයා බලන්න අවශ්යයි. 
ඒ නිසා අප ඉතාම පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ, ඉතිහාසය පුරාවට වූ 
සිදුවීම් පිළිබඳව අපි අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ කියා. ඒවාෙය් 

වැරැදි තිෙබනවා. දැන් ඒවා නිවැරැදි කරෙගන නිවැරැදි ගමනක් 
යන්න ඕනෑ. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඉතාම ෙහොඳ අදහසකින් ෙම් 
ෙකොමිසම පිහිටුවූවා. ඒ පිළිබඳව අගය කරලා ෙබොෙහෝ ෙදෙනකු 
කථා කරනවා මම දැක්කා.  

මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා ෙමතැන මා ඉදිරිෙය්දීම 
එය අගය කළා. මහාචාර්ය තිස්ස විතාරණ මැතිතුමා, රාජා 
ෙකොල්ලුෙර් මැතිතුමා ආදි අය, පරිණත ෙද්ශපාලනඥෙයෝ එය 
අගය කරලා කථා කරනවා මම දැක්කා. නමුත් සමහර කවටෙයෝ 
පවෘත්ති සාකච්ඡා පවත්වමින් කිව්වා, "ෙම්වා ෙබොරු වැඩ. 
ෙම්වාෙයන් වැඩක් නැහැ. නඩු පවරන්න පුළුවන්." කියා. එෙහම 
එක සැෙර්ට නඩු පවරන්න පුළුවන් කියන අය ෙකොෙහන් 
නීතිඥකම් අරගත්තාද කියා මම දන්ෙන් නැහැ. අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා ඉතා ෙහොඳ හිතින් ගත් ෙම් කියා මාර්ගත් හෑල්ලු 
කරලා කථා කරන කණ්ඩායම් සිටින බව අපි පැහැදිලිව දන්නවා. 
අපි ෙකොතැනින් ෙහෝ ෙමය පටන් ගන්න ඕනෑ. එක තැනකින් 
ෙනොෙවයි, අෙනක් හැම තැනින්ම පරීක්ෂණ පැවැත්වූවාෙව්.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු අමාත්යතුමනි, මට ඔබතුමාෙගන් පශ්නයක් අහන්න 

ඕනෑ.  
 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
අහන්න, ගරු මන්තීතුමා.  
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඔබතුමා ජනාධිපතිතුමා ෙවනුෙවන් කථා කරන නිසායි මා 

ෙමය අහන්ෙන්. ජනාධිපතිතුමා කිව්වා, ගිය පාර පාර්ලිෙම්න්තුව 
විසුරුවා හැරිෙය් බැඳුම්කර වංචාව පිළිබඳ පශ්නය සම්බන්ධෙයන් 
අගමැතිතුමා ෙබ්රන්නයි කියා. ඒ වාෙග්ම ෙම් ෙකොමිසම පත් 
කෙළේත් ෙබ්රන්න ෙනොෙවයි කියන  විශ්වාසයත්  මට තිෙබනවා. 

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ඔබතුමා විශ්වාසය තබා ගන්න. ඔබතුමා පරිණත 

ෙද්ශපාලනඥෙයක්.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙබ්රන්න ෙනොෙවයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. 

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ඒක හරි. ඔබතුමා ඒ විශ්වාසෙයන් ඉන්න. ඔබතුමා මම 

ෙබොෙහොම ගරු කරන ෙද්ශපාලනඥෙයක්. ඔබතුමා ෙකොන්ද 
ෙබොෙහොම ෙකළින් තබා ෙගන වැඩ කළා. ෙබොෙහොම ඍජුව වැඩ 
කළා. දැන් නම් ඒක ටිකක් නැවිලා තිෙබන බවක් ෙපෙනනවා. 
මත ෙවනස් ෙවනවා. ජාතික පශ්නය සම්බන්ධව ඔබතුමාෙග් 
තිබුණු ස්ථාවරයට වුණු ෙවනස පිළිබඳව මම කනගාටු ෙවනවා. 

173 174 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙහොරකමට, වංචාවට, දූෂණයට විරුද්ධව ඔබතුමාෙග් තිබුණු හඬ 
යටපත් වීම පිළිබඳව මම කනගාටු ෙවනවා. මම තවමත් හිතනවා, 
ඔබතුමාත් ඒ වාෙග් නැෙවන්ෙන් නැතුව ෙකළින් ඉඳෙගන ඒ සියලු 
ෙද්වල් ෙවනුෙවන්  අනාගතෙය්දී ෙපනී සිටියි කියලා.  මම ඒක 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපට අභිෙයෝග තිෙබනවා. 
ෙම් රජයට අභිෙයෝග තිෙබනවා. හැබැයි අපි ඒ අභිෙයෝග 
ජයගහණය කරන්න ඕනෑ. අෙප් පක්ෂ ෙදක එකතු වී රට පාලනය 
කරලා සාර්ථක ෙවන්න පුළුවන්ද කියන එක පිළිබඳව ෙලොකු 
අත්හදාබැලීමකුයි දැන් කරන්ෙන්. අපි ෙවන් ෙවන් වශෙයන් රට 
පාලනය කළා. හැබැයි සාර්ථක වුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා මම වාසුෙද්ව 
නානායක්කාර මැතිතුමාෙගනුත් ඉල්ලන්ෙන් ෙහොරකම ෙපන්වමු, 
ෙහොරකමට විරුද්ධව සටන් කරමු, හැබැයි අනවශ්ය විධියට රට 
අගාධයට ඇද දමන්න කටයුතු කරන්න එපා කියලායි. රට තුළ 
වි ෙරෝධතා නිර්මාණය කරමින්, මිනිසුන් ෙපොළඹවමින් රජය 
අස්ථාවර කරන්න කටයුතු කරන්න එපා කියලා මම ඉල්ලා 
සිටිනවා.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, කාලය අවසානයි. 

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ 

රාජ්ය ඇමතිතුමාෙගන් විනාඩි පහක කාලයක් ඉල්ලුවා. එතුමා ඒ 
කාලය  ෙදන්න කැමැතියි. ෙමොකද, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 
විමර්ශන ෙකොමිසමට ෙම් ෙචෝදනාව ඉදිරිපත් කළ ෙකනා විධියට 
මම ෙම් ගැන කියන්න අවශ්යයි.  

වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමනි, අපි එක පැත්තකින් පක්ෂ 
ගැන බලන්න ඕනෑ. අපට පක්ෂ තිෙබනවා. හැබැයි අපි රට ගැන 
ඊට වඩා බලන්න ඕනෑ. දැන් බලන්න, දවසින් දවස ෙබොරු ෙගොත 
ෙගොතා රට තුළ නිර්මාණය කරන ෙද්වල්. එක දවසක් කිව්වා, 
"ඔන්න ඉන්දියාෙව් ගිලන් රථ ෙසේවය එනවා, ඒ හරහා 'ෙරෝ' ඔත්තු 
ෙසේවය එනවා" කියලා. පවෘත්ති සාකච්ඡා පවත්වලා එෙහම 
කිව්වා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේදීත් කියලා තිෙබනවා. 
බලන්න, දැන් 'ෙරෝ' ඔත්තු ෙසේවය කියලා එකක් ආවාද කියලා. 
අෙප් ලංකාෙව් රියැදුරන් ඉන්ෙන්. ඊට පස්ෙසේ ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? 
"ඔන්න හනුමාන් පාලම හදනවා කිව්වා, ඉන්දියාවට යටත් 
ෙවනවා" කිව්වා. හනුමාන් පාලම පුපුරුවන්න බලකායකුත් හැදුවා. 
හනුමා රට ගිනි තිය තියා යන බව අපි දන්නවා. නමුත් 
අවසානෙය්දී හැදුණු පාලමක් නැහැ. ඊට පස්ෙසේ කිව්වා, "එට්කා 
එනවා, ඔන්න ඉන්දියාෙව් ෙකොලනියක් ෙවනවා, අපි ඉන්දියාවට 
යනවා" කියලා. "ෙහට අත්සන් කරනවා, අනිද්දා අත්සන් 
කරනවා" කියලා කිව්වා. ඒ ගිවිසුම පිළිබඳව කැබිනට් මණ්ඩලයට 
එන්න ඉස්සර ෙවලාත් අනාවැකි පළ කළා. මා ළඟ ඒ පුවත් පත් 
වාර්තා තිෙබනවා. දිගින් දිගටම ෙම්වා කිය කියා ජනතාව මුළා 
කරනවා.  

හැම සතියකම ෙබො රුවක් ෙගෙනනවා. ඒ ෙබොරුව සතිය තුළම 
ෙගන යනවා. සතියම මාධ්යවලින් ඒ ගැන කථා කරනවා. 
ෙමොකක්ද ෙම් වැෙඩ්? ෙද්ශපාලනඥෙයෝ ඒ තරම් පහත් මට්ටමකට 
වැෙටන්න ඕනෑද? ෙබොරු කියනවා; ඊළඟ දවෙසේ ෙබොරුව ඔප්පු 
වුණාම පැත්තකට ෙවලා ඉන්නවා; ආෙයත් ඊළඟ දවෙසේ තවත් 

එක් ෙකෙනක් තවත් ෙබොරුවක් ෙගෙනනවා. එෙහම ෙවන්න 
ඕනෑ නැහැ. අපි අවංකව කථා කරමු. වැරදි ෙපන්වන්න. අෙප් 
වැරදි ෙපන්වන්න. අෙප් වැරදි අල්ලන්න. ෙම් ආණ්ඩුෙව් අඩුපාඩු 
ෙසොයන්න. ෙම් ආණ්ඩුෙව් ෙහොරකම් ෙසොයන්න. විරුද්ධ පක්ෂය 
ඒක කරන්න ඕනෑ. හැබැයි රෙට් ඉදිරි ගමනට බාධා ඇති කිරීම 
ෙනොෙවයි අවශ්ය ෙවන්ෙන්. විෙරෝධතා පවත්වලා, පාරවල් වහලා, 
මිනිස්සු පාරට බස්සවලා ෙම් පශ්නය විසඳන්න බැහැ. එතෙකොට 
ෙකොහාටද රට යන්ෙන්? කවුරු හරි හිතනවා නම් රටට එන 
ආෙයෝජන නවත්වන්න කරන්න පුළුවන් ෙහොඳම ෙද් තමයි 
විෙරෝධතා ඇති කිරීම, රට අස්ථාවර කිරීම කියලා, ඒක වැරදියි. 
ආණ්ඩු ෙපරළනවා කීම තුළ රට ආපස්සට හරවන්න යනවා නම් 
ඒක මහා පාප කර්මයක් ෙවනවා. කවුරු හරි ෙම් රට හදන්න 
යනවා නම් අපි ඒකට ඉඩ ෙදන්න ඕනෑ. ඒ තුළ වැරදි ෙවනවා නම් 
අපි ඒවාට විරුද්ධව කථා කරන්න ඕනෑ. ඒ පිළිබඳව කිසිදු 
තර්කයක් නැහැ.  

දැන් බලන්න, හම්බන්ෙතොට මහා විශාල ඝට්ටනයක් ඇති 
වුණා. ෙමොනවාද කිව්ෙව්? චීන ෙකොලනියක් ෙවනවා කිව්වා. 
ඉස්සර ෙවලා කිව්වා ඉන්දියාෙව් ෙකොලනියක් ෙවනවා කියලා. ඊට 
පස්ෙසේ කිව්වා චීන ෙකොලනියක් ෙවනවා කියලා. චීනයට 
හම්බන්ෙතොටින් අක්කර 15,000ක් ෙදනවා කිව්වා. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ආණ්ඩුෙව්ත් ෙපොඩි ෙපොඩි අඩුපාඩු තිබුණා; විවිධ 
අවස්ථාවලදී කියපු ඒවා තිබුණා. හැබැයි ඊට පස්ෙසේ පවුල් 
35,000ක් බලහත්කාරෙයන් හම්බන්ෙතොටින් එළියට ඇදලා 
දමනවා කිව්වා. කර්මාන්තශාලා හදනවා කියලා චීනයට ඉඩම් 
විකුණනවා කිව්වා. වරාය විකුණනවා කිව්වා.  

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් තිෙබනවා.  

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
නමුත් මම ඉතාම පැහැදිලිව කියනවා, ෙම් රජය තුළ චීනයට 

ෙවන්න පුළුවන්, ඉන්දියාවට ෙවන්න පුළුවන්, තව කාටවත් 
ෙවන්න පුළුවන්, ඒ කිසිම ෙකෙනකුට රජෙය් ඉඩම් විකුණන්ෙන් 
නැහැ කියලා. හැබැයි ඒ රටවල් එක්ක අපි එකතු ෙවලා ව්යාපාර 
කරන්න ඕනෑ. ඒවා හවුල් කණ්ඩායම් බවට පත් කර ෙගන අපි ෙම් 
රට දියුණු කරන්න ඕනෑ. අෙප් ණය කන්දරාව තව ඉහළට ෙගන 
යන්ෙන් නැතුව අපි අෙප් රෙට් රැකියා නිර්මාණය කරන්න ඕනෑ.  

අපි කර්මාන්තපුර හදන්න ඕනෑ. හම්බන්ෙතොට වරාය සහ 
ගුවන් ෙතොටුපළ හැදුවා. ඒක ෙහොඳයි. එය, හිටපු ජනාධිපති මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා කළ ෙහොඳ කාර්යයක්. හැබැයි, ඒෙක් ඉතුරු 
ටික අපි කරන්න ඕනෑ. ෙතල් පිරිපහදු කිරීමට ඒ ෙව්ලාෙව් 
සැලසුම් කරපු එක නැවත හදන්න ඕනෑ.  දැන් ඒක නවත්වන්න 
ෙහොඳ නැහැ. ඒ ෙව්ලාෙව් සැලසුම් කළා. ඒ ෙව්ලාෙව් හදන්න ගිය 
කර්මාන්තපුරය දැන් හදන්න ඕනෑ. ඒක තවත් වැඩි කරන්න ඕනෑ. 
අපි ඒක කරන්න ඕනෑ. ඒවා පිළිබඳව  ෙබොරු භීතියක් මවා මිනිසුන් 
පාරට බස්සලා ෙම් රට අස්ථාවර කරන එක ඒ තරම් සුදුසු නැහැ 
කියන එකත් මම ඉතාම පැහැදිලිව කියනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමම බැඳුම්කර ගනු - 
ෙදනුව තුළ වංචාවක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා කියන එක ඉතාම 
පැහැදිලියි. ෙම්කට සුදු හුණු ගාන්න කාටවත් අවශ්ය නැහැ. සුදු 
හුණු ගාන්න යන්නත් එපා. ෙමය නිවැරදි කරන්න ගිෙයොත් 
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ෙවන්ෙන් තව මඩ ෙගොඩක නෑෙවන එකයි. ඒ නිසා වැරදි කරපු 
අයට දඬුවම් ලබා දීම සඳහා කවුරුත් එකමුතුව ඉදිරිපත් ෙවමු. ඒ 
වැරැද්ද වාෙග්ම ෙම් රෙට් අතීතෙය් සිද්ධ වුණු වැරදි ෙහොයනවා 
නම් ඒවාත් ෙහොයන්න. දැන් සිදුෙවන වැරදි ගැන ෙහොයනවා 
වාෙග්ම අනාගතෙය්දී වැරදි ෙනොෙවන, ෙහොරකම් ෙනොෙවන 
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ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 
(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, இந்த நாட் ேல 

ெதாடர்ச்சியாக மாறிமாறி ஆட்சி ெசய்த இரண்  பிரதான 
கட்சிக ம் காலத் க்குக் காலம் ஊழல், ேமாச , ேபார்க் 
குற்றம், மனித உாிைம மீறல் ேபான்ற பல்ேவ பட்ட 
சம்பவங்களிேல ஈ ப வ ம் பின்னர் அவற்ைற விசாாிப்பதற் 
கான ஆைணக்கு க்கைள நியமிப்ப ம் அந்த ஆைணக் 
கு க்களி ைடய அறிக்ைககள் குப்ைபத் ெதாட் யில் 
ேபாடப்ப வ ம்தான் நாங்கள் பார்க்கக்கூ ய கடந்தகால 
வரலாறாக இ க்கின்ற . 'ேகாப்' கு வின் தீர்மான ம் 
அ ேபால் அைமயாமல் இ ப்பதற்கு அதன் தைலவர் ெகளரவ 
சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி அவர்கள் மிக அர்ப்பணிப்ேபா ம் 

ணிச்சேலா ம் ெசயலாற் வைதயிட்  நாங்கள் அவ க்கு 
நன்றிைய ம் பாராட் க்கைள ம் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறாம். குறித்த விடயத்தில் மக்களின் பணமான  
ேமாச  ெசய்யப்பட் ந்தால் அதற்கு எதிரான நடவ க் 
ைககைள ெவளிப்பைடத் தன்ைமேயா  ன்ென க்க 
ேவண் ம் என்  நான் இந்த ேநரத்திேல கூறிக் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

நான் இங்ேக மிக க்கியமான விடயம் ஒன்ைறக் குறிப்பிட 
வி ம் கின்ேறன். கடந்த காலத்திேல ஜனாதிபதி ஆைணக் 
கு க்கள் எப்ப ச் ெசயற்பட்டன என்பதற்கான பல 
உதாரணங்கைள இங்ேக நாங்கள் எ த் க் கூற ம். 
குறிப்பாக மஹிந்த ராஜபக்ஷவி ைடய ஆட்சிக்காலத்தி ம் 
காணாமற்ேபாேனார் ெதாடர்பான ஆைணக்கு  நியமிக்கப் 
பட்ட . அந்த ஆைணக்கு  ன்னிைலயில் 20,106 ேபர் 
சாட்சியமளித்தி க்கின்றார்கள். ஆனால், இன்  அந்தச் 
சாட்சியங்கள் பற்றிய அறிக்ைககள் குப்ைபத் ெதாட் க்குள் 
ேபாடப்பட் க்கின்றன. அந்தக் கு வில் சாட்சியமளிக்க 

யாத பல ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் தங்கள் உயிைரப் 
பா காப்பதற்காக இந்த நாட்ைடவிட் ச் ெசன்றி க் 
கின்றார்கள். எங்க ைடய மக்கள் தாம் இரா வத்தினாிடம் 
ைகயளித்தபின் காணாமல்ேபான பிள்ைளகள், கணவன்மார், 
உறவினர்கள் ேபான்ற பல ஆயிரக்கணக்கானவர்கைளக் 
கடந்த 8 வ ட காலமாகத் ெதாடர்ச்சியாக ேத க்ெகாண் க் 
கின்றார்கள். இந்த 8 வ ட காலத்திற்குள்ேள இற்ைற 
வைரக்கும் அவர்கள் இ க்கின்றார்களா, இல்ைலயா? 
இ ந்தால், எங்ேக இ க்கின்றார்கள்? இல்ைல என்றால், 
அவர்க க்கு என்ன நடந்த ? என்பைதக்கூட அறிய யாத 
நிைலைம இ க்கின்ற . அ  மட் மல்லாமல் இந்தக் 
கு ம்பங்கைளச் ேசர்ந்தவர்கள் 10-12 இடங்களிேல 
இ பற்றிய ைறப்பா கைளச் ெசய்தி க்கின்றார்கள்.  

2015ஆம் ஆண்  ஒ  நல்லாட்சி அரசாங்கம் - ேதசிய 
அரசாங்கம் உ வாவதற்காக இந்தக் கு ம்பங்கள் ெசயற் 
பட் க்கின்றன. அதாவ  வடக்கி ம் கிழக்கி ம் ேபாரால் 

பாதிக்கப்பட் க்கின்ற, காணாமல் ஆக்கப்பட் க்கின்ற 
இந்தக் கு ம்பங்கைளச் ேசர்ந்த பல ஆயிரக்கணக் 
கானவர்க ைடய வாக்குகைளப் ெபற் த்தான் இந்தத் ேதசிய 
அரசாங்கம் உ வாக்கப்பட் க்கின்ற . ஆனால், காணாமல் 
ஆக்கப்பட்டவர்க க்கு என்ன நடந்த  என்பதற்கான பதிைல 
இந்தத் ேதசிய அரசாங்கம் உ வாகி 2 வ ட காலத்தில்கூட 
இ வைரக்கும் யாரா ேம ெசால்ல யாத நிைலைமதான் 
இ க்கின்ற  என்  நான் நிைனக்கின்ேறன். இந்தச் 
சைபயிேல இ க்கின்ற ஆ ம் கட்சிையச் ேசர்ந்த 
அைமச்சர்கேளா அல்ல  உ ப்பினர்கேளா யாராவ  
இதற்குப் பதில் ெசால்ல மா? அல்ல  இரா வத் 
தினாிடம் ைகயளிக்கப்பட்  காணாமற்ேபானவர்கள் 
இ க்கின்றார்களா, இல்ைலயா? என்பதற்கான பதிைல இந்தச் 
சைபயிேல இ க்கின்ற எவராவ  எ ந் ெசால்ல மா? 

இந்த நிைலைமைய நாங்கள் ெதாடர்ந் ம் அ மதிக்க 
யா . இந்த மக்கள் உடல் ாீதியாக ம் உள ாீதியாக ம் 

பாதிக்கப்பட் , மிகுந்த விரக்தி நிைலக்குத் தள்ளப் 
பட் ள்ளதனால், வ னியா நகரத்திற்கு வந்  இன்  2வ  
நாளாக உண  தவிர்ப் ப் ேபாராட்டத்தில் ஈ பட் க் 
ெகாண் க்கிறார்கள். அதி ம் குறிப்பாக 14 ேபர் 
சாகும்வைர உண்ணாவிரதப் ேபாராட்டத்தில் ஈ பட் க் 
கிறார்கள். அவர்களில் ெப ம்பாலானவர்கள் ெபண்க ம் 
வய  திர்ந்தவர்க மாவர். அவர்கள், தாங்கள் 
இரா வத்திடம் ைகயளித்தவர்க க்கு என்ன நடந்த ? 
அவர்கள் எங்ேக இ க்கிறார்கள்? இல்ைலெயன்றால் இந்த 
நல்லாட்சி அரசாங்கமான  தங்களிடம் அவர்கள் இல்ைல 
என்  ெசால்ல ேவண் ம் அல்ல  ன்னாள் ஜனாதிபதி 
மஹிந்த ராஜபக்ஷ ைடய ஆட்சிக்காலத்தில் அவர்களிடம் 
ைகயளிக்கப்பட்ட அத்தைன ேபைர ம் அவர்கள் 
சுட் க்ெகான் விட்டார்களா? என்ப  ேபான்ற க்கியமான 
ேகள்விகைளக்  ேகட்கின்றார்கள். ஆனால்,  இன்ைறக்கு  

தியவர்களாக இ க்கின்ற  ஜனாதிபதி, பிரதமர்,  பா காப் ச் 
ெசயலாளர், இரா வத் தளபதி ஆகிேயா க்கு காணாமற் 
ேபானவர்கள்  இ க்கிறார்களா, இல்ைலயா? என்ப  ெதாிந் 
தி க்க ேவண் ம்.  

இந்த அரசாங்கத்ைத ஆட்சிக்குக் ெகாண் வ வதற்கு 
தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப் ப் பிரதிநிதிகளான நாங்க ம் 
மிக க்கியமான பங்கு வகித்தி க்கிேறாம். இேத மக்களிடம் 
ேபாய், "இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கத்திற்கு நீங்கள் வாக்களி 

ங்கள்! உங்க ைடய காணாமற்ேபான பிள்ைளகைள 
நாங்கள் மீட் த் த ேவாம்! நீண்ட காலமாகச் சிைறகளில் 
இ க்கின்ற அரசியல் ைகதிக க்கு வி தைல ெபற் த் 
த ேவாம்! தமிழ் மக்க ைடய பிரச்சிைனக க்கு நிரந்தரமான 
ஒ  தீர்  காணப்ப ம்" என்  நாங்கள் ெசால் த்தான் இந்த 
மக்கள் உங்க க்கு வாக்களித்தார்கள். ஆனால், தற்ேபா  8 
வ டங்கள் கடந் ம் இ்ந்த மக்கள்  தங்க ைடய உற க க்கு 
என்ன நடந்தெதன்  ெதாியாத ஒ  கட்டத்தில்தான் 
இன்ைறக்கு இரண்டாவ  நாளாகச் சாகும்வைர 
உண்ணாவிரதப் ேபாராட்டத்தில் ஈ பட் க்கிறார்கள். 
ஆகேவ, இவர்க க்கு உயிாிழப்  ஏற்ப மாகவி ந்தால் இந்த 
நல்லாட்சி அரசாங்கம்தான் அதற்கான பதிைல ெசால்ல 
ேவண் ம். ஏெனன்றால், தற்ேபா  இவர்கள் மிக ம் 
ேசார்வைடந் விட்டார்கள். ஆகேவ, அரசாங்கம் இனி ம் 
காலத்ைத நீ க்காமல் இதற்குாிய நடவ க்ைககைள 
ேமற்ெகாள்ள ேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ஊழல், ேமாச கைளக் கண் பி க்க ேவண் ம்; அதற்கு 
எதிராகச் சட்ட நடவ க்ைகெய க்க ேவண் ெமன்  
ெசால் க்ெகாண்  அவற் டன் சம்பந்தப்பட்டவர்கேளா  
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இைணந்  நீங்கள் இன்  பல ேவைலகளில் ஈ பட் க் 
ெகாண் க்கிறீர்கள். அதாவ , ேபார்க்குற்றங்களில் 
ஈ பட்டவர்கைளக்  காட் க்ெகா க்க மாட்ேடாம் அல்ல  
மின்சாரக் கதிைரக்கு அவர்கைள அ ப்பமாட்ேடாெமன்  
ஒ றம் ெசால் க்ெகாண்  ம றத்தில் ஜனாதிபதி 
ஆைணக்கு க்கைள நியமித்  இந்த ஊழல், ேமாச க டன் 
சம்பந்தப்பட்டவர்கைளக் கண் பி ப்பதாகக் கூ கின்றீர்கள். 
ஆகேவ, இந்த ஏமாற் ேவைல ேவண்டாம். இந்த நல்லாட்சி 
அரசாங்கம் உண்ைமயாக, ேநர்ைமயாக, ெவளிப்பைடயாக 
இ க்கேவண் மாக இ ந்தால், இந்த மக்க க்கு 
உண்ைமையச் ெசால்ல ேவண் ம். நான் மீண் ெமா ைற 
ேகாாிக்ைக வி க்கின்ேறன், இந்த சைபயி க்கின்ற 
யாராவ  எ ந் நின்  இரா வத்திடம் ைகயளிக்கப் 
பட்டவர்கள் இ க்கிறார்களா, இல்ைலயா? என்  
ெசால் ங்கள்! உங்களால் ெசால்ல யா . ஆகேவ, இப்ப  
எங்க ைடய மக்கைள நீங்கள் ஏமாற்றாதீர்கள்.  

இதற்கு அப்பால், தற்ேபா  இ க்கின்ற ேமதகு ஜனாதிபதி 
ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்கள் சுகாதார அைமச்சராக 
இ ந்த காலகட்டத்திேல 2009க்கு பிறகு அவர் ெதன்பகுதி 
யி ள்ள ஒ  பாடசாைல நிகழ்விேல கலந் ெகாண்டேபா , 
காணாமற்ேபான 4 மாணவர்கள் அவ க்கு அ காைமயில் 
இ க்கின்றைதக் காட் கின்ற ேயா பதி  இ க்கிற . 
ஜனாதிபதி அவர்க க்கு அ காைமயில் இ க்கின்ற இந்த 4 
ேப ம் எங்க ைடய பிள்ைளகள்தான் என்  அவர்களின் 
கு ம்பத்தவர்க ம் அதைன உ திப்ப த்தியி க்கிறார்கள். 
அவர்கள், தங்க ைடய பிள்ைளகைள மீட் த்தா ங்கள் என்  
பல தடைவகள் ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க க்கு மகஜர் 
ெகா த்தி க்கிறார்கள்; பா காப் த் தரப்பின க்கும் 
ெகா த்தி க்கிறார்கள். அத் டன், இன் ம் பல இடங்க க்கு 
அறிவித் ம் அந்தப் பாடசாைலயி ந்த 4 சி வர்க க்கும் 
என்ன நடந்த  என்ப  ெதாியவரவில்ைல. காசிப்பிள்ைள 
ெஜேராமி, நாகராசா நாகேஜாதி, ேயாேகஸ்வரன் ம ரன், 
விேவகானந்தன் த ஜா ஆகிய இந்த 4 மாணவர்க ம் 
'ேநத்ரா' ெதாைலக்காட்சியில் காண்பிக்கப்பட்ட ேயாவிேல 
ஜனாதிபதிக்கு அ காைமயிேல இ ப்பைத அவர்க ைடய 
ெபற்ேறார் அைடயாளம் காட் யி க்கிறார்கள். ஆனால், 
இன்  இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்  2 
வ டங்களாகி ம் அவர்க க்கு என்ன நடந்தி க்கிற ? என்  
ெதாிவிக்கவில்ைல. இவர்கள் நால்வாின் தகப்பன்மாைர ம் 
பயங்கரவாதத் த ப் ப்  பிாிவினர் 2ஆம் மா க்கு அைழத்   
விசாாித் மி க்கிறார்கள். ஆனால், இற்ைறவைரக்கும் அதற்கு 
என்ன நடந்த  என்  ெதாியா . ஆட்சி மாற்றத் க்காக இந்த 
அரசாங்கத்திற்குப் பல வைககளி ம் உதவி ெசய்த நாங்கள், 
இன்ைறக்கு எங்க ைடய மக்க க்கு ஒ   ம்ைபக்கூட 
வழங்க யாத ஒ  நிைலைமயிேல இ க்கின்ேறாம்.  

அ த்ததாக, ஒ  திய அரசியலைமப்பின் ஊடாக இந்த 
நாட் ன் ஜனாதிபதி ஆட்சி ைற ஒழிக்கப்ப ம் என்  
ெசால்  இந்தப் திய நல்லாட்சி அரசாங்கம் வாக்குக் 
ேகட்ட . ஆனால், இன்ைறக்கு நீங்கள் என்ன ெசால்கின் 
றீர்கள்? "ஜனாதிபதி ஆட்சி ைற ஒழிக்கப்படமாட்டா ; 
மீண் ம் எங்க ைடய ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன 
அவர்கள்தான் ஜனாதிபதி ேதர்த ேல ேபாட் யி வார்" என்  
ெசால்கின்றீர்கள். அத் டன், திய ேதர்தல் ைறையக் 
ெகாண் வ வதாகச் ெசான்னீர்கள். அதற்கு என்ன நடந்த ? 
ேதசிய இனப் பிரச்சிைனக்கு ஒ  தீர்  காணப்ப ம் என்  
ெசான்னீர்கள். இன்ைறக்கு நீங்கள் என்ன ேபசுகின்றீர்கள்? 

"வடக்கு, கிழக்கு இைணக்கப்பட யா ; சமஷ்  ஆட்சி 
தர யா ; காணி அதிகாரம் இல்ைல; ெபா ஸ் அதிகாரம் 
இல்ைல; அத் டன், அரசியலைமப்பில் இ க்கின்ற 13வ  
தி த்தச் சட்டத்திற்குள்தான் அதிகாரங்கைளப் பகிர்ந் 
தளிப்ேபாம்" என்ெறல்லாம் ெசால்கின்றீர்கள். ஜனாதிபதி, 
பிரதம அைமச்சர் உட்பட அைமச்சர்கள் எல்ேலா ம் 
இன்ைறக்கு அைதத்தான் ேபசிக்ெகாண் க்கின்றார்கள். 
மக்க க்கு நீங்கள் என்ன வாக்கு திையக் ெகா த்தீர்கள்? 
ஆனால், இன்ைறக்கு எைதச் ெசய்தி க்கின்றீர்கள்? 
இனவாதிகள் நீண்ட காலமாகச் சிங்கள மக்கைளப் பிைழயாக 
வழிநடத்திய  ஒ பக்கமி க்க, இன்ைறக்கு நாட் ன் 
ஜனாதிபதி அவர்க ம் பிரதம அைமச்சர் அவர்க ம் சிங்கள 
மக்கைளப் பிைழயாக வழிநடத்தினால் இந்த நாட் ேல எப்ப   
நல் ணக்கத்ைதக் ெகாண் வர ம்? எப்ப ச் 
சமாதானத்ைத ஏற்ப த்த ம்?  

2015ஆம் ஆண்  ஐக்கிய நா கள் சைபயின் மனித 
உாிைமகள் ேபரைவயிேல நீங்க ம் ஐ.நா. சைப டன் இைண 
அ சரைணயாளராக இ ந்  சில க்கு வந்தீர்கள். 
அதாவ , "இந்த நாட் ேல இ க்கின்ற பயங்கரவாதத் 
தைடச்சட்டம் நீக்கப்ப ம்; அரசியல் ைகதிகள் வி தைல 
ெசய்யப்ப வார்கள்; காணாமற்ேபானவர்க க்கான ஓர் 
அ வலகம் அைமக்கப்பட்  அவர்கள் பற்றி அறிய உாிய 
நடவ க்ைக எ க்கப்ப ம்". அேதமாதிாி, "ெபா நலவாய 
மற் ம் சர்வேதச நீதிபதிகள், விசாரைணயாளர்கள் மற் ம் 
சட்டத்தரணிகள் இங்ேக அைழக்கப்ப வார்கள்" என்ெறல்லாம் 
வாக்கு திகைளக் ெகா த்தீர்கள். இன்ைறக்கு ஒன்றைர 
வ டங்கள் கடந்தி க்கின்றன. இந்த ஒன்றைர வ டங் 
க க்குள்ேள ஐ.நா. மனித உாிைமகள் ேபரைவயிேல ஐ.நா. 
சைபயின் இைண அ சரைணயாளராக இ ந்  
ஏற் க்ெகாண்ட விடயங்களில் நீங்கள் எைதச் சாதித்தி க் 
கின்றீர்கள்? ஆனால், இந்த விடயங்கைள நைட ைறப் 
ப த் வதற்காக இன் ம் 18 மாத கால அவகாசம் ேவண் ம் 
என்  இப்ேபா  நீங்கள் ேகட்கின்றீர்கள்?  

எங்க ைடய மக்கள் ேபாரால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள். 
அவர்க க்குப் பல்ேவ பட்ட பிரச்சிைனகள் இ க்கின்றன. 
ஆனால், இன்ைறக்கு அவர்களின் ேதைவகள் எைத ேம 
எங்களால் நிைறேவற்ற யவில்ைல. குைறந்தபட்சம் 
அவர்க க்கான மீள்கு ேயற்றம்கூட ைமயாக இடம்ெபற 
வில்ைல. நீங்கள் ஆட்சிக்கு வந்  இரண்  வ டங்கள் 
கடந்தி க்கின்றன. ஆனால், இன்ைறக்கும் எத்தைனேயா 
கு ம்பங்கள் தற்கா க களிேல வசிக்கின்றன. 
"எங்க ைடய மக்க க்குப் ெபா த்  ெபா ந்தா ; 
நிரந்தரமான தான் ேவண் ம்" என்  இேதசைபயிேல 
நாங்கள் மீண் ம் மீண் ம் வற் த்திச் ெசான்ேனாம். 
ஒ ைற இந்தச் சைபயிேல பிரதம அைமச்சர் அவர்கள் 
எ ந் , "80 தமான நிரந்தர கல் கைள உங்க க்கு 
நாங்கள் கட் த் த ேவாம்" என்  ஒ  வாக்கு தி 
யளித்தி ந்தார். ஆனால், இன்ைறக்கு என்ன நைடெப  
கின்ற ? மீள்கு ேயற்ற அைமச்சர் ெகளரவ சுவாமிநாதன் 
அவர்களால் வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்கள் வ ம் 
ெபா த் ட் க்கான விண்ணப்பப் ப வங்கள் வழங்கப் 
பட் க்ெகாண் க்கின்றன. அப்ப ெயன்றால் பிரதம 
அைமச்சர் அவர்கள் தந்த வாக்கு திக்கு என்ன நடந்த ? 
இப்ேபா  வழங்கப்ப கின்ற 65 ஆயிரம் ட் த் 
திட்டத்திற்குள் அந்த 80 தமான ட் த்திட்டம் உள்ளடக்கப் 
ப மா? அல்ல  ேவ  ஏதாவ  ஒ  திட்டத்திற்குள் வ மா? 
அந்த 80 தமான ட் த் திட்டத்ைத இந்த வ டம் நீங்கள் 
நைட ைறப்ப த்தப்ேபாகின்றீர்களா? அல்ல  அ த்த 
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ஆண்  நைட ைறப்ப த்தப் ேபாகின்றீர்களா? இவ்வாறான 
மா பட்ட க த் களினால் இந்த ட் த்திட்டத்ைத ஏற்பதா? 
வி வதா? என்  எங்க ைடய மக்கள் குழப்ப 
மைடந்தி க்கின்றார்கள். ஆகேவ, இந்த ஆட்சி மாற்றத்திற்குப் 
பின்னணியி ந்த எங்க க்கு குைறந்தபட்சம் இந்த 
விடயத்ைதக்கூடச் ெசய்ய யாத ஒ  நிைலைம 
இ க்கின்ற .  

"வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில் ேபாரால் பாதிக்கப் 
பட் க்கின்ற எங்க ைடய மக்க க்காக இந்த வர  
ெசல த் திட்டத்தில்கூட விேசடமாக எ ம் ஒ க்கப் 
படவில்ைல; ஆதலால், அதற்கு நாங்கள் ஏன் ஆதரவளிக்க 
ேவண் ம்?" என்  கூட்டைமப்பின் தைலவர் அவர்களிடம் 
நாங்கள் ேகட் ந்ேதாம். அப்ெபா  அவர் எங்க க்கு ஒ  
வாக்கு திையக் ெகா த்தி ந்தார். அதாவ , "இந்தப் 
பாரா மன்றத்தில் திய அரசியலைமப்  ஒன்  ெகாண்  
வரப்படவி க்கின்ற ; அ  ன்றில் இரண்  ெப ம்பான்ைம 
வாக்குக டன் நிைறேவற்றப்பட ேவண் ம்; ஆகேவ, நாங்கள் 
இந்தத் திட்டத் க்கு ஆதரவளிப்ேபாம்; அேதேபான்  
அபிவி த்தித்திட்டங்கள் ெதாடர்பாக ஜனாதிபதி அவர்க  
ட ம் பிரதம அைமச்சர் அவர்க ட ம் ேபசுேவாம்" என்  
கூறினார். அதன் பின்னர் நாங்கள் அவர்கள் இ வேரா ம் 
சந்திப்  நடத்திேனாம். ஒ  கட்டத்திேல பிரதம அைமச்சர் 
அவர்கள்,  "மத்திய அரசாங்க ம் தமிழ்த் ேதசியக் கூட்ட 
ைமப்பின் பாரா மன்ற மற் ம் மாகாண உ ப்பினர்க ம் 
இைணந்  மாவட்ட ாீதியாக எப்ப யான அபிவி த்தித் 
திட்டங்கைள ன்ென க்க ம்? என்பதற்கான ஒ  
ெபாறி ைறைய அைமப்ேபாம்" என்  ஒ  வாக்கு திைய 
வழங்கியி ந்தார். ஆனால், அந்த வாக்கு தி ம் காற்றிேல 
பறக்கவிடப்பட் க்கின்ற . ஏெனன்றால், நாங்கள் மாவட்ட 
ஒ ங்கிைணப் க் கூட்டங்களிேல எ க்கின்ற தீர்மானங்கைள 
எல்லாம் ஒ பக்கம் ஒ க்கிைவத் விட்  இன்ைறக்குத் 
தன்னிச்ைசயாக கள் எ க்கப்ப கின்ற .  

உதாரணத் க்கு, வ னியாவில் மாவட்ட ஒ ங்கிைணப் க் 
கு வி ள்ள அைனவ ம் ேசர்ந்  ஓமந்ைதப் 
பிரேதசத்தில்தான் ெபா ளாதார மத்திய நிைலயம் அைமய 
ேவண் ெமன்  ஒ  தீர்மானத்ைத நிைறேவற்றியி ந்ேதாம். 
"நாங்க ம் நீங்க ம் இைணந்  இந்த மாவட்டத்தின் 
அபிவி த்தித் திட்டங்கைளத் திட்டமி ேவாம்" என்  
மாண் மிகு பிரதம மந்திாி அவர்க ம் கூறியி ந்தார். ஆனால், 
நாங்கள் மாவட்ட ஒ ங்கிைணப் க் கு க் கூட்டத்தில் எ த்த 
தீர்மானத்திற்கு மாறாக, பிரதம மந்திாியி ைடய ேநர யான 
உத்தர க்கு அைமவாக இன்ைறக்கு மதகுைவத்தகுளத்தில் 
இ க்கின்ற ெவ ம் 2 ஏக்கர் காணியில்தான் இந்தப் 
ெபா ளாதார மத்திய நிைலயத்திற்கான ேவைலத்திட்டங்கள் 
நைடெபற் க் ெகாண் க்கின்றன. எனேவ, எங்க ைடய 
மாவட்டங் களிேல சாதாரணமாக மக்க க்குத் ேதைவயான ஓர் 
அபிவி த்தித் திட்டத்ைதக்கூட எங்களால் நிைறேவற்ற 

யவில்ைல.  

இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்  இன்ைறக்கு 2 
வ டங்களாகி ம் காணாமற்ேபானவர்கள் இ க்கிறார்களா, 
இல்ைலயா? என்  கண் பி த்  உங்களால் ெசால்ல 

யவில்ைல. இதற்கப்பால் அரசியல் ைகதிகைள 
எ த் க்ெகாண்டால், அவர்கள் 15 - 17 வ ட காலமாகச் 
சிைறகளிேல இ க்கிறார்கள். எவ்வள  ேபார்க்குற்றங்கள், 
மனித உாிைமகள் மீறல் ேபான்ற எல்லாவற்ைற ம் ெசய்த 

ன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள்கூட 
ன்னாள் வி தைலப் கள் 12,000 ேபைர வி தைல 

ெசய்தார். ஆனால், எங்களால் ெகாண் வரப்பட்ட இந்த 
நல்லாட்சி அரசாங்கம் ற் க்கும் குைறவான அரசியல் 
ைகதிகைள வி தைல ெசய்ய யாமல் இ க்கிற . அதற்குச் 
ெசால்லப்ப கின்ற காரணம் என்னெவன்றால், இவர்கைள 
வி தைல ெசய்தால் ெதன்பகுதியி க்கின்ற சிங்கள மக்கள் 
அதற்கு எதிராகக் கிளர்ந்ெத வார்கள்; குழப்பத்ைத 
ஏற்ப த் வார்கள் என்பதாகும். அப்ப யானால், மஹிந்த 
ராஜபக்ஷ அவர்களால் 12,000 ேபர் வி தைல 
ெசய்யப்பட்டேபா  ெதற்கி ந்த சிங்கள மக்கள் ஏன் 
பிரச்சிைன ெகா க்கவில்ைல? இந்தச் சாக்குப்ேபாக்குகள் 
எல்லாவற்ைற ம் தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்பின் தைலவ ம் 
எதிர்க்கட்சித் தைலவ மான ெகளரவ சம்பந்தன் ஐயா 
அவர்கள் சகித் க்ெகாண் க்கிறார் அல்ல  ஏற் க் 
ெகாண் க்கின்றார் என்பதற்காகத் தமிழ் மக்கள் 
அைனவ ேமா அல்ல  தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்பில் 
இ க்கின்ற எல்லாப் பாரா மன்ற உ ப்பினர்க ேமா 
ெதாடர்ச்சியாக ஏற் க்ெகாண் ப்பார்கள் என நீங்கள் 
எதிர்பார்க்க ேவண்டாம். ஏெனன்றால், இந்த நாட்ைட 
மாறிமாறி ஆட்சி ெசய்த ஒவ்ெவா வ ம் எவ்வா  
நடந் ெகாண்டார்கள் என்ப  எங்க க்குத் ெதாி ம். மஹிந்த 
ராஜபக்ஷ ைடய அரசாங்கத்திற்கும் உங்க ைடய 
அரசாங்கத்திற்குமிைடயில் ெபாிய வித்தியாசம் எதைன ம் 
எங்களால்  கண் ெகாள்ள யவில்ைல. ராஜபக்ஷ ைடய 
அரசாங்கம் ெவளிப்பைடயாக எங்க க்கு எதிராகச் சகல 
ேவைலத் திட்டங்கைள ம் ெசய்த . ஆனால் நீங்கேளா, 
"உங்க க்கு நாங்கள் எல்லாவற்ைற ம் த ேவாம்" என்  
ெசால் க்ெகாண்  அந்த அரசாங்கம் ெசய்த அேத ேவைல 
கைளத்தான்  ெசய்கிறீர்கள்.  

இன்  ஆயிரக்கணக்கான இைளஞர்கள் ேவைலவாய்ப் 
பில்லாமல் இ க்கிறார்கள்.  எத்தைனேயா இைளஞர் 

வதிகள் அந்தப் பகுதிகளி ள்ள பாரா மன்ற 
உ ப்பினர்கள் ஒவ்ெவா வைர ம் ேத ச்ெசன்  ைகயளித்த 
கட் க் கணக்கான விண்ணப்பப் ப வங்கள் இ க்கின்றன. 
இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கத்திற்கு ஆதரவளித்த எங்களால் 
சாதாரண மாக ஒ  Peon ேவைலையக்கூட  அவர்க க்குப் 
ெபற் க் ெகா க்க யாத நிைலைம இ க்கிற .  
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Member, your time is over. 

 
ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 
(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
உங்கைள இந்த ஆட்சிக்குக் ெகாண் வந்ததில் 

எங்க க்கும் எங்க ைடய மக்க க்கும் ெபாியெதா  
ெபா ப்பி க்கின்ற  என்பதால்தான் நாங்கள் இவ்வள  
உாிைமேயா  கைதக்கிேறாம் என்பைதச் ெசால் க்ெகாள்ள 
வி ம் கிேறாம். ஆனால், இந்த அரசாங்கம் ெதாடர்ச்சியாக 
எங்கைள ஏமாற்றிக் ெகாண் க்கின்ற . அபிவி த்தி 
விடயத்தில், அரசியல் தீர்  விடயத்தில், அரசியல் ைகதிகளின் 
விடயத்தில், காணாமற்ேபானவர்களின் விடயத்தில் என்  
எல்லா விடயங்களி ம் இப்ப த் ெதாடர்ச்சியாக எங்கைள 
ஏமாற்றாதீர்கள்!  

ேம ம், நான் ன்னர் குறிப்பிட்டவா  இரண்டாவ  
நாளாக ம் சாகும்வைர உண்ணாவிரதத்தில் 
ஈ பட் க்கின்ற வர்க க்கு  இந்த அரசாங்கம் ெபா ப்பான 
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ஒ  பதிைல அதாவ , அவர்கள் இ க்கிறார்கள் அல்ல  
இல்ைல என்  ெசால்ல ேவண் ம். அவ்வா  எ ம் 
ெசால்லாத நிைலயில் உண்ணாவிரதம் இ க்கின்றவர்க க்கு 
ஏதாவ  நடந்தால், வடக்கி ம் கிழக்கி ம் இந்த ேதசிய 
நல்லாட்சி அரசாங்கம் ெதாடர்பாக எல்லாவற்ைற ம் நாங்கள் 

ைமயாக மீளாய்  ெசய்ய ேவண் ய ஒ  ர்ப்பாக்கிய 
நிைலைம ஏற்ப ம் என்  கூறி, என  உைரைய 

த் க்ெகாள்கின்ேறன். நன்றி. 
 
[2.13p.m.] 
 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා (නගර සැලසුම්  හා ජල සම්පාදන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் 
நீர்வழங்கல் அைமச்சர்) 
(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and 
Water Supply) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 

Hon. Deputy Speaker, this Debate pertaining to the 
Central Bank Bond issue, in a sense, is giving us some 
relief  because, as Parliamentarians, our primary duty is to 
be watchdogs of financial management of the 
Government. Unfortunately, under the Westminster 
System, when both the Executive as well as the normal 
legislators are all in one House, very vituperative and 
vicious type of verbal exchanges are unavoidable when 
debates of this nature take place. But yet, I must very 
carefully say that it is important for us to be somewhat 
sane in approaching the critical purpose of a debate of this 
nature.  

 I have also been the Chairman of the Public Accounts 
Committee and during my tenure, I was able to produce a 
Report regarding one of the biggest frauds in the Inland 
Revenue Department, the VAT fraud, which amounted to 
almost Rs. 4 billion. I am quite satisfied that when I filed 
that Report, this House took possession of it and then, 
finally, we were able to prosecute the offenders and some 
of them are now serving sentences in the prison. Those 
who have been found guilty by the Committee have 
already been found guilty of the charges that were 
brought against them.  

Now, we need to also focus on how the procedure 
takes place and what is the way in which we are going to 
deal with these issues once a Report is filed by an 
oversight committee. I must congratulate the Chairman of 
the COPE, the Hon. Sunil Handunnetti. He was very 
responsible and he did not allow unnecessary political 
interference to impede the progress of the vigorous and 
robust investigation that we were able to do in a limited 
way. But then, most of the issues that deal with this 
particular matter are still at the level of assumption. So, 
we need to do more work in order to bring, if at all there 
are culprits -[Interruption.] Inferences can be drawn.  
Inferences can be drawn by the conduct. -[Interruption.] 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
Conclusion of the Committee is the conclusion.  
 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
( மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
I have signed that Report. I am not a person who has 

signed the footnotes. I have signed the main Report, the 
Chairman is aware of that.  But, what I am saying is,  as a 
former Chairman of  a Public Accounts Committee 
through which we have produced a Report and have been 
able to take the culprits to courts and get them punished 
ultimately, I was able to succeed in that effort. What I am 
saying is, the proper procedure is, once this Report is 
tabled in the House it is a property of the House and it is 
the Speaker who must take charge. It should not be left to 
the Executive. My opinion is that the Executive does not 
get involved in this. I must thank the President for, at 
least, initiating the setting up of a Presidential 
Commission, because there is more need to be done in 
order to bring the culprits - if at all, they are to be 
punished. We also must, in the meantime, realize that our 
Central Bank and its credibility will have to be protected.  

In that regard, I must say the Hon. Mahindananda 
Aluthgamage made a very vicious, vituperate, and very 
robust attack on some Members of the Government. But 
having spoken quite tenaciously, he finally ended up 
somewhat maligning his entire speech by casting some 
doubts or aspersions on the current Governor of the 
Central Bank, Dr. Indrajit Coomaraswamy, who, I must 
say, is one of our most respected international public 
servants. As a matter of fact, the financial markets and 
the business community and its leaders, all heaved a sigh 
of relief when the President was able to finally reach a 
compromise with the Hon. Prime Minister in appointing 
Dr. Indrajit Coomaraswamy. He had a very long, 
distinguished career in the Commonwealth Secretariat. 
Hon. Deputy Speaker, when we go to the Marlborough 
House in London, we were very proud when 
representatives from other Commonwealth nations come 
and tell us about the stature and the value of our 
international public servants in that system and Dr. 
Indrajit  Coomaraswamy was one of them. Also, I must 
say with regard to this issue relating to Mr. Raj 
Rajaratnam and his Galleon Group that Dr. Inrajit 
Coomaraswamy did serve in an entity that was created by 
Mr. Rajaratnam called “Galleon  Research Services” and 
that was, in no way, involved in any investment or in 
dealing with any financial markets. It was only an 
advisory service that he performed for a very short period 
of time after his retirement from the Commonwealth 
Secretariat.  

Having said that, I must now move on to some of the 
other issues. We must also say that this Government has 
been responsible enough to bring in the Right to 
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Information Act, which is to be gazetted now and will 
come into force from February. That will give further 
strength to the civil society to hold the Executive to 
account on many issues. Therefore, it is our duty to 
highlight these matters. Also, the fact that we have 
appointed an Opposition Member as the Chairman of this 
oversight committee is a further proof of this 
Government’s intention to be as open and transparent as 
possible and we, the Hon. Members from both sides of 
the House, have been able to collectively look at all these 
issues, all the facts, examine officials and produce a 
Report, which has now set the platform for us to move 
forward and look at this issue. Therefore, we need to 
finally clear all these things and bring this to a closure.  

In that regard, I must also make a few suggestions. 
This controversy or criticism is surrounding the date of 
auction - 27th  February, 2015.  The amount of debt 
accepted by the Central Bank at that auction was vastly in 
excess of the amount that had earlier been communicated 
to the primary dealers. The fact why the other primary 
dealers were not aware of the debt ceiling or the amount 
of debt to be auctioned being ten times the amount that 
was originally intended, is a issue I think, the Presidential 
Commission needs to look at. Of course, one matter that 
everybody knows is that a new Government had come 
into being and that it was necessary for the new 
Government to present a revised Budget. It presented a 
revised Budget for 2015 at the end of January. If the 
revenue and expenditure streams were accurately 
estimated in that exercise, the borrowing could have been 
streamlined to hold the Treasury Bond rates at the lowest 
possible level. But, unfortunately, with the new 
Government coming into being and in the haste in which 
the Budget was presented, the reconciling of both the 
revenue and expenditure streams had posed some 
problems for the Treasury.   Then, the Ministry of Policy 
Planning and Economic Affairs at that time issued a 
statement saying that the Government’s immediate needs 
for cash to make payments for the bills in hand and to 
complete incomplete projects were to be met through the 
Treasury Bond issues in March, 2015. If there was a need 
to raise Rs. 10 billion in one rushed issue, certainly 
problems will arise. Therefore, the prudent thing would 
have been for these issues to be spread out at least over 
the next few weeks or over a month or so, so that this sort 
of thing would not have happened.  

Here, the Central Bank acts as the agent of the General 
Treasury to raise these monies to meet shortfalls in its 
expenditure programme. That is why we need to have a 
very robust system and I am sure, having learnt from this 
exercise, certain correctional measures have been put in 
place.  

Looking at the allegations regarding Perpetual 
Treasures Limited - 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Minister, you are running out of time.  

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
( மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
Sir, I will wind up very quickly.  

There are particular issues that the Presidential 
Commission needs to look at. It is necessary to 
investigate the trading activities of all the primary dealers 
in the days before and after the 27th of February, 2015. 
Only if the activities of all the bond dealers are examined 
would it be possible to determine whether any particular 
company or companies could be considered to have had 
some privileged information or insider knowledge in 
order to do what did happen. 

Of course, there is a normal pattern how insider 
trading takes place. The dealers are canny enough to 
discern some unexpected market activity and would try to 
cash in on what is going to happen. So, if that is 
happening, we need to know who were the people who 
originally wanted to sell and who were willing to buy. 
Those things need to be probed. So, the dealings of all the 
primary dealers on or about the 26th and the 27th of 
February, 2015 need to be looked at in order to finally 
bring all these grey areas into a proper conclusion so that 
we would be able to discern from this how, if at all, that 
fraud has taken place.  

With those comments, I would rest my case and hope 
that the Presidential Commission would be able to shed 
more light onto this issue.  

Thank you.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
මීළඟට, ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා.   

 
[අ.භා. 2.26] 

 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
( மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද අපි ෙම් කථා කරන්ෙන් 

ලංකා ඉතිහාසෙය් සිදු වූ දැවැන්තම බැංකු ෙකොල්ලය ගැනයි.  ඉදිරි 
වසර තිහකට ගණන් බැලුෙවොත්, අෙප් රෙට් ආණ්ඩුවට -රටට- 
බිලියන 145ක පාඩු ෙගන දුන් ගනුෙදනුවක් ගැන තමයි අද අපි 
ෙම් සාකච්ඡා කරන්ෙන්. ෙකෝප් එෙක් සභාපති ගරු සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාට වාෙග්ම ෙකෝප් එෙක් සියලු 
සාමාජිකයන්ට අපි ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, විශාල අභිෙයෝග 
මධ්යෙය් ෙම් පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුවට, රටට ෙහළි කරන්න ඒ 
ගත් උත්සාහය පිළිබඳව.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් ආණ්ඩුව බලයට ආෙව් 
යහ පාලනය ගැන කථා කරලායි. එදා ෙම් ආණ්ඩුව බලයට ආෙව් 
ෙබොරු ෙචෝදනා ඉදිරිපත් කරලා "අපි ෙහොරු අල්ලන්න එනවා"ය 
කියන න්යාය මත. හැබැයි, අද ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? 
ආණ්ඩුව බලයට ඇවිත් මාසයක් යන්නත් කලින් ලංකාෙව් මහ 
බැංකු ඉතිහාසෙය් විශාලම ෙකොල්ලය ෙම් ආණ්ඩුව අතින් සිද්ධ 
වුණා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ලංකා ඉතිහාසයට අනුව මහ 
බැංකුව හැම විටම තිබිලා තිෙයන්ෙන් මුදල් ඇමතිවරයා යටෙත්යි. 
හැබැයි, දැන් ඒක අගාමාත්යවරයා යටතට ගත්තා. අගාමාත්යවරයා 
යටතට එය ගත්තා විතරක් ෙනොෙවයි, ලංකාෙව් පුරවැසිභාවය 
ෙනොමැති ෙකෙනක් ෙගනැල්ලා ඒෙක් සභාපතිවරයා බවටත් පත් 
කළා. එෙහම කරලා කිසිම නීත්යනුකූල පදනමක් නැතුව බැඳුම්කර 
නිකුත් කිරීම පටන් ගත්තා. ෙම් නිසා රටට වුණු අලාභය -ඊළඟ 
අවුරුදු 30 ඇතුළත- බිලියන 145යි. ඒ පිළිබඳව මහින්ද අමරවීර 
ඇමතිතුමා අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසමට 
පැමිණිල්ලක් දැම්මා. 

අද ෙවනෙතක් ඒ පැමිණිල්ලට ෙමොකද වුෙණ් කියලාවත් 
අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසම කථා කරන්ෙන් 
නැහැ.  ෙකෝප් වාර්තාව ආවාට පස්ෙසේ ඒ පිළිබඳව FCID  එක 
පරීක්ෂා කරයි කියලා හිතුවා. FCID එක කියන විධියට ෙම් 
පැමිණිල්ල, නැත්නම් ෙම් වංචාව පිළිබඳ පරීක්ෂණය කරන්න ඒ 
අයට බලයක් නැහැ. FCID එක කියන විධියට ෙම් ගැන පරීක්ෂා 
කරන්න ඕනෑ අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් 
සභාෙවන්. හැබැයි, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිසමට ඉදිරිපත් කළ පැමිණිල්ලට අද ෙවනෙතක් ෙවච්ච 
ෙදයක් නැහැ.  

ෙම් සිද්ධියට සම්බන්ධ සමාගම පිහිටුවීම, ෙම් සමාගෙම්  
ඉතිහාසය, ආදායම, ලාභය පිළිබඳව අෙප් මන්තීවරු ෙබොෙහෝ 
ෙදෙනක් කථා කරපු නිසා මම ඒ ගැන කථා කරන්න යන්ෙන් 
නැහැ. හැබැයි, අද එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් සමහර මන්තීවරු ෙම් 
විවාදයට සම්බන්ධ ෙවලා ෙම් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන ෙකොට 
අපට හැ ෙඟන්ෙන්, එක්ෙකෝ ෙම් සියලු ෙදනාම ෙම් මහ බැංකු 
ෙකොල්ලය යට ගහන්න හදනවා, එෙහම නැත්නම් අතීත කථා 
ෙගනැල්ලා පශ්නෙයන් මඟ හරින්න හදනවා කියලායි. එදා බලයට 
එන්න කලිනුත් ඔය කියන ෙචෝදනා සියල්ලම ඉදිරිපත් කළා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා බලයට ආවාට පස්ෙසේ ඔබතුමන්ලාෙග් 
ආණ්ඩුෙවන් මහා මංෙකොල්ලයක් ෙවලා තිබියදීත්  තවම කථා 
කරන්ෙන් පසු ගිය සිදුවීම් ගැනයි, ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි. නමුත්, අර්ජුන් මෙහේන්දන්, අර්ජුන ඇෙලෝෂියස්  
නීතිය ඉදිරියට ෙගෙනන්න ඕනෑය කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා කථා 
කරන්ෙන් නැහැ. අද තමුන්නාන්ෙසේලාට හයියක් තිෙබනවා නම් 
කැබිනට් මණ්ඩලෙය්දී, කණ්ඩායම් රැස්වීෙම්දී ඒ ෙයෝජනාව 
කරන්න පුළුවන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් ඉන්න 
මන්තීවරු, රාජ්ය ආයතනවල සභාපතිවරු, ෙල්කම්වරු විශාල 
පිරිසක් ෙම් ෙවනෙකොට ගිහිල්ලා යම් යම් සිද්ධි සම්බන්ධෙයන් 
කටඋත්තර දීලා තිෙබනවා; ලංකාෙව් දැවැන්ත ව්යාපාරිකෙයෝ 
ගිහිල්ලා කටඋත්තර දීලා තිෙබනවා. හැබැයි, ෙම් එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ට බැරි වුණා අර්ජුන් මෙහේන්දන් 
මහත්තයායි, අර්ජුන ඇෙලෝෂියස් මහත්මයායි කටඋත්තරයක් 
ෙදන්නවත් FCID එකට හරි, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 
විමර්ශන ෙකොමිසමට අරෙගන යන්න.  ෙම් උදවිය ඒ තරම් 
මුදල්වලට යට ෙවලායි ඉන්ෙන්, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. 
ෙම්ක තමයි යථාර්ථය. ෙම්ක තමයි ඇත්ත කථාව. අද රාජ්ය 

නිලධාරින්ෙග් පවුල්වල අය, ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් 
මන්තීවරුන්ෙග් පවුල්වල අය ෙගනැල්ලා පශ්න කරන්න පුළුවන් 
නම්, ඇයි අදාළ නිලධාරින් ෙගනැල්ලා මහ බැංකු  ෙකොල්ලය 
ගැන පශ්න කරන්න ෙම් ආණ්ඩුවට බැරි?  

ෙම් ගැන ෙසොයන්න සිරිෙකොෙත් නීතිඥවරු දමලා 
අගාමාත්යවරයා තිපුද්ගල කමිටුවක් පත් කළා. ඒකට පශ්නයක් 
නැහැ. එතුමා බැලුවා, ''ෙම්ක හරි යන්ෙන් නැහැ. ෙබ්ෙරන්න 
තිෙබන එකම කමය තමයි ෙම් තුන්ෙදනා දමලා කමිටුවක් පත් 
කරන එක'' කියලා. එෙහම කමිටුවක් පත් කළා. ඩිව් ගුණෙසේකර 
මන්තීතුමාෙග් ෙකෝප් වාර්තාව ආවා. ඒක පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කරන්න කලින් පාර්ලිෙම්න්තුව විසුරුවා හැරියා. රෙට් 
ජනාධිපතිවරයාත් කිව්වා, අගාමාත්යවරයා ෙබ්රා ගන්න ඕනෑ 
නිසා  ''මම පාර්ලිෙම්න්තුව විසිෙරව්වා'' කියලා. අෙනක් 
පැත්ෙතන් ෙමොකක්ද වුෙණ්? පාර්ලිෙම්න්තුව විසිෙරව්වා විතරක් 
ෙනොෙවයි, ඒ කාලෙය්  ෙම් ගැන පැමිණිල්ල දමපු මන්තීවරයා 
කැබිනට් ඇමතිවරයකු බවට පත් කළා.  ඒකට කමක් නැහැ.   

මහ බැංකු බැඳුම්කර වංචාව ගැන මහ බැංකුව අභ්යන්තර 
වාර්තාවක් හැදුවා. මහ බැංකුෙව් අභ්යන්තර වාර්තාව අනුව පාඩුව 
රුපියල් බිලියන 55ක්. හැබැයි, ඒ වාර්තාව ගැන පරීක්ෂණයක් 
කරනවා ෙවනුවට වර්තමාන මහ බැංකු අධිපතිතුමා -ඉන්දජිත් 
කුමාරස්වාමි මහත්මයා- ෙමොකක්ද කෙළේ? වාර්තාෙව් කරුණු 
එළියට ගිෙය් ෙකොෙහොමද කියලා ෙහොයන්න කමිටුවක් පත් කළා.  
මහ බැංකුවට සිද්ධ වුණු රුපියල් බිලියන 55ක පාඩුව ගැන 
ෙහව්ෙව් නැහැ. ඒ ෙවනුවට ෙම් වාර්තාව සමාජයට  -එළියට- 
ආෙව් ෙකොෙහොමද කියලා ෙහොයන්න  පරීක්ෂණයක් කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, බැඳුම්කර මිලදී ගැනීෙම්දී  
BOC එක ෙවන්න පුළුවන්, EPF එක ෙවන්න පුළුවන්, ෙම් 
ආයතන primary dealers ලා විධියට සකියව දායක ෙවනවා.  ඒ 
ආයතනවලින් තමයි අෙනක් අය මිලදී ගන්ෙන්. නමුත් ෙමතැනදී 
ෙමොකක්ද වුෙණ්? ෙමතැනදී ''පර්පචුවල් ෙටෂරීස්'' කියන 
ආයතනය මිලදී ගත්ත බැඳුම්කර  EPF එක ගන්නවා.  

රාජ්ය ආයතන සෘජුවම මිලදී ගැනීෙම් හැකියාව තිබියදී, ඒ 
ආකාරයට මිලදී ගැනීම් කරන්ෙන් නැතිව ෙපෞද්ගලික සමාගමක් 
හරහා මිලදී ගන්නවා. දැන් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද?  ෙසේවක 
ආර්ථ සාධක අරමුදෙල් අභ්යන්තර වාර්තාෙව් තිෙබනවා,  ෙම් 
ගනුෙදනුව නිසා ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදලට - EPF - රුපියල් 
බිලියන 15කට වැඩි පමාණයක පාඩුවක් සිදු වුණා කියලා.  ෙම්වා 
රාජ්ය ෙද්ෙපොළ. ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් මුදල්. දැන් ෙම් පාඩුව ගැන 
කවුද කියන්ෙන්? මහ බැංකුෙව් අභ්යන්තර වාර්තාව අනුව රුපියල් 
බිලියන 55ක් පාඩුයි. ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදෙල් අභ්යන්තර 
වාර්තාව අනුව රුපියල් බිලියන 15ක් පාඩුයි. හැබැයි, පර්ෙපචුවල් 
ෙටෂරීස් කියන සමාගම රුපියල් බිලියන 15ක් ලාභ ෙහොයලා 
තිෙබනවා.  එතෙකොට, ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදෙල් පාඩුව හා 
සමානයි ෙම් ඇෙලෝසියස් මුදලාලිෙග් ආයතනය ලබපු ලාභය. 
දැන් ෙම් සියල්ලම තිෙබද්දි අපි එක පැත්තකින් සතුටු ෙවනවා, 
ජනාධිපතිතුමා ෙකොමිසමක් පත් කරලා තිෙබන එක ගැන. හැබැයි, 
ඉතින් ෙම් ෙකොමිසෙමන්  කරන්ෙන් ෙමොනවාද?  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් ෙකොමිසෙමන් 
කරන්ෙනත් තවත් වාර්තාවක් හදන එක. දැන් අවුරුදු ෙදකක් 
ගතවුණා.  තමන්ට සිදුවුණු පාඩුව සම්බන්ධව වාර්තා පිට වාර්තා 
හැදුවා. මහ බැංකුව ෙවනම වාර්තාවක් හැදුවා;  EPF එක ෙවනම 
වාර්තාවක් හැදුවා. ෙකෝප් වාර්තා ෙදකක් ඉදිරිපත් කළා. දැන්, 
ජනාධිපති ෙකොමිසෙමනුත් වාර්තාවක් ෙදනවා. ආණ්ඩුවට 
ෙකළෙවනකන් වාර්තා හදනවා. ආණ්ඩුවට ෙකළෙවනකන් 
ෙකොමිසන් පත් කරනවා. පශ්නයක් නැහැ. හැබැයි, 
තමුන්නාන්ෙසේලා යහ පාලනය කියන ෙද්ට මුවා ෙවලා 
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තමුන්නාන්ෙසේලා කරන්ෙන් ෙම්ක නම්- ෙම් මහ බැංකු බැඳුම්කර 
නිකුතුව නිසා රෙට් ෙපොලී අනුපාතය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. අද අපි 
ෙම් ගැන මහා වංචාවක් විධියට කථා කරනවා. හැබැයි ෙමය අෙප් 
ගෙම් ෙගොවියාට, කම්කරුවාට, ධීවරයාට බලපානවා, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.  එදා, සියයට 6ට සියයට 7ට තිබුණු 
ෙපොලී අනුපාතය අද සියයට 15ට වඩා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. අද 
සියයට 17යි, සියයට 20යි. ඇයි ඒ? මහ බැංකු බැඳුම්කර නිකුත් 
කිරීෙමන්  සියයට 9.5 ට තිබුණු ෙපොලී අනුපාතය සියයට 13.5ක් 
දක්වා  වැඩි කළා, තමන්ෙග් ලාභය වැඩි කරන ගන්න. ෙමහි 
අවසාන පතිඵලය ෙමොකක්ද? ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 
ෙමහි අවසාන පතිඵල විධියට ර ෙට් ජනතාව ෙග් ජීවන වියදම වැඩි 
ෙවනවා,  රෙට් බදු බර වැඩි ෙවනවා, ෙපොලී අනුපාතය වැඩි 
ෙවනවා.  

අද ෙම් ආණ්ඩුෙව් නිෙයෝජිතයන් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා 
ගත්තු ණය ගැන කථා කරනවා. ඒ කාලෙය් සිදුවීම් ගැන කථා 
කරනවා.  ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  හැබැයි  ආර්ථිකය 
වැෙටන්න පළමු ෙහේතුව; ෙඩොලර් එක කඩා ෙගන වැෙටන්න 
මූලික ෙහේතුව; ෙම් ර ෙට් ආර්ථිකය මහ ෙපොෙළොවට සමතලා 
කරන්න මූලික ෙහේතුව තමයි ෙම් මහ බැංකු බැඳුම්කර වංචාව. එහි 
තිෙබන ෙහොඳම ෙකොටස බැඳුම්කර ෙහොරු නිදහෙසේ සිටීමයි. ඒ හා 
සම්බන්ධ COPE වාර්තාෙව් සඳහන් නාම ෙල්ඛනයට ඇතුළත්    
සියලුම ෙදනාම- අපි අගමැතිතුමා පැත්තක තියමු. එතුමාත් ෙම්ෙක 
ඉන්නවා, එතුමාත් ෙම්කට වගකියන්න ඕනෑ. ෙමොකද, එතුමා 
තමයි මුදල් අමාත්යාංශය යටෙත් තිබුණු මහ බැංකුව එතුමා යටතට 
ගත්ෙත්. අගමැතිතුමා තමයි මහ බැංකු අධිපතිවරයා පත් කෙළේ. 
ජනාධිපතිතුමා එතුමාෙග් ෙසේවා කාලය දීර්ඝ  කෙළේ නැහැ. හැබැයි, 
තමන්ෙග්  කාලය අවසන් වනෙතක් එතුමා සිටියා. ඒ කාලෙය්  මහ 
බැංකුව ඇතුෙළේ සිදු වූ සිදුවීම් අපට මතකයි. පත්වීම් ෙදන්න 
ගිහිල්ලා ඒවා සාක්කුෙව් දාෙගන ආපු හැටි අපට මතකයි.   ඉතින්, 
අද අපි ඒ තත්ත්වයට වැෙටන්න ඕනෑ නැහැ. හැබැයි  අද එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් සමහර ඇමතිවරු, මන්තීවරු කථා කරන්ෙන් 
ෙමොකක්ද?  2020 වන විට ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය්  මන්තීවරුන් 
සියලු ෙදනාම හිෙර් කියලා කියනවා.  පජා අයිතිය අෙහෝසි 
කරනවා කියලා කියනවා. හැබැයි, ඉතින් අර්ජුන මෙහේන්දන් 
මහත්මයාෙග් පජා අයිතිය අෙහෝසි කරලා වැඩක් නැහැ. ෙමොකද, 
එතුමා ලංකාෙව් ෙනොෙවයි ෙන්. අෙප් අෙශෝක් අෙබ්සිංහ 
මන්තීතුමා  ඊෙය් ෙපෙර්දා කියනවා මට ඇහුණා, - [බාධා කිරීමක්] 

දැන්,  එතුමා නඩුකාරයා ෙවලා අධිකරණෙය් තීන්දු ෙදනවා. 
හැබැයි, අවසානෙය්දී ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද? බැඳුම්කර වංචාව නිසා 
රුපියල් ෙකෝටි ගණනක් පාඩු වුණු අය අද නිදැල්ෙල් ඉන්නවා. 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට ෙචෝදනා කරන ෙම් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
ඇමතිවරුන්ෙගන් මම අහනවා,  "අර්ජුන මෙහේන්දන්වයි, අර්ජුන් 
ඇෙලෝසියස්වයි අත් අඩංගුවට ගන්න" කියලා කට ඇරලා කියන්න 
ඔබතුමන්ලාට හයියක් තිෙබනවාද කියලා.  

පුළුවන් නම් ඒ ෙයෝජනාව ෙගෙනන්න. ෙහොරු අල්ලන අෙප් 
ගරු රන්ජන් රාමනායක නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා ඒ ෙයෝජනාව 
ෙගෙනන්න. ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙයෝජනා 
කරන්න අර්ජුන මෙහේන්දන්ව අත් අඩංගුවට ගන්න ඕනෑ කියලා. 
ඔබතුමා ෙයෝජනා කරන්න අර්ජුන ඇෙලෝසියස්ව අත් අඩංගුවට 
ගන්න ඕනෑ කියලා.  

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා (සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා 
සුබසාධන  නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க - ச க வ ட்டல் மற் ம் 
நலன் ாி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake -Deputy Minister of Social 
Empowerment and Welfare) 
Sir, I rise to a point of Order.  ගරු නාමල් රාජපක්ෂ 

මන්තීතුමා මෙග් නම කිව්වා. 

ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
( மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එතුමාට  අවස්ථාව ෙදන්න.   

එතුමාට විනාඩි ෙදක, තුනක් ෙදන්න. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු රන්ජන් රාමනායක නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා. 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
( மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මෙග් නම 

කිව්වාට ස්තුතියි. නමුත්, 2015 ජනවාරි 08වැනිදාට කලින් අර්ජුන 
ඇෙලෝසියස් ඔබතුමාෙග් ෙහොඳම මිතුරා ෙන්ද?  

 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
( மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ජනවාරි 08වැනිදාට කලින් එකක් ගැන ෙනොෙවයි ගරු 

නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි.  අෙප් ආණ්ඩුව ආවාට පස්ෙසේ අපි 
අනිවාර්ෙයන්ම ඔහුව අත් අඩංගුවට ගන්නවා. ඔබතුමාට පුළුවන් 
නම්,  දැන් ෙකොන්ද ෙකළින් තියාෙගන  කථා කරන්න.   

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
අනිවාර්ෙයන්ම ෙමතැන වංචාවක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබන බව 

මම කියනවා. හැබැයි, එතුමායි, අර්ජුන ඇෙලෝසියස් මහත්මයායි 
ඒ කාලෙය් ඔබතුමන්ලාෙග් මුදල් තමයි ආරක්ෂා කෙළේ කියලාත් 
ෙචෝදනාවක් තිෙබනවා.  

 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
( மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
හරි, අත් අඩංගුවට ගන්න කියන්න ෙකෝ. භය නැතිව කියන්න 

අත් අඩංගුවට ගන්න කියලා.  

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
( மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ඔබතුමා දැන් කියනවා ද, ඔබතුමාෙග් මිතයා අත් අඩංගුවට 

ගන්න කියලා? 

 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
( மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම්ක තමයි ෙසල්ලම. 

ඔබතුමන්ලා එදා කිව්වා, අෙප් මුදල්  තිෙබනවා කියලා නන්දන 
මහත්මයා ළඟ. දැන් ඔබතුමන්ලාෙග් අගමැතිතුමයි, 
ජනාධිපතිතුමයි ගිහිල්ලා ටයර් කම්හලකට මුල් ගල තබනවා. 
ඔබතුමන්ලාෙග් අවුරුදු ගණනක ෙබොරුව - ඔබතුමා Marriott 
Hotel එක ළඟ පින්තූර ගත්තා. ඒක රාජපක්ෂලාෙග් ෙහෝටලය 
කිව්වා. ඔබතුමායි, මමයි ෙමතැන කථා කරලා වැඩක් නැහැ. 
ඔබතුමාෙග් නායකෙයෝ ඔබතුමාෙග් ෙරදි ගලවලා තිෙබන්ෙන්. 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම වැඩි ෙවලා කාලය ගන්ෙන් 
නැහැ.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
කාලය අවසානයි, ගරු මන්තීතුමා. 

 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
( மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
අද අපි කථා කරන්ෙන් මහ බැංකු වංචාව ගැනයි. ෙම්ෙක් 

පැහැදිලි වංචාවක් තිෙබනවා. ඒ සඳහා අගමැතිවරයා 
අනිවාර්ෙයන්ම වග කිව යුතුයි. මහ බැංකු අධිපතිවරයා පත් කරපු 
පුද්ගලයා විධියටත්, මුදල් අමාත්යාංශෙයන් මහ බැංකුව ගලවලා 
තමන්ෙග් අමාත්යාංශයට ලබාගත් පුද්ගලයා විධියටත් 
අගමැතිවරයා ෙම් සඳහා වග කිව යුතුයි. ඒ වාෙග්ම  ෙම් සඳහා 
පරීක්ෂණ වාර්තා ෙදන්න සමිති සමාගම් දාලා වැඩක් නැහැ, ෙම් 
සඳහා නීතිමය කියාමාර්ග ගන්න.  

ගරු රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමා ෙයෝජනාවක් ෙගනාවා, ෙකෝප් 
වාර්තාව පිළිබඳව ගරු කථානායකතුමාට තීන්දුවක් ගන්න කියලා. 
අපි ඒ ගැන සතුටු ෙවනවා. ෙමොකද,  ගරු කථානායකතුමා ඉතාමත් 
ෙහොඳ, පිරිසිදු, අවංක ෙද්ශපාලනඥයකු බව අපි දන්නවා.  ඒ 
වාෙග්ම ගරු තිලංග සුමතිපාල මැතිතුමනි, ඔබතුමාත් නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමා විධියට විශාල ෙසේවයක් කරනවා. අප ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂය විධියට  ඔබතුමා අපට  ෙම් කාල සීමාව තුළ විශාල ෙලස 
උදව් කරලා තිෙබනවා.  ෙම් සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ගත යුතු  
කියාමාර්ග  ඔබතුමන්ලා ෙදෙදනා විසින් ගන්න කියා ඉල්ලා 
සිටිමින් මම නිහඬ ෙවනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
මීළඟට, ගරු සුසිල් ෙපේමජයන්ත ඇමතිතුමා. [බාධා කිරීමක්] 

ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමා විපක්ෂෙය් නිසා 
ආණ්ඩු පක්ෂයට අපි ඊළඟ අවස්ථාව ෙදමු. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මට ෙල්කම් කාර්යාලෙයන් දැනුම් දුන්නා, ඊළඟට මම කථා 

කරන්න ඉන්ෙන් කියලා. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පශ්නයක් නැහැ, සාමාන්යෙයන් සංවාද නිසා.  රජය පැත්ෙතන්  

නිෙයෝජනය කිරීම සඳහා ගරු සුසිල් ෙපේමජයන්ත ඇමතිතුමාට 
ෙදන්නද?  
      

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මට ෙල්කම් කාර්යාලෙයන් දැනුම් දුන්නු එක තමයි මම 

ඔබතුමාට පකාශ කෙළේ, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු සුසිල් ෙපේමජයන්ත ඇමතිතුමා කථා කරන්න.  රජය 

නිෙයෝජනය කරමින් කථා කරන්න තවත් කථිකයන් 14ෙදෙනක් 
ඉන්නවා. විපක්ෂය නිෙයෝජනය කරමින් කථිකයන් 6ෙදෙනක් 
ඉන්නවා. සංවාදය හැන්දෑව ෙවනකම්  ෙගන යන්න නම්, 
ඔබතුමන්ලා සංවාදශීලී ෙවන්න නම්,-  

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔබතුමාෙග් පතිපත්ති රැකගන්න. නමුත්, ෙම් සිදු වන  

වැරැද්දට ෙල්කම් කාර්යාලය වග කියන්න ඕනෑ.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු සුසිල් ෙපේමජයන්ත ඇමතිතුමා කථා කරන්න. 

 
[අ.භා. 2.43] 

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා (විද්යා, තාක්ෂණ හා 
පර්ෙය්ෂණ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த - விஞ்ஞான, 

ெதாழில் ட்ப மற் ம் ஆராய்ச்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of  Science, 
Technology and Research) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමම විවාදය 

පැවැත්ෙවන්ෙන් 2015 ෙපබරවාරි 27වැනි දින මහ බැංකුව මඟින් 
නිකුත් කරන ලද බැඳුම්කර සම්බන්ධෙයන් වූ සිද්ධිෙය්දී 
පර්ෙපචුවල් ෙටෂරීස් සමාගමට අයුතු ලාභයක් ලැබීම සඳහාත්, ඒ 
තුළින් මහ බැංකුව සහ රජයට අලාභයක් සිදුවීම සඳහාත්, එවකට 
මහ බැංකු අධිපතිවරයාව සිටි අර්ජුන මෙහේන්දන් මැතිතුමාෙග් 
කියාකාරීත්වය නිසා එතුමාෙග් බෑනණුවන්ෙග් සමාගම හැටියට 
සැලෙකන පර්ෙපචුවල් ෙටෂරීස් සමාගමට ඒ වාසිය අත් කර 
දුන්නා ද කියන කාරණය පිළිබඳව ඇති වූ මතයන් තුළ එය ෙසොයා 
බැලීම සඳහා ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාෙග් 
සභාපතීත්වෙයන් යුත් ෙකෝප් එක මඟින් ඉදිරිපත් කරන ලද 
වාර්තාව පදනම් කරෙගනයි.  

2015 ෙපබරවාරි 27වැනිදා ෙම් සිද්ධිය සිදු වන විට අපි සිටිෙය් 
විපක්ෂෙය්. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මන්තීවරු හැටියට අපි 
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය නිෙයෝජනය කරමිනුයි හිටිෙය්. 
එතෙකොට නම් මම එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් ෙල්කම්. 
මම අද ෙම් ආණ්ඩුව පැත්ෙත් ඉන්ෙනත් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය 
නිෙයෝජනය කරන ඇමතිවරයකු විධියටයි. මම එදා ඒ පැත්ෙත් 
ඉඳලා ගත්ත ස්ථාවරය,  අද ෙමතැන හිටියයි කියලා ෙවනස් 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ෙවනස් ෙවන්ෙන්ත් 
නැහැ. "ෙමතැන වංචාවක් සිදු වුණා. ෙම්ෙකන් රජයට අලාභයක් 
සිදු වුණා. ෙම්ෙකන් පර්ෙපචුවල් ෙටෂරීස් සමාගමට වාසියක් සිදු 
වුණා. ඒ වාසිය සිදු කෙළේ හිටපු මහ බැංකු අධිපතිවරයාෙග් කියා 
කලාපය සහ සමහර නිලධාරින්ෙග් කියා කලාපය නිසා"ය කියලා 
එදා අප කිව්වා නම් ඒ ස්ථාවරය ඒ ආකාරෙයන්ම අදත් තිෙබනවා, 
ෙහටත් තිෙබනවාය කියන එක ඉතාම පැහැදිලිව මා ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කරනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.  

අෙප් ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමා එතුමාෙග් 
කථාෙව්දී ෙම් ගරු සභාවට නිර්ෙද්ශ කිහිපයක් ඉදිරිපත් කළා. ශී 
ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් සභාපති අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමා විසින් පත් කරන ලද කමිටුව මඟින් -හත් 
ෙදෙනකුෙගන් යුත් කමිටුෙවන්- COPE වාර්තාව පදනම් කරෙගන 
වාර්තාවක් සකස් කළා. ගරු අගාමාත්යතුමා ඒ වකවානුෙව්දී පත් 
කරපු නීතිඥ නිමල් පිටිපන මහතාෙග් ගරු සභාපතිත්වෙයන් යුත් 
තුන් නීතිඥ කමිටුෙව් වාර්තාව ඒ සඳහා උපෙයෝගී කර ගත්තා.  

 ඩිව් ගුණෙසේකර මැතිතුමා සභාපතිත්වය දරන ලද, මමත් 
සාමාජිකත්වය දරපු, සභාගත කිරීමට දිනයකට  ෙපරාතුව 
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පාර්ලිෙම්න්තුව විසුරුවා හැරිය නිසා සභාගත කරන්න බැරි ෙවච්ච 
ඒ COPE  වාර්තාවත් පරිශීලනය කළා. සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 
මැතිතුමාෙග් වාර්තාවත් පරිශීලනය කළා. එය පිටු 1,500කට වඩා 
වැඩියි. එවැනි පරිශීලනයක් කිරීෙමන් පස්ෙසේ තමයි අප ෙම් 
වාර්තාව සකස් කෙළේ. ෙම් වාර්තාෙව් නිර්ෙද්ශයන් ෙම් වනෙකොට 
කියාත්මක ෙවමින් පවතිනවා. පක්ෂයක් හැටියට අප සතුටු වනවා, 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ජනාධිපති ෙකොමිසමක් පත් කිරීමට ගත් 
තීන්දුව සම්බන්ධෙයන්. 

සමහර මන්තීවරුන් පකාශ කරන්නට ෙයදුණා, COPE 
වාර්තාව ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කර තිෙබන අවස්ථාෙව්දී 
ජනාධිපතිතුමා ෙකොමිසමක් පත් කිරීම නිසා ෙම්ක කල් ගත ෙව්වි, 
ෙම්ක පමාද ෙව්වි කියලා. මා  අෙප් වාමාංශික ෙද්ශපාලන පක්ෂ 
නායකයන්ට ෙම් අවස්ථාෙව්දී ස්තුතිවන්ත වනවා. "ෙකොමිසමක් 
පත් කිරීම තමයි හරිම හරි කියාව" කියලා එතුමන්ලා ඉතා 
පැහැදිලිව, අවෙබෝධයකින් යුතුව පකාශ කරපු ආකාරය අප ඊ ෙය් 
මාධ්ය තුළින් දැක්කා. අනුර දිසානායක - ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුෙණ් නායකතුමා - කිව්වා,  "පමාද වී ෙහෝ ඒ පත් කිරීම 
ෙහොඳයි" කියලා. නමුත් සමහර මන්තීවරු සඳහන් කළා, -පක්ෂ 
සංවිධාන හැටියට ෙනොෙවයි තමන්ෙග් ෙපෞද්ගලික මතයක් 
ෙවන්න ඇති.- ෙම්ෙකන් සිදු ෙවන්ෙන් තවත් කල් දැමීමක් කියලා. 
නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් හා සමාන ෙනොවූවත් 
පාර්ලිෙම්න්තු ඉතිහාසය තුළ සිදු වූ මූල්ය වංචාවන් සම්බන්ධෙයන් 
ෙම් ගරු සභාවට මීට ෙපරත් කමිටු වාර්තා ඉදිරිපත් වුණා.  
හැන්සාඩ් වාර්තා ගත්තාම එය ෙපෙනන්න තිෙබනවා. හැබැයි, ඒ 
එකකටවත් සිදු ෙවච්ච ෙදයක් නැහැ. හැබැයි, ඒ කිසිම එකකට 
ජනාධිපති ෙකොමිසමක් පත් වුණු බවට වාර්තා ෙවලාත් නැහැ. 
මූල්ය වංචාවක් සිදු වූ බවට වාර්තා ෙවලා, COPE වාර්තාවක් 
ලැෙබන අවස්ථාවකදී ජනාධිපතිවරෙයක් විසින් ජනාධිපති 
ෙකොමිසමක් පත් කළා නම් මා දන්නා හැටියට -සමහර විට 
තිෙබන්න බැරි කමක් නැහැ- අප මෑත කාලීනව දන්නා එකම 
අවස්ථාව තමයි, ජනාධිපති ෙකොමිසමක් පත් කරපු ෙම් අවස්ථාව. 
ඇයි, ෙම් ෙදෙක් ෙවනස? COPE වාර්තාව හුෙදක් වාර්තාවක් 
පමණයි.  

ෙම් ගරු සභා ෙව් මෙග් උගත් නීතිඥ මහත්වරුන් ඉන්නවා. 
නාමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඒ පැත්ෙත් ඉන්නවා. ඩිලාන් ෙපෙර්රා 
මැතිතුමා ෙමතැන ඉන්නවා. තව විශාල නීතිඥ පිරිසක් ෙම් ගරු 
සභාෙව් ඉන්නවා. චන්දසිරි ගජදීර මැතිතුමා ඉන්නවා. ෙම් වාර්තාව 
සාක්ෂි බවට පරිවර්තනය කළ යුතු බව අප දන්නවා. අපරාධ ෙහෝ 
සිවිල් නඩුවක් ෙගොනු කිරීම සඳහා ඒ පරිවර්තනය කරන්ෙන් 
ෙකෙසේද? ඒ පරිවර්තනය කරන්න නම් නීතිපතිට ෙයොමු කරලා, 
නීතිපති විසින් ෙපොලීසිය ෙහෝ රහස් ෙපොලීසිය ෙහෝ ඒ හා සම්බන්ධ 
නීති කටයුතු කළ හැකි - සටහන් කළ හැකි - ආයතනයක් මඟින් 
ඒවා සටහන් කරලා, සාක්ෂි බවට පරිවර්තනය කරලා, ඒ සඳහා 
නීති කෘත්යයන් පටන් ගන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා කාලයක් ගත 
ෙවනවා. සමහර විට ෙම් හුවමාරු කිරීම් පිළිබඳව, විනිමය කටයුතු 
පිළිබඳව දැනුමක් ඇති නිලධාරින් ෙනොසිටී නම් ඔවුන්ට එය 
ෙත්රුම් ගන්න යන පමාණයට තමයි ඒක සටහන් කරනු 
ලබන්ෙන්. එහිදී අඩුපාඩුකම් ෙවන්න පුළුවන්; වග කිව යුත්තන් 
මුදා හැෙරන්න පුළුවන්. ඒ තත්ත්වය වළක්වන්න නම් ජනාධිපති 
ෙකොමිසමක් -විෙශේෂ ෙනොෙවයි- පත් කළ යුතුයි. එෙලස ජනාධිපති 
ෙකොමිසමක් පත් කිරීම තුළින් ඒ ෙකොමිසමට සාක්ෂි ආඥාපනත 
යටෙත් සාක්ෂි ෙමෙහය වන්න පුළුවන්. එවිට හරස් පශ්නවලට 
නතු ෙවනවා. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, දිවුරුම් පිට සාක්ෂි ෙදනවා. ලිඛිත සහ 
කථික සාක්ෂි වශෙයන් ඉදිරිපත් වන හැම එකක්ම අධිකරණයකදී 

අදාළ කර ගත හැකියි; admissible. ඒ  කියන්ෙන් ''අදාළ කර ගත 
හැකියි" කියන කාරණයයි. ඒ අනුව නිවැරැදි කියාමාර්ගයක් 
අරෙගන තිෙබන බව ඉතාම පැහැදිලිව මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
සඳහන් කළ යුතුයි. ඒ සඳහා අප, අෙප් මතයත් පක්ෂයක් හැටියට 
ඉදිරිපත් කළා. ඒ පිළිබඳව අපි ස්තුතිවන්ත වන්න ඕනෑ. ඒෙකන් 
අදහස් කරන්ෙන් නැහැ, ෙම් ''ෙකෝප්'' වාර්තාව ද්විතීයික ෙලස 
සලකන්න ඕනෑය කියලා. ෙම් වාර්තාව තුළින් පමණක් ෙනොෙවයි, 
ඊට ෙපර මා සභාපතිත්වය දරපු ''ෙකෝප්'' එෙකනුත් පිටු 1,500ක 
වාර්තාවක් නිකුත් කර තිෙබනවා. ෙම් වාර්තාව සකස් කිරීෙම්දී 
සහ පශ්න ඇසීෙම්දී ෙම් කමිටුව ඒ වාර්තාවත් උපෙයෝගී කර 
ගත්තා. දැන් ෙමතැන සිදු වුණු සරල සිදුවීම ෙමොකක්ද? ඒක මම 
කිව්වා.  

රජයට රුපියල් බිලියන 13.5ක් ඕනෑ කළා. ඒක මහ බැංකුවට 
දැනුම් දුන්නා. රුපියල් බිලියන 13.5ක් ෙහොයන්න ඕනෑ තැනට 
රුපියල් බිලියන 1ක් ෙවන්ෙද්සි කරන්න දැන්වීම් පළ කළා. 
රුපියල් බිලියන 1ක් විකුණන්න තිෙබන තැනට රුපියල් බිලියන 
20.8ක ඉල්ලුමක් ආවා. නමුත්, රුපියල් බිලියන 1යි ෙවන්ෙද්සි 
කරන්න තිෙබන්ෙන්. රුපියල් බිලියන 20.8ක ඉල්ලුමක් ආවාම 
එයින්  බිලියන 2ක් පර්ෙපචුවල් ෙටෂරීස් සමාගමත්,  පර්ෙපචුවල් 
ෙටෂරීස් සමාගම ෙවනුෙවන් ලංකා බැංකුව රුපියල් බිලියන 3යි, 
රුපියල් බිලියන 5 ඒවා  2යි  වශෙයන් බිලියන 13කුත්,  මුළු 
ගණන හැටියට රුපියල් බිලියන 15ක්  පර්ෙපචුවල් ෙටෂරීස් 
සමාගම ෙවනුෙවන්  ඉල්ලුම් කළා. සරල පශ්නයක්. රුපියල් 
බිලියන 1ක් ෙවන්ෙද්සි කරන තැනට 15ක් ඉල්ලුෙව් ඇයි? හිටපු 
මහ බැංකු අධිපතිතුමා ෙමොකද කෙළේ? 16වන තට්ටුෙවන් 10වන 
තට්ටුවට ඇවිල්ලා 9.00ට පටන් ගත් ෙවන්ෙද්සියට 10.45ට ආවා. 
ෙවන්ෙද්සිය 11.00ට අවසන් ෙවන්න තිබුෙණ්. 10.45ට ඇවිල්ලා 
ගියා, නැවත 12.30ට ආවා. එනෙකොට corridor එෙක්දි ෙවන්ෙද්සි 
sheet එක අතට ලැබුණා.  

ඒෙක් තිෙබනවා දැක්කා, 26ෙදෙනකු ඉල්ලුම් කරලා තිබුණු 
බව; bids 26ක් තිබුණා. Primary dealersලා 16යි. එක්ෙකනා 2, 3 
ඉල්ලුවා. ලංකා බැංකුව අනුන් ෙවනුෙවන් 13ක් ඉල්ලන ෙකොට 
තමන් ෙවනුෙවන් ඉල්ලුෙව් 1යි. පර්ෙපචුවල් ෙටෂරීස් සමාගම 
හැර කිසිම ගැනුම්කරුෙවකු; කිසිම ඉල්ලුම්කරුෙවකු 1කට 
වැඩිෙයන් ඉල්ලුෙව් නැහැ. ඇයි? ෙවන්ෙද්සි කරන්න තිෙබන්ෙන් 
රුපියල් බිලියන 1ක් නිසා. එෙහම නම්, රුපියල් බිලියන 1ක් 
විකුණන්න තිෙබන තැන එකට වැඩිෙයන් විකුණන බව 
පර්ෙපචුවල් ෙටෂරීස් සමාගම දැනෙගන හිටිෙය් ෙකොෙහොමද? මම 
අහන්ෙන් සරල පශ්නයක්. ගෙම් ෙකෙනකුට වුණත් ෙම්ක 
ෙත්ෙරනවා. දැන් ෙමතැනයි කථාව. 20ක් ගන්න කියලා කිව්වා, 
Public Debt Department එෙක් Superintendent, ෙසෙනවිරත්න 
මහත්මිය ඒක පතික්ෙෂේප කළා, නිෙයෝජ්ය Superintendent 
එක්ක. ඊට පස්ෙසේ කිව්වා, එෙහම නම් 10ක් ගන්න කියලා. 
එතෙකොට ඇහුවා, ඇයි 10ක් ගන්ෙන්, අපි බිලියන1යි විකුණන්න 
දැම්ෙම් කියලා. ''නැහැ, මම යන්ෙන් නැහැ, direct 
placementsවලට, 1, 10 කරන්න'' කිව්වා, සල්ලි ඕනෑ නිසා. ඒ 
sheet එෙක් Public Debt Department එෙක් Superintendent, 
Mrs. Seneviratne සටහනක් තැබුවා, මහ බැංකු අධිපතිෙග් 
උපෙදස් අනුව 1, 10ට වැඩි කළා කියලා. එෙහම නම්, ඒ තීන්දුව 
ගත්ෙත් කවුද? හිටපු මහ බැංකු අධිපතිවරයා තමන්ෙග් තනි 
කැමැත්තට, නිලධාරින් විරුද්ධ ෙවද්දි ඒ තීරණය ගත්තා. ඒක 
ලිඛිත සාක්ෂියක්. ''ෙකෝප්''  එෙක් සභාපතිවරයා හැටියට සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා ඊට සාක්ෂි දරනවා ඇති. දැන් ෙම් සාක්ෂි 
ටික ෙන් ඕනෑ කරන්ෙන්. ෙම් ගනුෙදනුෙවන් වුණු අලාභය? 
අන්තිමට අරෙගන ෙම්ක විකිණුෙව් කාටද? EPF එකට. EPF 
එෙක් සල්ලිවලින්ම ලාභය ෙහොයාෙගන EPF එකට පාඩුවක් 
කරලා සල්ලි ටික ෙදනවා. ෙම්ක තමයි කියාදාමය. ෙම්ක තමයි 
සිදු වූ සිදුවීම.  
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සමහර අදහස් පකාශ වුණා, අපි දැන් ෙම් පැත්ෙත් වාඩි ෙවලා 
ෙම්වාට සුදු හුණු ගානවා කියලා. නැහැ. මෙග් කථාව පටන් 
ගත්ෙත් මම ඒක කියලායි. අපි ෙකොතැන හිටියත්, පක්ෂෙය් 
පතිපත්තියත්, නිවැරදි ෙද්ත් කියන්න භය ෙවන්ෙන් නැහැයි කියන 
එක මා ඉතා පැහැදිලිව සඳහන් කරනවා. 

දැන් අපි එතැනින් එහාට යමු. ෙම් වනෙකොට ෙමොකක්ද ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? ෙම් වනෙකොට ෙදවැනි එකත් සිදු ෙවලා. ෙදවැනි එක 
සිදු ෙවන ෙකොට 2014-2015 ලාභය ගැන අනුර දිසානායක 
මැතිතුමා කිව්වා. ඊට මා එකඟ වනවා. 2015-2016 ලාභය එතුමා 
කිව්වා, මා එකඟ වනවා. හරියටම හරි, ශතයටම. තුන්ෙවනි එකත් 
ඒ ආකාරෙයන්මයි. දැන ගැනීමට ලැබී තිෙබන ඒවාෙයන් පමණක් 
පර්ෙපචුවල් ෙටෂරීස් සමාගම ලාභය ලබා තිෙබනවා, රුපියල් 
බිලියන 14කට ආසන්න මුදලක්. අනික් primary dealersලා 
15ෙදනාම අවුරුද්දකදී රුපියල් මිලියන 544ක් ලාභ ලබන ෙකොට 
ෙම් සමාගම පමණක් රුපියල් මිලියන 5,000ක් ලාභ ලබා 
තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් දස ගුණයක්. ෙකොෙහොමද ෙම්ක වුෙණ්? 
රුපියල් මිලියන 300ක පාග්ධනයකින් 2014 ෙපබරවාරි මාසෙය් 
ආරම්භ කරපු ව්යාපාරය අවුරුදු 3කදී උපයපු මුදල රුපියල් බිලියන 
15ක්. ෙම් කාෙග් මුදල්ද? ෙම් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවක 
ෙසේවිකාවන්ෙග් අර්ථසාධක අරමුදල්. එෙහම නම්, ෙම්කට 
සම්බන්ධ වුණු අය කවුද? ෙම්වා ෙහොයන්න ඕනෑ. ෙම් ෙතොරතුරු 
සමහර විට ''ෙකෝප්'' එෙකන් ෙහළිදරව් ෙවලා නැතිව ඇති. එම 
නිසා තමයි ෙම් සඳහා ජනාධිපති ෙකොමිසමක් පත් කිරීෙම් 
වැදගත්කම තිෙබන්ෙන්.  

ෙමන්න එෙහම නම්, ෙම් ෙතොරතුරුත් අහගන්න. පෑන් ඒෂියා 
බැංකුවත්, ඩීඑෆ්සීසී බැංකුවත් පසුව ෙම්කට සම්බන්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම් සිද්ධිෙය්දී ෙනොෙවයි, ඊට පස්ෙසේ ෙම් අය 
ෙවනුෙවන් ඒ අය ෙවනම ලාභ ෙසොයලා තිෙබනවා. පෑන් ඒෂියා 
බැංකුව ෙසොයන්න ඕනෑ. ඩීඑෆ්සීසී බැංකුව ෙසොයන්න ඕනෑ. EPF 
තැරැව්කරුවන්, EPF එෙක් සමහර නිලධාරින්, ජාතික ඉතිරිකිරීෙම් 
බැංකුෙව් පාථමික තැරැව්කරුවන් සහ money brokers, ෙම් 
සියල්ල ෙසොයන්න ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම දැන් ඊළඟ කාරණයට 
එනවා. ඊට පසේසේ සිදුවීම් වුෙණ් කුමන ආකාරෙයන්ද? ෙම්වා 
ඔක්ෙකොම එකිෙනකට සම්බන්ධයි. ඊට පස්ෙසේ කම කිහිපයකට 
සිදු වුණා. එකක්, pump and dump deals with EPF. කාල 
ෙව්ලාව යන නිසා මම ඒක විගහ කරන්න යන්ෙන් නැහැ. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, තවත් කම තිෙබනවා, front running 
සහ insider trading. ෙමතැනදී සිදු වුෙණ්, insider trading කියන 
කමයට. ඊළඟ කමය තමයි concealing portfolio කියන එක.  
Portfolio එක සඟවලා.  ඒක අෙනක් කමය, dealing through 
National Savings Bank. EPF එෙක් හිටපු නිලධාරිෙයක් ජාතික 
ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුෙව් Chief Dealer හැටියට පත් කළා. ඒක 
සම්පූර්ණ විධි විෙරෝධියි. එෙහම පත් කළ එකට එෙරහි වුණු 
නිෙයෝජ්ය කළමනාකාරිණියක් එතැනින් International Division 
එකට මාරු කළා. ෙම්වා manipulations. ෙම්වා කරන්න පුළුවන් 
වුෙණ් එදා පළමුවැනි සිද්ධිය ෙවන ෙකොට; අපි ෙමතැන  ඉඳලා 
කියනෙකොට ඒකට නිසි ෙවලාවට නිසි පියවර ගත්ෙත් නැති නිසා.  
ඒ නිසා ජනාධිපතිතුමාට සිද්ධ වුණා,  කාලය ඉවර වුණාම ඔහු 
නැවත පත් ෙනොකර අලුත් පුද්ගලෙයක් අධිපති හැටියට පත් 
කරන්න. එතැනින් තමයි ෙම්ක නවතින්න පටන් ගත්ෙත්.  

ඊළඟ කමය, bidding without funds and borrowing 
excessively from Central Bank. ෙවලාව නැති නිසා මම ඒක ඊට 

වඩා විගහ කරන්න යන්ෙන් නැහැ. අෙනක unethical 
transactions. සදාචාරාත්මක ෙනොවන හුවමාරු කිරීම්. ඉන් 
පසුවත් ෙමන්න ෙම් කම හෙතන්ම දිගින් දිගටම ෙම්ක සිදු වුණා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමයින් ඇති වන පතිඵල 
ෙමොනවාද? පළමුවැනි එක බැංකු ෙපොලී අනුපාතය ඉහළ ගිහිල්ලා 
තිෙබනවා. ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමාත් ඒක කිව්වා. 2015 
වන විට සියයට 9ට තිබුණු බැංකු ෙපොලී අනුපාතය අද සියයට 15ට 
ගිහිල්ලා, TOD එක සියයට 22න් එහාට ගිහිල්ලා.  ෙදවැනි එක 
මුදල් ෙවෙළඳ ෙපොළ හා ෙකොටස ් ෙවෙළඳ ෙපොළ ගැන මහජන 
විශ්වාසය බිඳ වැටීම. තුන්වැනි එක විෙශේෂෙයන් විෙද්ශ 
ආෙයෝජකයින් දැනට කර ඇති ආෙයෝජනවලින් ඉවත් වීම හා 
අලුත් ආෙයෝජන අඩු වීම. හතරවැනි එක දිගින් දිගටම සිදු වන 
වංචාවලට හවුල් වීම වැඩිවීම. ෙම්ක ආදර්ශයට අර ෙගන අෙනක් 
අයත් ඒක කරන්න පටන් අර ෙගන තිෙබනවා. රැකියා අවස්ථා 
අහිමි වීම හා විරැකියාව ඉහළ යාම. ඇයි, ආෙයෝජනවලට 
අවස්ථාව නැහැ. බැංකු ෙපොලී අනුපාතය ඉහළ ගිහිල්ලා.  

ඊළඟ කාරණය මහ බැංකුව හා රජය ෙකෙරහි විශ්වාසය බිඳ 
වැටීම. ව්යාපාරිකයන් තුළ, ආෙයෝජකයන් තුළ, විෙද්ශ 
ආෙයෝජකයන් තුළ. සමස්ත ආර්ථිකයම පසුබෑමට ලක් වීම හා 
ආර්ථික, සමාජීය හා ෙද්ශපාලන පශ්න  උග වීම. වැට් එෙකන් 
ෙසොයන මුළු ගණන රුපියල් බිලියන 100යි. ෙම් ආයතනෙය් ෙම් 
අවුරුදු තුනට රුපියල් බිලියන 14යි. ෙම් හඳුනා ගත් ෙද්වල්. 
හඳුනා ෙනොගත් ෙද්වල් කීයක් තිෙබනවාද? නම ෙහළි ෙනොකර 
ෙවනත් අයෙග් මාර්ගෙයන් ගිය ඒවා කීයක් තිෙබනවාද? ඒවා 
දිගටම ෙසොයන්න ඕනෑ. ඒක ෙසොයන්න නම් ඒ සඳහා බලතල 
තිෙබන ෙකොමිසමක් අවශ්ය ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, බැලූ බැල්මටම මහ බැංකු 
බැඳුම්කර සිද්ධිය හා ඉන්පසු සිදු වූ සිදුවීම් මත ජනාධිපතිතුමා 
විසින් මහ බැංකු අධිපතිවරයා නැවත පත් ෙනොකිරීමට ගන්නා ලද 
තීන්දුව නිවැරදියි. ඔහු තවමත් උපෙද්ශකයකු ෙලස තබා ෙගන 
සිටීම ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය හැටියට අපි අනුමත කරන්ෙන් 
නැහැ. ෙචෝදනාවක් එල්ල වුණා නම්, තමන්ෙග් නිර්ෙදෝෂීභාවය 
ඔප්පු කරන්න නම් ඔහු එතැනින් ඉවත් කරන්න ඕනෑ.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
තවමත් තියා ෙගන ඉන්නවා ෙන්ද? 

     
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ඔව්.   [බාධා කිරීමක්] මම දන්ෙන් නැහැ. මම ඇමතිවරයා 

නම්, මෙග් අමාත්යාංශෙය් ඉන්න කවුරු හරි සභාපතිවරයකුට 
ෙචෝදනාවක් ආවා නම් මම ඔහුව ඉවත් කරනවා. ඒකයි විෂය භාර 
ඇමතිවරයාෙග් කටයුත්ත.  විෂය භාරව ඉන්න අය ඒක දැන 
ගන්න ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 2015ට ෙපර ද ෙමවැනිම 
සිදු වීම් සිදු වුණා යයි පවසා ඇඟ ෙබ්රා ගන්න පුළුවන්කමක් 
නැහැ. එම නිසා පළමුව ෙකෝප් වාර්තාවට අදාළ සිද්ධිය - 
2015.02.27වැනි දින සිද්ධිය- පිළිබඳව සම්පූර්ණෙයන් පරීක්ෂා 
කරන්න ඕනෑ. අවශ්ය නම් ෙකොමිසමට පුළුවන් එතැනින් එහාට 
ඉස්සරහටද, පස්සටද, ෙකොයි පැත්තටද ෙසොයන්ෙන් කියන එක 
තීන්දු කරන්න.  
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[ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා] 
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ඊළඟ කාරණාව  ෙකෝප් වාර්තාව පදනම් කර ෙගන නඩු 
පවරන්න, ෙම් ෙහළිදරව් වූ කරුණු සාක්ෂි බවට පත් කර ගන්න 
අවශ්ය ෙවනවා. ෙකොමිසමක් පත් කිරීෙම් කියා දාමය යන අතරතුර 
ෙම් වාර්තාවට වටිනාකමක් ලබා ෙදන්න ඕනෑ නිසා ෙම් වාර්තාව 
නීතිපතිට ෙයොමු කරලා අවශ්ය කියා මාර්ගය සමාන්තරව ඒ 
පැත්ෙතන් යා යුතුව තිෙබනවා. 

මම දන්නා නීතිය අනුව නම් එෙහමයි සිදු විය යුත්ෙත්. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම අපරාධ නඩු පිළිබඳ නීතීඥෙයක් 
හැටියට ෙකොළඹ මහාධිකරණෙය් අවුරුදු 10ක් කටයුතු කළා. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙබෝම්බ ගහපු සිද්ධිෙය් නඩුෙව්ත් මම හතරවැනි 
විත්තිකාරයා ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටියා. ෙම් අවස්ථාෙව් මම ඊට 
වඩා  ඒ ගැන කියන්ෙන් නැහැ.  

ඊළඟට, ජනාධිපති ෙකොමිසමක් මඟින් ඉදිරිපත් වන කථිත හා 
ලිඛිත සාක්ෂි, මා මුලින් කිව්වා වාෙග් සාක්ෂි ආඥාපනත අනුව 
දිවුරුම් පිට, හරස් පශ්නවලට මුහුණ දීලා එන සාක්ෂි නිසා ෙමය 
හරියට පධාන අපරාධ නඩුවක non-summary proceeding එක 
වාෙගයි. It is a typical non-summary proceeding. ඒ 
ආකාරෙයන් තමයි ෙම්ක සිදු වන්ෙන්. ඒවා සාක්ෂි හැටියට ඊළඟ 
අදියරට භාවිත කරන්න පුළුවන්. එම නිසා අප එයට එකඟ 
ෙවනවා.  

ගරු නි ෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, බැඳුම්කර වංචාව මඟින් රැස් 
කළ ධනය නිශ්චිතව හඳුනා ගන්න පුළුවන් වන්ෙන් ෙමන්න ෙම් 
ආකාරයටයි. ෙමහිදී විශාල ගණනය කිරීමක් කරන්න ෙවනවා. ෙම් 
පිළිබඳව මනා පළපුරුද්දක් තිෙබන, ෙම් dealingsවලට සම්බන්ධ 
ෙවලා දැනට විශාම අරෙගන තිෙබන අයෙගන් පසුපස 
කණ්ඩායමක් හැටියට  ෙම් කාර්යයට සහෙයෝගය ලබාගන්න 
අවශ්ය ෙවනවා. නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙහෝ ෙපොලීසියට එය 
ලබාගන්න හැකියාවක් නැහැ. ඒක ෙකොමිසමකට ලබාගන්න 
පුළුවන්කම තිෙබනවා. COPE එකටත් සම්පත් දායකයන්ෙග් 
සහාය ලබාගන්න පුළුවන්. මම එයට උදාහරණයක් කියන්නම්.  

පළමුවැනි COPE එෙක්දි මහ බැංකුෙව් හිටපු නිෙයෝජ්ය අධිපති 
විෙජ්වර්ධන මහත්මයා ඇවිත් අපට මුලින්ම පැහැදිලි කිරීමක් 
කළා. ෙම් සෑම සිද්ධියක්ම යටපත් කිරීමට ගන්නා සෑම 
පයත්නයක්ම මහජන විශ්වාසය බිඳ වැටීමට ෙහේතුෙවලා තිෙබන 
බව අද ඉතාම පැහැදිලිව ෙපෙනන කාරණයක්. එෙහම නම් ඒ 
විශ්වාසය නැවත ෙගොඩනඟන්න ඕනෑ. එය ෙගොඩනඟන්න ඕනෑ 
තැනට ෙමය ෙගන යන්න ඕනෑ. ෙමවන් කම මඟින්, ෙම් දක්වා සිදු 
කර ඇති වංචා මඟින් ෙමම සමාගම උපයා ඇති මුදල ෙවනම 
ගණනය කරන්න ඕනෑ. එය යම් කාලයක් ගත වන, ඉතා සූක්ෂ්ම 
ෙලස කළ යුතු කාර්යයක්.  ෙම් පිළිබඳ දැනුම තිෙබන පිරිස් ඒ 
සඳහා අවශ්ය ෙවනවා.  

ඊළඟ කාරණය ෙමයයි. ෙම් තුළින් සිවිල් නඩුවක්, අපරාධ 
නඩුවක් සහ ෙම් සියලු අලාභය අය කර ගැනීෙම් කියාදාමයකට 
යාෙම් හැකියාව විවෘත ෙවනවා. ෙමහිදී තවත් වැදගත් කරුණක් 
සඳහන් කළ යුතුව තිෙබනවා. ඒක තමයි,  ෙම් පිළිබඳව ෙසොයා 
බලන්න ජනාධිපතිතුමා විසින් ෙකොමිසමක් පත් කිරීම. එම 
ෙකොමිසම පත් කිරීම ඔස්ෙසේ අද ඇතිවී තිෙබන තත්ත්වය, ෙම් හා 
සමගාමීව ඒ කටයුත්ත කර ෙගන යාමට තිෙබන්නා වූ හැකියාව අප 
අගය කළ යුතුයි.  

ඊළඟට, මම ෙම් කාරණයත් සඳහන් කරන්න ඕනෑ.  
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා තව ෙකොයි තරම් ෙව්ලාවක් 

ගන්නවාද?  

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
මම තව විනාඩි ෙදකයි ගන්ෙන්, ගරු නිෙයෝජ්ය 

කථානායකතුමනි. 

ෙම් තිෙබන ෙද්ශපාලන වාතාවරණය තුළ පැත්තක ඉඳෙගන 
ෙකෙනකුට අහන්න පුළුවන්, "ඇයි මීට කලින් ෙමය ෙනොකෙළේ?" 
කියා. එතෙකොට අනික් පැත්ෙතන් ෙපරළා පශ්න කරන්න පුළුවන්, 
"COPE එකක් කලින් කියාත්මක වුණා. එහි වාර්තාව ඉදිරිපත් 
කරන දිනෙය් පාර්ලිෙම්න්තුව විසුරුවා හැරියා. අලුත් 
පාර්ලිෙම්න්තුවක් ආවා. ඒ සියල්ල අෙහෝසි වුණා ෙන්ද?"  කියා. 
අලුත් පාර්ලිෙම්න්තුව නව COPE එකක් පත් කළා. මාව එහි 
සාමාජිකෙයක් කෙළත් නැහැ. -මම පළමුවැනි COPE එෙක් සිටි 
නිසා ෙවන්න ඇති. නමුත්, සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමන්ලා 
එම කාරක සභාෙව් ඉඳලා ඒ කාර්ය භාරය හරියට කළා.- එෙසේ 
ෙනොකරන්න ෙහේතුව තමයි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට අයිති 
කියාදාමයන් ෙමතැන සිද්ධ වීම. ඒ සිදුවීමට යම් බාධාවක් වුණාය 
කියන්න පුළුවන් ෙකෙනක් නැවත ෙචෝදනාවක් එල්ල කරන්න 
පුළුවන්, එෙසේ ෙකොමිසමක් පත් කළා නම් ඔය ෙචෝදනාව ෙවනත් 
ආකාරයකින් එල්ල කරන්න. එම නිසා ෙකොමිසමක් පත් කිරීම 
කියන කාරණය කල් යල් බලා, නියමිත ෙව්ලාෙව්දී ගත් නිවැරදි 
තීන්දුවක් හැටියටයි මා දකින්ෙන්. ෙම් තුළින් කරුණු යටපත් 
කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ෙමොකද, ෙම් සියල්ලම විවෘතව සිදු 
ෙවනවා. COPE එක කාරක සභා කාමරෙය් ෙන්, රැස් ෙවලා 
සාකච්ඡා වන්ෙන්.  

 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාෙගන් එක කාරණයක් අහන්න 

කැමැතියි. ඔය තත්ත්වය ළඟා කරගන්න නීතිපතිතුමාට තමන්ෙග් 
කියාදාමය ඉදිරියට ෙගන යන්න පුළුවන් ෙන්. 

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
අනිවාර්යෙයන්ම පුළුවන්. හැබැයි ගරු මන්තීතුමනි, 

නීතිපතිතුමා  ෙගන යන ඒ කියාදාමය භාර ෙදන්ෙන් 
ෙපොලීසියටයි. දැන් ඔබතුමන්ලාෙග් පැත්ෙත්ම කීපෙදෙනක් 
කිව්වා ෙන්, ෙපොලීසිෙය් එක්ෙකනා නීතිය නවන ෙකෙනක් 
කියලා. එතුමා ෙකොෙහොම නවයිද අප දන්ෙන් නැහැ. [බාධා 
කිරීමක්]  ඔව්. ෙමොකද, ඒ ගැන විවිධ කථා තිෙබනවා. එම නිසා 
ෙම් ද්විත්ව කමයම -කම ෙදකම- ෙගන යන එක ෙහොඳයි.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ආණ්ඩුවට ගියා ෙන්.  
 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ඔබතුමන්ලා මතක තියාගන්න, අප ඇත්ත කියන්නයි, අෙප් 

පතිපත්තිය පකාශ කරන්නයි භය ෙවන අය ෙනොෙවයි. අප ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අවුරුදු 15ක් කැබිනට් ඇමතිවරු  හැටියට සිටියා. 
එම නිසා අපට ෙමහි නැවත ඉෙගන ගන්න ෙදයක් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා ඉතාම පැහැදිලිව සඳහන් 
කරනවා පථමෙයන්ම ෙම් සිද්ධිය පරීක්ෂා කරලා ඒ පිළිබඳව 
වාර්තාව ඉදිරිපත් කළ යුතුව තිෙබන බව. ඉන් එහාට යා යුතුය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කියා ෙකොමිසම අදහස් කරනවා නම් එය ෙකොමිසම විසින්ම තීන්දු 
කරනවා ඇති. එය එතැනට අයිති කාර්යයක්.  

COPE එෙක් කාර්ය භාරය ඒ අය කරලා තිෙබනවා. ඒක තමයි 
අපි ෙම් විවාද කරන්ෙන්. ඒක ඒ ආකාරෙයන් සිදු ෙවනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම COPE එෙක් සියලුම සාමාජිකයන් වන අෙප් 
හිතවත් ගරු මන්තීතුමන්ලා ඉතාම ෛධර්ය සම්පන්නව ෙම් 
වාර්තාව ඉදිරිපත් කළා.  

එක අවස්ථාවකදී මා දැක්කා, පාද සටහනක් - footnote එකක්- 
ගැන කථා කරනවා. ඒ ගැන මා දන්ෙන් නැහැ. මෙග් පශ්චාත් 
උපාධියට මා executive summaries ලියා තිෙබනවා; thesis ලියා 
තිෙබනවා. අපි අනන්තවත් වාර්තා දැකලා තිෙබනවා. ඒ වාර්තාවල 
footnotes තිෙබනවා මා දැකලා නැහැ. පාද සටහනකින් - 
footnote එකකින්- කරන්ෙන් යම් කාරණයක් තවදුරටත් විස්තර 
කරන එකයි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, තත්පරයකින් අවසන් 

කරන්නම්.  

ෙවනම මතයක් footnote එකකින් සඳහන් කරන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ.  

 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
ගරු ඇමතිතුමනි, - 

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට අවස්ථාව 

ෙදනවා.  

සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාෙග් සභාපතිත්වෙයන් පැවති 
COPE එකට කලින් පැවති COPE එෙක් හිටපු සාමාජිකයකු 
හැටියට මෙග් අත්දැකීම් ද සමඟ මම කියන්න කැමැතියි, 
විෙශේෂෙයන් ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මැතිතුමාට අපි ගරු කරන්න 
ඕනෑ, එතුමා විශිෂ්ට කාර්ය භාරයක් සිද්ධ කළා, නමුත් 
අවාසනාවකට එතුමාෙග් ඒ වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන්න බැරි වුණු 
බව. එය ඉදිරිපත් කළා නම් වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමනි, 
ෙම් වාර්තාවට කලින් ඒ වාර්තාව  2015 අවුරුද්ෙද් ජුනි මාසෙය් 
23වන දා සභාගත ෙවනවා. එෙහම නම් ෙම් කටයුතු ෙමතරම් 
පමාද වන්ෙන් නැහැයි කියන එකත් මා සඳහන් කරන්න ඕනෑ.  

ගරු මන්තීතුමනි, දැන් පශ්නය අහන්න. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
කාලය පිළිබඳව පශ්නයක් තිෙබනවා. 

ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
ගරු ඇමතිතුමනි, නිවැරැදි කර ගන්න ඕනෑ ගැටලුවක් 

තිෙබනවා. ෙම් සිද්ධියට අගමැති රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා 
සම්බන්ධ නිසා අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා කඩිනමින් ෙම් 
ගැටලුව විසඳා ෙදයි කියා ඔබතුමන්ලා විශ්වාස කරනවාද? 

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ෙම් රෙට් ෙකොමිෂන් සභා පිහිටුවන කමය පනත් තුළින් 

සම්මත ෙවලා තිෙබනවා. ඒ පනත අනුව විෙශේෂ ජනාධිපති 
ෙකොමිසමක් පත් කරන්නත් පුළුවන්; සාමාන්ය ජනාධිපති 
ෙකොමිසමක් පත් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ ෙදන වරෙම් - mandate 
එෙක්- අනිවාර්යෙයන්ම ඉතා පැහැදිලිව සඳහන් කරන්න ඕනෑ, 
"ෙමන්න කාල සීමාව, ෙමන්න විමර්ශනයට ලක් විය යුතු කරුණු" 
කියලා. එෙහම තමයි නීතිෙය් සඳහන් ෙවන්ෙන්. ඒ ආකාරයට 
සඳහන් කළාට පස්ෙසේ ඕනෑම ෙකොමිසමක් නිශ්චිත කාලය තුළදී 
එය ලබා ෙදන්න බැඳී සිටිනවා. හැබැයි එකක් මතක තබා ගන්න. 
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ගිෙයොත් එෙහම බැඳීමක් නැහැ. ෙම් 
ෙදක අතර ෙවනස ඒකයි. පැහැදිලිද? 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු සුසිල්ෙපේමජයන්ත ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත 

කාලය අවසානයි. 
 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඊළඟට, ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 3.07] 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, බැඳුම්කර සිද්ධියට අදාළ 

COPE වාර්තාව පිළිබඳ විවාදෙය්දී කරුණු කිහිපයක් ඉදිරිපත් 
කරන්න මා කැමැතියි. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් විවාදය ඇත්තටම පසු 
ගිය මාස ගණනාවක් තිස්ෙසේ රට තුළ සිද්ධ ෙවමින් තිෙබන 
ෙදයක්. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් විවාදය ෙයෝජනා කරපු ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුෙණ් නායක අනුර දිසානායක මන්තීතුමාෙග් පැත්ෙතන් අපි 
දැනටමත් ෙම් COPE වාර්තාව පිළිබඳව පැහැදිලි කරුණු රාශියක්  
ෙපන්වා දුන්නා. ෙම් දූෂණය සිද්ධ ෙවලා තිෙබන විධිය, ෙම් 
දූෂණයට සම්බන්ධ පර්ෙපචුවල් ෙටෂරීස් සමාගම රුපියල් මිලියන 
13,000කට වැඩි ලාභයක් මාස 21ක් වැනි ෙකටි කාලයක් තුළ 
ලබා ෙගන තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද, ඒ වාෙග්ම අනිකුත් primary 
dealersලා සියයට 31ක වාෙග් ලාභයකට ගිහින් තිබියදී 
පර්ෙපචුවල් ෙටෂරීස් ආයතනය පමණක් සියයට 1,830ක ලාභයක් 
ලබා ගත්ෙත් ෙකොෙහොමද කියන කරුණු සම්බන්ධෙයන් අපි ඉතා 
පැහැදිලිව ෙපන්වා දුන්නා. ෙහොරාත් ඉන්නවා, ෙහොරා ෙවනුෙවන් 
ඔත්තු බලපු ෙකනාත් ඉන්නවා, කපපු ෙකෙසල් කැනත් අහුෙවලා 
තිෙබනවා, අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා සහ ආණ්ඩුව මැද 
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ඉඳෙගන ෙහොරා සහ ෙහොරාට උදවු කරපු පුද්ගලයන් ආරක්ෂා 
කරනවාය කියලා අපි ෙපන්වා දුන්නා. ඒ නිසා මා හිතන්ෙන් ෙම් 
සම්බන්ධව නැවත හාරා අවුස්සමින් යන්න විෙශේෂ කාලයක් 
නාස්ති කිරීම අවශ්ය නැහැ කියලායි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමතැන තිෙබන ෙලොකුම 
පශ්නය තමයි, ෙම් බැඳුම්කර වංචාව අෙප් රෙට් ඉතිහාසෙය් 
ෙලොකුම වංචාවලින් එකක් වීම කියන කාරණය මා මුලින්ම 
කියන්න කැමැතියි.  

හැම ආණ්ඩුවක්මත්, -පසු ගිය ආණ්ඩුවත්, ෙම් ආණ්ඩුවත්, 
කලින් ආණ්ඩුත්- ඒවාෙය් නිලධාරිනුත්, ඒවාෙය් ෙද්ශපාලන 
නායකෙයෝත් ෙහොරකම් කරලා තිෙබනවා. නමුත්  ෙම් නිශ්චිත 
සිද්ධිය ගත්ෙතොත්, ඉතා පැහැදිලිවම, මහ බැංකුෙව් හිටපු අවංක, 
ෙකොන්ද පණ තිෙබන නිලධාරින් නිසා ෙම් සිද්ධිය අමු අමුෙව් 
එළියට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ෙම්ක වාර්තාකරණයක් සහිතව වුණු - 
recorded - ෙහොරකමක්. අද අපිට පාර්ලිෙම්න්තුව සහ ෙම් රෙට් 
ජනතාව විධියට ෙම් වංචාව පිළිබඳව ෙමතරම් කරුණු කියන්නට 
පුළුවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන් සුළු නිලධාරින් -උගත් නමුත් 
තනතුරුවලින් පහළ නිලධාරින්- තමන්ෙග් රැකියාව සහ තමන්ෙග් 
ජීවිත ආරක්ෂාව පැත්තකින් තියලා රට ෙවනුෙවන් ඇත්ත කියන 
නිසා. ඒ මත පදනම් ෙවලා තමයි COPE එක කටයුතු කෙළේ.  

අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව ගැන 
කථා කළා. අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් 
සභාව කටඋත්තර සියල්ල අරෙගන ෙම් පරීක්ෂණය අවසන් 
කරලා දැන් මාස ගණනාවක් ෙවනවා. අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 
විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් දිල්රුක්ෂි ඩයස් විකමසිංහ මැතිනිය 
අධ්යක්ෂ ෙජනරාල්ව සිටිය කාලෙය්දී ෙම් වංචාව පිළිබඳව 
නිලධාරින්ෙගන් සියලුම සාක්ෂි සටහන් ලබාෙගන අවසන් කරලා 
තිෙබන්ෙන්. නඩු දාන්ෙන් නැත්ෙත් ෙද්ශපාලන ෙහේතුවක් නිසා 
බව අපි දන්නවා. ෙමොකද, මැද්ෙද් ආණ්ඩුව ඉන්නා නිසා.  

එම නිසා ෙම් මහ බැංකුෙව් නිලධාරින්ට මුලින්ම ස්තුතිවන්ත 
ෙවන්න ඕනෑ.  ෙමොකද, ෙම් දූෂණයට විරුද්ධව හැම ෙදයක්ම 
minute කළ, හැම ෙදයක්ම ලියපු, ඒ කරුණු අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව්දී, පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  COPE 
එෙක්දී සහ ෙවනත් තැන්වලදී භය නැතිව කියපු සාමාන්ය නිලධාරි 
මහත්ම මහත්මින්ට අපි ගරු කරනවා.  

විගණකාධිපතිතුමා ඇතුළු නිලධාරි මණ්ඩලය නිසා තමයි 
ෙම්ක ෙමතරම් ශක්තිමත්ව ඉදිරියට ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්. අද වන 
විට ජනාධිපතිතුමා ජනාධිපති ෙකොමිෂන් සභාවක් පත් කරලා 
තිෙබනවා. ඒක පත් කළ එක ෙහොඳයි. මම දන්ෙන් නැහැ, 
පරීක්ෂණ වැඩි ෙවලා, පරීක්ෂණ කැලයක් ෙවලා, -දැන් සිද්ධිය 
ෙවලා අවුරුදු 2ක් ෙවනවා.- තවත් ජනාධිපති ෙකොමිෂන් සභා පත් 
කරලා ෙම්ක අනන්තයට කල් දාන්නද හදන්ෙන් කියලා. ෙමොකද, 
දැන් ෙම්ෙක් නඩු අහන්නට ෙදයක් නැහැ, ෙම්ක ඔප්පු ෙවලා 
ඉවරයි. ෙම්ක ගැන සාක්ෂි සටහන් සියල්ල අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් තිෙබනවා. COPE එක 
උසාවියක් ෙනොෙවයි. නමුත් අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිෂන් සභාව කටයුතු කරන්ෙන් අධිකරණයකට කිට්ටු 
ආකාරෙයන්. ඒෙක් පරීක්ෂණ  සියල්ල අවසන් ෙවලා තිෙබනවා. 
නැවත නැවත පරීක්ෂණ කමිටු පත් කිරීෙමන් තමන්ට ෙද්ශපාලන 
ලකුණු දා ගන්නට කල්පනා කරනවා ෙවන්නට පුළුවන්. නැත්නම් 
ජනාධිපතිවරයාට ඔය ෙකොමිසම පත් කරන්නට තිබුෙණ් මීට 
අවුරුදු එකහමාරකට කලින්. ඔය ජනාධිපතිලා, අගමැතිලා ඒ 
ෙද්ශපාලන  ෙපෞරුෂෙයන් කටයුතු කෙළේ නැහැ. ඒකයි ඇත්ත. ඒක 
COPE එකට පැෙටව්ෙවත් ඔය කවුරුත් තමන් ඇඟ ෙබ්රා ගන්න. 
ඒක අපි දන්නවා. නමුත් අපි දැන් එය පතික්ෙෂේප කරන්ෙන් නැහැ.  

එතුමා ජනාධිපති ෙකොමිෂන් සභාවක් පත් කිරීම වැරදියි 
කියලා  කියන්ෙන් නැහැ. නමුත් ඕවා පත් කරන්න තිබුෙණ් 
ෙබොෙහොම කලින්. ඇමතිවරයා කිව්වා ෙන් එහි තිෙබන බලතල 
ගැන. අද ෙම් සම්බන්ධව debate එක තිෙබනවා,  ඊෙය් උ ෙද් 
SMS එක එනවා, "ජනාධිපතිතුමා ෙකොමිෂන් සභාවක් පත් 
කරනවා" කියලා. ෙම්වාෙය් තිෙබන ෙද්ශපාලනය ෙත්ෙරන්ෙන් 
නැති බබ්බු කවුරුත් ෙම් රෙට් නැහැ. නමුත් විගණකාධිපතිතුමා 
ඇතුළු නිලධාරි මණ්ඩලය නිසා තමයි ෙම්ක නිශ්චිතව ෙමෙහම 
එළියට ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම මුලින්ම කියන්නට 
කැමැතියි, වංචාවක් ෙවන එක ෙනොෙවයි පශ්නය, වංචාවක් වුණාට 
පසුව ඒක ෙපන්වලා දුන්නාම ඒක හදා ගන්න මහන්සි ෙනොෙවන 
එකයි වැරැද්ද කියන කාරණය. මම හැම දාම කියන ෙදයක් තමයි 
අපි ගමනක් යන විට වාහනය වැරදි පාරකට හැෙරව්ෙවොත්, "පාර 
වැරදියි, හරවන්න" කියලා අපට navigation system එෙකන් 
කියද්දී, "වැරදි පාෙර් යන්ෙන්, හරි පාරට හරවන්න" කියලා අපට 
ෙවනත් අය ෙපන්වලා ෙදද්දී, අපි හරි පාරට හරවන්ෙන් නැත්නම් 
කවදාවත් අපට හරි පාරට එන්න බැහැ. ෙම් බැඳුම්කර ගනුෙදනුෙව් 
තිෙබන ෙලොකුම පශ්නයත් ඒකයි. ෙම් වැරැද්ද කරන්න 
අගාමාත්යවරයා උපෙදස් දුන්නාද, ෙහොරකම කරන්න 
අගාමාත්යවරයා උපෙදස් දුන්නාද නැද්ද කියන එක ෙවනම 
කථාවක්. නමුත් ෙම් ෙහොරකම දැක්කාට පසුව, දැනට මාස 22ක් 
තිස්ෙසේ ෙම් ෙහොරකම ආරක්ෂා කරන්නට ෙම් ආණ්ඩුව කටයුතු 
කිරීම නිසා අද ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අද ලංකාෙව් එකම 
ෙහොරකම බවට ෙම්ක පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒකත් ඇත්ත  
ෙනොෙවයි ෙන්.  

දැන් මට ෙම් විවාදය අහෙගන ඉන්න විට හිතුණා, -
මන්තීතුමන්ලාට නිසි ෙගෞරවය ඇතිවයි මම ෙම් කියන්ෙන්-  
ෙහොරකම් ගැන වැඩිෙයන්ම රිෙදන්ෙන් ෙහොරුන්ට කියලා. මට 
හිෙතනවා, ෙහොරකම් ෙනොකරන අයට වඩා ෙහොරුන්ට රිෙදනවා 
වැඩියි කියලා. ෙමොකද, ෙහොරු හිතනවා, තමන්ට ෙහොරකම් 
කරන්න තිබුණු ෙදයක් ෙන් ෙම් ෙවනත් අය ෙහොරකම් කරලා 
තිෙබන්ෙන් කියලා. අපි ෙම් පශ්නෙය්දී දකින ෙද් තමයි, 
අගාමාත්යතුමා ඇතුළු ෙම් ආණ්ඩුෙව් නායකයන් ඉතා වගකීෙමන් 
ෙම් දූෂණය ආරක්ෂා කරනවා කියන එක. ඒකයි ෙමතැන තිෙබන 
ෙලොකුම පශ්නය. 

එම නිසා  සිදුෙවලා තිෙබන ෙදය තමයි ලංකාෙව් ඉදිරියට 
තවත් සිදුෙවන වංචා දූෂණ ගැන, ෙවච්ච ෙද්වල් ගැන, ෙවමින්  
තිෙබන ෙද්වල් ගැන ෙහොඳ අවධානයක් ෙයොමු ෙනොවීම. එම නිසා 
විගණකාධිපතිතුමාෙග් ෙදපාර්තෙම්න්තුවටත් මහ බැංකුෙව් 
නිලධාරි මණ්ඩලයටත් ස්තුති කරන අතරම විෙශේෂෙයන්ම ගරු 
කථානායකතුමාට ස්තුති කරන්න මම කැමතියි. ඒක මම කියන්න  
ඕනෑ. ෙමොකද, මෙග් සෙහෝදර ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 
මන්තීතුමා ෙමම  කමිටුෙව්  සභාපති වශෙයන් ක ටයුතු කරද්දී  
එතුමාට කුමන පීඩනයක් එල්ල වුණාද කියා මම දැක්කා.  

ගරු කථානායකතුමා ඒ අවස්ථාවන්වලදී සභාපතිතුමාට 
අවශ්ය කරන පරිදි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගරුත්වය රැෙකන ආකාරයට 
කටයුතු කරන්නට ඉඩ කඩ අරෙගන දුන්නා; ඒ ෙපෞරුෂය අර 
ෙගන දුන්නා කියා මා තදින් විශ්වාස කරනවා. එතුමා එය ආරක්ෂා 
කළා. එවැනි කථානායකවරෙයක් සිටීම ගැන අපි සතුටු ෙවනවා. 
අපට ඒක කියන්න ලජ්ජා නැහැ. අපට ඒක කියන්න පශ්නයක් 
නැහැ. එතුමා ෙවන පක්ෂයක නායකෙයක්. නමුත් අපි එතුමාට ඒ 
ගරුත්වය නිසි ෙලස ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ ෙකෝප් කාරක සභාෙව් 
නිදිවරාෙගන කටයුතු කළ නිලධාරි මහත්ම මහත්මීන් ගරු 
කථානායකතුමා විසින් ඇගයීමට ලක් කළා. ඒ ඇගයීම කෙළේ 
ෙමොකටද? පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හුඟක් නිලධාරින් කැපෙවලා වැඩ  

201 202 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

කරනවා. නමුත් ෙකෝප් කාරක සභාෙව් නිලධාරින්ට විෙශේෂ 
ඇගයීමක් ගරු කථානායකතුමා  කළා,  සභාපති ගරු සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාෙග් ඉල්ලීම මත. නමුත් ඒක  
කථානායකතුමා  මට්ටමින් කළා.  යම් කිසි ෙදයක් කරන්න කැප 
ෙවන මිනිසුන්ට ශක්තිය ෙදන  එක තමයි රටක නායකයින්ෙග් 
වගකීම. ඒක ෙකෝප් එෙක් විගණකාධිපතිතුමාට හම්බු ෙවනවා අපි 
දැක්ෙක් නැහැ, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. 

ෙම් බැඳුම්කර වංචාව සම්බන්ධ ඉලක්කම් කියන්න කලින් මම 
කරුණු ෙදක තුනක් කියන්න කැමතියි. එකක් නම්, ෙම් බැඳුම්කර 
වංචාව සිද්ධ වුණාට පස්ෙසේ එය ආරක්ෂා කරන්න ගත් කියාවලිය 
තමයි අද රෙට්  හුඟක් පශ්නයකට ලක් ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  
නැත්නම්  පසු ගිය රජෙය් ආයතන 19ක  වංචා  දූෂණ, නාස්තිය 
පිළිබඳ වූ ෙකෝප් කාරක සභා වාර්තාවක් ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 
මන්තීතුමා  ඉදිරිපත් කළා. ඒ වාර්තාෙව් තිෙබනවා, රුපියල්  ෙකෝටි 
33,000ක නාස්තීන් ගැන. ෙම් වංචාව රුපියල් ෙකෝටි 15, 500ක් 
කියා තමයි කියන්ෙන්. ෙම් ෙදක එකතු වුණාම රුපියල් ෙකෝටි 
පණස් දාහක්. නමුත් බැඳුම්කර වංචාව ෙමතරම් මතු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් එය  ආරක්ෂා කරන්න -[බාධා කිරීමක්] ෙකෝටි 
පහෙළොස් දාහක් කියලා ෙන්  කියන්ෙන්. දැන් බිලියන  145ක් 
කියා කියනවා. එක එක්ෙකනා එක එක ඉලක්කම් කියනවා. ඒ 
ෙමොන ඉලක්කම කිව්වත් ෙම් පශ්නය ෙද්ශපාලන පශ්නයක් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් දූෂිතයන් ආරක්ෂා කරන්න ආණ්ඩුව ක ටයුතු කරන 
නිසායි. එම නිසා අද සිදු වී තිෙබන්ෙන් අෙනක් දූෂණ පිළිබඳව 
අවශ්ය අවධානය ෙයොමු වන්ෙන්ත් නැති වීමයි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් විවාදෙය්දී,  ෙම් දූෂණය 
ආරක්ෂා කිරීමට අදාළව ෙම් ආණ්ඩුෙව් කටයුතුවලදී ඉතාම තදට 
දැනුණු ෙදයක්  තමයි, හිටපු මහ බැංකු අධිපතිවරයා සිටිතාක් කල් 
එහි නිලධාරින්ට විශාල බලපෑමක් කිරීම. අර්ජුන මෙහේන්දන් 
ඉන්නතාක් කල් පහළ නිලධාරින්ට හුඟක් බලපෑම් කළා. ඊට 
පස්ෙසේ විගණකාධිපතිතුමා අල්ලා ගත්තා. විගණකාධිපතිතුමාට 
ඉතාම දරුණු ආකාරයට බලපෑම් කළා. ඒක ෙකොච්චරද කියනවා 
නම්, එතුමාට ෙකෝප් කාරක සභාව ඇතුෙළේදීත් එළිෙය්දීත් ඊට 
අදාළ කරන බලපෑම් කළා.  

  ෙම් බැඳුම්කර ගනු-ෙදනුව තිෙබන අවස්ථාෙව්දීම                    
මුදල් අමාත්ය ගරු රවි කරුණානායක මැතිතුමා විසින් 
විගණකාධිපතිවරයාෙගන් ඉල්ලීමක් කර තිබුණා, 2008 අවුරුද්ෙද් 
සිට ෙකරුණු සියලුම බැඳුම්කර ගනු - ෙදනු පිළිබඳව විගණනයක් 
කර වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්නය කියා. අද මම ගරු සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති මන්තිතුමාෙග් අවෙබෝධය හා අවසරය ඇතිව එහි  
පිටපත්  සෑම ෙදනාෙග්ම අවෙබෝධය සඳහා සභාගත* කරනවා.  

අෙනක් මන්තීතුමන්ලා ටත් එය ලැෙබයි. ෙම් වාෙග් ෙකොන්ද 
ෙකලින් තිෙබන නිලධාරින් ගැන අපි ආඩම්බර ෙවනවා. 
විගණකාධිපතිතුමා 19වන පි ටුෙව් ෙමන්න ෙමෙහම සඳහන් කර 
තිෙබනවා.  

"2008 වර්ෂෙය් සිට 2016 වර්ෂය දක්වා අවස්ථා 2136කදී  කර 
තිබු බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම්වලට අදාළ පශ්න 10කට පිළිතුරු 
සැපයීම සඳහා  1997 වර්ෂෙය් සිට ආරම්භ කර තිබූ බැඳුම්කර 
නිකුත් කිරීම් කියාවලිය පිළිබඳ ගැඹුරින් පරීක්ෂා කළ යුතු වුවද,  

මුදල් අමාත්යවරයාෙග් ෙනොඉවසිලිමත්  සහ ආචාරශිලීත්වෙයන් 
ෙතොර  සිහි  කැඳවීම් ෙහේතුෙවන්  එවැනි ගැඹුරු පරීක්ෂාවන් සඳහා  
පමාණවත් කාලයක් ෙමම කාර්යය සඳහා ෙයදවිය ෙනොහැකි වීම" 
කියා. එතුමා ෙකොන්ද ෙකළින් තියාෙගන එෙහම ලියා 
තිෙබනනවා. මුදල් ඇමතිතුමා යවපු ලියුම්  හුඟක් ෙමහි තිෙබනවා. 
එතුමා ෙම් සම්බන්ධෙයන් හුඟක් හදිසි කළා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, COPE Report එක එන්න කලින්, ෙම් 
ෙහොරකම වහන්න පසු ගිය ආණ්ඩුෙව් ෙහොරකම් ෙපන්වන්න 
හැදුවා. ෙහොරකම කවුරු කළත් ෙහොරකම හැටියට ගන්න ඕනෑ.  

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
ඒ වාර්තාව අපට ලැබිලා නැහැ. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඒක තමයි මම කිව්ෙව්, "ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 

මන්තීතුමාට ලැබුණු වාර්තාව මම සභාගත කරනවා" කියලා. අපට 
ෙම් වාර්තාව ඉල්ලන්න පුළුවන්. ෙම්ක මුදල් ඇමතිවරයා කරපු 
ඉල්ලීම මත සකස් කළ වාර්තාවක්.  

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
එම වාර්තාව අපට ලැබිලා නැහැ. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔබතුමා ඒම වාර්තාව ඉල්ලන්න.  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ඉල්ලන්ෙන් ෙමොකටද?  අපට ෙදන්න එපා යැ.  

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මෙගන් ඉල්ලලා හරියන්ෙන් නැහැ. ගරු 

කථානායකතුමාෙගන් ඉල්ලන්න. ෙම්ක COPE එකට ලැබුණු 
වාර්තාව. මන්තීවරු ඔක්ෙකෝටම ලැබුණු එකක් ෙනොෙවයි. එතුමා 
ඒකට උත්තර ෙදයි. ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ රාජ්ය අමාත්යතුමාට මම 
අනිවාර්යෙයන් ෙම් වාර්තාව ෙදන්නම්.  

මම කිව්ෙව් නිලධාරින් ෙම් වාෙග් ෙකොන්ද ෙකළින් තබාෙගන 
ලියන එක අෙප් රෙට් අනාගතයට අතිශය වැදගත් කියන එකයි. 
ඇමතිවරු හිතාෙගන ඉන්නවා, නිලධාරින් හරහා තමන්ෙග් ඕනෑ 
වැඩක් කර ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ නිසා ෙකොන්ද පණ නැතිව 
වැඩ කරන, ඇමතිවරුන්ට "Yes, Sir", "ඔව් සර්", "හා, සර්", 
"නවන්නම්, සර්" කියන නිලධාරින් ෙමම නිලධාරින්ව ආදර්ශයට 
ගන්න.  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
කලින් ආණ්ඩුව කාලෙය් ඒ වාෙග් නිලධාරින් හිටියා. 
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[ගරු බිමල් රත්නායක මහතා] 

———————————- 
* ලියවිල්ල ඉදිරිපත් ෙනොකරන ලදී. 
  ஆவணம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்ைல. 
  Document not tendered. 
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 ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
කලින් ආණ්ඩුව කාලෙය්ත් එතුමන්ලා එෙලස කටයුතු 

කරන්න ඇති. දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා හිතන්ෙන්, 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව නිසායි ෙම් නිලධාරින් ෙකොන්ද  
ෙකළින් තියාෙගන ඉන්ෙන් කියලා. [බාධා කිරීම්] දැන් ඒකෙන් 
තමුන්නාන්ෙසේලා කියන්න හදන කථාව. [බාධා කිරීම්] මම 
හිතන්ෙන් එෙහම ෙනොෙවයි. තමුන්නාන්ෙසේලාට ඕනෑ ෙමොකක්ද? 
තමුන්නාන්ෙසේලා එක නිලධාරිෙයකුට ෙහෝ ෛධර්යය දීලා 
තිෙබනවා නම් තමයි ඔය කථාව කියන්න පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන්. 
[බාධා කිරීම්] නැහැ. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒකට 
ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ ෙම් රෙට් ජනතාවට. අද වුණත් - [බාධා 
කිරීම්] දැන් මට කථා කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න ෙකෝ. බාධා 
ෙනොකර අහෙගන ඉන්නෙකෝ. ෙම් අවස්ථාව ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන් 
- [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
එදා COPE වාර්තාවල ෙමොනවාවත් තිබුණාද? වාර්තාව 

විතරයි. තිබුණු ඒවා කියන්න ෙකෝ. 
 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
හරි හරි. ෙපොඩ්ඩක් අහෙගන ඉන්න.  
මම කියන්න හදන්ෙන්, අද ෙම් තත්ත්වය ඇති කරලා 

තිෙබන්ෙන් ෙම් රෙට් ජනතාවයි කියන එක. ෙම් රෙට් ජනතාව ෙම් 
ෙදෙගොල්ලන්ෙගන් කාටවත් හරියට බලය දුන්ෙන් නැහැ; ෙදකට 
ෙබදලා  බලය දුන්ෙන්. ඒ නිසා ආණ්ඩුවක් අටවා ගන්න සිදු වුණා, 
එකතු කරලා. ඒ නිසා අද කැබිනට් ඇමතිවරු ෙමතැන ඉඳන් 
ෙපොලිස්පතිවරයාට බණිනවා. කලින් එෙහම බැණ්ෙන් නැහැ ෙන්. 
අද නිලධාරින්ට ෙකොන්ද ෙකළින් ෙවලා තිෙබන්ෙන්, ජනතාව 
ෙමවැනි ආණ්ඩුවක් හදපු නිසා. නැතුව ෙම්ෙගොල්ලන්ට 
කැමැත්තක් නැහැ. අපි දැක් කා ෙන් COPE එෙක්දී 
විගණකාධිපතිවරයාට දාපු පාට්. අපි දකිනවා ෙන් නිලධාරින්ට දාන 
පාට්. ඔබතුමන්ලාෙග් intention එක ඒක ෙනොෙවයි ෙන්. ජනතාව 
ඔබතුමන්ලාට හරි බලයක් දුන්ෙන් නැහැ; වැෙනන බලයක් 
දුන්ෙන්. වැෙනන බලයක් දුන්න නිසා නිලධාරින්ට ෙපොඩි 
සහනයක් ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ෙම් සම්බන්ධව ස්තුතිවන්ත 
ෙවන්න ඕනෑ ජනතාවටයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම නැවත මෙග් 
මාතෘකාවට එන්න කැමැතියි.  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
කලින් ආණ්ඩුවට ජනතාව දුන්ෙන්- 
 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ජනතාව දුන්නා. 2010 පුරවලා දුන්නා ෙන්. පුරවලා දුන්න 

ගමන් නානවා. එතෙකොට සිදු ෙවන්ෙන්, ෙහොරු ෙබෝ ෙවනවා; 
නිලධාරින්ෙග් ෙකොඳු කැෙඩනවා; උසාවි වහනවා. බලය ෙමෙහම 
ෙදකට ෙබදලා දුන්නාම තමයි ෙපොඩි relief එකක් එන්ෙන්. [බාධා 
කිරීමක්] ඒක ඔබතුමන්ලා කරපු ෙදයක් කියලා ෙපන්වන්න තරම් 
ඔබතුමන්ලා ෙදයක් කරලා නැහැ. ඒකයි මම කියන්ෙන්. [බාධා 
කිරීමක්] ගරු මන්තීතුමා, මට බාධා කරන්න එපා. එතෙකොට මට 
කථා කරන්න අමාරුයි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙගන් තව 

ෙකොච්චර කාලයක් ෙමතුමාට ෙදනවාද? දැනටත් ඔබතුමාෙග් 
කාලෙයන් විනාඩි තුනක් අරෙගන තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මිනිසුන් කරන ෙහොඳ 

වැඩවල ලකුණු දමා ගන්න නම් තමන් ෙදයක් කරන්න ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් බැඳුම්කර ගනු-ෙදනුව 
සම්බන්ධව ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් පැවැති 
පරීක්ෂණෙය්දී දූෂිතයන් ආරක්ෂා කරන්න එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් මන්තී කණ්ඩායම උපාය මාර්ග තුනක් අනුගමනය කළා. 
පළමුවැනි උපාය මාර්ගය තමයි, "ෙම්ක ආර්ථික විද්යාෙව් 
පශ්නයක්" කියලා කියපු එක. මම ඒක නැවත කියන්න යන්ෙන් 
නැහැ. ආර්ථික විද්යාව ශුද්ධ විද්යාවක් ෙනොෙවයි; it is not a pure 
science. ඒ නිසා වැරදි  ෙවන්න පුළුවන් කියලා තමයි තර්කය 
ෙගනාෙව්. ගීක් බැඳුම්කර වංචාෙව්දී අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල්ලා 
යූෙරෝ මිලියන 82ක් නාස්ති කිරීම සම්බන්ධෙයන් වූ නඩුව 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය්දී ජයගහණය කර ෙගන තිෙබන්ෙන්, 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ගිහින් කියා තිෙබනවා, "ආර්ථික විද්යාව ශුද්ධ 
විද්යාවක් ෙනොෙවයි. ඒ නිසා වැරදි ෙවන්න පුළුවන්" කියලා. ඒ 
තර්කවලට තමයි ඒ කාලෙය් උසාවිය තීන්දුව දීලා තිෙබන්ෙන්. 
ගීසිය බිඳ වැෙටද්දි අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල්ලා එහි යූෙරෝ මිලියන 
82ක් ආෙයෝජනය කරපු එක ආර්ථික විද්යාෙව් පශ්නයක්ය; අජිත් 
නිවාඩ් කබ්රාල්ෙග් පශ්නයක් ෙනොෙවයි කියලා තමයි ඒ 
judgment එක දීලා තිෙබන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම නැවත නැවත 
කියනවා, ෙලෝකෙය් ශුද්ධ විද්යාවට තිෙබන්ෙන් ගණිතය විතරයි. 
හැම විද්යාවක්ම අදාළ අවස්ථාවට අනුව ෙයොදා ගන්න එක තමයි 
හැම විද්යාවකම තිෙබන්ෙන්. නැතුව විද්යාවකට තනිවම නිවැරදි 
කරලා ෙදන්න බැහැ. ඒක පාවිච්චි කරන ෙකනාට ඔළුවක් 
තිෙබන්න ඕනෑ. අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල්ලා නිදහස් කරපු තර්කයම 
තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්තී කණ්ඩායම COPE එෙක් 
පැවැති බැඳුම්කර වංචාව සම්බන්ධ පරීක්ෂණෙය්දී  මුලින් මාස 
ගණනක් අරෙගන ආෙව්. අපි ඒ තර්කය සුනු විසුනු කළා. 
"ආර්ථික විද්යා පශ්නයක් ෙනොෙවයි ෙමතැන තිෙබන්ෙන්. ෙහොරු 
අමු-අමුෙව් තමුන්ෙග් බෑනාට උදව් කරලා තිෙබනවාය"  කියන 
එක අපි ෙපන්වලා දුන්නා.  

මම  ඊළඟට වැදගත් කාරණයක ට එන්නයි හදන්ෙන්. ඊට 
පස්ෙසේ ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් ෙදවැනි උපාය මාර්ගය වුෙණ් ෙමොකක්ද? 
"ෙම්ක දූෂණය සම්බන්ධ පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ෙම්ක බැඳුම්කර 
කියාවලිෙය් තිෙබන කමෙව්දය සම්බන්ධ පශ්නයක්.  ෙවන්ෙද්සි 
කමය සහ සෘජු කමය කියන ෙදෙකන් ෙවන්ෙද්සි කමයට තමයි 
නීත්යනුකූල බලතල දීලා තිෙබන්ෙන්. සෘජු කමය කියන එකට 
කිසිම අවසරයක් නැහැ. ඒ  නිසා "සෘජු කමය  - direct placement 
- අනුගමනය කරලා බැඳුම්කර ලබා දීම මහ බැංකුව කරපු 
ඓතිහාසික වැරැද්දක්" කියලා තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂ     
මන්තී කණ්ඩායම කියන්න පටන් ගත්ෙත්. ඒක තමයි දූෂිතයා 
ආරක්ෂා කරන කමය. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙලෝකය පුරාම, ෙහොරාට 
කලින් මතයක් හදනවා. පල් ෙහොරු වාහන අවභාවිත කරලා හිෙර් 
ඉන්නවා. ඒ ෙගොල්ලන් ආවරණය කරගන්නවා, ජාතික 
ෙකොඩිෙයන්; මහින්ද හාමුදුරුවන්ෙගන්; කැප්ෙපටිෙපොළෙගන්; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පුරන් අප්පුෙගන්. ඕනෑම ෙහොරකමක් පිටුපස්ෙසේ මතවාදයක් 
තිෙබනවා. දුප්පත් මිනිසුන්ට බැරි, ෙද්ශපාලනඥයන්ට සහ බලවත් 
පුද්ගලයන්ට පමණක් කරන්න පුළුවන් ෙදයක් තිෙබනවා. ඒ තමයි  
මතයක් හදන එක, ෙහොරකම රකින්න. ඒක තමයි හැම 
ෙහොරාෙග්ම කමය. ඒ අනුව මතවාදයක් හදනවා, ෙහොරා 
ෙමෙහමයි කියලා.  

එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් කණ්ඩායම ෙමොකක්ද කෙළේ? 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්තී කණ්ඩායම කරපු ෙද් තමයි ෙම් 
බැඳුම්කර දීෙම් කමෙව්දය වැරැදියි කියලා ෙපන්වන්න උත්සාහ 
කරපු එක.  

මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, රවි කරුණානායක ඇමතිතුමාට. 
එතුමා බැඳුම්කර වංචාව ආරක්ෂා කරන්න කරපු ෙදයින් අද අපට ඒ 
පිළිබඳ සියලු විස්තර ලබා ගන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. 
විගණකාධිපතිතුමා  මාස ගණනාවක් මහන්සි ෙවලා, 2008 ඉඳලා 
සිදු වූ බැඳුම්කර ගනුෙදනු 2,136ක් ගැන අධ්යයනය කරලා  
වාර්තාවක් මුදල් ඇමතිවරයාට දීලා තිෙබනවා. ඒ copy එකක් 
COPE   සභාපතිතුමාටත් එවලා තිෙබනවා. ඒ වාර්තාෙවන් එතුමා 
ෙමොකක්ද ෙපන්වන්ෙන්? ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 2005 
අෙපේල් මාසෙය් ඉඳලා සෘජු කමය කියන කමයට ලංකා ආණ්ඩුව 
බැඳුම්කර නිකුත් කරලා තිෙබනවා. නමුත් ඊට කලින් සිට කළාද 
කියලා දැන ගන්න මහ බැංකුව සතුව ෙතොරතුරු නැහැ.  

අද සභානායක ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා -එතුමා 
විහිළුත් ෙගොඩක් කරනවා- ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය්  නිෙයෝගයක් ගැන 
කිව්වා. ඒ කවදා ෙවච්ච එකක්ද?  ඒක අද-ඊෙය් ෙවච්ච ෙදයක් 
ෙනොෙවයි. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙකෝප් කාරක 
සභාවට මහ බැංකුව ෙතොරතුරු දුන්ෙන් නැහැ. ඒක තමයි ඇත්ත. 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට එන නිසා කිසිම ෙතොරතුරක් දුන්ෙන් නැහැ.            
ඒ නඩුව දාපු චන්දා ජයරත්න මහත්තයා ඇතුළු අය 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් නඩු කිව්ෙව් කිසිම ෙතොරතුරක් නැතුව. මහ 
බැංකු අධිපති අර්ජුන් මෙහේන්දන් සහ ඔහුත් එක්ක ෙහොරකම් කරපු 
නිලධාරින්ෙග් ෙබොරු වාර්තාවලට අනුවයි නඩු අහන්න සිද්ධ 
වුෙණ්. අපි දැක්කා, figures cook  කරපු විධිය. අපි ෙකෝප් එෙක්දී 
දැක්කා, මහ බැංකුෙව් තවමත් ඉන්න සමහර දූෂිත  නිලධාරින් ඒ 
සංඛ්යා ෙල්ඛන විකෘති කරපු විධිය. ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට මහ 
බැංකුෙවන් කිසිම වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කෙළේ නැහැ; කිසිම 
දත්තයක් දුන්ෙන් නැහැ. ෙකෝප් එකට දුන්ෙන්ත් නැහැ.  

අපි ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, දැන් ෙමතැන නැතත් නීතිඥ 
සුමන්තිරන් මන්තීතුමාට. එතුමා නීතිපතිවරයාෙග් වාර්තාව 
අරෙගන COPE එෙක්දී හරියාකාරව ෙපන්වූවාට පස්ෙසේ,  විශාල 
ෙද්ශපාලන බලපෑමකුත් කරලා, ෙකෝප් එක විධියට 
පාර්ලිෙම්න්තුව සතුව තිෙබන බලතලත් පාවිච්චි කරලා තමයි මහ 
බැංකුෙවන් ඒ ෙතොරතුරු ගත්ෙත්. ඒ ෙතොරතුරු ෙමොකුත් නැතුව 
තමයි චන්දා ජයරත්න මහත්තයා ඇතුළු අය නඩු කියන්න ගිෙය්. ඒ 
නඩුව තමයි පතික්ෙෂේප වුෙණ්. මම අහනවා, ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ඒ 
නඩුෙව්දී විගණකාධිපතිවරයා  කැ ෙඳව්වාද?  ෙශේෂ්ඨාධිකරණය 
කැ ෙඳව්වාද විගණකාධිපතිවරයා?  ෙම් මිනිස්සු ඉල්ලන ෙතොරතුරු 
ලබා දුන්නාද කියලා ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ෙහොයලා බැලුවාද? නැහැ. 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය එෙහම කරන්න යන්ෙන් නැහැ ෙන්. ලබා දුන්නු 
ෙතොරතුරු මත තමයි නිෙයෝගය ෙදන්ෙන්. ඒ නිසා ඒ නඩුව අදාළ 
නඩුවක් ෙනොෙවයි. ඒෙකන් වැරැද්දට කිසිම ෙදයක් වුෙණ් නැහැ. 
ඒ වාෙග්ම ඒ නඩු නිමිත්ත ෙනොෙවයි, පතික්ෙෂේප වුෙණ්ත්.  නමුත් 
අද අපි කියනවා, ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ඇති තරම් දැන් ෙතොරතුරු 
තිෙබනවාය කියලා.  

එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීවරුන් එදා ෙමොකක්ද කෙළේ? 
කමය වැරැදියි කියලා එතුමන්ලා මතයක් හැදුවා. පසු ගිය අවුරුදු 
අටට ෙවළුම් අටක වාර්තා තිෙබනවා. ෙම් ෙවළුම් අෙටන්ම 
විගණකාධිපතිවරයා ඔප්පු කරලා තිෙබනවා, transactions 
2,136ක් කරලා තිෙබනවා කියලා. 2005 අවුරුද්ෙද් සිට 
transactions 2,136 කරලා තිෙබනවා. එහිදී සෘජු කමය 
අනුගමනය කරලා තිෙබනවා.  

මම ෙම් කාරණය ෙම් ආණ්ඩුෙව් වග කිව යුත්ෙතකුෙගන් දැන 
ගන්න කැමැතියි. මලික් සමරවිකම ඇමතිතුමා ෙම් සභාෙව් 
ඉන්නවා. සුසිල් ෙපේමජයන්ත ඇමතිතුමාත් ෙම් සභාෙව් ඉන්නවා. 
ෙම් ෙවන ෙකොට අර්ජුන් මෙහේන්දන් මහතා මහ බැංකුෙව් ෙහෝ 
මුදල් අමාත්යාංශෙය් ෙහෝ ආණ්ඩුෙව් ෙහෝ දරන තනතුරක් 
තිෙබනවාද? 

  
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා  (සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා 
ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம - அபிவி த்தி உபாய 

ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சர்) 
(The Hon. Malik Samarawickrama - Minister of 
Development  Strategies and International Trade) 
නැහැ. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මලික් සමරවිකම අමාත්යතුමා, I think you had better 

clear that.  

    
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔබතුමා කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? එතුමා කිසිම තනතුරක් 

දරන්ෙන් නැහැ කියලාද?  
 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
කිසිම තනතුරක් දරන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
එෙහම නම් එතුමා ෙකොෙහොමද ආර්ථික කටයුතු සම්බන්ධ 

රජෙය්  වැදගත්, පධාන සාකච්ඡාවලට එන්ෙන් ? ඔබතුමන්ලා 
එතුමාට ආරාධනා කරනවාද? 

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
මම ඉන්න තැනකට නම් කවදාවත් ඇවිල්ලා නැහැ. 
 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, අගමැතිතුමා එක්ක හැම සාකච්ඡාවකටම 

එතුමා එනවා ෙන්. 

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
නැහැ, එන්ෙන් නැහැ.  
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ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔබතුමා වගකීෙමන් කියනවා නම් අපි  දැනට ඒ ගැන සලකා 

බලන්නම්. නමුත් අපි ෙම් ගැන තව ෙතොරතුරු ෙසොයනවා.  අදත් 
ෙකොළඹ සම්මන්තණයක් පැවැත්ෙවනවා. ගරු ලක්ෂ්මන් 
කිරිඇල්ල මහතා විසින් කැලණි විශ්වවිද්යාලෙය් කවුන්සලයට පත් 
කරපු කීර්ති ෙතන්නෙකෝන් මහතාත් එතැන ඉන්නවා.  එතුමා දැන් 
සම්මන්තණයකුත් තියනවා, මහ බැංකු උපෙද්ශකයකු වශෙයන් 
තවම අර්ජුන මෙහේන්දන් මහතා කටයුතු කරනවා කියලා.  

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
That is not correct. එෙහම එකක් නැහැ.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Since he left the office, he did not join any other 

organization.  

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
Even he is not an adviser.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
එතුමා  උපෙද්ශකයකු වශෙයන්වත් නැහැ. 
 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
නැහැ. 
 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙහොඳයි. 

ෙම් වාර්තාෙව් තිෙබනවා  ගනුෙදනු 2136ක් සම්බන්ධව. 
ෙපබරවාරි 29 දා ගනු-ෙදනුව ෙවද්දී, direct placements නතර 
කරලා auction කමයට යනවාය කියපු මහ බැංකු අධිපති අර්ජුන 
මෙහේන්දන් මහත්මයා ෙමොකක් කරලා තිෙබන්ෙන්, ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි? එතුමා ඒ විධියට කිව්වාට ෙම් වාර්තාෙව් 
අවස්ථා ගණනාවකදී ඔප්පු කරලා තිෙබනවා, ෙපබරවාරි 29 දා 
direct placements  නතර කරන්න කිව්වාට පසුවත්, 2015 
ෙදසැම්බර් මාසෙය්ත් අර්ජුන මෙහේන්දන් මහතාම නැවත ඒ ඍජු 
කමෙව්දයට බැඳුම්කර නිකුත් කරලා තිෙබන බව. ඒ ඍජු 
කමෙව්දයට අර්ජුන මෙහේන්දන් මහතාම බැඳුම්කර නිකුත් කරලා 
තිෙබනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මන්තී කණ්ඩායම ෙකෝප් එක 
ඇතුෙළේ තප්පුලෑෙව්, විශාල උද්ෙඝෝෂණයක් කෙළේ, Board papers  
ෙගන්ව ෙගන්වා උත්සාහ කෙළේ ෙමොකක් ෙපන්වන්නද? 2015 
ෙපබරවාරි 29 ෙවනි දාට පසුව direct placement එකක්වත් කරලා 
නැහැ කියලා ෙපන්වන්නයි.  නමුත් ඒ අර්ජුන් මෙහේන්දන් මහතාම 
නැවත අවස්ථා ෙදකකදී ඒ විධියට කරලා තිෙබනවා. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එය ෙපන්වා දීම සඳහා මම ෙම් 
වාර්තාෙව් 46 වන පිටුව උපුටා දක්වන්න කැමැතියි,  ෙම් බලන්න. 
2015 ෙපබරවාරි 27 ෙවනි දාට පස්ෙසේ ෙම් ගනුෙදනු සිද්ධ වුණු 

විධිය ෙම් වාර්තාෙව්  46, 47 පිටුවල සඳහන් වනවා.  කාලයත් 
එක්ක තරග කරන නිසා මම ඒ පිළිබඳ වැඩිදුර  විස්තර කියන්න 
කැමැති නැහැ. ඒ අනුව  ඉතා පැහැදිලියි, අර්ජුන මෙහේන්දන් 
මහතා ඍජු කමය නතර කරන්න කියලා තීන්දුවක් අරෙගන 
තිෙබන්ෙන් කිසිම අධ්යයනයක් කරලා ෙනොෙවයි,  Board papers  
බලලා ෙනොෙවයි, අතීතය අධ්යයනය කරලා ෙනොෙවයි කියන එක. 
ඒ නිසා එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්තී කණ්ඩායම ෙහොරා රකින්න, 
game එෙක් rules  game එක මැදදී ෙවනස් කරන්න හැදුවා. ගරු 
අර්ජුන රණතුංග ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කිකට් කීඩකයකු නිසා 
දන්නවා, ඕනෑම කීඩාවක ඒ කීඩාව මැදදී නීති ෙවනස් කරන්න 
බැරි බව. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් නායකයන් දූෂිතයන් ආරක්ෂා 
කරන්න කරපු ෙද් තමයි game එෙක් rules ෙවනස් කරන්න හැදුව 
එක. එෙහම තමයි ෙහොරු  ආරක්ෂා කරන්න හැදුෙව්. මුලින් 
ආර්ථික විද්යාෙව් upset එකක් කිව්වා. ඊට පස්ෙසේ  "ඍජු කමය"  
කමය  වැරදියි කිව්වා.  නැහැ, 2005 සිට ඍජු කමය තමයි 
කියාත්මක කරලා තිෙබන්ෙන්.  

ඊළඟට, ඍජු කමෙයන් ලංකාවට අවාසියක් ෙවලා තිෙබනවාද 
කියලා විගණකාධිපතිතුමා ෙසොයලා තිෙබනවා. ඒ අනුව එතුමා 
ෙපන්වා ෙදනවා, එම වාර්තාෙව් 57වන පිටුෙව් තිෙබනවා, ෙම් 
transactions 2136 ගැන. එතුමා පැහැදිලිව කියනවා, ඍජු කමයට 
නිකුත් කරපු ඒවායින් අවස්ථා සියයට 57කදීම - ඒ ගනු-ෙදනුවලදී 
- ශී ලංකා රජයට අවම පිරිවැයක් ඇතිව, අවම අනතුරක්  - risk - 
සහිතව   ශී ලංකා රජයට මුදල් සම්පාදනය කරලා ෙදන්න ඍජු 
කමය සාර්ථකව පාවිච්චි ෙවලා තිෙබන බව.  ෙමතුමන්ලාෙග් එක 
තර්කයක් වුෙණ් ඍජු කමය වැරදියි, ඍජු කමෙයන් අවාසියක් 
ෙවලා තිෙබනවා කියන එකයි. නැහැ. ඍජු කමෙයන් ලංකා 
ආණ්ඩුවට මුදල් ඉතිරි කරලා දී තිෙබනවා, අවස්ථා සියයට 
57කදීම. ඒක තමයි විගණකාධිපතිතුමාෙග් වාර්තාෙවන් 
කියන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ නිසා අපි ඉතාම 
වගකීෙමන් ෙම් කාරණය කියන්න කැමැතියි. දූෂිතයන් දූෂණය  
කරන එක ෙනොෙවයි පශ්නය. ෙමතැන ෙලොකුම ෙද්ශපාලන 
පශ්නය බවට පත් වුෙණ් දූෂිතයන් ආරක්ෂා කරන්න වර්තමාන 
පාලනය කරන ලද මැදිහත්වීමයි. ඒ නිසා අපි වගකීෙමන් 
කියනවා, ෙමහි දූෂිතයත්  පැහැදිලියි;  දූෂණය ආරක්ෂා කරන්න 
කටයුතු කරපු විධියත් පැහැදිලියි කියලා. ඒ නිසා අපි ඉතාම  
වගකීෙමන් ගරු කථානායකතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම් 
වාර්තාව නීතිපතිතුමාට යවන්න කියලා. COPE වාර්තාව 
නීතිපතිතුමාට යවලා, මඟින් මඟට නිරීක්ෂණය කරන්න.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම, ෙම් උනන්දුවම 
ෙම් රෙට් හැම වංචාවකටම අදාළව තිබිය යුතුයි කියලා අපි 
කියනවා. අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසමට 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන් ෙම් බැඳුම්කර වංචාව පමණක් 
ෙනොෙවයි. ෙම් ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරුන්ට අදාළ වංචා පිළිබඳවත් 
පැමිණිලි ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ඇමතිවරුන්ෙග් වංචාවලට 
අදාළව පරීක්ෂණ කටයුතු අවසන් වුණු පැමිණිලිත් අල්ලස් ෙහෝ 
දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසෙම් තිෙබනවා. ඒවාත් 
ෙකෙරන්න ඕනෑ.  අපි ෙම් රෙට් ජනතාවට ඒකයි ෙපන්නුම් 
කරන්ෙන්. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අවසන් වශෙයන් මම ෙම් 
කාරණයත් කියන්න කැමැතියි. ෙලෝකය පාලනය ෙවන්ෙන් 
ලජ්ජාව සහ භය කියන ෙදෙකන් කියලා බුදු හාමුදුරුෙවෝ ෙද්ශනා 
කරලා තිෙබනවා. දාර්ශනිකයකු වශෙයන් උන්වහන්ෙසේෙගන් ගත 
යුතු ෙගොඩක් ෙද්වල් තිෙබනවා. අද ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම්කයි. 
වර්තමාන පාලනය ඇතුෙළේ ෙම් ෙහොරුන්ට ලජ්ජාව නැහැ. 
ෙමොකද, FCID එකට යනෙකොට, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 
විමර්ශන ෙකොමිසමට යනෙකොට ෙහොරා තමයි මාධ්යයට 
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කියන්ෙන්, "එන්න, මෙග් ෙහොරකම් ගැන FCID එෙක්, නැත්නම් 
අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසෙම් පරීක්ෂණ 
කරනවා" කියලා. ඒ අයට ලජ්ජාව නැත්නම් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ඒ අය ගැන කථා කරලා ෙත්රුමක් නැහැෙන්. කාටද අපි ඒ 
පණිවුඩය ෙදන්ෙන්? 

අනුර දිසානායක මන්තීතුමා ඇවන්ට් ගාර්ඩ් විවාදයට 
සම්බන්ධ වුණු ෙවලාෙව් කිව්වා, ඇවන්ට් ගාර්ඩ් දූෂණවලට 
සම්බන්ධ  ඇමතිවරෙයක් වර්තමාන ආණ්ඩුෙව් ඉන්නවා කියලා. 
එතුමා පධාන ඇමතිවරෙයක්. එතුමාට ඒ ෙචෝදනාව ඉදිරිපත් 
කළාට පස්ෙසේ, ඒ කියන්ෙන් අනුර දිසානායක මන්තීතුමාෙග් 
කථාව ඉවර වුණාට පස්ෙසේ, ඒ ඇමතිතුමා Chamber එෙකන්  
පිටතදී  මුණ ගැහුණාම කිව්වාලු, "අනුර මන්තීතුමා, මට ඇවන්ට් 
ගාර්ඩ් එෙකන් ෙගයකුත් දීලා තිෙබනවා" කියලා. ඉතින් ෙහොරාට 
ලජ්ජාව නැත්නම් ෙකොෙහන්ද ඔවුන්  පාලනය ෙවන්ෙන්?  

ලජ්ජාව ළඟට නීතිය. ලජ්ජාව සහ භය. භය කියන්ෙන්, 
නීතියට තිෙබන භය. ලජ්ජාව නැත්නම් ඒ ෙහොරු නීතිෙයන් 
පාලනය ෙවන්න ඕනෑ. අද ෙද්ශපාලන ඩීල් අනුව නීතිය 
හසුරුවනවා. අද සමහර ඇමතිවරු ආණ්ඩුෙවන් ඉල්ලා අස්වීම 
පිළිබඳව ෙලොකු කථා යනවා. ෙම් ආණ්ඩුෙව් ෙවන ෙවන පශ්න 
ඇති. මට ඒක අදාළ නැහැ. නමුත් නිශ්චිත කාරණය අපි දන්නවා. 
ඒ ඇමතිවරයා ආණ්ඩුෙවන් ඉවත් වුෙණ් ෙද්ශපාලන පශ්නවලට 
වඩා, ඔහු ඇමති ෙකෙනකු වුණත් ඔහුෙග් අල්ලස් නඩුව උසාවියට 
ෙගෙනන එක නවත්වාගන්න බැරි වුණු නිසායි. ෙම්වා ''මාර'' පශ්න 
විධියට රට තුළට යනවා. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ වශෙයන් අපට 
ඒ ගැන කිසිම පශ්නයක් නැහැ. රෙට් ජනතාවෙගන් අපි ඉල්ලා 
සිටින්ෙන්, නිලධාරින්ෙගන් ඉල්ලා සිටින්ෙන්, අධිකරණෙයන් 
ඉල්ලා සිටින්ෙන්,   පක්ෂ විපක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව, ආණ්ඩු 
කරන්ෙන් කවුද කියලා බලන්ෙන් නැතුව දූෂණයට විරුද්ධව 
කටයුතු කරන්න කියන එකයි.  

අපි විශ්වාස කරන හැටියට, COPE වාර්තාව, පක්ෂ විපක්ෂ 
හැම මන්තීවරෙයක්ම එකතු ෙවලා ෙම් රටට ලබාදුන් යම් 
ආදර්ශයක්. ඒ නිලධාරි මහත්වරු කරපු ෙද් ෙලොකු ආදර්ශයක්. 
ඒක ෙකොන්ද තිෙබන මිනිසුන්ට දුන් ශක්තියක්. ඒක ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ආත්ම ගරුත්වය රැකපු අවස්ථාවක්. නැත්නම් 
ෙම් රෙට් මිනිස්සු ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට කුණු බැණුම් බණිනවා. 
ෙම් COPE වාර්තාව කියන්ෙන් ඒ කුණු බැණුම් චුට්ටක් ෙසෝදා 
දමපු, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ගැන දශමයක ෙහෝ විශ්වාසයක් රෙට් 
ජනතාව තුළ හදපු අවස්ථාවක්. ඒ නිසා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
මූලාසනෙයන් අපි ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම් කාර්යය සම්පූර්ණ කරලා, 
දූෂිතයන් හිෙර් යවලා අවසන් ෙවනකල් පාර්ලිෙම්න්තුව ෙම් 
කටයුත්ත අධීක්ෂණය කරන වගකීම ගන්න කියලා. එම ඉල්ලීම 
කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 3.37] 
 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා (විෙද්ශ කටයුතු 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா - ெவளிநாட்ட 

வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Deputy Minister of 
Foreign Affairs) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි  කථාවක් තිෙබනවා, "තනි 

අතකින් අත්පුඩි ගහන්න බැහැ" කියලා. අත්පුඩියක් ගහන්න අත් 
ෙදකක් අවශ්යයි. ෙම් ආන්ෙදෝලනාත්මක බැඳුම්කර ගනුෙදනුව 
පිළිබඳව පරීක්ෂණ කරලා, ඒ වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමින් COPE 
එෙක් සභාපති  ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා ඒ වාර්තාෙව්   
ෙමන්න ෙමෙහම සඳහන් කරනවා. 

"ජනතාව සතු පරමාධිපත්ය බලය කියාවට නැඟීෙම් බලය, ජනතාව විසින් 
පවරා ඇත්ෙත් පාර්ලිෙම්න්තුවටය. පාර්ලිෙම්න්තුව සතු එම ජනතා බලය, 
මූල්ය පාලනය අරභයා ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව මඟින් කියාවට 
නඟමින් සිටිමු. ෙමම බැඳුම්කර ගනුෙදනුව පිළිබඳව පරීක්ෂණය ජනතා 
බලෙය් පරීක්ෂණයකි. පරමාධිපත්යය පිළිබඳව පරීක්ෂණයකි. එනිසා අප 
ඉටු කර ඇත්ෙත් තනි තනි පුද්ගලයින්ෙග් වුවමනාවක් ඉටු කිරීම ෙනොව 
ෙපොදු ජනතා අභිලාෂයක් කියාවට නැඟීමයි. එම නිසා දීර්ඝ වාද විවාද 
අවසානෙය් බදු ෙගවන ජනතාවට සාධාරණ ෙලස ෙමම පරීක්ෂණය 
අවසන් කර අද දින පාර්ලිෙම්න්තුව හමුෙව් තබමි. තනි තනි 
පුද්ගලයින්ෙග් අභිලාෂයන්ට ෙහෝ ඔවුන්ෙග් බලෙය් තරමට ෙනොව ෙපොදු 
ජනතාවෙග් පරමාධිපත්ය බලයට සාධාරණය ඉටු කිරීමට පමණක් අප බැඳී 
ඇති බව සිහිෙය් තබා ගනිමින් ෙමම පරීක්ෂණය අවසන් වන ෙතක් මා 
විසින් ෙමෙහයවන ලදී..."  

අපි ගරු කරන ගරු සභාපතිතුමා ෙම් ෙමොකක්ද කියා 
තිෙබන්ෙන්? එතුමා කියා තිෙබන්ෙන්, "දීර්ඝ වාද විවාද සිදු වුණා. 
හැබැයි, බදු ෙගවන ජනතාවට සාධාරණ ෙලස ෙමම පරීක්ෂණය 
අවසන් කරලා ෙමම වාර්තාව ඉදිරිපත් කළා" කියන එකයි.  ඒ 
සාකච්ඡා වුණු ෙද්වල් ගැන නැවත අද මා ෙමතැනදී කථා කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. ෙම්, මා අෙත් තිෙබන්ෙන් එම 
සාකච්ඡාෙව් දවස් තුනකට පමණක් අදාළ verbatim proceedings. 
නමුත්, අපි දවස් කීයක් ෙම් කමිටුව තුළ හමු වුණාද?  එෙහම නම්  
ෙලොරියක දාෙගන යන්න පුළුවන් තරෙම් සටහන් පමාණයක් 
තිෙබන  සාකච්ඡා, වාද විවාද ෙම් කමිටුව තුළ සිදු වුණා.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අෙප් ගරු සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාෙග් නායකත්වෙයන් බදු ෙගවන 
ජනතාවට සාධාරණ ෙලස ෙම් පරීක්ෂණය අවසන් කරන්න මඟ 
පෑදුෙණ් ෙකොෙහොමද? ඒකයි මා අහන්ෙන්. ගරු නාමල් රාජපක්ෂ 
මන්තීතුමා කිව්වා, "ෙම් ආණ්ඩුව බලයට ආෙව් යහපාලනය 
ස්ථාපනය කරනවා කියලයි"  කියලා. එෙහම නම්   විපක්ෂෙය් 
මන්තීවරයකු ෙකෝප් කමිටුෙව් සභාපතිවරයා කරලා ෙමවැනි 
පරීක්ෂණයක් සිදු කරනවා කියලා අපට හිතන්නවත් පුළුවන්ද? අපි 
ෙමවැනි පශ්න අෙප් හෘද සාක්ෂිෙයන් විමසා බලන්න ඕනෑයි 
කියලා මා ජනතාවෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. මහ බැංකුව විසින් 
ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදෙල් මුදල් අවභාවිත කිරීම පිළිබඳව මා 
පසු ගිය ආණ්ඩු කාලෙය් දිගින් දිගටම කියා සිටියා. මෙගන් ෙම් 
සම්බන්ධව පුද්ගලයින් පශ්න කළා. අපි රූපවාහිනි විවාදයකට 
ගියාම පුද්ගලයින් මෙගන් ෙම් ගැන ඇහුවා. මා අභිෙයෝග 
කරනවා. පර්පචුෙවල් සමාගම ගැන ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ඉස්ෙසල්ලාම කථා කෙළේ මමයි. 2014 ජූනි මාසෙය් 05 වැනිදා  
හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් 457 තීරුෙව් ෙම් සමාගම ගැන මා කළ 
පකාශය  ෙමෙසේ සඳහන් වී තිෙබනවා: 

"... ෙම් දවස්වල අර්ථ සාධක අරමුදල කුකුළු ෙකොටුවක ආෙයෝජනය කළා 
කියලා සමාජෙය් ෙලොකු විෙව්චනයක් යනවා. ඒක තමයි Ceylon Grain 
Elevators  PLC කියන ආයතනය. ඒෙක් කුකුළන් හදනවා. ෙපොඩි කුකුළු 
පැටව් අරෙගන ෙලොකු කරලා broiler chicken කියලා විකුණනවා. ඊට 
පස්ෙසේ කුකුළන් කන කෑම හදනවා. ලංකාෙව් EPF එෙකන් කළ ෙලොකුම 
වංචාව තමයි ෙම් කුකුළු ෙකොටුවත් එක්ක කළ ගනුෙදනුව. ෙම් 
ගනුෙදනුෙව්දී සුදු කර පටි අපරාධකාරෙයෝ රුපියල් 50ට විතර තිබුණු 
ෙකොටස මාසයකින්, මාස එකහමාරකින් විතර රුපියල් 250ට ෙගන ගියා. 
ඊට පස්ෙසේ average cost  එකට, ෙකොටසක් රුපියල් 187.50ට  ෙසේවක 
අර්ථ සාධක අරමුදලට විකුණුවා. මා ළඟ තිෙබනවා chart එක. අද වන 
ෙකොට ඒෙක් ෙකොටසක් රුපියල් 36ට බැහැලා තිෙබනවා."  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එදා ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
කිසි ෙකනකු කථා කෙළේ නැහැ. ෙම් විධියට  2012.12.08වැනිදා, 
06වැනි මාසෙය් 05වැනිදා සහ ඊට කලින් 05 වැනි මාසෙය් 
22වැනිදාත් ෙම් සමාගෙම් අයථා කියා පිළිබඳව දිගින් දිගටම 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙපන්වා දීලා තිෙබනවා. ෙමවැනි වංචා ගැන 
ෙපන්වා දුන්නත් එදා ඒ පිළිබඳව කියාත්මක වුණාද? මා එදා 
COPE එෙක් හිටිෙය් නැහැ. මා හිටිෙය් PAC එෙක්යි. මා දන්නවා, 
මහ බැංකුව ෙගන්වන්න කියලා මා ලියුම් කීයක් ලිව්වාද කියලා.  
අවුරුදු 3කට පස්ෙසේ එක වතාවක් මහ බැංකුව  PAC එකට 
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ෙගන්නුවා. ෙගන්වලා පැය එකහමාරකින් විතර එවකට මහ බැංකු 
අධිපතිවරයා වුණු නිවාඩ් කබ්රාල් මහත්මයාට ෙවන වැඩක් 
තිෙබනවා කියලා යන්න ගියා. ඊට පස්ෙසේ ෙදවන වතාවටත් 
ෙගන්වන්න කියලා මා ලියුම්  කීයක්  ලිව්වාද? අවසානෙය් මාස 
13කට පස්ෙසේ තමයි ෙදවැනි වතාවට එන්න කිව්ෙව්. ඒ 
අවස්ථාෙව්දීත් විනාඩි කිහිපයකින් ඔවුන් යන්න ගියා.  

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමනි, යහ පාලන රජයත් 
තිෙබද්දි ඔබතුමා කියා තිෙබනවා, "...බදු ෙගවන ජනතාවට 
සාධාරණ ෙලස ෙමම පරීක්ෂණය අවසන් කර අද දින 
පාර්ලිෙම්න්තුව හමුෙව් තබමි." කියලා. ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 
මන්තීතුමාෙගන් මා අහනවා;  ෙම් ගරු සභාෙව් සිටින අෙනකුත් 
මන්තීවරුන්ෙගන් අහනවා; එක්සත් ජාතික පක්ෂයට බැණපු 
අයෙගන් අහනවා, බීජය සරුවට වැවුණාම එයට සහෙයෝගය දුන් 
සරු ෙපොෙළොව ගැන කථා කරන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි  කියලා. බීජය 
සරුවට වැවුණාම එයට සහෙයෝගය දුන් සරු ෙපොෙළොව ගැන කථා 
කරන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි? ෙමන්න ෙම් නිසායි මා මුලින් කිව්ෙව්, 
තනි අතකින් අත් පුඩියක් ගහන්න බැහැ කියා. හඳුන්ෙනත්ති 
මන්තීතුමා කියන සාධාරණ පරීක්ෂණයට මඟ පෑදුෙණ් යහ පාලන 
රජය තුළ බව අපට අමතක කරන්න බැහැ. ෙම් යහ පාලන රජය 
තිබුෙණ් නැත්නම් අපට ෙම් විධියට ෙම් විවාදය ෙගන යන්න 
හැකියාවක් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අෙප් රෙට් කීර්තිමත් 
ආර්ථික විෙශේෂඥයකු වන මහ බැංකුෙව් හිටපු නිෙයෝජ්ය අධිපති 
ඩබ්ලිව්.ඒ. විෙජ්වර්ධන මහත්මයා 2016 ඔක්ෙකෝබර් මාසෙය් 
31වන දා “Daily FT” පුවත් පතට කළ පකාශයක් මා උපුටා 
දක්වන්නම්.  ෙම් අවස්ථාෙව් දී මා එය  සභාගත* කරනවා.  

එහි ශීර්ෂ පාඨය  ෙලස ෙමෙසේ  සඳහන් ෙවනවා:   

“The COPE report on bond scams: Not two reports as claimed but 
single one by 25 members”   

එතුමා ෙමෙසේ  කියනවා: 

“It, therefore, testifies to the fact that COPE members have 
arrived at their decision after engaging themselves in a vibrant 
debate or discussion. There is nothing wrong in doing so since 
the truth can be found not by agreeing but by exploring, probing 
and questioning the accepted view. If decisions are made by any 
social group without following these steps, it is likely to build a 
group of  'intellectual slaves’ ….” 

I repeat, "intellectual slaves." 

“…. that would not augur well for the continued existence of that 
group. Obviously, COPE is not expected to build such a group of 
intellectual slaves. Hence, the critical approach by COPE 
members to issues before them is praiseworthy.” 

ඉංගීසි භාෂාව ෙත්ෙරන ඕනෑම ෙකෙනකුට ෙම් කතාව 
ෙත්ෙරනවා. ඔහු කියන්ෙන්, "අපි වහලුන් වුෙණ් නැහැ, අපි මත 
ඉදිරිපත් කළා" කියලායි.  "ෙමතැනදී සමහර අවස්ථාවල විෙව්චන 
එල්ල වුණා, අපට ෙනොෙයකුත් බලපෑම් කළා, අපට අරක කියන්න 
කිව්වා, ෙම්ක කියන්න කිව්වා.  නමුත් අපි වහලුන් වුෙණ් නැහැ. 
වහලුන් ෙනොවී සියලු මන්තීවරුන් ෙම් වාර්තාවට අත්සන් කළා. ඒ 

නිගමනවලට එකඟ වුණා" කියලා ෙමොහු කියනවා. අපට ආරංචි 
වන විධියට ෙම් වන විට ෙම් COPE වාර්තාව ගැන නීතිපතිවරයා 
ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් අධිපතිවරයා සමඟ සාකච්ඡා කර 
තිෙබනවා. ඔහු ෙමතැන ඉන්නවා. මට මහ බැංකුෙව් අධිපතිවරයා 
ෙම් දැන් කිව්වා, තමා ෙම් වන ෙකොට ෙපොලිස්පතිතුමාට 
පැමිණිල්ලක් කර තිෙබනවා කියා. ෙපොලිස්පතිතුමාට 
පැමිණිල්ලක් කර තිෙබනවා. ඉන් පස්ෙසේ, එම පැමිණිල්ල 
ඉක්මනින් විභාග කරන ෙලසට නීතිපතිවරයා අපරාධ පරීක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට උපෙදස් දී තිෙබනවා කියා කිව්වා. එෙහම 
නම්, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට තිෙබන බලය සමඟ COPE එෙක් 
සාමාජිකයන් හැටියට අපට කරන්න පුළුවන් උපරිමය ෙම් 
අවස්ථාෙව් කර තිෙබනවා කියා COPE එෙක් සාමාජිකයකු 
හැටියට මම කියනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, නාමල් රාජපක්ෂ 
මන්තීතුමා  අභිෙයෝග කළා, "අර්ජුන් ඇෙලෝසියස්ව අත් අඩංගුවට 
ගන්න" කියා පුළුවන් නම් කියන්න කියලා. මීටත් වඩා තවත් 
ෙමොනවාද කියන්න තිෙබන්ෙන්? මහ බැංකුෙව් අධිපතිවරයා 
ගිහිල්ලා ෙපොලිස්පතිතුමාට කියා තිෙබනවා නම්; ලියුමකින් දන්වා 
තිෙබනවා නම්  ෙම් පිළිබඳව ෙසොයා බලන්න කියලා,  එෙහම නම් 
ඒ කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? වැරැද්දක් ෙවලා තිෙබනවා නම්, 
අපරාධයක් ෙවලා තිෙබනවා නම් අත් අඩංගුවට ගන්න  කියලා 
ෙන් කියන්ෙන්. මම නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමාට ඒ පිළිබඳව 
අවධාරණය කරනවා. ඊට අමතරව, නීතිපතිතුමාෙගන් මහ බැංකුව 
උපෙදස් ඉල්ලා තිෙබනවා යම් මුදලක් නැවත අය කරගැනීමට 
තිෙබනවා නම්, එය සිවිල් නඩුවක් මඟින් අය කරගන්න අවශ්ය 
කටයුතු කරන්න අවස්ථාව ලබා ෙදන්න කියා.      

මහ බැංකුව විසින් පර්ෙපචුවල් ෙටෂරීස් සමාගෙම් ලාභය කිසි 
විධියකට එතැනින් එළියට ගන්න බැරි වන විධියට ඒ කියාමාර්ග 
අරෙගන තිෙබනවා. යම් කිසි විධියකට සිවිල් නඩුවකින් 
වැරදිකරුවන් හැටියට ඔප්පු වුෙණොත් ඒ මුදල් නැවතත් රජයට 
ලබා ගන්න හැකි වන ආකාරයට අෙප් මහ බැංකුෙව් අධිපතිතුමා 
ඇතුළු Monetary Board එක කියා කරලා තිෙබනවා. ඉතින් මම 
ජනතාවෙගන් අහනවා -  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
අපි දන්ෙන් නැහැ ෙන්.  ජනතාවට කියලාත් නැහැෙන් ඕවා. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
හරි. ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමනි, ඔබතුමා 

කියනවා, "අපි දැනෙගන හිටිෙය් නැහැ," කියලා. ඔබතුමා 
කියනවා, "දැනෙගන හිටිෙය් නැහැ," කියලා. [බාධා කිරීමක්] ඒක 
තමයි මම ඔබතුමාට කියන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ගරු මන්තීතුමනි, 
ඔබතුමාට මෙග් ෙලොකු  ගරුත්වයක් තිෙබනවා. Hon. Member, 
that is why I am telling this today. This is live on television. 
ෙම් ලංකාෙව් ඉන්න සියලුම ෙදනාට ෙම්ක ෙත්ෙරනවා. අපි 
ෙකොෙහේ හරි කියන්න එපා යැ. දැන් අද ඔබතුමාට මම ෙම් පිළිබඳව 
කියලා තිෙබනවා.  

ඊට අමතරව අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත් එක්ක අගමැතිවරයා 
සාකච්ඡා කරලා ජනාධිපති ෙකොමිසමක් පත් කරන්න තීරණය 
කරලා තිෙබනවා. ඒ සමඟ ජනාධිපතිවරයා SMS හා Twitter 
මාර්ගෙයන් රට වැසියාට දන්වලා තිබුණා, ජනාධිපති ෙකොමිසමක් 
පත් කරන්න යනවා කියලා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීවරු ෙමම වාර්තාවට එකතු කරපු 
පාද සටහන් විෙව්චනය කරන අයෙගන් මම අහන්ෙන්, පාද 
සටහන් තිෙබන වාර්තාව සාධාරණ පරීක්ෂණ වාර්තාවක් නම් පාද 
සටහන් අසාධාරණ ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලායි. සාධාරණ 
වාර්තාවක් ෙන් ඉදිරිපත් කෙළේ, බදු ෙගවන ජනතාවට. එෙහම නම් 
ඒක සාධාරණ, අසාධාරණ කියලා ෙදකක් ෙවන්න බැහැ. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, සත්ය වශෙයන්ම ෙමම පාද 
සටහන්වලින් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමම වාර්තාව ශක්තිමත් කිරීමයි. 
මම නැවතත් ඩබ්ලිව්.ඒ. විෙජ්වර්ධන මැතිතුමාෙග් පකාශයට 
යන්න කැමැතියි. එතුමා ෙම් පිළිබඳව ෙම් රෙට් දීර්ඝ වශෙයන් 
සංවාදයක් අරෙගන ගියා. එතුමා අපි කවුරුත් ගරු කරන ආර්ථික 
විෙශේෂඥෙයක්. 

 එතුමා සඳහන් කර තිෙබනවා, පධාන වාර්තාෙව් නිර්ෙද්ශ 
මඟින් අර්ජුන මෙහේන්දන් මහතා ඍජු වගකිවයුත්තා බව 
පිළිගන්නා අතරම, පාද සටහන් මඟින් ෙමම ගනුෙදනුව සඳහා 
ෙටන්ඩර් මණ්ඩලය සහ මහ බැංකු නිලධාරින් වගකිව යුතුයි 
කියලා. එවිට මුදල් නීති පනත යටෙත් මහ බැංකු නිලධාරින් කළ 
ෙහොඳක් ෙහෝ නරකක් ෙවනුෙවන් මහ බැංකු අධිපතිතුමා වගකිව 
යුතු තැනට පත් කර තිෙබනවා. ෙම් අනුව පාද සටහන් ෙයදීම 
මඟින් ඍජුව හා වකව මහ බැංකු අධිපතිවරයා පධාන වග 
උත්තරකාරයා කළ බව ඔහු සඳහන් කරනවා. පධාන වාර්තාෙව් 
නිර්ෙද්ශ පිළිගනිමින් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන ෙමම පාද 
සටහන්වලින් පධාන වාර්තාවට කිසිදු හානියක් ෙනොවන බව මම 
කලින් කියපු අෙප් රෙට් කීර්තිමත් ආර්ථික විෙශේෂඥ, මහ බැංකුෙව් 
හිටපු නිෙයෝජ්ය අධිපති විෙජ්වර්ධන මහත්මයා කියා තිෙබනවා. 
ඔහු කියන්ෙන් පාද සටහන් මඟින් පධාන වාර්තාව තව දුරටත් 
ශක්තිමත් වුණු බවයි. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, සභාගත 
කරනවා කියපු ලිපියට මා නැවතත් යන්න කැමැතියි. ඔහු ඉතාම 
ෙකටිෙයන්  ෙමෙසේ කියා තිෙබනවා:  

"However, all 25 members have agreed to the recommendations 
made in the main report. Thus footnotes appear to have been 
inserted to qualify the analysis done in the body of the report or 
provide counterviews on the same warranting further examination. " 

ෙමොකක්ද ෙම් කියන්ෙන්? ෙම් කියන්ෙන් මා ඇතුළු එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් සියලු මන්තීවරු ෙකෝප් වාර්තාෙව් නිර්ෙද්ශ භාර 
අරෙගන තිෙබනවා, එයට පාද සටහන් ෙයොදා තිෙබන්ෙන් ඒ 
සාකච්ඡාෙව් යම් යම් කාරණා පිළිබඳව තිෙබන විකල්පයන් ගැන 
සාකච්ඡා කරන්නයි කියලායි. මම ෙපන්වන්නම්. කාණ්ඩ හතරකට 
ෙම්වා ෙබදලා තිෙබනවා. පළමුවන කාණ්ඩෙයන් ෙමොනවාද 
කියන්ෙන් කියලා විෙජ්වර්ධන මහත්මයා කියා තිෙබනවා. ඔහු 
ෙපන් වා ෙදන්ෙන් සමහර පාද සටහන් මඟින් පධාන වාර්තාෙව් 
නිරීක්ෂණ වඩාත් සනාථ කරලා තිෙබන බවයි. ෙම් අනුව ෙමම පාද 
සටහන් මඟින් පධාන වාර්තාෙව් අන්තර්ගතය ෙවනස් ෙවන්ෙන් 
නැහැ කියලා ඔහු කියා තිෙබනවා. උදාහරණයක් ෙලස කියනවා 
නම්, "නිමල් කසාද බැඳලා තිෙබනවා." කියලා පධාන වාර්තාෙව් 
තිෙබනවා නම් ෙම් පළමු කාණ්ඩෙය් පාද සටහන් මඟින් 
කියැ ෙවන්ෙන් "නිමල් විසින් නිමාලි කසාද බැඳලා තිෙබනවා" 
යන්නයි.  

එම කරුණු දැක්වීම මඟින් පධාන වාර්තාෙව් අන්තර්ගතය 
ෙවනස් ෙවන්ෙන් නැහැ. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 
විෙජ්වර්ධන මහත්මයා ෙදවන කාණ්ඩෙය් පාද සටහන් සම්බන්ධව 
දක්වා තිෙබන අදහස් වැදගත්. විකල්ප මත ඉදිරිපත් කරමින් 
තවදුරටත් විභාග සිදු කළ යුතු යයි අවධාරණය කර තිෙබනවා. 

 උදාහරණයක් ෙලස පධාන වාර්තාෙව් දැක්ෙවන්ෙන්, ෙසේවක 
අර්ථ සාධක අරමුදල සම්බන්ධ කාරණාෙව්දී 2015 ෙපබරවාරි සිට 
2015 මැයි දක්වා පමණක් විභාග කරන ෙලසයි. නමුත් පාද 
සටහන්වල සඳහන් ෙවන්ෙන් ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල 2010 
සිට විභාග කරන ෙලසයි. ෙම් නිසා ෙමම ෙදවන කාණ්ඩෙය් පාද 
සටහන්වලින් පධාන වාර්තාවට වැඩි ශක්තියක් ලැබී තිෙබන බවයි 
විෙජ්වර්ධන මහත්මයා ෙපන්වා ෙදන්ෙන්. 

දැන් ෙමතැනදී ෙබොෙහෝ අය සාකච්ඡා කළ ෙදයක් තමයි, 
විපක්ෂෙයන් කරපු ෙචෝදනාවක් තමයි ෙම්වා මීට කලිනුත් සිද්ධ 
වුණා කියන එක. ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරු හා ඇමතිවරුත් 
එෙහම කිව්වා. නමුත් ඒවා පිළිබඳව ෙසොයන්න කියා ඒ ගැන පාද 
සටහනක් හැටියට ෙමහි ෙයොදා තිෙබන්ෙන්ත් ඒ සමහර 
මන්තීවරුන්මයි. තව උදාහරණයක් දක්වන්නම්. ඍජු කමයට 
බැඳුම්කර නිකුත් විය හැක්ෙක් කුමන ආයතනවලටද කියා මතයක් 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙනොෙයක් ෙදනා 
ෙබොෙහෝ ෙව්ලාවක් සාකච්ඡා කළා.  

2008 වසෙර් මැයි සිට ෙදසැම්බර් දක්වා ඍජු කමයට නිකුත් 
කළ හැක්ෙක් කාටද කියන එක පිළිබඳව සාකච්ඡා කළා. ෙම්ක 
captive sources වන අයට විතරද? ඒ කියන්ෙන් අර්ථ සාධකයට, 
National Savings Bank  එකට, Insurance Corporation එකට 
විතරද, එෙහම නැත්නම් captive sources ෙනොවන අයට, 
ෙනොෙයක් ෙපෞද්ගලික ආයතනවලට ඍජු කමයට ෙමම බැඳුම්කර 
ලබා ෙදන්න පුළුවන්ද, බැරිද කියන එක පිළිබඳව පශ්න කරලා 
තිෙබනවා. ඒෙකන් කිසිම විධියකට නිර්ෙද්ශවල ෙවනසක් සිද්ධ 
ෙවලා නැහැ කියා ෙම් රෙට් පධානම ආර්ථික විෙශේෂඥයින් 
පිළිගන්නවා. 2008 සිට පැවති කමෙව්දය නීතියට පටහැනිද, නැද්ද 
කියන එක පිළිබඳව තවදුරටත් ෙසොයා බලන්න ඕනෑය කියා 
තිෙබනවා.  

තවත් උදාහරණයක් ෙදන්නම්. අවාසිය ෙකොපමණද යන්න 
ගණනය කිරීෙම්දී එම කමෙව්දය පිළිබඳව ජාත්යන්තරය පිළිගත් 
කමය පිළිබඳව මත ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙලෝක බැංකුෙවන් ෙම් 
සම්බන්ධව ඉදිරිපත් කර තිෙබන ඔවුන්ෙග් නිර්ෙද්ශය සභාගත* 
කරන්න කැමැතියි. එය හැන්සාඩ්ගත කරන්නය කියා මම 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.   

ෙමය ලියන්ෙන් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්වරයාටයි. එතැනදී 
ෙමෙසේ කියන්නවා:  

"Regarding your request for comments in the above-mentioned 
letter, we are not aware of international best practices to accurately 
calculate the potential loss in the case of the past bond auction. 
Accurately quantifying the loss would require knowledge of the 
actual cost of the bond placement under non-competitive allocations 
(a necessary counterfactual). In our view that counterfactual cannot 
be accurately calculated on an ex-post basis as it depends on the 
market conditions on the auction date."    

ෙම්වාෙයන් කිසිම විධියකින් නිර්ෙද්ශවලට ෙවනස්කමක් 
ෙවන්ෙන් නැහැ. නමුත් අර වි ෙජ්වර්ධන මහත්මයා කිව්වා වාෙග්, 
we are not intellectual slaves; අපි වහල්ලු ෙනොෙවයි. අපිට 
මතයක් තිෙබනවා. අපි අධ්යාපනයක් ලබා තිෙබනවා. අපි ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන් වග කිවයුතු මන්තීවරුන් 
හැටියටයි. ඒ නිසා බදු ෙගවන ජනතාවට සාධාරණයක් කිරීමට අපි 
ෙමම පශ්න ෙයොමු කරලා තිෙබනවා.  
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[ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා  මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ඊළඟට, අවසාන උදාහරණය ගනිමු. බැඳුම්කර විකිණීෙම්දී 
තරගකාරී ෙලස ෙවන්ෙද්සි කමයකින් ණය ලබා ගත යුතුයි කියන 
කාරණය පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරන්න කියා තිෙබනවා. 
අවසාන - 4වන - කාණ්ඩයට අයත් පාද සටහන් පරස්පරයි. ෙම්, 
විෙජ්වර්ධන මහත්මයා කියන්ෙන්. මුල කියපු ෙදය ෙනොෙවයි, අග 
කියා තිෙබන්ෙන්. තමන්ෙග් තර්කය තමන් විසින්ම විනාශ 
කරෙගන තිෙබනවා. නමුත් ඒවා මගින් පධාන වාර්තාෙව් 
නිගමනවලට කිසිදු පශ්නයක් ෙවන්ෙන් නැහැ කියා එතුමා ෙමහි 
කියනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, හිටපු මහ බැංකු 
අධිපතිවරයා ෙම් ගනුෙදනුව සම්බන්ධෙයන් ඍජුවම වග කිව යුතු 
බවත්, COPE වාර්තාව ඉදිරිපත් ෙවන්ෙන් තමන් නිසා පමණක් 
බවත්, ඒ සඳහා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් දායකත්වයක් ෙනොමැති 
බවත් යෙමකු පවසනවා නම් මම ඒකට එකඟ ෙවන්ෙන් නැහැ. 
ඒක කිසි  විෙටකත් කියන්න බැහැ. 

ෙමොකක්ද ෙමතැන කරන්න හදන්ෙන්? අෙප් යහපාලන 
ආණ්ඩුෙව් පතිපත්තිය නිසා තමයි විපක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක් 
ෙකෝප් එෙක් සභාපති විධියට පත් කෙළේ.  ඊට පස්ෙසේ එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය්, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්, ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය්, 
ෙජ්වීපී එෙක්, ශී ලංකා මුස්ලිම් ෙකොන්ගස් එෙක්, විමල් වීරවංශ 
මහත්මයාෙග් පක්ෂෙය් සියලු ෙදනාම ෙම්කට එකඟ ෙවනවා.  

එතෙකොට එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙම්ෙකන් අයින් කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් පරීක්ෂණ 
කටයුතු ෙමතරම් දුරට සාර්ථකව පැමිණීමට එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් පූර්ණ දායකත්වය ලැබී තිෙබන බව ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම 
අවධාරණය කරනවා. එය හෘදය සාක්ෂියක් තිෙබන ඕනෑම 
ෙකෙනකුට පිළි ගන්න පුළුවන්. ආණ්ඩුවට අවාසිදායක ෙද්වල් සිදු 
ෙවන ෙකොට, ඒවා පිළිබඳව නිසියාකාරෙයන් පරීක්ෂණ සිදු 
ෙනොකරන බවට අෙප් රෙට් ජනතාව තුළ මතයක් තිෙබනවා. ඒ 
තිත්ත ඇත්ත අපි පිළි ගන්නට ඕනෑ. ඒ මතය නිර්මාණය වුෙණ් 
යහපාලන ආණ්ඩුව කාලෙය්දීද, එෙහමත් නැත්නම් ඊට ෙපරද 
කියා අප සියලුම ෙදනා දන්නවා.  

ෙකෝප් වාර්තාව පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරමින් අෙප් මිත, 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා සඳහන් කළ ඉතාමත් වැදගත් 
කාරණාව මම යළිත් මතක් කරනවා. ඔහු කිව්ෙව්, ''දීර්ඝ වාද-විවාද 
අවසානෙය්, බදු ෙගවන ජනතාවට සාධාරණ ෙලස ෙමම 
පරීක්ෂණය අවසන් කර අද දින පාර්ලිෙම්න්තුව හමුෙව් තබමි'' 
කියායි. එයින් කියැෙවන්ෙන්, ෙමම පශ්නය සමඟ ෙමරට දූෂණ 
විෙරෝධී සටෙන් අලුත් පිටුවක් ෙපරළී තිෙබන බවයි. ෙම් අලුත් 
ගමනට එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් කිසිදු සහෙයෝගයක් නැති බවත්, 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය හැර අපි සියලු ෙදනාම එහි 
ෙකොටස්කරුවන් වන බවත් කියමින් වැරැදි මතයක් මවන්නට 
ඇතැමුන් උත්සාහ දරනවා. ෙමවැනි මුසාවන් තුළින් ජනතාව 
රවටා, ෙකටි කාලීන ඡන්ද කිහිපයක් ඩැහැ ගැනීමට යෙමකුට හැකි 
වන්නට පුළුවන්. නමුත් වංචාවට, දූෂණයට එෙරහි තිරසර අනාගත 
බලෙව්ගයක් නිර්මාණය කිරීමට එවැනි පටු අදහස් බාධාවක් වන 
බව මා අවධාරණය කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, කිසිම අවස්ථාවක දූෂිතයන් 
රැක ගැනීම ෙවනුෙවන් ෙපෞද්ගලිකව මා ඉදිරිපත් ෙනොවන බව මා 
හට ඡන්දය දුන්; එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ඡන්දය දුන් සියලු 
ජනතාවට දැඩි ෙලස අවධාරණය කරමින්, මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

[අ.භා. 4.00] 
 

ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මහ බැංකු බැඳුම්කර 

සිද්ධියට අදාළ ෙකෝප් වාර්තාව පිළිබඳව අද දින පැවැත්ෙවන 
විවාදයට සම්බන්ධවීමට අවස්ථාව ලබාදීම ගැන ස්තුතිවන්ත 
වනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අද ෙම් 
යහපාලන ආණ්ඩුව ෙකෝප් වාර්තාව විවාදයට ෙගනැල්ලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, සියලු ෙදනාටම පිළි ගන්න පුළුවන් 
ආකාරයකට ෙම් සිද්ධිය පිළිබඳ නීතිමය කියා මාර්ග ගැනීම, 
ජනාධිපතිතුමා ෙම් පිළිබඳව ජනාධිපති ෙකොමිසමක් පත් කිරීම ආදී  
සියලු ෙද්වල් විනිවිදභාවයකින් කිරීෙම් යම් කියාදාමයක අප 
නිරත ෙවලා සිටින බවත් කියන්නට ඕනෑ. ෙම්ක වහන්න; ෙම්ක 
හංගන්න; ෙම්ක යට ගහන්න අපි කාටවත් වුවමනාවක් නැහැ. 
නිරන්තරෙයන්ම අපි සියලු ෙදනාම ආණ්ඩුවක් හැටියට ෙම් 
කාරණය විමර්ශනය කරන්නට ඕනෑ. ෙමයින් යම් කිසි වරදක් සිදු 
ෙවලා තිෙබනවා නම්, ෙම් තුළින් යම් කිසි දූෂණයක් සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා නම්, ඒකට සම්බන්ධ වුණු අයට දඬුවම් ෙදන්න ඕනෑය 
කියන අදහස දීර්ඝ කාලයක් තිසේසේ අප සියලු ෙදනාම කියනවා. 
නමුත් අවාසනාවකට අපි කියන ෙද් විපක්ෂෙය් ඉන්න 
මන්තීවරුන්ට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ; ඒ ෙගොල්ලන්ට ඒක 
වැටෙහන්ෙන් නැහැ; එෙහමත් නැත්නම්, ඒ ෙගොල්ලන්ට ඒක 
ෙත්රුම් ගන්න වුවමනාවක් නැහැ. ෙම් ගැන ෙසොයා බලන්න 
ආණ්ඩුව ලැහැස්තියි. අප ෙම් ගැන ෙසොයා ෙගනයි යන්ෙන්. ෙම්ක 
හංගන්ෙන් නැහැ. ෙමය දැන් අපි නීතිපතිතුමාට ෙයොමු කරලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විවාදයක් ලබා දීලා 
තිෙබනවා. ඊළඟට ගන්නට පුළුවන් උපරිම කියාදාමයකට යනවා. 
ඒක අපි පුන පුනා කියලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, ෙලෝක බැංකුෙව් 
ඉන්න විෙශේෂඥයන්ෙගන් ෙම් පිළිබඳව  ආණ්ඩුව උපෙදස් ලබා 
ෙගන තිෙබනවා. ආණ්ඩුව ඒ ආකාරයට විනිවිදභාවයකින් ෙම් 
ගැන කියා කරන ෙකොට, විපක්ෂෙය් ඉන්න මන්තීවරු ෙම්ක අෙප් 
ඇ ෙඟ් ගහලා; ෙම් හරහා අපට මඩ ගහන්න ෙම් තුළින් යම් කිසි 
ෙද්ශපාලන ව්යාපාරයක් ෙගන යනවා.  

ෙම් තුළින් ෙම් ෙගොල්ලන් ෙටලි නාට්යයක් හදලා තිෙබනවා. 
ෙටලි නාට්යයක් හදලා ඔවුන්ෙග් ඔළුෙව් තිෙබන ෙද්වල් අෙප් 
ඇඟට දාන්න හදනවා. ෙම්  ෙගොල්ලන් නිර්මාණය කරපු ෙටලි 
නාට්යෙය් දුෂ්ටෙයෝ ඉන්නවා. එවැනි චරිත ඇතුළත් කරලා 
ලස්සන ෙටලි නාට්යයක් ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ ෙටලි නාට්යයට 
අපව සම්බන්ධ කරෙගන, අපි ෙම්ක වහන්න හදනවා, අරයා 
ෙම්කට උත්සාහ කරනවා, ෙම්ක අපි හංගන්න හදනවා, අපි 
ෙම්කට ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ කියමින් ෙටලි නාට්යයක් ෙගනැල්ලා 
ඒක රඟ දැක්වීම තමයි අද දවස පුරාම සිදු වුෙණ්. ඒ රඟ දක්වපු 
උදවියෙග් කථා ටිකක් තිෙබනවා.  මම පදිංචි ෙවලා ඉන්ෙන්  එස්. 
මහින්ද හිමි මාවත, මරදාන. මම උෙද්, හවස ගමන් කරන්ෙන් 
ටිෙබට් ජාතික එස්. මහින්ද හිමිෙග් පිළිරුව ඉදිරිෙයන්. එතුමාෙග් 
කවියක් තිෙබනවා,  

 

"ඉටු ෙකොට කළ යුතු යුතුකම් 
ලැබුණත් ෙලෝෙකන් ගැරහුම්  
ඉවසන්නට පුළුවන්        නම්  
නුඹයි මෙග් පුතා         උතුම්"    කියලා.  

පසු ගිය කාලෙය් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක් එතුමාෙග් 
ෙෆොෙටෝ එක දාලා එම පද ෙප්ළිය ඇතුළත් කර ෙපෝස්ටරයක් 
ගහලා තිෙබනවා මම දැක්කා. ටිෙබට් ජාතික එස්. මහින්ද හිමි ෙම් 
කවිය ලිව්ෙව්, එදා ෙම් රෙට් හිටපු අධිරාජ්ය වාදීන්ට විරුද්ධව 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සටන් කරපු උදවිය දිරිමත් කරන්නයි. ෙමතුමා කෙළේ ෙමොකක්ද? 
එතුමා එතුමාෙග් ඉන්න ෙගෝල බාලයන්ට කහතුඩුෙව් ෙගවල් 
දුන්නා, මත්ෙත්ෙගොඩ ෙගවල් දුන්නා.  

ඊෙය්-ෙපෙර්දා එතුමාව බලන්න ආෙව් එම ෙගවල් දීපු නළු 
නිළියන්. ඉතාම අඩු ගණනකට ඒවා ඔක්ෙකෝම ලබා දුන්නා. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ විධියට ෙගවල් ලබා දීලා, පවුෙල් උදවියට 
වාහන ලබා දුන්නා. අක්කෙග් දුවට, නංගිෙග් දුවට, මල්ලිෙග් දුවට, 
අයියෙග් දුවට, මල්ලිලාට, බාප්පලාට, නැන්දම්මලාට වාහන 
දුන්නා. ඒ විධියට පවුෙල් උදවිය ෙවනුෙවන් සටන් කරපු 
ෙමතුමාට අවසානෙය්දී ෙමතුමාෙග් ෙගදර ඉන්න පවුල රැක ගන්න 
බැරිව ගියා. අවසානෙය් දී පවුල  ව්යාඝා එෙක් 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

නැඟලා ගියා. එෙහම උදවිය තමයි අද ෙද්ශ ෙපේමය ගැන කථා 
කරන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
බලු කථා කියන්න එපා. බලු කථා කියන්න එපා. 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ඒ විධියට අද ෙද්ශ ෙපේමය ගැනයි කථා කරන්ෙන්. 

ඔබතුමන්ලා කථා කරනෙකොට අපි අහෙගන හිටියා. අපි කථා 
කරන එකත් අහෙගන ඉන්න. ඔබතුමන්ලා කථා කරනෙකොටත් 
අපි අහෙගන හිටියා ෙන්.  [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! 

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ඔබතුමන්ලාත් ෙනොෙයකුත් ෙද්වල් කිව්වා ෙන්. ෙචෝදනා කළා 

ෙන්. එම නිසා අද දූෂණය ගැන කථා කරන උදවිය- 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා (ජාතික පතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටයුතු රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா - ேதசிய ெகாள்ைககள் 
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! 

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, දැන් ෙමම 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා ගරු 
මුජිබුර් රහුමාන් මන්තීතුමාට "බල්ලා" 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

කියලා බැන්නා. කරුණාකරලා ඒක පාලනය කර ගන්න. ෙමොකද, 
ෙම්ක සජීවීව යන විවාදයක්. ඉතින් ෙමතුමාෙග්- 

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
එතුමා බලු නාකිෙයක්.  
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
එතුමාෙග් ඔළුව හරි නැහැ කියලා- [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ඔව්. එතුමා නාකි බල්ෙලක්.  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, යම් කිසි පාලනයක් කර 

ගන්න ඕනෑ.  

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
මම බල්ෙලක් 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ෙන්. කමක් නැහැ. එතුමා නාකි බල්ෙලක්.  
 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු රාජ්ය අමාත්යතුමනි, බලු කථා කියන විට - 
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[ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා] 
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ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
බලු කථාවක් ෙනොෙවයි කිව්ෙව්. ඇත්ත කථාවක් කිව්ෙව්. 

[බාධා කිරීම්] ඔබතුමන්ලා බලු කථා කියන විට  ෙහොඳයි. [බාධා 
කිරීම්] ඔබතුමන්ලාට ඕනෑ කථාවක් කියන්න පුළුවන්. 
ඔබතුමන්ලාට  ෙම් ගරු සභාවට ඇවිල්ලා ඕනෑ ෙකෙනක්ව 
විෙව්චනය කරන්න පුළුවන්. ඔබතුමන්ලාට ඕනෑ එකක් කියන්න 
පුළුවන්. ඒවා ඔක්ෙකෝම අපි අහෙගන ඉන්න ඕනෑ. අපි කථාවක් 
කිව්වාම තමයි බලු කථාවක් වන්ෙන්. ඔබතුමන්ලාෙග් කථා 
ඔක්ෙකෝම අපි අහෙගන හිටියා. අපි සද්ද නැතිව අහෙගන හිටියා. 
අපි කියනෙකොට තමයි බලු කථාවන්.  

 

ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு கஞ்சன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මන්තීතුමා.  
 

ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு கஞ்சன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි අද උෙද් ඉඳලා ෙම් 

විවාදයට ඇහුම්කන් දුන්නා. ෙදපැත්ෙත්ම හිටපු ගරු 
මන්තීතුමන්ලා කථා කෙළේ, ෙකෝප් එෙක් වාර්තාව පිළිබඳවයි. ගරු 
කථානායකතුමා ඉල්ලීමක් කළා අද දින විෂය අනුව කථා කරන්න 
කියලා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් ගරු මන්තීතුමා 
කථා කරන්ෙන් එම විෂය අනුවද කියන එක පිළිබඳව පශ්නයක් 
තිෙබනවා. එම නිසා ඒ සියලු ෙද් හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් ඉවත් 
කරන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා.  

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, - [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මැතිතුමා කථා කරන්න.  
 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, දැන් ෙම් ෙගොල්ලන් කථා 

කරපු විෂය ඔක්ෙකෝම අපි අහෙගන හිටියා ෙන්. ෙම් ෙගොල්ලන් 
කථා කරපු ෙද්වල්, ෙම් ෙගොල්ලන් කියපු ෙදවල්, ෙම් ෙගොල්ලන් 
එක එක පුද්ගලයන්ට කරපු ෙචෝදනාවන් අපි අහෙගන හිටියා.  
[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමනි, බාධා කරන්න එපා.  
 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
එම නිසා ඔබතුමන්ලාත් අපි කියන ෙද්වල් අහෙගන ඉන්න. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, දැන් ෙම් ෙගොල්ලන් කියන 

විධියට නම්, පසු ගිය කාලෙය් කිසිදු ෙදයක්වත් සිදු වුෙණ් නැහැ, 
ෙම් රෙට් එකම ෙදයයි වුෙණ්. ඒ, ෙම් බැඳුම්කර වංචාව විතරයි 
යන්නයි. පසු ගිය දවස් ටිෙක්ම කථා කෙළේ, ෙම් ෙලෝකෙය්, ෙම් 
රෙට්ම ෙවච්ච ෙලොකුම අපරාධය විධියටයි. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි,- 

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
( மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
කුඩ්ඩා. කුඩ්ඩා. 
 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
කැලණිෙය් ඔබතුමා ගැන මම පසුව කියන්නම්. ෙපොඩ්ඩක් 

ඉන්න. 
 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
( மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
කුඩ්ඩා. කුඩ්ඩා. 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ඒවා ගැන අපි කියන්නම්. තමුන්නාන්ෙසේලා තමයි කුඩුකාරෙයෝ. තමුන්නාන්ෙසේලා තමයි කුඩු 

වික්ෙක්. තමුන්නාන්ෙසේලා තමයි මර්වින් සිල්වා එක්ක එකතු ෙවලා කුඩු වික්ෙක්. කුඩු වික්කා විතරක් ෙනොෙවයි, කැලණිෙය් 
පන්සල ළඟ ගණිකා ෙහොෙටල් පවා දැම්මා. ඒවා ගැන අෙපන් අහගන්න එපා. අපි ඔය වාෙග් බලු වැඩ කරන්ෙන් නැහැ.  

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
( மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මන්තීතුමා, ඔබතුමා ෙපොඩ්ඩක්, - [බාධා 

කිරීමක්] Order, please! 
 

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් කථා කරපු ෙද්වල් 

කරුණාකරලා හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් ඉවත් කරන්න. 

221 222 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙහොඳයි. 
 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, දැන් මෙග් ළඟ වාර්තාවක් 

තිෙබනවා. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් පසු ගිය පාලන කාලෙය් 
ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර ඇමතිතුමා සභාපතිතුමා වශෙයන් කටයුතු 
කරපු COPE එෙක්දී සාකච්ඡා ෙවච්ච ගනු-ෙදනු පිළිබඳව ඉදිරිපත් 
කරපු වාර්තාවල අඩංගු කරුණු මා ළඟ තිෙබනවා. ඒෙක් 
තිෙබනවා, ලංකා බැංකුෙව් International ශාඛාව, Grocers' 
Alliance ආයතනය රුපියල් මිලියන 340ක් හා Mahinda Offset 
Printers ආයතනෙයන් රුපියල් මිලියන 125ක ණය අය කර ගත 
යුතුව ඇත කියලා. ඊළඟට තිෙබනවා, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් 
ෙසේවකයින්ෙග් රුපියල් මිලියන 450ක ස්ථීර තැන්පතුවක් සඳහා 
සියයට 22.2ක ෙපොලිය ෙහේතුෙවන් නිවාස සංවර්ධන මූල්ය සංස්ථා 
බැංකුව රුපියල් මිලියන 69ක අලාභයක් ලබාදී ඇත කියලා.  

ඊළඟට තිෙබනවා, විෙදස් සමාගමක් ෙවතින් ඉන්ධන 
සම්පාදනය කර ගැනීම සඳහා වූ ගිවිසුම තුළ නියමිත මුදල ෙදවරක් 
ඇතුළත් කිරීම ෙහේතුෙවන් ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාවට 
ඇමරිකන් ෙඩොලර් 2,060,842ක් වැඩිපුර ෙගවා ඇත කියලා. 
ඊළඟට, 2013දී ෙහජින් ගනු ෙදනුව ෙහේතුෙවන් ලංකා ඛනිජ ෙතල් 
නීතිගත සංස්ථාවට ඇමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 75ක අලාභයක් 
ඇති කර තිෙබන බව සඳහන්ව තිෙබනවා. ඊළඟට තිෙබනවා, 
ශීලන්කන් ගුවන් සමාගම 2013-2014 වර්ෂය තුළ බදු ෙගවීෙමන් 
පසු දළ අලාභය රුපියල් බිලියන 26යි කියලා. ඊළඟට තිෙබනවා, 
මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙය් මාර්ග 53ක් පිළිසකර කිරීම සඳහා 
රජෙය් සහ ෙපෞද්ගලික බැංකුවලින් රුපියල් මිලියන 131,564ක් 
ලබා ෙගන තිබුණ ද, 2013 වසෙර්දී ෙමම ව්යාපෘති සඳහා වැය කර 
තිබුෙණ් රුපියල් මිලියන 33,728ක මුදලක් කියලා. ෙම් ගනු - 
ෙදනු සියල්ලම මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් කාලෙය් ඩිව් 
ගුණෙසේකර ඇමතිතුමා COPE එෙක් සභාපති ෙවලා ඉන්න ෙකොට 
ලබා දීපු වාර්තා.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමාත් එතෙකොට 

ඇමතිවරෙයක්. 

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ෙමතන අද නිෙයෝජනය කරන විපක්ෂෙය් ඉන්න සමහර 

මන්තීවරු එදා ඒ COPE එක නිෙයෝජනය කළා. ඒ COPE එෙක් 
සාමාජිකයන් ෙවලා හිටියා. ඔවුන් ෙම් ෙවච්ච අලාභය ගැන එදා 
කථා කෙළේ නැහැ. ෙම් වාර්තා කිසිවක් ගැන ඒ ෙගොල්ලන් කරුණු 
දැක්වූෙය් නැහැ. ෙම්වා ගැන ෙහොයන්න ඕනෑ කිව්ෙව් නැහැ. ෙම්වා 
ගැන ජනාධිපති ෙකොමිෂන් දාන්න ඕනෑ කිව්ෙව් නැහැ. ෙම්වා 
සම්බන්ධෙයන් FCID එකට යන්න ඕනෑ, එෙහම නැත්නම් 
Bribery Commissionඑකට යන්න ඕනෑ කියලා එදා කථා කෙළේ 
නැහැ. එදා ෙම් සියලු ගනුෙදනු ෙවන ෙකොට, ෙම් අලාභයන් ෙවන 
ෙකොට ෙම් සියලු ෙදනාම එදා නිශ්ශබ්ද ෙවලා හිටියා. ඒවා ගැන 
වචනයක් කථා කෙළේ නැහැ. ඒ ඇයි? එදා මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාට තිබුණු ඒ බලය මත ඒකට අභිෙයෝග කරන්න බැරි 
හින්දා, ඒ නිදහස අහිමි ෙවලා එදා පූස් පැටව් වාෙග් සියලු ෙදනාම 
එදා බලාෙගන හිටියා. එදා පූස් පැටව් වාෙග් හිටපු උදවිය, අද යහ 

පාලන ආණ්ඩුව ලබා දීපු නිදහසත්, අද අෙප් තිෙබන 
විනිවිදභාවයත් එක්ක, අද අපි ෙම්වා ගැන කථා කරන්න ඉඩ 
ලබාදීමත් එක්ක අද වීරෙයෝ වාෙග් කථා කරන්න පටන් ෙගන 
තිෙබනවා. ඒ ගැන අපට සන්ෙතෝෂයි. අපි කියන්ෙන් නැහැ, කථා 
කරන්න එපා කියලා.  

අපි කියන්ෙන්, කථා කරන්න, ඔබතුමන්ලාෙග් අදහස් ඉදිරිපත් 
කරන්න කියලායි. ඒ වාෙග්ම පසු ගිය කාලෙය් ෙම් රෙට් වුණු ඒ 
ගනුෙදනු වහන්න, ඒවා අයින් කරන්න, ඒවා යට ගහන්න උත්සාහ 
කරපු කාලයක් තිබුණා. ඒවා ගැන කථා කෙළේ නැහැ. අද 
පාර්ලිෙම්න්තු විවාදෙය්දී කිව්වා, විශාල පමාණයක් COPE වාර්තා 
එළි දැක්වූවා කියලා. ඒ එළි දැක්වූ වාර්තාවලින් එකම 
ගනුෙදනුවක් ෙහෝ උසාවියට ෙගනගියාද? අඩුම ගණෙන් 
ජනාධිපති ෙකොමිසමට දාලා හරි ඒවා ගැන ෙහව්වා ද? අඩුම 
ගණෙන් ඒවා ගැන පරීක්ෂණයක් කළා ද? එක වාර්තාවක් ගැන, 
එක ගනුෙදනුවක් ගැන කිසිම ෙදයක් කෙළේ නැහැ. සියල්ලම යට 
ගැහුවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි විපක්ෂෙය් 
මන්තීවරුන්ට මතක් කරලා ෙදන්න ඕනෑ, 2007 ජනවාරි 12වැනි 
දා ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා COPE එෙක් සභාපති 
හැටියට පාර්ලිෙම්න්තුවට ඒ වාර්තාව එළි දැක්වූ බව. 

2007 අෙගෝස්තු 24 වැනිදා තව වාර්තාවක් එළි දැක්වූවා. 
වාර්තා ෙදකක් එළි දක්වලා 2007 සැප්තැම්බර් මාසෙය් ඒ වාර්තා 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විවාදයට ගත්තා. ඒ වාර්තා විවාදයට 
අරෙගන එදා විජයදාස රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා COPE එෙක් 
සභාපතිකමින් ඉවත් කරන්න මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා 
බලපෑම් කළා. ආණ්ඩුෙව් හිටපු උදවිය එදා එතුමා සභාපතිකමින් 
ඉවත් කරන්න බලපෑම් කළා. ඒ, ෙමොකටද? ආණ්ඩුෙව් ගනුෙදනු 
ටික යට ගහන්න. නමුත් විජයදාස රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා ඉල්ලා අස් 
වුෙණ් නැහැ; අයින් වුෙණ් නැහැ. එතුමා ඒ අණසක පිළිගත්ෙත් 
නැහැ. එතුමා COPE එෙක් සභාපතිකමින් ඉවත් ෙවන්න බැහැයි 
කියලා කිව්වා. ෙමොකක්ද, මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා කෙළේ? 
එක මිනිෙහක් -එක සභාපතිවරෙයක්- ෙවනුෙවන් 2007 
ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් පාර්ලිෙම්න්තුව වහලා දැම්මා. පාර්ලිෙම්න්තු 
රැස්වීම් කල් දාලා විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමා COPE එෙක් 
සභාපතිකමින් අයින් කරලා දැම්මා. [බාධා කිරීම්] එෙහම 
ඉතිහාසයක් තිෙබන්ෙන්. එෙහම ඉතිහාසයක් තිෙබන උදවිය අද 
ඇවිල්ලා COPE එක ගැන කථා කරනවා; සාධාරණත්වය ගැන 
කථා කරනවා; ස්වාධීනත්වය ගැන කථා කරනවා.  

අද අපට කියනවා, "ෙහොරු" කියලා. "දූෂිතයන් ආරක්ෂා 
කරනවා, වංචාකාරයන් ආරක්ෂා කරනවා"ය කියලා  අද අපට 
කියනවා. ෙම්ෙගොල්ලන් අපට කියලා ෙදන්න එනවා, COPE එක 
ගැන. COPE එෙක් සභාපතිතුමා එළවලා දාලා, එතුමා ඉවත් 
කරන්න කියලා බල කරලා, එතුමා ඉවත් ෙවන්න බැහැයි කියලා 
කිව්වාම අන්තිමට එක පුද්ගලයකු ෙවනුෙවන්, මුළු රටම 
නිෙයෝජනය කරන ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව වහලා දැම්මා. එවැනි 
ඉතිහාසයක් තමයි ෙම්ෙගොල්ලන්ට තිෙබන්ෙන්. එෙහම 
ඉතිහාසයක් තිෙබන උදවිය තමයි අද ඇවිල්ලා අපට  COPE එක 
ගැන කියලා ෙදන්න හදන්ෙන්.  

ඒ නිසා ගරු මන්තීතුමන්ලා ෙම් ඉතිහාසය ගැන දැනගන්න. 
ෙමතැනට ඇවිල්ලා ෙබොරු ෙද්ශ ෙපේමිෙයෝ ෙවන්න හදන්න එපා. 
ෙබොරුවට ෙද්ශෙපේමී සළු පිළි ෙපොරවාෙගන අපට ෙද්ශ ෙපේමය 
උගන්වන්න එන්න එපා; අපට ෙම්වා ගැන කියලා ෙදන්න එන්න 
එපා. අපට තමුන්නාන්ෙසේලා කරපු ෙද්වල් මතකයි. ඒ නිසා 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ඉතිහාසය මතක් කර  ගන්න. අප ඒවා මතක් 
කරන්ෙන් ෙවන ෙමොකකටවත් ෙනොෙවයි. තමුන්නාන්ෙසේලා 
ඉතිහාසෙය් කරපු ෙද්වල් වහලා, ෙමතැනට ඇවිල්ලා අද කථා 
කරනෙකොට අපට ඒවා දිහා බලාෙගන ඉන්න බැහැ. [බාධා කිරීම්] 

223 224 



2017 ජනවාරි 24  

අපට ඒ ඉතිහාසය ටිකක් මතක් කරලා ෙදන්න ෙවනවා. [බාධා 
කිරීම්] අපට ඒ ඉතිහාසය ටිකක් කියලා ෙදන්න ෙවනවා. එෙහම 
අප ඉතිහාසය පිළිබඳව කියලා ෙදන ෙකොට, අප ඒ ඉතිහාසෙය් 
කරපු ෙද්වල් මතක් කරන ෙකොට ඔබතුමන්ලා හරියට භූමිෙතල් 
ගෑවුණු ගැරඬි වාෙග් එහාට ෙමහාට දඟලනවා. ඒකට අපට 
කරන්න ෙදයක් නැහැ. ඒ නිසා ඒවා ඉවසන්න පුරුදු ෙවන්න. 
වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා වාෙග් පාර්ලිෙම්න්තුව 
නිෙයෝජනය කරන පැරණි මන්තීවරෙයක් ෙහොරුන් ෙවනුෙවන් 
භූමිෙතල් ගෑවුණු ගැරඬිෙයක් වාෙග් දඟලන්න පටන් ගැනීම 
සම්බන්ධෙයන් අප කනගාටු වනවා. වාමාංශික ෙද්ශපාලනෙය් 
පතාක ෙයෝධෙයක් වන ඔබතුමා ෙහොරුන් ආරක්ෂා කරන්න 
ගිහිල්ලා ඔබතුමාට තිෙබන ඒ ෙගෞරවය නැති කර ගන්න එපාය 
කියලා අප එතුමාට මතක් කරලා ෙදන්න ඕනෑ. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී තව 
කාරණයත් මතක් කරන්න ඕනෑ. ආණ්ඩුවක් හැටියට අප අතින් 
අඩු පාඩු සිදුෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකක්ද, ඒ අඩු පාඩුව? පසු ගිය 
කාලෙය් ෙහොරකම්වලට සම්බන්ධ වූ අය වාෙග්ම ජනතාවෙග් 
මුදල් අවභාවිත කරපු අයව තවම අපට හිෙර් දාන්න බැරි වුණා. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් තවම නීතිය හරියට කියාත්මක කරන්න බැරි 
වුණා. ඒක තමයි අපට තිෙබන ෙලොකුම ෙචෝදනාව. අප අතින් 
ෙවච්ච අඩුපාඩුවත් ඒක තමයි. ඒ නිසා අප ආණ්ඩුෙවන් වාෙග්ම 
ජනාධිපතිතුමාෙගන් සහ අගමැතිතුමාෙගන් ඉල්ලනවා, පසු ගිය 
කාලෙය් COPE වාර්තාවලින් ඉදිරිපත් ෙවච්ච ඒ දූෂණ, වංචා 
ගනුෙදනු ටික පිළිබඳව ෙහොයන්න ජනාධිපති ෙකොමිසමක් පත් 
කරන්න කියලා. මහ බැංකු බැඳුම්කර සිද්ධිය ඉස්සරහට දාෙගන 
පසු ගිය කාලෙය් ෙම් ර ටට කරපු ඒ මූල්ය වංචා, අපරාධ, මිනී 
මැරුම්වලට හැංෙගන්න ඉඩ ෙදන්න එපා. මහ බැංකු බැඳුම්කර 
සිද්ධිය ඉස්සරහට දාලා ඒවා යට ගහන්න ෙදන්න එපා. ඒ සියලු 
ෙදනාටම නීතිය කියාත්මක කරන්න කියලා ඉල්ලමින් මෙග් වචන 
ස්වල්පය අවසාන කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
මීළඟට, ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමා. 

 
[අ.භා. 4.17] 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අෙප් ගරු හර්ෂ ද සිල්වා 

මැතිතුමා කිව්වා, "එක අතකින් අත්පුඩි ගහන්න බැහැ. අත්පුඩි 
ගහන්න අත් ෙදකක් ඕනෑ" කියලා. මා හිතන්ෙන් එතුමා එෙහම 
කියන්න ඇත්ෙත් අගමැතිතුමාෙග්යි, අර්ජුන මෙහේන්දන්ෙග්යි අත් 
ෙදෙක් අත්පුඩිය ගැන ෙවන්න ඇති. ඒ ෙදෙදනා එකතුෙවලා තමයි 
අත්පුඩිය ගැහුෙව්. ඒ ගහපු අත්පුඩිය ගැන තමයි ෙම් ෙහොයන්ෙන්.  

"ෙහොරාෙග අම්මෙගන් ෙප්න අහන්න එපා"ය කියලා කථාවක් 
තිෙබනවා. 

අද අපි කරන ෙම් ව්යායාමය ෙමොකක්ද? ෙහොරාෙග් මහ 
එකාෙගන් අපි ඉල්ලනවා, ෙහොරා ගැන ෙහොයන්න කියලා. 
ඇත්තටම ෙම් මුළු ෙහොරකම පිළිබඳ ෙතොරතුරු COPE එක හරහා 
අද අප ඉදිරියට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. අපි ඒ කමිටුෙව් ඔක්ෙකෝටම 
ස්තුතිවන්ත වනවා, ෙම් ෙහොරකම ෙම් විධියට ෙහළිදරවු කළාට. 
අද ෙම් සම්බන්ධ අතීත කථා ඔක්ෙකෝම මතක් කර ෙගන ෙම් 
ෙහොරකම වහන්න හදනවා. ඒ ඔක්ෙකෝම අතීත කථා අරෙගන 
ගණන් හදා බලන්න. ඒවාෙය් මිල කීයද? ෙම්ෙක් පළමුවැනි ගනු - 
ෙදනුව පමණක් රුපියල් මිලියන 1,600යි. කවුද කියන්ෙන්? 

Auditor-General. Auditor-Generalට ඒ ෙවලාෙව් මුහුණ පාන්න 
සිද්ධවුණා, ගර්ජනවලට. ඒකත් Auditor-General කියනවා. 
ගර්ජන කෙළේ කවුද?  COPE එක නිෙයෝජනය කරන එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් සමහර මන්තීවරුන් එතුමාට ගර්ජනය කළා. 
ඔවුන් එතුමාෙග් Audit වාර්තාව අභිෙයෝගයට ලක් කළා, අපට 
මතකයි. Audit වාර්තාෙව් කියනවා,  රුපියල් මිලියන 1,600ක් 
අලාභ ෙවලා තිෙබනවාය කියලා.  

ඊළඟට COPE කමිටුව නිගමනය කරනවා, මහ බැංකුෙව් 
අධිපති අර්ජුන මෙහේන්දන් විසින් ඔහුෙග් බෑනා ෙවනුෙවන් කරන 
ලද කූට කියාවක් කරණ ෙකොටෙගන ෙම් අලාභය සිද්ධ වුණාය; 
ෙම් ගනු - ෙදනුව සිද්ධ වුණාය; ෙම් විධියට ෙපොලිය නැග්ගාය 
කියලා. දැන් ෙම්ෙක් ෙහොයන්න ෙමොනවාද ඉතිරි ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? නමුත්, කලින් ෙමොකක්ද සිද්ධ වුෙණ්? තිපුද්ගල 
කමිටුවක් දැම්මා. කවුද දැම්ෙම්? අගමැතිතුමා. හරි කඩිමුඩිෙය් ඒක 
දැම්ෙම්. ෙම් කථාව මතු වනෙකොටම තිපුද්ගල කමිටුව දමා, ඒ 
කමිටුෙව් වාර්තාව අරෙගන ආවා. ඒ වාර්තාව අරෙගන ඇවිල්ලා 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඒක ෙපන්ව ෙපන්වා කිව්වා, අර්ජුන 
මෙහේන්දන් නිර්ෙදෝෂයි කියලා. කවුද කිව්ෙව්? අගමැති. අගමැති 
තිපුද්ගල කමිටු වාර්තාව භාර ගත්තා. ඒ වාර්තාෙවන් අර්ජුන 
මෙහේන්දන් නිර්ෙදෝශ කළා.  

ෙම් සම්බන්ධෙයන් COPE එක කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? අර්ජුන 
මෙහේන්දන් තමයි ෙම් කූට ගනු - ෙදනුෙව් හවුල්කාරයා; පධානියා 
කියලා කියන්ෙන්. COPE එෙක් නිගමනයත්, මෙග් නිගමනයත් 
අතර ෙවනසක් තිෙබනවා. ෙම් කූට ගනු - ෙදනුෙව් මහ ෙකනා 
අර්ජුන මෙහේන්දන් ෙනොෙවයි; මහ ෙකනා ඉන්ෙන් ෙමන්න 
ෙමතැන. ඒකට කමක් නැහැ. ඒක පැත්තකින් තියන්න. එතෙකොට 
අර තිපුද්ගල කමිටු වාර්තාවට ෙමොකද ෙවන්ෙන්? තිපුද්ගල කමිටු 
වාර්තාව තමන්ෙග් වාර්තාවක් හැටියට පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කරනවා. කවුද? අගමැතිතුමා. ඒ කමිටු වාර්තාව  COPE එෙක් 
සමස්ත නිගමනයට ඉඳුරාම පටහැනියි. එතෙකොට ෙමොකක්ද ඒෙක් 
ෙත්රුම? අගමැතිතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට  අසත්ය පකාශ කරලා 
තිෙබනවා. අගමැතිතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවත්, රටත් ෙනොමඟ 
යවන්න උත්සාහ කර තිෙබනවා. ඇයි එතුමා එෙසේ කෙළේ? එතුමා 
හිතුෙව් නැහැ,  COPE එෙක් වාර්තාව ෙමෙහම එයි කියලා. එතුමා 
හිතුවා, එතුමාෙග් තිපුද්ගල කමිටු වාර්තාෙවන් COPE එෙක් 
වාර්තාව යටපත් කරන්න පුළුවන් කියලා. නමුත්, ඇත්තටම ඒ 
තිපුද්ගල කමිටු වාර්තාව අද පාරාවළල්ලක් හැටියට 
අගමැතිතුමාෙග් ෙබල්ලට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. අගමැතිතුමා 
ෙමෙහම කෙළේ ඇයි? ඕකට එක උත්තරයයි ෙන් තිෙබන්ෙන්. 
උත්තර ෙදකක් නැහැ. ෙහොරකම වහන්නට ෙකෙනක් යම් 
වාර්තාවක් ෙග්නවා නම්, අඩුම වශෙයන් ඒ ෙකනා ඒ ෙහොරකෙම් 
හවුල්කාරෙයක්. එෙහම නැත්නම්, ඒ ෙහොරකෙම් පළමුෙවනි 
විත්තිකරුවා වන්ෙන් ඒ ෙහොරකම වහන්න ඒ වාර්තාව ෙග්න 
මිනිහායි. එච්චරද කෙළේ?  

ෙම් පුද්ගලයාව පත් කරන්න ගිය ෙවලාෙව් "ෙම් පුද්ගලයා 
පිළිබඳව මම ඔක්ෙකෝම වගකීම් භාර ගන්නවා, මහ බැංකුව මට 
ෙදන්න, ඇමතිතුමන්ලා භය ෙවන්න එපා, ඔබතුමන්ලා ෙම් ගැන 
විෙරෝධය පළ කළත්, මම වගකීම් භාර ෙගන පත් කරන්නම්" 
කියලා අගමැතිතුමා කිව්වා. වගකීම භාර ගත් ෙකනා දැන් 
කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? වගකීම් භාර ගත් ෙකනාට ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කමිටු වාර්තාවකින් කියලා තිෙබනවා, "ඔබතුමා 
වගකීම භාර අරෙගන පත් කරපු මිනිහා ෙමන්න ෙම් විධිෙය් කූට 
කියා මාර්ගයන් මඟින් ෙම් රටට රුපියල් මිලියන 1,600ක් අලාභ 
කරලා තිෙබනවා. ෙපොලී ෙර්ට්ටුව වැඩි කරලා තිෙබනවා. එම 
නිසා ඉදිරි කාල යට ගණන් බලන ෙකොට රුපියල් පෙකෝටි 
ගණනක් අපට අලාභ ෙවලා තිෙබනවා" කියා. වගකීම ෙකෝ? දැන් 
වගකීම භාර ගත් ෙකනා ෙමොකක්ද කරන්න ඕනෑ? ඉල්ලා අස් වන 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

එක ෙනොෙවයිද? ඒ ෙවනුවට ෙම් වගකීම භාර ගත් ෙකනා කෙළේ 
ෙමොකක්ද? අගමැතිතුමා ඊ ළඟට කෙළේ ෙමොකක්ද? ෙම් පුද්ගලයාව 
නැවතත් පත් කර ගන්න ඕනෑය කිව්වා. තිපුද්ගල කමිටු වාර්තාව 
හරහා ෙම් පුද්ගලයාට සුදු හුණු ගෑවා.  

ෙචෝදනාව එන හැම ෙවලාවකම ශුද්ධ කරන්න හැදුවා.                 
ෙම් ඔක්ෙකොම කථා ෙහළිදරව් වුණාට පස්ෙසේ අන්තිමට 
ජනාධිපතිතුමා ළඟට ගිහිල්ලා ෙමයාව පත් කරන්න කියලා 
නැවතත් ඉල්ලා සිටියා. ෙම් සිද්ධිෙය් වග උත්තරකරුවා, ෙම් කූට 
කියා දාමෙය් පධාන වග උත්තරකරුවා නැවතත් පත් කරන්නය 
කියලා ඉල්ලන ෙකොට ඒෙකන් ඔප්පු වන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙම් 
අගමැතිතුමා ඒ මුළු කියා දාම ය පිටුපස සිට ෙමෙහය වන්නාය 
කියන එක හැර ෙවන ෙමොකක්ද?   

 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මැතිතුමා.  
 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගන්න, ගන්න, point of Order එක ගන්න.  

 
 

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම දන්ෙන් නැහැ, ෙමතුමා 

කටින් කථා කරනවාද, ෙවන ෙමොකකින් හරි කථා කරනවාද 
කියලා.  

 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
What is your point of Order? 

 
 

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ෙමතුමාෙග්  ඔළුව තිෙබන්ෙන් -[බාධා කිරීමක්] 

 
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
තමුන්නාන්ෙසේ වාෙග් පුෙකන් 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

කථා කරන ෙකෙනක් ෙනොෙවයි මම. [බාධා කිරීමක්] ඔය රක්ෂාව 
දැන්වත් අතහරින්න. [බාධා කිරීමක්] 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඒයි අන්න තව ෙහොෙරක්. 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

අන්න, අෙනක් ෙහොරා. 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
හරි, හරි. උඹ වෙරන්  
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

මාව පාලනය කරන්න. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මට ගැහුවා යෙකෝ 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

පයින්.  [බාධා කිරීම්]උෙඹ් අප්ෙපොච්චිත් 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

මට පයින් ගැහුවා, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සියලු මන්තීවරුන් -

[බාධා කිරීම්] ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමනි, ඔබතුමාට 
තව විනාඩි කිහිපයයි තිෙබන්ෙන්.[බාධා කිරීම්]  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අගමැතිතුමාට බණින 

ෙකොට, අගමැතිතුමා ෙහොරාය  

227 228 

[ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා] 
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[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

කියන ෙකොට, අගමැතිතුමා ෙම්ක ෙමෙහයවපු පධාන ෙහොර 
තක්කඩියාය 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

කියන ෙකොට ඒකට රිෙදන මිනිස්සුන්ට ඕනෑ තරම් කෑ ගහන්න 
පුළුවන්. [බාධා කිරීම්] නමුත් මම කෑ ගහන්න -[බාධා කිරීම්] මට 
කථා කරන්න අයිතිය තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙප ෙර්රා මැතිතුමා.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මට  කියන්න තව කරුණු තිෙබනවා.  

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම කිව්ෙව් එතුමාට 

ෙනොෙවයි. ඔබතුමාටයි කිව්ෙව් එතුමාව පාලනය කර ගන්න 
කියලා.  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

      (The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, සාමාන්යෙයන් අපි 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කුණුහරුප කියන්ෙන් නැහැ ෙන්. ඒක වැදගත් 
නැහැ ෙන්. ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමනි, ඔබතුමා 
මට වඩා අවුරුදු ගණනාවක් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටපු ෙකෙනක් 
ෙන්. ඒ නිසා එෙහම කථා කරන්න එපා. ඒක ෙහොඳ නැහැ. [බාධා 
කිරීම්] 
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මෙග් ෙවලාව ගන්න එපා. කරුණාකරලා- 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
Sir, I rise to a point of Order.  

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
හරි. Point of Order එක ගන්න. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! - [Interruption.] Order, please! - 

[Interruption.] Order, please! - [Interruption.] 
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
( மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
අෙනක් පැත්ෙතන්ද කථා කරන්ෙන් කියලා කුණුහරුප 

අහන්න පටන් ගත්ෙත් ඔය පැත්ෙතන්. මම එයාට අෙනක් පැත්ත 
කිව්වා. ෙම් අගමැතිතුමා මහ බැංකුෙවන් ආපසු අර්ජුන් 
ඇෙලෝසියස්ට සල්ලි දුන්ෙන් ෙමොකටද? මහ බැංකුව පිළිබඳව 
වගකීම තිෙබන අගමැතිතුමා, අර්ජුන් ඇෙලෝසියස් කියන 
ෙහොරාට, ෙදවැනි, තුන්වැනි බැඳුම්කරවලට මුදල් දමන්න  මහ 
බැංකුෙවන් සල්ලි ෙදනවා.  ඊළඟට අෙප් ලංකා බැංකුව ෙමතරම් 
මුදලක් දීලා තිෙබනවා, ඒක ලංකා බැංකුෙව් අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය 
දන්ෙන්ත් නැහැ. ඒ ණය ගනු - ෙදනු කරන අධ්යක්ෂවරයා 
දන්ෙන්ත් නැහැ. ෙකොෙහොමද ඒක වුෙණ්? අගමැතිවරයාෙග් 
අනුදැනුම නැතිව, එෙහම නැත්නම් අගමැතිවරයාෙග් අනුගහය 
නැතිව ලංකා බැංකුෙව් සල්ලි ෙම් විධියට ෙමවැනි ෙහොෙරකුට -
අපරාධකාරයකුට- බැඳුම්කර ගන්න ලබා ෙදන්න ෙම් විධියට 
කටයුතු සංවිධානය වුෙණ් ෙකොෙහොමද? ෙම්වා අපූරුවට එකකට 
පසුව එකක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඊළඟට නීතිපතිට යැව්වාම 
ෙමොකක්ද වුෙණ්? අපි අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිසමට ගිහිල්ලා දාපු පැමිණිල්ලට ෙමොකක්ද වුෙණ්? ඒවා 
පාලනය කරන්ෙන් කවුද? අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිසෙම් අධ්යක්ෂ ජනරාල් පාලනය කෙළේ අගමැති. 
ෙපොලිස්පති පාලනය කරන්ෙන් අගමැති. ඒ නිසා තමයි අපි දාපු 
පැමිණිලිවලට අද වන ෙතක් උත්තර නැත්ෙත්. මා ළඟ ඒවාෙය් 
copies  තිෙබනවා. මම ඒවා සභාගත* කරනවා.  

අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසමට මම 
ඉදිරිපත් කළ පැමිණිල්ලට ෙමොකද වුෙණ්? ෙම් අපරාධෙය් පධාන 
හවුල්කාරයා අගමැති කියලායි මා නම් කියන්ෙන්. ෙකෝ, ඒකට 
උත්තරයක් තිෙබනවාද? ෙම්වා ෙබොරු පැමිණිලි නම් අල්ලස් ෙහෝ 
දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට පුළුවන් අපට 
විරුද්ධව කියා කරන්න; action ගන්න. අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසම ෙම් පැමිණිලි ගැන කියා 
ෙනොකරන්ෙන් ඇයි? ඒ අගමැතිතුමාෙග් නම ෙමහි විත්තිකාරයා 
හැටියට තිෙබන නිසායි. අගමැතිතුමාෙග් නම විත්තිකාරයා 
හැටියට තිෙබනෙකොට ෙපොලිස්පතිට කළ පැමිණිල්ල ගැනත් 
කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ  අපි ගිහින් ෙපොලිස්පතිට පැමිණිල්ලක් 
භාර දුන්නා. ඒ පැමිණිල්ලත් අද වනතුරු ෙගොළු ෙවලා.  ඒ කරුණු 
සියල්ලම එකට අරෙගන බලන්න. 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
Sir, I rise to a point of Order.  
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———————————- 
* ලියවිල්ල ඉදිරිපත් ෙනොකරන ලදී. 
  ஆவணம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்ைல. 
  Document not tendered. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමනි, ඔබතුමා 

වාඩිෙවන්න.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත 

කාලය නම් අවසානයි.   

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මම කථාව අවසන් කරන්නයි හදන්ෙන්, ගරු නිෙයෝජ්ය 

කථානායකතුමනි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙම් 

කථාවට බාධා කිරීමක්ද කරන්ෙන්? ෙමොකක්ද, point of Order 
එක? 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අගමැතිතුමා වැරදිකරුෙවක් 

ෙවලා කියලා වාර්තාවක තිෙබනවා  කියලා  එතුමා  කියනවා. ඒක 
පට්ටපල් ෙබොරුවක්. ෙම් ගරු සභාෙව් එෙහම අසත්ය පකාශ 
කරන්න ෙදන්න බැහැ. ෙකෝ, ෙමොකක්ද ඒ වාර්තාව? අපටත්  
බලන්න ෙපන්වන්න. ඔබතුමා පිං පඩියක් ගත්තා මහින්ද රාජපක්ෂ
- [බාධා කිරීම්] 

  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කථා 
කරන්න.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
( மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
අපි VAT ෙහොරකම පිළිබඳව කටයුතු කෙළේ  ෙකොෙහොමද? ගරු 

රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමා දැන් ෙම් ගරු සභාවට එනවා. එතුමාෙග් 
සභාපතිත්වෙයන් එදා  රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව - 
Committee on Public Accounts එක-  ඒ ෙහොරකම පිළිබඳව යම් 
යම් කරුණු ෙසොයා ගත්තා. ඒවා ගරු කථානායකතුමාට ෙයොමු 
කළා. කථානායකතුමාෙගන් එම ෙතොරතුරු නීතිපතිට හා 
ෙපොලිස්පතිට ෙයොමු වුණා. ඒ ෙහොරකෙම් ෙහොරු  අත් අඩංගුවට 
ගත්තා. එෙහම තමයි කමිටුවක් වැඩ කෙළේ. නමුත්, ෙම් කමිටුෙව් 
ඒ නිගමන කථානායකතුමාට දුන්නා. ඊළඟට ඒවා නීතිපතිතුමාට 
දුන්නා. ඒ ෙතොරතුරු ෙපොලිස්පතිටත් ගියාය කියලා හර්ෂ ද සිල්වා 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාට කවුරු ෙහෝ රහසින් කියලා තිෙබනවා. 
නමුත් අපි ඒක දන්ෙන් නැහැ. එතුමා අද එය ෙහළි කළා. නමුත් ඒ 
ඔක්ෙකොම නිහඬයි. ඇයි ෙම්? අගමැතිෙග් තට්ටම යට තමයි ඒ 
ඔක්ෙකොම තිෙබන්ෙන්. ඒකයි ෙහේතුව. ෙපොලිස්පති ඉන්ෙන්ත් 
අගමැතිෙග් තට්ටම යට. නීතිපති ඉන්ෙන්ත් අගමැතිෙග් තට්ටම 

යට.  Bribery Commission  එෙක් අය ඉන්ෙන්ත් අගමැතිෙග් 
තට්ටම යට. එතුමා ඒවා ඔක්ෙකොටම උඩින් වාඩි ෙවලා ඉන්නවා. 
ඒකයි ඒ කියන්ෙන්.  
 

ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් point of 

Order එක ෙමොකක්ද? 
 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එතුමා ගරු අගමැතිතුමාටයි, 

ෙම් රෙට් පධාන තනතුරු දරන ෙදන්ෙනකුටයි  අපහාස කරනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේ එදා මහින්ද රාජපක්ෂෙග් තට්ටම යට ෙනොෙවයි, 
අනික් එක යට 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

හිටපු ෙකෙනක්.  
 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒකට කමක් නැහැ. ඒක වාසනාවක්. ඒ තට්ටම යට ඉන්න එක 

වාසනාවක්.  

මම අවසාන වශෙයන් කියන්ෙන් ෙමපමණයි.  අපි උසාවිවල 
ඕනෑ තරම් නඩු කථා කර තිෙබනවා. ෙම් සිද්ධිය ගැන පර්ෙය්ෂණ 
සාක්ෂි ෙම් තරම් තිෙබන ෙකොට,  අර්ජුන් මෙහේන්දන් දිවුරුම් 
සාක්ෂියකින්  ''මට ෙවන්ෙද්සි කමයට යන්න කිව්ෙව් 
අගමැතිතුමායි'' කියලා COPE එක ඉදිරිෙය් කියන ෙකොට කථාව 
ෙහොඳටම එළි ෙවනවා.  "ෙවන්ෙද්සි කමයට යන්නය කියලා 
අගමැතිතුමා මට කිව්වා" කියන එකයි එතුමා කියන්ෙන්. ඔන්න, 
පර්ෙය්ෂණ සාක්ෂි. තිපුද්ගල කමිටුෙවන් ඒක වහන්න හැදුවා. 
ෙහොරා කවුද කියා එළිදරවු ෙවලා තිෙයද්දී, ඒ ෙහොරා නැවත පත් 
කරන්න ඉල්ලුවා. ෙම් ඔක්ෙකොම කරුණු එකට ගත්තාම, 
අගමැතිතුමා තමයි අද කූඩුව ඇතුෙළේ ඉන්න ඕනෑ. කූඩුව ඇතුෙළේ 
ඉන්න ඕනෑ මිනිහා අද අගමැතිකම් කරනවා. ඒකයි ෙවලා තිෙබන 
කාරණාව. තමුන්නාන්ෙසේලාට අද එතුමාට යටත්ව ඉන්න ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා එතුමා ෙවනුෙවන් කෑ 
ගැහුවාට මම පුදුම වන්ෙන් නැහැ. නමුත්, ෙම් රෙට් යුක්තිය ඉටු 
කිරීමට ජනතාවෙගන් තිෙබන ඉල්ලීම කවදාවත් නතර කරන්න 
බැහැ.  

අද අගමැතිකම් කළත් ෙම් ෙකොමිසෙම් අවසාන  තීරණය  
කුමක් ෙවයිද කියන එක  අපි කවුරුත්  බලමු. හැබැයි, ෙකොමිසමට  
දින වකවානු අවශ්යයි. ඒ අතර, ගරු  සුසිල් ෙපේමජයන්ත් 
ඇමතිතුමා  කිව්වා වාෙග්  නීතිපතිතුමාට  කියා කරන්න ෙම් 
ෙකොමිසම බාධාවක් ෙනොෙවයි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා කථාව අවසාන  කරන්න.  
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ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
නමුත්  නීතිපතිතුමාට කියා කරන්න තිෙබන බාධාව තමයි,  

ඔන්න ඔය අගමැති. එෙහම නැතිව ෙකොමිසම ෙනොෙවයි.  අල්ලස් 
ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසමට අද කියා කරන්න බැරි  
බාධාව තමයි අගමැති. ඒ නිසා  වහාම අගමැති ඉල්ලා අස්විය 
යුතුයි, ෙම් ගැන  පරීක්ෂණයක් කරන්න නම්.  

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 
[අ.භා. 4.34] 
 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා (මහාමාර්ග රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா - ெந ஞ்சாைலகள் 
இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Dilan  Perera - State Minister of Highways) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානයාකතුමනි, මා නම් තට්ටම් යට ඉන්න  

එකයි,  තට්ටම් යට ඉන්න ආශාව ගැනයි කථා කරන්න  යන්ෙන් 
නැහැ. ඒක ෙවන දවසකට කල් තියනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ 
ඇමතිතුමාෙග් ෙකෝප් කමිටුෙව් සාමාජිකයකු හැටියට ඉඳලා,  
එතුමාට ෙවච්ච අසාධාරණය නිසා, නැවත ෙකෝප් කමිටුවක් පත් 
කළත් එතුමාට ෙවච්ච ආසාධාරණයට විරුද්ධව ඒ ෙකෝප් කමිටුවට 
යන්ෙන් නැහැ කියලා තීන්දු කළ ෙකෙනක් මම. ඒ නිසා මට 
ෙකෝප් කමිටුව ගැන කථා කරන්න අයිතියක් තිෙබනවා.  

ෙකෝප් කමිටුෙවන් දැන් පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තාවක් ඇවිත් 
තිෙබනවා.  ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මාධ්ය සාකච්ඡාවලදී අපි දිගින් 
දිගටම කිව්වා, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට  ආපු ෙකෝප් වාර්තාව 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විවාද කරලා කථානායකතුමා හරහා  
නීතිපතිතුමාට යන්න  ඕනෑ,  එෙසේ නැත්නම්  ඒක කිසි වගකීමක් 
නැති වා ර්තාවක් ෙවනවා කියලා.  අද ඒ ෙකෝප්   වාර්තාව ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිත් තිෙබනවා. දැන් කථානායකතුමා හරහා  ඒ 
වාර්තාව නීතිපතිතුමාට ගියාට පස්ෙසේ, ඒක මුළු පාර්ලිෙම්න්තුවම 
එකඟ ෙවලා යවපු  වාර්තාවක් සහ තීන්දුවක් ෙවනවා. ඒ නිසා 
නීතිපතිතුමාට ඒ ගැන අනිවාර්යෙයන්ම කියා කරන්න සිද්ධ 
ෙවනවාමයි.  

ෙදවන කාරණය ෙම්කයි. ෙම් ෙවනෙකොට  ගරු ජනාධිපතිතුමා 
ෙම් ගැන පරීක්ෂණ ෙකොමිසමක් පත්කර තිෙබනවා. අපි ඒ ගැන 
සන්ෙතෝෂ ෙවන්න ඕනෑ.  පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  PAC  වාර්තාවක් 
ෙහෝ ෙකෝප් වාර්තාවක් ෙහෝ සම්බන්ධෙයන්    විධායකය මැදිහත් 
ෙවලා පරීක්ෂණයක් පවත්වන්න ෙකොමිසමක් පත් කරපු පථම 
වතාව ෙමයයි.  අපි ඒ ගැන සන ්ෙතෝෂ ෙවන්න  ඕනෑ. ඒ ගැන 
සන්ෙතෝෂ ෙවන්ෙන් නැතිව,  කවුරු ෙහෝ ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
කියනවා නම්, ඒ ෙකොමිසන් සභාව පත් කළ එක වැරදියි, ඒෙකන් 
වැඩක් නැහැ කියලා,  ඒ මිනිහා ෙම ෙලෝ නීතියක් දන්ෙන් නැති 
ෙකෙනක්.   

ෙමතැන වංචාවක් වලා තිෙබනවා. ෙකෝප් වාර්තාෙවන්                
ඒක ෙහොඳට  පැහැදිලි  ෙවනවා. ෙකෝප් කමිටුව  ඒ                      
තීන්දුව ගන්නෙකොට, සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාෙග් 
සභාපතිත්වෙයන් යුත් කමිටුව ඉදිරියට ආපු සාක්ෂි පමණක් 
ෙනොෙවයි,  ඩිව් ගුණෙසේකර  මැතිතුමාෙග් සභාපතිත්වෙයන් යුත් 
කමි ටුෙව් සාක්ෂිත්  පාදක කරෙගන  තිෙබනවා.  නමුත් ඒ වරදට  
දඬුවම්  කරන්න ෙකෝප් එකට බැහැ ෙන් ෙකෝප් එෙක් ඉන්ෙන්  
නඩුකාරෙයෝ ෙනොෙවයි ෙන්; ෙපොලිස්කාරෙයෝ ෙනොෙවයි ෙන්. 
ෙකෝප් එෙකන් දඬුවම්  කරන්න බැරි නම්, දඬුවම් කරන්න පුළුවන් 
තැනකට ඒ වාර්තාව දමන්න  ජනාධිපතිතුමා මැදිහත් ෙවලා 

ෙකොමිසමක් පත් කරනෙකො ට, ඒක වැඩක් නැහැ කියනවා නම්, ඒ  
කියන එක්ෙකනා ෙන්ද  ෙහොරු ආරක්ෂා කරන්න යන්ෙන්? මට 
ෙත්ෙර න්ෙන් ඒ විධියටයි.  

ෙම් ගැන කෑ ගහනවා, කෑ ගහනවා.  මාස ගණනක් තිස්ෙසේ 
අපිත්  කෑ ගහනවා.  අපි පක්ෂ මූලස්ථානෙය් ඉඳෙගන කෑ 
ගහනවා.  තව කට්ටියක්  කෑ ගහනවා, නාරාෙහේන්පිට ඉඳලා.  තව 
කට්ටියක්  කෑ ගහනවා, ඇන්.ඇම්.ෙපෙර්රා සමරු ශාලාෙව් ඉඳලා. 
ඔක්ෙකෝම අය කෑ ගහනවා, "Action  ගනින්,  action   ගනින්" 
කියලා.  ජනාධිපතිතුමා මැදිෙවලා  action   එකක් ගත්තාම 
කියනවා, වැඩක් නැහැ කියලා.  එතෙකොට වැඩක් නැහැ කියන 
අය කරන්ෙන්ත් ගරු වාසුෙද්ව  නානායක්කාර මන්තිතුමා  කියපු 
විධියට ෙහොරු ආරක්ෂා කරන  එක ෙන්ද?  ඒක තමයි මම හැම 
දාම කිව්ෙව්, ෙම් මහ බැංකු වංචාව පිටුපස්ෙසේ  මාමා ආරක්ෂා 
කරන්න කට්ටියක් කටයුතු කරනවා වාෙග්ම, බෑනා ආරක්ෂා 
කරන්නත් කට්ටියක් කටයුතු කරනවා  කියලා.   ඒකයි ඇත්ත. 
මාමා ආරක්ෂා කරන්න කට්ටියක් කටයුතු කරනවාය කිව්වාම,  
විරුද්ධ පක්ෂෙයන් අත්පුඩි ගහනවා.  බෑනා ආරක්ෂා කරන්න 
කට්ටියක් කටයුතු කරනවාය කිව්වාම,  ආණ්ඩු පක්ෂෙයන් අත්පුඩි 
ගහනවා.  

දැන් අගමැතිතුමාෙග් පශ්නය මතු කළා, වාසුෙද්ව 
නානායක්කාර මන්තීතුමා.  සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාෙග් 
සභාපතිතවෙයන් යුත් ෙකෝප් කමිටුව  ඉදිරිපිට  අගමැතිතුමා 
පිළිබඳ සාක්ෂියක් නැහැ. අගමැතිතුමා පිළිබඳ සාක්ෂිය 
තිෙබන්ෙන් ඩිව් ගුණෙසේකර මැතිතුමාෙග් කමිටුව ඉදිරිපිටයි. 
වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමනි, මටත් වඩා ෙජ්යෂ්ඨ 
නීතිඥයකු හැටියට ඔබතුමා දන්නවා, ජනාධිපතිතුමා විසින් පත් 
කරන පරීක්ෂණ ෙකොමිසමක් හරහා ඒ සියලු කාරණා පිළිබඳව 
කටයුතු කරන එක ෙන්ද වඩා ෙහොඳ කියලා. [බාධා කිරීමක්] 
ඔබතුමා විරුද්ධ නැහැ.  ඔය පැත්ෙත් ඔබතුමාත් එක්ක ඉඳෙගන 
ඉන්න සමහර උදවිය - [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා විරුද්ධ නැහැ. 
ඔබතුමා, ඩිව් ගුණෙසේකර මැතිතුමා,  තිස්ස විතාරණ මැතිතුමා, 
චන්දසිරි ගජදීර මැතිතුමා හැම දාම කිව්ෙව්,  පරීක්ෂණ ෙකොමිෂන් 
සභාවක් පත් කරනවාය කියලායි. ෙමොකද, ඔබතුමන්ලාට ෙම්ක 
ෙත්ෙරනවා. ෙද්ශපාලන වශෙයන් ඔබතුමා යම් යම් විධියට වචන, 
වාග් මාලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඔබතුමාට ෙත්ෙරනවා, 
ජනාධිපතිතුමා මැදිහත් ෙවලා ෙම් පරීක්ෂණ ෙකොමිෂන් සභාවක් 
පත් කරන එක ඉතා ෙහොඳ වැඩක්ය කියලා. ෙම්ක ෙනොෙත්ෙරන 
අය තට්ටම් උඩ ඉඳෙගන, ෙමොකක් ෙහෝ උඩ ඉඳෙගන, ෙමොළය 
උඩ ඉඳෙගන "ඒක වැඩක් නැහැ"යි කියනවා.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒකට කාල සීමාවක් තිෙබනවාද?  

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
මාස තුනයි කියලා කියා තිෙබනවා ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ඒ 

ෙකොමිසමට ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් විනිශ්චයකාරවරෙයක්, 
මහාධිකරණ විනිශ්චයකාරවරෙයක්, විගණකාධිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරිෙයක් ඇතුළත් වනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, "ෙහොරු අල්ලපන්, අල්ලපන්. ෙහොරු මාට්ටු 
ෙවලා ඉන්ෙන්. දඬුවම් කරපන්" කියලා අපි මාස ගණනක් තිස්ෙසේ 
කිව්වා. දඬුවම් කරන්න බැරි ෙපොඩි පශ්නයක් තිබුණා. ෙමය 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළාට, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
කථානායකතුමා හරහා නීතිපතිතුමාට ඉදිරිපත් කෙළේ නැහැ. ඒක 
අද සිද්ධ ෙවනවා. ඒ කියාදාමය වන කල් ඊට සමාන්තරව 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ජනාධිපතිතුමා පරීක්ෂණ ෙකොමිසමක් පත් කිරීම ම ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තු ඉතිහාසෙය් රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවක් 
ෙහෝ ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවක් සම්බන්ධෙයන් 
පරීක්ෂණයක් කරන ඉතිහාසගත විප්ලවීය තීන්දුවක් ෙන්ද? අපි ඒ 
සම්මානය ජනාධිපතිතුමාට ෙදමුෙකෝ. ඒක ෙදන්ෙන්ත් නැහැ ෙන්. 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ජනාධිපතිතුමා පත් කෙළේ අපියි. 

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
ඒක ෙවන්න පුළුවන්. ජනාධිපතිතුමා පත් කෙළේ ඔය 

ෙගොල්ලන් විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් ෙගොල්ලනුත් -චතුරලා, දුමින්ද 
දිසානායකලා- උදවු කළා. ජනාධිපතිතුමා පත් කරන්න අපි හවුල් 
වුෙණ් නැහැ. ජනාධිපතිතුමා දැන් අෙප් පක්ෂෙය් නායකයා නිසා 
අෙප් පක්ෂෙය් තීන්දුවත් එක්ක අපි පණ ෙමන් එතුමා ආරක්ෂා 
කරනවා. ඒ ආරක්ෂා කරන එකටත් සමහර අය කැමැති නැහැ. 
ඒක ෙවනම පශ්නයක්. ඒක අෙප් පක්ෂෙය් තීන්දුවක්. එක් එක් 
පක්ෂ එක එක විධියට තීන්දු ගන්නවා ෙන්. මා කියා ෙගන ආෙව්, 
ෙම් පශ්නෙය්දී කුහක ෙවන්න එපාය කියන එකයි. 

ඊෙය් උදය ගම්මන්පිල මන්තීතුමා මාධ්ය සාකච්ඡාවක් පවත්වා 
කියනවා, "ෙම් කරන්ෙන් දඬුවම් කිරීම කල් දමන එකක්"ය 
කියලා. ෙදවියෙන්! නීතිඥ මහත්මයකුට එෙහම කියන්න 
පුළුවන්ද? නීතිඥයකු ෙනොවන ෙකෙනක්, ෙගොඩ 
ෙපරකෙදෝරුෙවක් එෙහම කිව්වා නම් පශ්නයක් නැහැ. හරි 
පාෙරන් නීති විද්යාලයට ගිය ෙකෙනකුට එෙහම කියන්න බැහැ, 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. හරි පාෙරන් ගිය ෙකනකුට 
එෙහම කියන්න බැහැ. හැබැයි ෙමවැනි ෙගොන් කථා කිව්වාම හරි 
පාෙරන් නීති විද්යාලයට ෙනොගිය අය මාට්ටු ෙවනවා. ඒ නිසා - 
[බාධා කිරීමක්]  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් බැඳුම්කර වංචාව 
පිළිබඳව කථා කරන්න ගිහින් සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුෙව් ඉන්න 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් සමහර සෙහෝදර මන්තීවරුන්ෙගන් මා 
ෙහොඳටම බැණුම් ඇහුවා, හැම දාම කාටූන්වල පළ වුණා, 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් අෙප් යාළුවන්ෙගනුත් බැණුම් ඇහුවා. ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුෙණ් අය නම් ඒ සම්බන්ධෙයන් බැන්ෙන් නැහැ, 
ෙවන ඒවාට බැන්නාට. එෙහම බැණුම් අහපු ෙකෙනක් හැටියට මා 
හිතනවා, ඉතා මහන්සි ෙවලා හදපු COPE වාර්තාෙවන් ගත් 
නිගමනය හරහා වග කිව යුතු අයට දඬුවම් දීම සඳහා ඉතා ෙහොඳ 
කියා මාර්ගයක් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා නිර්මාණය කරලා 
තිෙබනවාය කියලා. එය ෙහොඳ පූර්වාදර්ශයක්. ඒ ගැන අද මා 
ඉතාම සතුටු වනවා. ඒ කටයුත්ත ඒ විධියට කරෙගන යන ගමන් 
අර කිව්වා වාෙග් නීතිපතිතුමාට එතුමාෙග් කටයුත්ත කරෙගන 
යන්න බාධාවක් වන්ෙන් නැහැ. හැබැයි අපි දන්නවා, 
නීතිපතිතුමාෙග් කටයුත්ත රබර් වාෙග් ටිකක් ඇ ෙදන එකක් 
කියලා.  හැබැයි ජනාධිපතිතුමාෙග් පරීක්ෂණ ෙකොමිෂන් සභාවට 
කාලයක් දීලා තිෙබනවා. ඒක ඇෙදන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් 
සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණ පවත්වා තීන්දු අරෙගන, ඒ 
පරීක්ෂණ ෙකොමිෂන් සභාවට ම පුළුවන්, ඊට ෙපර ඒවා ගැනත් 
පරීක්ෂා කරන්න. ඒක කළ යුතු ෙවනවා ෙන්. දැන් තිෙබන්ෙන් 
අලුත් එකක් ෙන්.  දැන් ෙපර ඒවා ගැන ෙපන්වා ෙම්ක වහන්න 
හදනවා. ෙම්ක ෙපන්වා ෙපර ඒවා වහන්න හදනවා. ඒ ෙදකම 
ෙහොඳ නැහැ. ඒ නිසා ෙම් ගැන පරීක්ෂණයක් කරමු. ඒ පරීක්ෂණය 
ජනාධිපති පරීක්ෂණ ෙකොමිෂන් සභාෙව්දීත් කරමු. ඊට සමාන්තරව 

ෙම්ක ගරු කථානායකතුමා හරහා නීතිපතිතුමාට ගියාම ෙම්ක 
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් රාක්කවල පුස්කන්නට ඉඩ ෙදන්න 
බැහැ. ෙදපැත්ෙතන්ම ඒ කටයුතු කරෙගන යමු.  හැබැයි,  ගරු 
බිමල් රත්නායක මැතිතුමාත් කියපු විධියට  ෙම් පරීක්ෂණ ෙදකම 
සම්බන්ධව පාර්ලිෙම්න්තුව නිරන්තරෙයන් පසු විපරම් කිරීම 
සඳහා කටයුතු කරන්නට ඕනෑ. ඒ සඳහා ෙවනම කමිටුවක් පත් 
කරන්නට ඕනෑ නැහැ, COPE එකටම පුළුවන් ඒ ගැන නිරන්තර 
පසු විපරම් කරන්නට ෙම් කටයුතු  ෙදකම සිද්ධ ෙවනවාද කියන 
කාරණය සම්බන්ධව. අපි පාර්ලිෙම්න්තුව විධියට ඇත්තටම මහ 
බැංකු බැඳුම්කර වංචාව සම්බන්ධව වග කිව යුතු අයට දඬුවම් 
කරන්න ඕනෑ කියන මතෙය් නම් ඉන්ෙන්, ඒ මුදල් නැවත අය කර 
ගන්න ඕනෑ කියන මතෙය් නම් ඉන්ෙන්, ඒ තුළින් ෙද්ශපාලන 
වාසි අවාසි ගන්ෙන් නැතිව ෙහොරුන්ට දඬුවම් කළ යුතුයි කියන 
මතෙය් නම් ඉන්ෙන්  අද පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කවුරුත් ඒ ගැන සතුටු 
ෙවන්නට ඕනෑ කියලා මම හිතනවා. ෙමොකද,  පරක්කු ෙවලා ෙහෝ 
ෙම් කාරණය පිළිබඳව විවාදයට ගැනීම ගැන. ඒ අනුව 
කථානායකතුමා හරහා ෙම්ක නීතිපතිට යයි. ෙම්ක විවාදයට 
ගන්නා ෙමොෙහොත වන විට ඩිව් ගුණෙසේකර මැතිතුමා ඇතුළු ෙම් 
රෙට් උගතුන්, බුද්ධිමතුන් ඉල්ලපු විධියට ජනාධිපතිතුමා 
පරීක්ෂණ ෙකොමිසමක් පත් කරලාත් තිෙබනවා.  

ෙවනත් COPE වාර්තාවලින් ෙහළිදරවු වුණු ගනු-ෙදනු 
සම්බන්ධෙයන් කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැතිව ඒ වාර්තා එක්ෙකෝ 
පාර්ලිෙම්න්තු පුස්තකාලෙය් ෙම්සයක් උඩ, රාක්කයක් උඩ පුස් 
කෑවා. එෙහම නැත්නම් නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් රාක්කයක් 
උඩ පුස් කෑවා. ෙම් සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් එෙහම ෙවන්ෙන් 
නැතිව වරදකරුවන්ට දඬුවම් කිරීෙම් නිශ්චිත කියා මාර්ගයකට 
එළැඹිලා තිෙබනවා. එම නිසා  "යහ පාලනය" කියන වචනය 
සමහර තැන්වලදී විහිළුවට ලක් ෙවලා තිෙබන ෙවලාවක එහි 
ඇත්ත අර්ථයට අෙගෞරවයක් ෙනොෙවන්නට ෙමවර 
ජනාධිපතිතුමා කියා කරලා තිෙබනවා කියන එක අපිට 
විශ්වාසෙයන් කියන්නට පුළුවන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමම සිද්ධිෙය් දී  සිදු වූ 
කියාදාමයන් මුල සිට අගට, අග සිට මුලට ගරු සුසිල් ෙපේමජයන්ත 
ඇමතිතුමා ඉතාම ෙහොඳින් විගහ කළා.  දැන් තිෙබන්ෙන් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අපි නැවත වරක් ෙම් සිද්ධිය අරෙගන 
එකිෙනකාට මඩ ගහගන්ෙන් නැතිව වැරදිකාරයා කවුද, ෙහොරා 
කවුද, අනුබල දුන්ෙන් කවුද, අනුබල ෙනොදුන්ෙන් කවුද කියන ෙම් 
සියලු කාරණා පිළිබඳව ජනාධිපති පරීක්ෂණ ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
ෙකෙරන කාරණා කටයුතුත්, කථානායකතුමා හරහා ෙමය 
නීතිපතිතුමාට ගියාට පසුව නීතිපතිතුමා ඉදිරිෙය් ෙම් කාරණා 
කටයුතු හරියට සිද්ධ  ෙවනවාද කියන එක සම්බන්ධෙයනුත්  පසු 
විපරම් කිරීම සඳහා අපි සියලු ෙදනාම COPE එකත් සමඟ එකට 
එකතු ෙවලා කටයුතු කිරීමයි. [බාධා කිරීමක්] ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, මිනිස්සුන්ට ඇත්තට ඇස් ෙප්න්ෙන් නැත්නම් 
ෙබෙහත් තිෙබනවා, ෙබොරුවට ඇස් ෙප්න්ෙන් නැත්නම් ෙබෙහත් 
නැහැ. [බාධා කිරීමක්] ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමනි, 
මට ඔබතුමාෙග් සැකය පිළිබඳව ගැටලුවක් නැහැ. ෙමොකද, මීට 
ෙපර පැවැති කිසිම COPE  එකක එෙහම ෙමොකුත් සිදු වුෙණ් 
නැති නිසා. ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමනි,  ඔබතුමා 
ෙමොන ෙමොන ආකාරෙය් කථාන්දර කිව්වත් මම ඔබතුමාට  ගරු 
කරනවා.  නමුත් ෙම් සම්බන්ධෙයන් අරෙගන තිෙබන කියාමාර්ග 
දිහා බැලුවාම අතීතෙය් ෙගන තිෙබන කියාමාර්ගවලට වඩා 
සංවර්ධනාත්මක විප්ලවීය කියාමාර්ගවලට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 
ගිහිල්ලා තිෙබනවා කියන කාරණය පිළිගන්නට සිද්ධ ෙවනවා.  

අපි සියලු ෙදනාම ඉදිරි පැය ෙදකක විවාද කාලය තුළ 
එකිෙනකාට මඩ ගහ ගන්ෙන් නැතිව ෙම් සඳහා ෙගන තිෙබන 
කියාමාර්ග හරහා දඬුවම් කළ යුත්තන්ට දඬුවම් කිරීම සඳහා 
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ඉදිරිෙය් දී ගන්නා  වැඩ පිළිෙවළ පිළිබඳ අධීක්ෂණය කිරීෙම් කියා 
මාර්ග  සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡාවට ෙයොමු ෙවමු කියන ෙයෝජනාව 
කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
( மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
මීළඟට, ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා.  

ඊට ෙපර ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මන්තීතුමාෙග් නම මූලාසනය 
සඳහා ෙයෝජනා කරන්න. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, "ගරු මුජිබුර් රහුමාන් 

මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ්ය  කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු  මුජිබුර් රහුමාන් මහතා මුලාසනාරූඪ විය.  

அதன்பிறகு, மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான் 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 
THE HON. MUJIBUR RAHUMAN took the Chair. 
 
 

[අ.භා. 4.47] 
 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා (මහානගර හා බසන්ාහිර 
සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன - மாநகர மற் ம் ேமல் 
மாகாண அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 
Megapolis and Western Development) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක 

සභාව විසින් මහ බැංකු බැඳුම්කර සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් ඉදිරිපත් 
කරන ලද වාර්තාව පිළිබඳව කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමට ෙපර 
විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කළ යුතු කාරණයක් තිෙබනවා. පසුගිය දින 
කිහිපය තුළ මාධ්ය හරහාත්, අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථික 
මන්තීවරුන් විසිනුත් මා සම්බන්ධව යම් කරුණු කිහිපයක් සඳහන් 
කළා. 

මුලින්ම මා ඒ පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමක් කළ යුතුයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, 
නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරයා වශෙයන් මා 
කටයුතු කළ කාල සීමාව තුළ විෙශේෂෙයන්ම ගම්පහ දිස්තික්කෙය් 
රාජ්ය ඉංජිෙන්රු සංසථ්ාව මඟින් කියාත්මක කරන ලද ව්යාපෘති 
අධීක්ෂණය කළ මෙග් ෙපෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලෙය් 
නිලධාරින්ට එම රාජකාරි කටයුතු ෙවනුෙවන් මා විසින් ලිඛිතව 
ඉල්ලීම් කර වාහන තුනක් ලබා ෙගන පාවිච්චියට දුන් බවත්, ඒ 
කිසිදු වාහනයක් මෙග් ෙපෞද්ගලික අවශ්යතාවක් ෙවනුෙවන් ෙහෝ 
මාෙග් ඥාතිෙයක් ෙහෝ ෙවනත් කිසිදු ෙකෙනක් පාවිච්චි කර 
ෙනොමැති බවත්, ෙම් සම්බන්ධව පසු ගිය දිනක මමත්, එම වාහන 
හිමිකරුවනුත්, එම වාහන පාවිච්චි කරපු අයත් අදාළ අංශවලට 
කටඋත්තර ලබා දී තිෙබන බවත්, ඉදිරිෙය්දී අවශ්ය කටඋත්තර 
ෙහෝ අවශ්ය ඕනෑම පරීක්ෂණයකට මුහුණ දීමට සූදානම් බවත් 

සඳහන් කරන අතරම, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ 
කාරක සභාෙව් සභාපතිවරයා විධියට හිමි නිල වාහනය ෙහෝ ලබා 
ෙනොෙගන තමයි මා කටයුතු කරන්ෙන් කියන කාරණයත් මා 
සඳහන් කරන්න කැමැතියි. ඒ පිළිබඳව මම ෙවනත් කිසිදු 
කරුණක් සඳහන් කරන්ෙන් නැහැ. මම ඒ පිළිබඳව 
අනිවාර්යෙයන්ම පැහැදිලි කිරීමක්  කළ යුතුව තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් පධානම සිද්ධියක් 
ෙලස කාෙග්ත් අවධානය ෙයොමු වූ මහ බැංකු බැඳුම්කර සිද්ධිය 
සම්බන්ධෙයන් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය විධියට අපි ආරම්භෙය් 
සිටම එකම ස්ථාවරයක සිටියා. අපි විපක්ෂෙය් සිටියදීත්, ආණ්ඩු 
පක්ෂෙය් සිටියදීත් මාධ්ය ඉදිරිෙය්, පාර්ලිෙම්න්තුව ඉදිරිෙය්, ෙපොදු 
ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව ඉදිරිෙය් ඒ ස්ථාවරය ෙවනස් 
කිරීමකින් ෙතොරව, පතිපත්ති ෙවනස් ෙනොකර අවංකව එකම 
ස්ථාවරයක ඉඳෙගන කටයුතු කළා කියන එක ෙබොෙහොම 
පැහැදිලිව සඳහන් කරන්න ඕනෑ. ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා 
අමාත්යතුමා සඳහන් කළ පරිදි, ෙම් සම්බන්ධව අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා විසින්  ගත්තා වූ තීන්දුව පිළිබඳවත් අෙප් පසාදය 
හා ෙගෞරවය ෙම් අවස්ථාෙව්දී මුලින්ම පළ කරන්න ඕනෑ. 

මහ බැංකුව කියන්ෙන් අෙප් රෙට් පධානතම, වැදගත්ම 
ආයතනයක්. එම වැදගත් ආයතනය ඉතිහාසෙය් ඉඳන්ම වැදගත් 
කාර්යභාරයක් ඉටු කළා. හුෙදක්ම එය වැදගත් ආයතනයක් වන 
නිසාම තමයි එල්ටීටීඊ සංවිධානය විසින් පහාරයක් පවා එල්ල 
කෙළේ. ශී ලංකා මහ බැංකුව විසින් අෙප් රෙට් මූල්ය පාලනය, 
විනිමය පාලනය වාෙග්ම, උද්ධමනය පාලනය කිරීම වැනි වැදගත් 
කියා මාර්ග රාශියක් ඉටු කරනු ලබනවා. එම නිසා අතීතෙය් 
ඉඳන්ම විෙශේෂෙයන්ම ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් කටයුතු ස්වාධීනව 
තමයි සිදු වී තිෙබන්ෙන්. මහ බැංකුෙව් අධිපතිවරුන් ඇතුළු ඒ 
කාර්ය මණ්ඩලෙය් නිලධාරින් කටයුතු කර තිෙබන්ෙන් ස්වාධීන 
ආයතනයක් විධියටයි. මහ බැංකුව පමණක් ෙනොෙවයි. රාජ්ය 
අංශෙය් බැංකු වන ලංකා බැංකුව, මහජන බැංකුව, ජාතික 
ඉතිරිකිරීෙම් බැංකුව අෙප් රෙට් ආර්ථික පශ්නයක් ආපු සෑම 
අවස්ථාවකදීම මැදිහත් වුණා; නායකත්වය ලබා දුන්නා. එම නිසා 
අපි පක්ෂයක් විධියටත් හැම දාම රාජ්ය අංශය ෙකෙරහි විශ්වාසය 
තබමින්, රාජ්ය බැංකු ෙකෙරහි විශ්වාසය තබනවා වාෙග්ම, මහ 
බැංකුව සම්බන්ධෙයනුත් අපි ඒ ස්වාධීනත්වය අගය කරමින් 
කටයුතු කළා.  

මහ බැංකුෙව් බැඳුම්කර සිද්ධිය පිළිබඳව අද උදෑසන සිට ෙම් 
දක්වා පක්ෂ, විපක්ෂව කරුණු ගණනාවක් ඉදිරිපත් වුණා. ඒ 
පිළිබඳව මම දීර්ඝ වශෙයන් කරුණු කාරණා කියන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ. නමුත්, ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ 
කාරක සභාව තුළ කටයුතු කිරීෙම්දීත්, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළත්, 
ෙම් රට තුළත් පධාන තර්කයක් ෙගොඩ නඟන්න උත්සාහ කර 
තිෙබනවා. ෙමොකක්ද? අෙප් රෙට් 1997 තමයි පථම වතාවට 
ෙවන්ෙද්සි කමය හඳුන්වා දුන්ෙන්. 1997ට ෙපර,  අවුරුද්දක 
භාණ්ඩාගාර බිල්පත් නිකුත් කිරීම තුළින් තමයි අෙප් රෙට් මූල්ය 
අවශ්යතාව සපුරා ගත්ෙත්. නමුත්, 1997 පථම වතාවට ෙම් 
ෙවන්ෙද්සි කමය හඳුන්වා දුන්නා. ෙවන්ෙද්සි කමය හඳුන්වලා 
දීලා 2008 අවුරුද්ද ෙවන ෙතක් ෙම් ෙවන්ෙද්සි කමය කියාත්මක 
කළා. ෙවන්ෙද්සි කමය තුළින් තමයි ෙම් රෙට් මූල්ය අවශ්යතාව 
ලබා දීමට කටයුතු කෙළේ. නමුත්, මහ බැංකුෙව් මූල්ය මණ්ඩලය 
ගත්තු තීන්දුවක් අනුව, 2008 ජනවාරි මාසෙය් විෙශේෂෙයන්ම සෘජු 
කමය සහ  ෙවන්ෙද්සි කමය කියන ෙම් කම ෙදකම පාවිච්චි 
කරලා රෙට් මූල්ය අවශ්යතාව ලබා ගැනීමට කටයුතු කළා. මැයි 
මාසෙය් නැවත වතාවක් මහ බැංකුෙව් ඒ මූල්ය මණ්ඩලය විසින් 
ෙම් කමෙය් තිබුණු අඩු පාඩුකම් නිවැරැදි කර ගනිමින් ෙම් සෘජු 
කමය සහ ෙවන්ෙද්සි කමය යටෙත් මුදල් ලබා ගැනීම සඳහා 
නැවත වතාවක් ෙදසැම්බර් 31 වන ෙතක් කාලය දීර්ඝ කළා.  
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ඊට පස්ෙසේ නැවත වතාවක් 2008 ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් මහ 
බැංකුෙව් මූල්ය මණ්ඩලය තීරණයක් ගත්තා. 2008 ජනවාරි 
මාසෙය් 01වැනි දා මූල්ය මණ්ඩලය ගත්තු තීන්දුව හා 2008 මැයි 
මාසෙය් මූල්ය මණ්ඩලය ගත්තු තීන්දුව අනුව තවදුරටත් රටක් 
විධියට ඉටු විය යුතු කරුණු පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරලා, 
උපරිම වාසි සහගත තත්ත්වයක් ඇති කිරීම සඳහා නැවත මහ 
බැංකුෙව් මූල්ය මණ්ඩලය විසින් පතිපත්තිමය තීන්දුවක් ලබා 
ගත්තා. ඒ මූල්ය මණ්ඩලය විසින් ලබා ගත්තු තීන්දුව ෙමොකක්ද?  

විෙශේෂෙයන්ම ෙවන්ෙද්සි කමය යටෙත් ලබා ගන්නා ඒ මුදල් 
පමාණය අදාළ පතිශතයට දශම පහකට වඩා අඩුෙවන් ෙහෝ 
වැඩිෙයන් තමයි ඍජු කමෙයන් මුදල් ලබා ගන්න පුළුවන්කමක් 
ලැෙබන්ෙන්. ෙවන්ෙද්සි කමෙයන් ලබා ගැනීමට අමතරව, ඒ 
ෙවලාෙව් රෙට් තිෙබන ඒ අනුපාතයට අනුව  දශම පහකට වඩා 
පතිශතයක් එහාට ෙමහාට කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ, සෘජු 
කමෙයන්  මුදල් ලබා ගැනීෙම්දී. එම නිසා අද දක්වාම අෙප් රෙට් 
තිෙබන නීතිය 2008 ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් එදා මූල්ය මණ්ඩලය 
ලබා ගත්තු ඒ තීන්දුවයි. ඒ වාෙග්ම අද සමහර අය කියන්න 
උත්සාහ කරනවා, ෙවන්ෙද්සි කමය තමයි පාරිශුද්ධභාවයකින් 
යුතුව කාටත් ෙපෙනන්න තිෙබන එකම කමය කියලා. නමුත්, 
පාෙයෝගිකව ෙම්ක වැරැදියි. ෙම් ෙවන්ෙද්සි කමය ෙහොඳයි. නමුත්, 
ෙවන්ෙද්සි කමය තුළින් පමණක් අපට කියන්න පුළුවන්කමක් 
නැහැ, "ෙවන්ෙද්සි කමය කියාත්මක කිරීම තුළින් පමණක් කිසිම 
හානියක් සිදු ෙවන්ෙන් නැහැ" කියලා. 

විෙශේෂෙයන්ම සෘජු කමය සම්බන්ධෙයන් ඒ ගත්තු 
පතිපත්තිමය තීන්දු මත යම් ෙකෙනකුට වංචාවක් කරනවා නම් 
කරන්න පුළුවන්කමක් තිෙබන්ෙන් දශම පහක පතිශතයක් 
පමණයි. ඒකට ෙහේතුව 2008 ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් මූල්ය මණ්ඩලය 
තීරණය කරලා තිෙබනවා, සෘජු කමය යටෙත් මුදල් සපයා 
ගන්නවා නම් ඒ අවස්ථාෙව්දී ෙවන්ෙද්සි කමෙයන් ලබා ගත්තු ඒ 
පතිශතයට වඩා දශම පහකට වඩා ඉක්මවන්න පුළුවන්කමක් 
නැහැ කියලා. ෙවන්ෙද්සි කමයට අමතරව ඒ ෙවලාෙව් රෙට් 
තිබුණු ෙපොලී අනුපාතයට වඩා දශම පහකට වඩා එහායින් ඒ 
පතිශතය තීරණය කරන්න බැහැ කියලා තීරණයක් අරෙගන 
තිෙබනවා. ඒ නිසා සෘජු කමය යටෙත් වංචාවක් සිදු කරන්න කාට 
ෙහෝ පුළුවන්කමක් තිබුණත් සියයට දශම පහකට වඩා වැඩිෙයන් 
ඒ වංචාව සිදු කරන්න පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  

විෙශේෂෙයන්ම ඒ අවස්ථාෙව්දී රුපියල් බිලියන එකක 
අවශ්යතාවක් තිෙබනවා කිව්වාට, විවිධ ෙහේතූන් නිසා - මහ බැංකු 
අධිපතිවරයාෙග් බලපෑම් නිසා- බිලියන 20ක් ගන්න ගියා. නමුත්, 
බිලියන 10ක මුදලක් තමයි අවසානෙය් ලබා ගන්න සිදු වුෙණ්. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් පුවත් පත් දැන්වීම දැම්මාට පස්ෙසේ රෙට් මූල්ය 
අවශ්යතාව බිලියන 13ක්ව තිබුණා.  

සම්පදායික කමය බවට පත්ෙවලා තිබුෙණ් බිලියන 01ක් 
සඳහා පුවත් පත් දැන්වීම දාලා ෙපොලී අනුපාතය ඒෙකන් 
හඳුනාෙගන ඉතිරි මුදල් අවශ්යතාව ඍජු කමය යටෙත් ලබා 
ගැනීෙම් පතිපත්තියයි. නමුත් මහ බැංකු අධිපතිවරයාෙග් 
මැදිහත්වීම තුළ සියයට සියයක්ම ෙවන්ෙද්සි කමයට යාම නිසා 
විෙශේෂෙයන්ම සියයට 3.2ක පතිශතයක වැඩිවීම අනිවාර්යෙයන්ම 
සිද්ධ වුණා. ෙවන්ෙද්සි කමය සියයට සියයක්ම කියාත්මක 
කිරීෙමන්  ලාභ ෙවනවා කියා අපට රටක් විධියට එවැනි තීන්දු 
තීරණ ගන්න පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. අද වන විට ෙම් 
පතිපත්තිමය තත්ත්වය නිසා ගැටලු රාශියකට රට මුහුණ පා 
තිෙබනවා. 2014 අවුරුද්ෙද් අෙප් රෙට් මූල්ය අවශ්යතාව 
ෙවනුෙවන් මහ බැංකුව මුදල් අච්චු ගහලා තිෙබන්ෙන් බිලියන 

285යි; 2015දී එය  බිලියන 385යි. නමුත් 2016 අවුරුද්ෙද් රෙට්  
මූල්ය අවශ්යතාව ෙවනුෙවන් මහ බැංකුව බිලියන 800කට 
ආසන්න මුදල් පමාණයක් අච්චු ගහලා ලබාදී තිෙබනවා. එෙසේ 
ලබාදීමට ෙහේතුව ෙම් ෙවන්ෙද්සි කමය කියාත්මක කිරීමයි.  

රෙට් මුල්ය අවශ්යතාව ෙවන්ෙද්සි කමයට දැම්මාට පසුව ඒ 
ෙවන්ෙද්සි කමයට සරිලන අවශ්යතාවක් ආෙව් නැත්නම් මහ 
බැංකුවට සිද්ධ ෙවනවා මුදල් අච්චු ගහලා ෙහෝ ඒ අවශ්යතාව 
සපුරා ෙදන්න. ඒ අනුව 2014, 2015, 2016 කියන අවුරුදු ෙදස 
බලපුවාම 2016 අවුරුද්ෙද් බිලියන 800කට ආසන්න මුදල් 
පමාණයක් අච්චු ගහලා රෙට් මූල්ය අවශ්යතාව ෙවනුෙවන් ලබාදී 
තිෙබනවා. එම නිසා  මහ බැංකුව ඉතාම වගකීමකින් යුතුව 
කටයුතු කිරීෙම් කාෙලෝචිත අවශ්යතාවක් මතුවී තිෙබනවා. මහ 
බැංකුව අද කටයුතු කරනවා.  මහ බැංකු අධිපතිතුමා ඇතුළු ඒ 
නිලධාරින් ෙකෙරහි අපි අෙප් විශ්වාසය තබා තිෙබනවා. අපි ඒ 
අයත් සමඟ කාරක සභාවල කටයුතු කළා. ඒ අය ස්වාධීනව ඒ 
අයෙග් මතයන් ඉදිරිපත් කළා. "එදා වංචාවක් සිදුවුණා." යනුෙවන් 
කථා කරනවා වාෙග්ම  රටක් විධියට මුහුණ ෙදන පධාන 
පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙම් රෙට් මූල්ය අවශ්යතාව සපයා ගැනීම 
සඳහා ඇති "ඍජු කමය" සහ "ෙවන්ෙද්සි කමය" පිළිබඳ ඉතාමත් 
කඩිනමින් පතිපත්තිමය තීන්දුවක් අනිවාර්යෙයන්ම ගැනීම 
අවශ්යයි. එෙහම ෙනොවුෙණොත් ෙපොලී අනුපාතය ශීඝ ෙලස ඉහළ 
යනවා. ඒ වාෙග්ම උද්ධමනය වැඩි ෙවනවා. රුපියෙල් අගය ඉහළ 
යාම නිසා ණය වාරික සඳහා අෙප් රටට ෙගවන්න වන මුදල් 
පමාණය අද ෙවනෙකොට බිලියන 150ක් පමණ වනවා. ෙපොලී 
අනුපාතය වැඩිවීම නිසා අනිවාර්යෙයන්ම එය වැඩිෙවලා 
තිෙබනවා. එම නිසා වරදකරුවන් ෙසොයා දඬුවම් ලබා ෙදනවා 
වාෙග්ම මහ බැංකුෙව් පතිපත්තිමය තීන්දු තීරණ ගැනීම සම්බන්ධ 
කරුණත් ෙම් සිද්ධියට සම්බන්ධයි. ඒ නිසා ෙම් පිළිබඳවත්  අපි 
විෙශේෂෙයන්ම අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. 

 තවත් කාරණයක් මතක් කිරීමට මා ෙමය අවස්ථාවක් කර 
ගන්නවා.  විෙශේෂෙයන්ම ගියවර ඩිව් ගුණෙසේකර මැතිතුමාෙග් 
සභාපතිත්වෙයන්  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනු කමිටු පත් කරලා ෙම් 
පිළිබඳ සාකච්ඡා කළා. ගියවර ෙම් සම්බන්ධව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
පැවති ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභා වාර්තාව පිටු 400ක්. ඒ 
ඇමුණුම් සහිතව තමයි ෙමවරත් ඒ වාර්තාව ඉදිරිපත් කෙළේ. එම 
නිසා ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මැතිතුමාෙග් සභාපතිත්වෙයන් යුතු  
කමිටුෙව් සිටි අෙප් සාමාජිකයන් ගියවර පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙම් 
පිළිබඳව දීර්ඝ වශෙයන් සාකච්ඡා කළා; අධ්යයනය කළා. 
අධ්යයනය කරලා එහිදී වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළා. නමුත් එය 
අඛණ්ඩව ෙගනයන්න පුළුවන්කමක් අපට ලැබුෙණ් නැහැ.  

 ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මැතිතුමාෙග් සභාපතිත්වෙයන් යුතු 
ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව ෙමවර ඉතාමත් ෙහොඳින් 
කටයුතු කළා. ඒ අනුව පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තාවක් ඉදිරිපත් 
කරන්න අපට පුළුවන්කමක් ලැබුණා. මම හිතන්ෙන් පමාද ෙවලා 
ෙහෝ ෙම් ආකාරෙයන් විවාද කරලා මූලික පියවරක් විධියට ෙම් 
සම්බන්ධව අවසාන තීන්දුවක් තීරණයක්  ලබා ගැනීමට හැකිවීම 
පිළිබඳව අද අපි සියලු ෙදනාම සතුටු විය යුතුව තිෙබනවා 
කියලායි. ඒ වාෙග්ම ෙම් කියාවලිය හරහා පාර්ලිෙම්න්තු 
කියාවලිය ශක්තිමත්වීමක් තමයි සිද්ධ වන්ෙන්. අෙප් රෙට් 
සමස්ත මූල්ය පාලනෙය් වගකීම පැවරී තිෙබන්ෙන් 
පාර්ලිෙම්න්තුවටයි. එම නිසා පාර්ලිෙම්න්තුවට එම මූල්ය වගකීම 
පැවරීෙම් කියාකාරිත්වය අෙප් කාරක සභාවට අද රට හමුෙව් ඔප්පු 
කරන්න පුළුවන්කමක් ලැබී තිෙබනවා.  

ඒක පාර්ලිෙම්න්තු කමෙය් ලද ජයගහණයක් විධියටයි අපි 
ෙපෞද්ගලිකව දකින්ෙන්. ඒ වාෙග්ම ආණ්ඩු පක්ෂය නිෙයෝජනය 
කරද්දී අෙප් රෙට් ඉතිහාසෙය් සිට ෙම් දක්වා සම්පාදයයක් 
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තැබීෙම් කාලය අවසන් වූ පසු රජෙය් නිලධාරියාද අස්වාභාවික 
කියාවක් කරයි. ඒ, පූර්ව දැනුම් දීමකින් ෙතොරව වී කිෙලෝ 
100,000ක් මිලදී ගැනීමට තීරණය කිරීමය. 

සාමාන්ය මිල ගණන්වලට ලංසු තබා ඇති සියලු ෙගොවියන්ෙග් 
වී ගත්තද, එයින් ලැෙබන්ෙන් වී කිෙලෝ 50,000ක් පමණි. ඒ නිසා 
අස්වාභාවික ඉහළ මිලකට ලංසු තැබූ ෙගොවියාට කිෙලෝව රුපියල් 
100 ගණෙන් වී කිෙලෝ 50,000ක් රජයට විකුණා සුපිරි ලාභයක් 
ලබන්නට පින පෑෙද්. ෙමහි සිදු වූෙය් අහඹු සිද්ධියක්දැයි ෙසොයා 
බලන විට ෙනොසිතූ අපූරු කරුණු කිහිපයක් ෙහළිෙව්. 

1. ඉහළ මිලකට ලංසු තබා රජෙය් නිලධාරියාෙග් හදිසි 
තීරණය නිසා සුපිරි ලාභයක් ලැබූ ෙගොවියා රජෙය් 
නිලධාරියාෙග් බෑනාය. 

2. අෙනක් ෙගොවියන්ට කියා තිබුෙණ් වී කිෙලෝ 10,000ක් 
පමණක් ගන්නා බව වුවද, මාමා පසුව තීරණය ෙවනස ්
කරන බව බෑනා දැන සිටි බව ඔහු වී කිෙලෝ 150,000ක්ම 
විකිණීමට ලංසු තැබීෙමන් ෙපෙන්. 

3. ෙවන්ෙද්සිය අවසන් වූ පසු මිලදී ගන්නා වී පමාණය 
කිෙලෝ 200,000 දක්වා ඉහළ දමන්නට මාමා වන රජෙය් 
නිලධාරියා උත්සාහ කර ඇත. එෙසේ කළා නම්, බෑනාට ඔහු 
ලංසු තැබූ වී කිෙලෝ 150,000ම අධික මිලට 
විකුණාගන්නට අවසථ්ාව පෑෙද්. එෙහත් රජෙය් 
නිලධාරියාෙග් සහායකයින් ෙවන්ෙද්සිය අවසන් වූ පසු 
ෙකොන්ෙද්සි ෙවනස ්කරනවාට දැඩි ෙලස විරුද්ධ වීම නිසා 
මාමාට වී කිෙලෝ 100,000කින් සෑහීමට පත්වන්නට සිදු 
විය. 

4. වී කිෙලෝ 150,000 ලංසු තබන්නට බෑනාට වී 
ෙකොෙහන්දැයි ෙසොයා බැලූ විට ෙහළි වූෙය්, ඉන් කිෙලෝ 
130,000ක්ම එදා උෙද් බෑනා විසින් රජයටම අයත් වී 
ෙමෝලකින් කිෙලෝව රුපියල් 50 ගණෙන් ණයට ගත් වී 
බවයි. එෙසේ නම් බෑනා ෙම් සුපිරි ලාභය ලබන්ෙන් 
රජෙය්ම වී රජයටම වැඩි මිලට විකුණාය. 

5. පළාෙත් වී මිල තීරණය වන්ෙන් රජෙය් වී මිලදීෙගන 
විකුණන මිල ගණන් අනුවය. බහුතරය වී මිලදී ගත්ෙත් 
කිෙලෝව රුපියල් 100 ගණෙන් නිසා, මින් පසු රජයට 
පාරිෙභෝගිකයින්ට වී විකුණන්නට වන්ෙන් රුපියල් 100ට 
වඩා වැඩි මිලකටය. ඒ අනුව ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ වී මිල ඉහළ 
ෙගොස ්අසරණ පාරිෙභෝගිකයාද අලි අමාරුවක වැෙට්. 

බැඳුම්කර මගඩිෙය් ද සිදු වූෙය් ෙමයට සමාන සිද්ධියකි. 
ෙවනස නම්, වී ෙවනුවට හුවමාරු වූෙය් මුදල් වීම පමණි. රජය 
ලංසු කැඳවා තිබුෙණ් මුදල් ණයට ගැනීමටය." 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මීට අමතරව ෙම් කටයුත්ෙත්දී 
විගණකාධිපතිවරයා ඇතුළු  එම ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙම් ෙවනුෙවන් 
ලබා දුන් දායකත්වයට අෙප් කෘතෙව්දීත්වය පළ කරන අතෙර්,  
පාර්ලිෙම්න්තුව විධියට අපට රෙට් ජනතාවෙග් ඒ මූල්ය වගකීම 
ෙම් ආකාරෙයන් ඉටු කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව සතුටු 
ෙවමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා.  
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තිබුණා. අපිත් ඒක කළා. ආණ්ඩු පක්ෂය ෙමොන වැරැද්දක් කළත් 
"ඒක හරි, එතැන වැරැද්දක් වුෙණ් නැහැ." කියන ෙපනී සිටීම 
තමයි පාර්ලිෙම්න්තු ඉතිහාසය තුළ ෙම් දක්වාම සිද්ධ වුෙණ්. 
ආණ්ඩු පක්ෂය නිෙයෝජනය කළත් ආණ්ඩු පක්ෂෙය්ම වග කීමක් 
තිෙබන ආයතනයක් විධියට ෙම් ආයතනය තුළ සිදුවුණු ෙමම 
වැරැද්ද පිළිබඳව අෙප් පැහැදිලි මතය පක්ෂයක් විධියට අපි අද ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තු සභා ගර්භය තුළ කථා කරන්න පථම වතාවට අපි 
කටයුතු කරලා තිෙබනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක 

කාලයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
මට ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මැතිතුමාෙගන් විනාඩි 5ක කාලයක් 

ලැබුණා.  

අවසාන වශෙයන් මම ෙම් කාරණයත් කියන්න ඕනෑ. 
විෙශේෂෙයන්ම මහ බැංකු සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් සාමාන්ය 
ජනතාවට ෙත්ෙරන භාෂාෙවන් එක් කථිකාචාර්යවරෙයක් 
උදාහරණයක් ඇතුව අන්තර්ජාලෙය් ෙපොඩි කථාවක් කියලා 
තිෙබනවා. මට තව විනාඩි ෙදකක් ලබාෙදන්න. මම ඉතාමත් 
ඉක්මනින් කියවන්නම්:  

"රෙට් එක් පෙද්ශයක ෙගොවීන්ෙගන් වී මිලදී ගැනීම හා ආපසු 
පාරිෙභෝගිකයන්ට විකිණීම කරන්ෙන් රජෙයන් පමණක් යැයි 
සිතමු. 

එක් කන්නයක අස්වැන්ෙනන් පසු ෙගොවිෙයෝ වී මිලදී 
ගැනීමට රජෙයන් පත් කළ නිලධාරියා එනෙතක් බලා සිටියි. 
නිලධාරියා පැමිණ කියන්ෙන්, ඔහු වී කිෙලෝ 10,000ක් මිලදී 
ගැනීමට ලංසු කැඳවන බවයි. ඒ අනුව අඩුම මිලට වී 
සපයන්නන්ෙගන් වී කිෙලෝ 10,000ක් මිලදී ගනු ඇත. 

දැන් පළාෙත් ෙගොවි මහත්වරු විවිධ වී පමාණයන් 
විකුණන්නට ලංසු ඉදිරිපත් කරති. උදාහරණයක් ෙලස එක් 
අෙයකු වී කිෙලෝ 6,000ක්, කිෙලෝව රුපියල් 50ට විකුණන්නට 
ලංසු තබයි. තව අෙයක් වී කිෙලෝ 3,000ක් කිෙලෝව රුපියල් 48ට 
විකුණන්නට ලංසු තබයි. තවෙකක් වී කිෙලෝ 4,000ක් 
විකුණන්නට උත්සාහ කරන්ෙන් කිෙලෝව රුපියල් 52ට ය. 

ෙම් සියලු මිල ගණන් සාමාන්යෙයන් රුපියල් 48-53 අතර 
වාෙග් ගණන්වලින් ඉදිරිපත් වන්ෙන් ඒ කාලෙය් ෙවෙළඳ ෙපොළ 
සාමාන්ය මිල රුපියල් 50ක් පමණ වන නිසාය. සැම ෙකෙනකුම 
කිෙලෝ 10,000ට අඩුෙවන් ලංසු තබන්ෙන් රජෙය් නිලධාරියා 
තමන් මිලදී ගන්ෙන් කිෙලෝ 10,000ක් පමණක් බව කලින්ම 
දැනුම් දී ඇති නිසාය. 

ෙම් අතර, එක් ෙගොවිෙයකු පමණක් අස්වාභාවික ලංසුවක් 
තබයි. ඒ, කිෙලෝව රුපියල් 100 ගණෙන් කිෙලෝ 150,000ක් 
විකුණන්නටය. බැලූ බැලුමටම ෙමය විහිළුවකි. අනිවාර්යෙයන්ම 
රජෙය් නිලධාරියාට රුපියල් 48-53 අතර මිල ගණන්වලට 
තමන්ට අවශ්ය කරන කිෙලෝ 10,000ම ලබාගන්නට අවශ්ය 
පමාණයටත් වඩා ලංසු ඉදිරිපත් වී ඇති නිසාය. නමුත් ලංසු 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 5.09] 
 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා (පවාහන හා සිවිල් ගුවන් 
ෙසේවා නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க - ேபாக்குவரத்  மற் ம் 
சிவில் விமானச் ேசைவகள் பிரதி அைமச்சர்)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport and Civil Aviation) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා මුලින්ම ඔබතුමාට 

ස්තුතිවන්ත ෙවනවා අද ෙම් විෙශේෂ අවස්ථාෙව්දී අදහස් දැක්වීමට 
මට අවස්ථාවක් ලබා දීම පිළිබඳව.  

 විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් සෑම ෙකනකුම අද කථා කෙළේ ෙම් 
බැඳුම්කර ගනු-ෙදනුව පිළිබඳව පරීක්ෂණ පැවැත්විය යුතුයි, යම් 
වරදක් ෙවලා තිෙබනවා නම් ඔවුන්ට දඬුවම් දිය යුතුයි, කවුරුන් 
ෙහෝ යම් කිසි ලාභයක් ලබා තිෙබනවා නම් ඒක නැවත අය 
කරගත යුතුයි කියලයි.  රජයක් වශෙයන් අෙප් ඉල්ලීමත් ඒකයි. 
ෙමම බැඳුම්කර ගනුෙදනුව සිදු වුෙණ් 2015 ෙපබරවාරි 
27වැනිදායි. ඉන්පසුව ෙම් පිළිබඳව යම් පරීක්ෂණයක් පැවැත්විය 
යුතුයි කියලා පශ්න ඇති වුණාට පසු ගරු අගාමාත්යතුමා විසින් 
කමිටුවක් පත් කරලා ඒ පිළිබඳ වාර්තාවක් කැ ෙඳව්වා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. පසු ගිය රජය කාලෙය් ෙකෝප් කමිටුව 
විසින් එවකට ෙකෝප් කමිටුෙව් සභාපති ඩිව් ගුණෙසේකර 
මැතිතුමාෙග් නායකත්වය යටෙත් පරීක්ෂණ පැවැත්වූවා. ඒ 
පරීක්ෂණ පවත්වා වාර්තාවක් ලබා දීමට ෙනොහැකි වුණත්, අෙප් 
රජෙය් තිෙබන විනිවිදභාවය නිසාම, ෙකෝප් කමිටුෙව් 
සභාපතිත්වය විපක්ෂෙය් මන්තීවරයකුට ලබා දුන්නා. ෙමෙතක් 
කල් පැවැති රජයන් ෙකෝප් කමිටුෙව් සභාපතිත්වයට රජෙය්ම 
පුද්ගලයකු පත් කිරීම  කළත් 2015 අෙගෝස්තු 17වැනිදායින් පසුව 
ෙකෝප් කමිටුෙව් සභාපතිත්වය ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් ගරු 
සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාට පැවරුවා. අපට ෙම් පිළිබඳව යම් 
කිසි පශ්නයක් යට ගහන්න වුවමනාව තිබුණා නම් අපි එෙසේ 
කරන්ෙන් නැහැ. අපට තිබුණා අෙප්ම ෙකෙනකු සභාපති 
වශෙයන් පත් කරලා ෙම් වැෙඩ් කරන්න. නමුත්, අපට ෙම්ෙක්  
හංගන්න කිසිම ෙදයක් නැති නිසා ගරු අගාමාත්යතුමා විසින් ෙම් 
පිළිබඳව විරුද්ධත්වයක් දක්වන්ෙන් නැතිව විපක්ෂෙය් 
මන්තීවරයකුට ෙමහි සභාපතිත්වය දුන්නා. මමත් ෙකෝප් කමිටුෙව් 
සාමාජිකයකු විධියට සහභාගි වුණා. අපි සාක්ෂි විමසා 2016 
ඔක්ෙතෝබර් 28වැනිදා පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙමම ෙකෝප් කමිටු 
වාර්තාව ඉදිරිපත් කළා. අද 2017 ජනවාරි 24. ඒ වාර්තාව ඉදිරිපත් 
කරලා මාස තුනක්වත් ගත ෙවලා නැහැ. ලංකා ඉතිහාසෙය් 
පළමුවැනි වතාවටයි ෙකෝප් කමිටු වාර්තාවකින් පැන නැඟුණු 
කරුණක් ෙවනුෙවන් ෙමවැනි පරීක්ෂණයක් කරන්න මාස තුනක් 
ඇතුළත රජය තීන්දුවක් ලබා දුන්ෙන්. වාර්තාව ඉදිරිපත් කරලා 
මාස තුනක්වත් ගත ෙවලා නැහැ.  

ෙම් මාස තුන ඇතුළත ගරු අගමැතිතුමා විසින් පක්ෂ 
නායකයන් සමඟ සාකච්ඡා කරලා ෙමම වාර්තාව පිළිබඳව 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විවාද කරන්න අවස්ථාවකුත් ලබා දීලා 
තිෙබනවා. ෙමහි යම් කිසි පශ්නයක් තිෙබනවාද කියන එක 
සම්බන්ධෙයන් නීතිපතිවරයාෙගන් විමසීෙමන් අනතුරුව ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් ඉදිරි කියාමාර්ග ගැනීම සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් 
සකස් කරලා තිෙබනවා. CID එකට භාර දීලා තිෙබනවා ෙමහි 
අපරාධයක් සිදු ෙවලා තිෙබනවාද කියලා පරීක්ෂා කරන්න. 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් ෙකොමිසමක් පත් කරලා තිෙබනවා. 
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ගරු අගමැතිතුමා විසින් ෙලෝක බැංකුෙව් 
විෙශේෂ අවධානයට ෙමය ෙයොමු කරලා ෙම් රෙට් මූල්ය අවශ්යතා 
සපුරා ගැනීම සඳහා ෙයොදා ගන්නා ෙම් බැඳුම්කර පිළිබඳව කටයුතු 
කළ යුත්ෙත් ෙකෙසේද කියන එක සම්බන්ධෙයනුත් වාර්තාවක් 
කැඳවා තිෙබනවා.  මාස තුනක් ඇතුළත මීට වඩා තවත් ෙමොනවාද 
කරන්න පුළුවන්?   

විපක්ෂය කියනවා වාෙග්, යම්කිසි වරදක් ෙවලා තිෙබනවා 
නම් වග කිව යුත්තන්ට දඬුවම් කළ යුතුයි. අපට අවශ්ය ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්ත් එයයි. නමුත් දැන් අෙප් වාසුෙද්ව නානායක්කාර 
මන්තීතුමා අහනවා, "ජනාධිපති ෙකොමිසම ෙම්ක ඇදෙගන 
යාවිද?" කියා. එතුමන්ලා හුඟක් කැමැතියි ජනාධිපති ෙකොමිසම 
ලවා ෙමය හැකි තරම් ඉක්මන් කරවාගන්න. එය තමයි 
එතුමන්ලාට අවශ්ය. හැබැයි ඒ කාලෙය් වූ තාජුඩීන් ඝාතනය, ඒ 
වාෙග්ම ලසන්ත විකමතුංග ඝාතනය ආදිෙයහි පරීක්ෂණ නම් 
ඇදෙගන යන එකට ටිකක් කැමැතියි වාෙගයි. ඒවා වහලා 
දමනවාටත් කැමැතියි. හැබැයි ෙම් බැඳුම්කර සිදුවීම ගැන විශාල 
උනන්දුවක් දක්වනවා. දැන් ෙමතුමන්ලා කියන්ෙන් "ලංකාෙව් 
තිබුණු ෙලොකුම ෙහොරකම ෙම්කයි." කියලායි. හැබැයි 
ෙමතුමන්ලාට අමතක ෙවලා තිෙබනවා, පසු ගිය රජ ය කාලෙය් 
කරපු ඒවා.  

2016 අෙගෝස්තු මාසෙය් 09වන දා ඉදිරිපත් කළා, ෙම් ෙකෝප් 
කමිටු වාර්තාව. ෙම් ෙකෝප් කමිටු වාර්තාෙවන් අපි ආයතන 19ක් 
ගැන සාකච්ඡා කළා. ඒ 19හි ෙම් රටට වූ සමසත් මූල්ය පාඩුව 
රුපියල් ෙකෝටි 35,000කට ආසන්න පමාණයක්. ෙම් වාර්තාෙවන් 
අපි මහ බැංකුව පිළිබඳව සාකච්ඡා කළා. මහ බැංකුව පිළිබඳව 
සාකච්ඡා කරද්දී දැන් හැම ෙකනාම පාෙහේ කථා කරමින් ගරු 
අගමැතිතුමාට ෙමහි සම්පූර්ණ වගකීම දමනවා. 2016 ඔක්ෙතෝබර් 
මාසෙය් නිකුත් කරපු වාර්තාෙව් කිසිම තැනක ගරු අගමැතිතුමා 
ගැන වචනයක්වත් සඳහන් ෙවලා නැහැ. නමුත් 2016 අෙගෝස්තු 
මාසෙය් ඉදිරිපත් කළ වාර්තාෙව් සඳහන්ව තිෙබනවා, හිටපු 
ජනාධිපතිවරයා මුදල් අමාත්යවරයා වශෙයන් සිටියදී 2012දී ගත් 
තීන්දුවක් නිසා මහ බැංකුවට පළමුවන වතාවට ෙවච්ච පාඩු 
පිළිබඳව. එෙහම නම්, ඒකට කවුද වග කියන්ෙන්?  

අපි කැමැතියි, ඒ සියල්ලම ගැන ෙසොයනවා නම්. නිශ්චිත 
ගනුෙදනුවක් ගැන පමණක් ෙනොව ඒ හැම එකක් ගැනම 
ෙසොයන්න ඕනෑ. අෙප් රෙට් මූල්ය අවශ්යතාව සපුරාගන්න තමයි 
බැඳුම්කර නිකුත් කරන්ෙන්. බැඳුම්කරයක් කියන්ෙන් ෙමොකක්ද 
කියා රෙට් සාමාන්ය ජනතාව දැනගත්ෙත් අප ෙවන්ෙද්සි කමයට 
බැඳුම්කර නිකුත් කරන්න පටන් ගත්තාට පසුවයි. එෙසේ ෙනොවුණා 
නම්, සාමාන්ය ජනතාව ෙම් ගැන දන්ෙන් නැහැ. දැන් අෙප් තිෙරෝද 
රථ රියැදුරු සෙහෝදරයන්, ඒ වාෙග්ම සැලූන් කරන අය ආදි හැම 
ෙකනාම වාෙග්, හැම තැනම වෙග් කථා කරනවා, බැඳුම්කර 
පිළිබඳව.  සාමාන්ය ජනතාව ෙම් ගැන දැනගත්ෙත්ත් ෙම් 
බැඳුම්කර පිළිබඳ පශ්නෙයන් පසුවයි. ඒ, අපි විෙශේෂෙයන් 
ෙවන්ෙද්සි කමයට ගිය නිසායි. ෙලෝකෙය් ඕනෑම රටක 
සාමාන්යෙයන් බැඳුම්කර නිකුත් කරන්ෙන් ෙවන්ෙද්සි කමයටයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන් පසු ගිය රජය 
කාලෙය් අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මැතිතුමා මහ බැංකුෙව් 
අධිපතිවරයා වශෙයන් ඉඳලා ගත් තීන්දු නිසා මහ බැංකුවට ෙවච්ච 
අලාභ පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමක් මා කරන්නම්. ඒ මහ බැංකු 
අධිපතිවරයා විතරක් කරපු ගනුෙදනු නිසා වූ පාඩුව මා කියන්නම්. 
එකක් තමයි, එතුමාෙග් අනුදැනුම ඇතිව ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලෙය් අර්ථසාධක මුදල් බිලියන 3ක් ෙහවත් ෙකෝටි 300ක් 
පුද්ගලික සමාගමක් හරහා -Entrust Securities PLC හරහා- 
ආෙයෝජනය කිරීෙමන් වූ පාඩුව. ඒ වාෙග්මයි ෙසේවක අර්ථ සාධක 
අරමුදල් බිලියන 5ක් ෙහවත් ෙකෝටි 500ක් ආෙයෝජනය කිරීම හා 
සම්බන්ධ හයට් ගනුෙදනුෙව් පාඩුව. තවත් එකක් තමයි, මහ 
බැංකුෙව් දත්ත ෙවනස් කිරීෙමන් ෙවච්ච පාඩුව.  

තවත් එකක් තමයි, ජපන් සමාගමක් හරහා රන් ෙමටික්ෙටොන්  
40ක් විකිණීම සඳහා කළ ගනුෙදනුෙව් පාඩුව. තවත් කීපයක් 
තමයි, කැබිනට් අනුමැතියකින් ෙතොරව ෙඩොමිනික් ස්ටවුස් ඛාන් 
සමඟ ගිවිසුම් අත්සන් කර නඩුෙව් නීතිඥයන්ට මුදල් ෙගවීම, ගීක 
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බැඳුම්කර මිලදී ගැනීම තුළින් බිලියන 16ක ෙහවත් ෙකෝටි 
1,600ක අලාභයක් ෙම් රටට ලබා දීම, ෙහජින් ගනුෙදනුව තුළින් 
ෙකෝටි 1,020ක අලාභයක් සිදු කිරීම. විෙශේෂම අවස්ථාව තමයි 
හිටපු ජනාධිපතිවරයා 2012දී ගත් තීන්දුව. රුපියල අවභාවිත වීම 
වැළැක්වීම සඳහා, ෙඩොලරයක මිල ගණන් ඉහළ යෑම වැළැක්වීම 
සඳහා ඔහු ගත් තීන්දුව තමයි, ෙම් රෙට් ඕනෑම බැංකුවකට පිට 
රටින් ෙඩොලර් ණයට ගන්න පුළුවන් කියන තීන්දුව. ඕනෑම 
බැංකුවකට පිට රටින් ෙඩොලර් ණයට ගැනීමට පුළුවන් කියන 
තීන්දුව 2012දී ගත්තාට පසුව ලංකාෙව් සෑම බැංකුවක්ම ණය 
අරෙගන මහ බැංකුෙව් බැඳුම්කරවල ආෙයෝජනය කළා. මහ 
බැංකුෙව් බැඳුම්කරවල එෙසේ ආෙයෝජනය කිරීම සම්බන්ධෙයන් 
ඔහු ගත් තීන්දුවක් තමයි, ඒ බැඳුම්කරය කල් පිෙරන අවස්ථාෙව්දී 
ෙඩොලරෙය් යම්කිසි ෙවනසක් වනවා නම් එය මහ බැංකුව දැරිය 
යුතුය කියන එක.  

මුදල් ඇමැතිවරයාව සිටි මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා එදා ගත් 
තීන්දුෙව් පතිඵලයක් ෙලස ෙමොකක්ද වුෙණ්? 2013දී මහ බැංකුෙව් 
පාඩුව ෙකෝටි 2,212යි. 2014දී මහ බැංකුෙව් පාඩුව ෙකෝටි 3,230යි. 
2015දී මහ බැංකුෙව් පාඩුව ෙකෝටි 1,960යි. හිටපු ජනාධිපති ලංකා 
ඉතිහාසෙය් පළමුවන වතාවට ෙකෝටි 7,160ක -මිලියන 71,600ක- 
පාඩුවක් මහ බැංකුවට කළා, මුදල් ඇමතිවරයා ෙලස. ඒවා ගැන 
කවුරුවත් කථා කරන්ෙන් නැහැ. ඒවා ගැනත් ෙසවිය යුතුයි. ඒ 
අවස්ථාෙව් -2014 වසෙර්දී- ඒ ගැන ෙසොයන්න මහ බැංකුෙව් හිටපු 
අධිපතිවරයා කැබිනට් අනුමැතියකින් ෙතොරව උපෙද්ශකයන් 
තුන්ෙදෙනක් ගත්තා.       

ෙම් ෙකෝප් වාර්තාෙව් ඒ සම්බන්ධෙයන් තිෙබනවා. ඒ 
තුන්ෙදනාට පඩි වශෙයන් කීයක් ෙගවලා තිෙබනවාද? 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ තුන්ෙදනාට රුපියල් බිලියන 
1.4ක් -ෙකෝටි 140ක්- ෙගවලා තිෙබනවා. එක මාසයකට එක් 
ෙක ෙනකුෙග් පඩිය රුපියල් ලක්ෂ 385යි. උපෙදස් ගන්න මාසයක 
පඩිය රුපියල් ලක්ෂ 385ක් ගණෙන් උපෙද්ශක ෙයෝ විධියට තුන් 
ෙදෙනක් අරෙගන ෙවච්ච පාඩුව ෙකොච්චරද කියලා බලන්න. මහ 
බැංකුවට වුණු පාඩුව රුපියල් ෙකෝටි 7,160ක්. ෙම්වා ගැන කවුද 
කථා කරන්ෙන්? ෙම්වා ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ.  ෙම් ගනු - 
ෙදනුෙව්දී දැනට ෙවලා තිෙබන අලාභය -අවාසිය- කීයද කියලා 
බලන්න. සමහර අය කියනවා රුපියල් බිලියන 16යි -ෙකෝටි 
1,670යි- කියලා. තව එක් ෙකෙනක් කියනවා රුපියල් බිලියන 
150යි කියලා. ඒ වාෙග් ගණන් කියනවා. නමුත් මහ බැංකුවට වුණු 
රුපියල් බිලියන 71.6ක පාඩුව ගැන කවුරුවත් කථා කරන්ෙන් 
නැහැ. ලංකාෙව් සිදු වුණු ෙලොකුම පාඩුව ෙමන්න ෙම්ක කියලා 
කියනවා.  

ෙම්ක තමයි පශ්නය ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙමොකද, තමන්ෙග් 
ෙගොඩට තව එක් ෙකෙනක් එකතු ෙවනවා නම් ෙහොරු කැමැතියි. 
ඒ නිසා  ෙහොරු රැළක් ඉඳෙගන කියනවා, ෙමන්න තව ෙහොරකම් 
කරලා තිෙබනවා කියලා. ෙම්ක තමයි ගිහිල්ලා ජනතාවට 
කියන්ෙන්. ඊෙය්-ෙපෙර්දා ගිහිල්ලා "Top Ten" කියලා එකක් 
කිව්වා. "Top Ten" කියලා කවුද ෙපන්වන්ෙන්? 2004 වසෙර්දී 
“Top Fourteen” කියලා මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මැතිතුමා 
හැම මාධ්යයටම ගිහිල්ලා ෙපන්වූවා. අෙප් අගමැතිතුමා ගැන, අෙප් 
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා ගැන, කබීර් හාෂීම් ඇමතිතුමා 
ගැන විශාල පමාණයක් කරුණු කිව්වා.  

අන්තිමට ෙමොකද වුෙණ්? 2005 වසෙර්දී එතුමන්ලාෙග් 
ආණ්ඩුෙවන්ම ඒ සියලු ෙදනාම නිෙදොස් ෙකොට නිදහස් කළා, 
"එෙහම කිසිම ෙදයක් නැහැ, ෙම් ෙබොරුවක් කියන්ෙන්" කියලා. 
ඒක තමයි ආපසු ෙම් පටන් අරෙගන තිෙබන්ෙන්. ජනතාව 
ඉදිරිෙය් ෙපන්වන්න යනවා, අපි හරි ශුද්ධවන්තයි, කිසිම 
පශ්නයක් ෙවලා නැහැ කියලා. ඒ නිසා තමයි මම ඊෙය්-ෙපෙර්දා 

කිව්ෙව්, ෙම් ෙගොල්ලන්ට ඉදිරිෙය්දී ෙමොකක්ද සිද්ධ ෙවන්ෙන් 
කියලා. ෙම් ෙගොල්ලන් තවම දන්ෙන් නැහැ, ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන් 
කියලා. කකුළුවා දිය හැළිය රත් ෙවනකල් ඉන්නවා වාෙග් 
ඉන්නවා, කෑ ගහනවා. හැබැයි මම ඊෙය්-ෙපෙර්දා ෙම් ගැන 
කිව්වා. ෙම් කරපු වැරදිවලට දඬුවම් ලැෙබන්න වැඩි කල් යන්ෙන් 
නැහැ. ස්වභාව ධර්මය අනුව අනිවාර්යෙයන්ම දඬුවමත් තමන් 
පිටුපස්ෙසන් එනවා. ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් ඉන්න බහුතරයක් -
සියලු ෙදනාම ෙනොෙවයි- දැන් ඉන්ෙන් ඇප පිට. ඇප පිට ඉන්න ඒ 
අයට අනිවාර්යෙයන්ම ඉදිරිෙය්දී නඩු පැවෙරනවා. සාමාන්යෙයන් 
අෙප් රෙට් නීතිය අනුව මිනී මැරුමකට රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරගත 
වුණත් මාස ෙදක-තුෙනන් එළිෙය්. ඊට පස්ෙසේ අධි ෙචෝදනා පත 
භාර දුන්නාම තමයි නඩුව අහන්ෙන්. ඒ නිසා ඒ ඉන්න හුඟක් අයට 
ෙහට-අනිද්දා වන විට අධි ෙචෝදනා ෙගොනු  ෙවයි. එක් ෙකෙනකුට 
නඩු පහක්-හයක් තිෙබනවා. ඉදිරිෙය්දී ඒ අයට අධි ෙචෝදනා 
ෙගොනු කළාම ඒ නඩු අහන්න ෙවනම උසාවියක් හදන්න කියලා 
අපි අගමැතිතුමාට කිව්වා. එතුමා ඒකට කැමැති නැහැ. එතුමා 
කියනවා, සියයට 200ක් ඔප්පු ෙවනකල් නඩු දමන්න බැහැ 
කියලා. අපි කිව්වා සියයට 200ක් ඕනෑ නැහැ, සියයට 110ක් විතර 
ඔප්පු වුෙණොත් ඇති කියලා. හැබැයි එතුමා කියනවා සියයට 
200ක්ම ඔප්පු ෙවන්න ඕනෑ කියලා. හැබැයි ෙම්වා සියයට 200ක් 
ෙනොෙවයි, සියයට 500ක් ඔප්පු ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. දැන් ඔය 
වාහන අවභාවිත කිරීම වාෙග් ෙචෝදනා තිෙබන අයට විරුද්ධව 
අනිවාර්යෙයන්ම අපි ඉදිරිෙය්දී අධි ෙචෝදනා පත භාර ෙදනවා. ෙම් 
2017 වසර. [බාධා කිරීමක්] නැහැ, නැහැ. 'විනිශ්චයකාර' ෙවලා 
නැහැ ෙන්. මම කියන්ෙන් අනාගතෙය්දී සිද්ධ ෙවයි කියලා හිතන 
එකක් ෙන්. අනාගතෙය්දී සිද්ධ ෙවයි කියලා හිතන එකක් ගැන 
ෙම් කියන්ෙන්.  

එතෙකොට ෙමොකද ෙවන්ෙන්? අධි  ෙචෝදනා පත භාර දුන්නාට 
පසුව අෙප් රෙට් නඩු අහන්න අඩු ගණෙන් අවුරුද්දක්වත් ගත 
ෙවනවා. ඒ නිසා තමයි අපි ෙවනම උසාවියක් ඇති කරන්න 
කියලා කිව්ෙව්, එක පාරට -එක දිගට- නඩු ටික අහන්න. 2017 
වසෙර් අධි ෙචෝදනා පත භාර දුන්ෙනොත් අවුරුද්දක් විතර ගියාට 
පසුව නඩු අහලා  තීන්දු ෙදනවිට 2018, 2019 වසර විතර ෙවයි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමනි, කාලය අවසානයි. 

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
මට තව විනාඩියක කාලයක් ෙදන්න. එතෙකොට ඔය 

තජුඩීන්ෙග් මරණයට සම්බන්ධ අයට එෙහම ෙවනම දඬුවම් 
ලැෙබයි. අවුරුදු ෙදක-තුනකට හිෙර් ගියාම ඒ අයට 2020 
මැතිවරණෙය්දී ඡන්දය ඉල්ලන්න හම්බ ෙවන්ෙන්ත් නැහැ. 
ෙමොකද, එළියට එන්ෙන් 2021, 2022 වසෙර්දී විතර. ලංකාෙව් 
නීතිය අනුව මාස තුනක් හිෙර් ගිෙයොත් අවුරුදු හතකට පජා අයිතිය 
අෙහෝසියි. එතෙකොට 2022-2029 දක්වා පජා අයිතිය අෙහෝසියි. 
එතෙකොට 2025 මැතිවරණෙය්දී ඡන්දය ඉල්ලන්න හම්බ 
ෙවන්ෙන්ත් නැහැ. 2025 වසෙර්දී අෙප් හිටපු ජනාධිපතිතුමාට 
අවුරුදු 82ක් ෙවනවා. අවුරුදු 82දී එතුමා ෙකොෙහේද ඉන්න ඕනෑ 
කියලා කවුරුත් දන්නවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, කථාව අවසන් කරන්න. කාලය 

අවසානයි.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
ෙම් මහ බැංකුෙව් බැඳුම්කර සිද්ධියට අදාළව යම් කිසි 

පශ්නයක් ෙවලා තිෙබනවා නම්, ෙකෝප් එෙක් සාමාජිකෙයක් 
විධියට මමත් කියලා තිෙබනවා, අනිවාර්යෙයන්ම දඬුවම් ලබා 
ෙදන්න ඕනෑ කියලා. අවශ්ය නම් ඒ සියලු ෙදනාටම දඬුවම් ලබා 
ෙදන්න ඕනෑ. හැබැයි, මීට ඉස්සර ෙවලා ඉදිරිපත් කරපු ෙකෝප් 
වාර්තාව අනුව අර මම කිව්වා වාෙග් මහ බැංකුවට රුපියල් ෙකෝටි 
7,160ක පාඩුවක් සිදු කළ හිටපු මුදල් ඇමතිතුමාටත් 
අනිවාර්යෙයන්ම දඬුවම් ලබා ෙදන්න කියලා පකාශ කරමින් 
මාෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 

 
[අ.භා. 5.22] 
 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම හිතන විධියට ෙම් විවාදය 

ඓතිහාසිකයි. කවුරුත් කිව්වා ෙකෝප් එක විසින් විවිධ වාර්තා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළත් එම වාර්තා ෙම් වාෙග් 
සංවාදයකට ලක් කරලා විනිශ්චයට භාජනය කරන්න, 
අධිකරණයට ෙයොමු කරන්න කවුරුවත් කථා කෙළේ නැහැ කියා. 
මම කියන්න කැමැතියි, ෙමය ලංකා ඉතිහාසෙය් මහ බැංකුවක් 
විසින් කරපු බරපතළම වරද; බරපතළම වංචාව බව. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මහ බැංකු අධිපතිවරෙයකු විසින්. 
 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ඇත්ත වශෙයන්ම ෙමම වංචාෙව් කර්තෘවරයා එම බැංකුෙව් ඒ 

ෙවලාෙව් හිටපු අධිපතිවරයායි. ඒ නිසා ෙම්ක අඩුෙවන් සලකන්න 
බැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මහ බැංකුවක් කියන්ෙන් 
ජාත්යන්තර මූල්ය ගනු - ෙදනු සම්බන්ධීකරණය භාර හා විනිමය 
පාලනය පැවරී තිෙබන තැනයි. ඒ වාෙග්ම රාජ්ය මූල්ය පතිපත්තිය 
පිළිබඳව එය තමයි රජෙය් පධාන උපෙද්ශකයා. එය, ෙපොඩි 
තැනක් ෙනොෙවයි. ඒ වාෙග්ම අෙනක් බැංකු පාලනය කිරීෙම් සහ 
නියාමනය කිරීෙම් වගකීම තිෙබන්ෙන්ත් මහ බැංකුවටයි. අෙප් 
රෙට් මූල්ය නීති පැවරී ඇති රාජ්ය ෙසේවෙය් උත්තරීතර ආයතනය 
එයයි. ෙමය මුදල් අච්චු ගහන තැන. ෙමතැන ෙහොරකම් 
තිබුෙණොත් අෙප් රෙට් මූල්ය පද්ධතියට ෙවන ෙද් හිතා ගන්න 
පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම අෙප් ආර්ථික ක්ෙෂේතෙය් උගතුන්, බුද්ධිමතුන් 
රෙට් සමසත් මූල්ය තත්ත්වයන් පිළිබඳව සැලකිල්ලක් දක්වමින්, 
ජාත්යන්තර වශෙයන් මැන බලමින් රෙට් ආර්ථිකය හසුරුවන්න 
ආණ්ඩුවට විශාල සහායක් ෙදන ස්ථානය එයයි. ඒ නිසා මහ 
බැංකුවක ෙමෙහම වංචාවක් සිදු වුෙණොත් ඒක රටක මූල්ය 
පද්ධතියට බලපානවා; ජාත්යන්තර විශ්වාසය නැති ෙවනවා. 
විනිවිදභාවයකින් යුතුව කටයුතු කරන්න මහ බැංකුවකට බැරි නම් 
ආෙයෝජකයන් විශ්වාසය තබයිද? ආෙයෝජකයන් විශව්ාසය 
තබන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා අෙනක් ෙකෝප් වාර්තා වාෙග් ෙනොෙවයි, 
ෙමය.  

ෙම් කාරණය පිළිබඳව තිෙබන ජාතික වගකීම ගැන මම 
කියන්න කැමැතියි. ඇයි? ෙම්ක සමස්ත ජාතික ආර්ථිකයට 
බලපාන කාරණාවක්. රට ෙම් පශ්නය ගැන දන්නවා. ඒ නිසා ෙම් 
වාෙග් විවාදයක් පැවැත්වීම සහ ෙම්වාට විසඳුම් ෙසවීම රජයක 
වගකීමක්. මීට ෙපර හත්වන පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  ඩිව් ගුණෙසේකර 

මැතිතුමාෙග් සභාපතිත්වෙයන් පැවති ෙකෝප් කමිටුව ෙම් 
බැඳුම්කර සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් පිටු 449ක වාර්තාවක් සකස් 
කළා. මම එම ෙකෝප් කමිටුෙව් සිටියා. නමුත් එම වාර්තාව සකස් 
කරනෙකොට අනු කමිටුවක් මඟින් තමයි විමර්ශනය කෙළේ. දහතුන් 
ෙදනායි ඒෙක් සිටිෙය්. මම ශීලාචාර වුණා, එම කමිටුවට ඇතුළු 
ෙනොෙවන්න. ෙමොකද, ඩිව් ගුණෙසේකර මැතිතුමා සභාපති ධුරෙය් 
සිටි නිසා.  

එතුමා අෙප් පක්ෂෙය් අෙයක්. එහිදී සාක්ෂි 43ක් විමර්ශනය 
කරලා ෙම් තත්ත්වය පිළිබඳව ෙහොඳින් මැන බලා, ෙම් තුළ 
වංචාවක් සිදු වුණාය, මහ බැංකු අධිපතිවරයාෙග් ඍජු 
මැදිහත්වීමක් තිබුණාය කියන එක රටට ෙහළිදරව් කළා. ඒ නිසා 
කවුරු ෙමොන තර්ක ෙගනාවත් ෙමය රෙට් බරපතළ 
ආන්ෙදෝලනයට ලක් වූ සිද්ධියක් වුණා. පාර්ලිෙම්න්තුවත් 
විසිෙරව්වා. මහා ආන්ෙදෝලනයක් ඇති වුණා. ෙම් තරම් මූල්ය 
වංචාවක් සිදුවීම පිළිබඳව විද්වතුන්ෙග් ක්ෙෂේතෙය්ත් බරපතළ 
පශ්නකාරී තත්ත්වයක් ඇති වුණා. ෙම් රෙට් කීර්තිය පිළිබඳව, 
මූල්ය ක්ෙෂේතෙය් ස්ථාවරභාවය පිළිබඳව ඒ ඇති වුණු විවාදය 
කාටවත් ෙනොසලකා හරින්න බැරි වුණා. අද කවුරු ෙමොන සහතික 
දුන්නත්, කාෙග් අධිකරණයට ගියත්, නැතත් ෙම් ෙවනෙකොටත් 
ජනතා අධිකරණය තීන්දුව දීලා ඉවරයි. ඒ නිසා අටවන 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙම් ගැන තවදුරටත් විමර්ශනය කිරීෙම් වගකීම 
කථානායකතුමා හරහා ෙකෝප් කමිටුවට භාර ෙදන්න ආණ්ඩුවට 
සිද්ධ වුණු බව මම කියන්න කැමැතියි.   

ෙකෝප් එෙක් සභාපති,  ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මැතිතුමාට 
මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. එතුමා ෙබොෙහොම සමබරව, පිරිසිදු 
දෑතින්, පක්ෂ, පාට ෙහෝ  ෙද්ශපාලන තත්ත්ව බලන්ෙන් නැතිව, 
පැරණි වාර්තා පදනම් කර ගනිමින්, ඉදිරිපත් වූ සාක්ෂි 
විශ්ෙල්ෂණය කරමින්, තවත් අතුරු වාර්තා ෙගන්වා ගනිමින්, 
ෙකෝප් එෙක් සහෙයෝගය ලබා ෙගන ෙම් තත්ත්වය පිළිබඳ ඉතා 
නිවැරැදි සැබෑ වාර්තාවක් අද පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබනවා.  ඒ නිසා එතුමාට අෙප් ෙගෞරවය ලැෙබන්න  ඕනෑ   
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. සමහර ෙව්ලාවට ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් ෙබදීමක් ඇති ෙවන්න ඉඩ තිබුණා. ෙකෝප් එෙක්දී 
විගණකාධිපතිතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරපු වාර්තාව පදනම් කර 
ෙගන, අපි සාකච්ඡා කළ සියලු සාක්ෂි කැඳවලා ෙකටුම්පත් 
වාර්තාවක් හැදුවා; දින නියම කර ෙගන draft report එකක් 
හැදුවා. ඒ ෙකටුම්පත් වාර්තාව ඉදිරිපත් කෙළේ, එය අවසන් 
වාර්තාව හැටියට පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගෙනන්නයි. සමහර අය 
කිව්වා ඒකට එකඟ ෙවන්න බැහැ කියලා. නමුත්, අපි ෙකටුම්පත් 
වාර්තාවට එකඟ ෙවලා කිව්වා, ''ඒක අෙප් අවසාන වාර්තාව 
හැටියට සලකනවා''  කියලා. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
 

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ෙම් ෙබදීෙම්දී  පිරිසක් අත්සන් කරලා ගියා; පිරිසක් හිටියා. ඒ 

හිටපු  පිරිෙසේ සියලු ෙදනා අවසානෙය්දී එකඟත්වයට ඒම ගැන 
සන්ෙතෝෂ වනවා. එදා ෙකොයිතරම් පීඩනයක් සභාපතිතුමාට 
දුන්නාද? ඔවුන්ට ඕනෑ විධියට ෙම්ක හසුරුවා ගන්න ගත්ත 
උත්සාහය දිහා මම බලා ෙගන හිටියා. ඒ අවස්ථාවල මම 
කමිටුෙවන් නැඟිටලා ගිහින් ආපහු ආවා. ''ෙම්ක හරියන්ෙන් 
නැහැ. ඒ නිසා අෙප් පැත්ෙතන් ෙම්කට දායකත්වය ෙදන්න ඕනෑ'' 
කියලා අවසාන විගහය දක්වා මම හිටියා.  ෙකටුම්පත් වාර්තාවට 
පූර්ණ අනුමැතිය තිබුණු නිසා, ඒ විශ්ෙල්ෂණ ඒ ෙකොටෙසේ 
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විශ්ෙල්ෂණ  හැටියට සලකන්නය කියලා  මම ඉවත් වුණා. එෙහම 
පීඩනයක් මැද්ෙද්, ෙනොෙයක් විෙව්චන මැද්ෙද්, [බාධා කිරීමක්] 
ඇත්ත. මම ඒක දන්නවා. ''ඕක හරියන වැඩක් ෙනොෙවයි'' කිව්වා. 
එෙහම මත තිබුණා; අදහස් තිබුණා. ''මීට සම්බන්ධ  සැබෑ ෙහොරුන් 
ෙහළි ෙවන්ෙන් නැහැ'' කියන අදහසක් තිබුණා. එවැනි විෙව්චන 
තිබුණු බව ෙබොරුවක් ෙනොෙවයි. එෙසේ වුණත්, අද ෙම් වාර්තාව 
තුළ නිසි නිර්ෙද්ශ  ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබන බව මම කියන්න 
කැමැතියි. ඒ නිර්ෙද්ශ සාමූහික නිර්ෙද්ශ විධියට පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. ඒක ෙලොකු ජයගහණයක්. ඒ නිසා දැන් 
ෙහොරුන්ට පැන යන්න බැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ම ට ඉතිරිව තිෙබන විනාඩි 
ෙදක ඇතුළත මම ෙම් ගනුෙදනුෙව් ලාභ-අලාභ ගැන කියන්න  
යන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, ෙම් තුළ සැලකිය යුතු කරුණක් 
තිෙබනවා. ෙම් ගනුෙදනුවට සම්බන්ධ එක ආයතනයක් තමයි 
හිටපු මහ බැංකු අධිපතිෙග් බෑණාෙග් සමාගම වන පර්පචුවල් 
ෙටෂරීස්,- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩියක්, ෙදකක් 

අෙප් ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා ලබා දුන්නා.  

පර්පචුවල් ෙටෂරීස් සමාගම හිතාගන්න  බැරි අධික ලාභයක් 
ලබා තිෙබනවා. ඒ ලැයිස්තුෙව් තිෙබන අෙනකුත් ආයතනවලට 
වඩා ෙම් ආයතනය  ලැබූ අතිවිශාල ලාභය ඇත්ත වශෙයන්ම අයුතු 
ලාභයක්ද, ඒ අයුතු ලාභය ලැබීම නිසා රජයට අලාභයක් සිදු වුණාද 
කියන එක ගැන සලකා බැලුෙවොත්, ෙච්තනාත්මක අයුතු ලාභයක් 
ලබලා තිෙබනවා, ෙච්තනාත්මකව රජයට අලාභයක් සිදු කර 
තිෙබනවාය කියලා මා කියනවා. එෙහමනම්,  අයුතු ලාභයක් 
ලැබීම නිසා එතැන අපරාධ වරදක් තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් ගැන 
සරලව හිතන්න බැහැ. ෙම්ක බරපතළ මූල්ය වංචාවක්. ෙම්ක තමයි 
අපට තිෙබන මූලික පශ්නය. ෙම් මූල්ය වංචාව  පිළිබඳව 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් ෙදෙගොඩක් -මත ෙදකක්- තිෙබනවා. හැබැයි, 
ෙම් වැෙඩ් දීලා තිෙබන්ෙන් ලිච්ඡවි කමයට. එකට රැස් ෙවනවා; 
එකට තීරණ ගන්නවා; ෙහොඳ හිතින් විසිර යනවා. අයුතු ලාභයක් 
ලැබුවා, ලිච්ඡවි කමයට; සාමූහිකව. ඒ පිළිබඳ තීරණ ගැනීෙම් 
අයිතිය පාර්ලිෙම්න්තුවට තිෙබනවා. පාර්ලිෙම්න්තුවට තීරණ 
ගැනීෙම් අයිතිය තිෙබන පූර්ණ වාර්තාවක් අද විවාදයට ලක් 
ෙවනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම, ෙම් ගැන කාටවත් තර්ක කරන්න 
ෙදයක් නැහැ.  

ෙම් වාර්තාව තුළින් මතු ෙවච්ච කරුණු ෙදකක් තිෙබනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එයින් එක කාරණයක් ෙම්කයි. 
රාජ්ය නිලධාරියකු හැටියට විගණකාධිපතිතුමා සෘජුව කටයුතු 
කිරීම රාජ්ය නිලධාරින්ට ෙගෞරවයක්. අෙප් සමාජෙය් කවර පශ්න 
තිබුණත්, අපක්ෂපාතීව ඔහුෙග් වාර්තාව ඔහු ඉදිරිපත් කළා.  ඒ  
ඉදිරිපත් කළ වාර්තාෙව් ඇතුළත් කරුණු සාක්ෂිවලින් සනාථ වූ 
නිසායි අපි ෙකටුම්පත් වාර්තාව අවසන් වාර්තාව හැටියට 
සැලකුෙව්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙනක් කාරණය ෙම්කයි. අද 
ෙමොකක්ද ෙම් තුළින් ඇති ෙවච්ච ආර්ථික යහ පාලනය?  ඇත්ත 
වශෙයන්ම, ෙමවැනි මූල්ය දූෂණයක් ඇති වුණාම ආර්ථික යහ 
පාලනයක් ඇති ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම, එක් අෙයක් අධික 

ලාභ ලැබුවාම  සමාජ සාධාරණත්වයක් ඇති ෙවන්ෙන් නැහැ. 
ඊෙය්-ෙපෙර්දා ස්විස්ටර්ලන්තෙය් ඩාෙවෝස් නගරෙය් පැවැති 
සමුළුෙව්දී චීන ජනාධිපතිතුමා ඉතා පැහැදිලිව කිව්වා, "ලාභය 
ෙසොයා ෙගන යන ෙම් තරගකාරී පාග්ධන සමාගම්වල කියාවලිය 
නිසා, ෙලෝකය පුරා සමාජ අසමානත්වයක් ඇති කරලා 
තිෙබනවා" කියලා.  

සමාජ අසමානත්වය ෙහේතුෙවන්, ෙලෝක ජනගහනෙයන් 
සියයට 99කෙග් වත්කම සියයට එකක ජනගහනයක් බුක්ති 
විඳිනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙම් ගැන ෙමොන 
විධියකට කල්පනා කරනවාද දන්ෙන් නැහැ.  අෙප් රෙට්ත් 
ෙමවැනි එක්ෙකෙනක් ෙදන්ෙනක් අයුතු ලාභ ලබා ෙගන 
ෙකොල්ලකාරී විධියට, ෙකොල්ලකාරී ධනපති සංවර්ධනය 
ඉස්සරහට ෙගන යන්න හදනෙකොට ෙද්ශපාලන වශෙයන් අපට 
හිෙතන්ෙන්, අපි ෙත්රුම් ගන්ෙන් ෙම් සමාජය තුළත් සමාජ 
අසාධාරණයක් සිදු වන බවයි. ඇයි ඒ? එක්ෙකෙනක් ෙදන්ෙනක් 
මහා ෙකෝටිපතිෙයෝ, ධනපතිෙයෝ ෙවනවා. අපි ෙම්වා ෙලෝකෙය් 
අත් දකින ෙද්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සමාජ අසාධාරණත්වය 
වාෙග්ම, ආර්ථික යහ පාලනය ෙනොමැතිකම නිසා රටක ආර්ථික 
කියාවලිය ෙකෙරහි ඇති විශ්වාසය පලුදුවීෙමන්, අපට විෙද්ශීය 
ආෙයෝජන ගලා ෙනොඒෙමන්, ෙම් රෙට් තිෙබන මූල්ය පද්ධතිය 
ෙකෙරහි ඇති අවිශ්වාසය නිසා අෙප් ඉතිරි කිරීම් දුර්වලවීෙමන්, 
බැංකු ක්ෙෂේතෙය් තිෙබන රහස් ෙහළිදරවු වීම නිසා ෙද්ශීය බැංකු 
පද්ධතිය ෙකෙරහි සැක ඇති වීෙමන් අෙප් රෙට් ආර්ථිකයට 
විශාල තර්ජනයක් ඇති ෙවනවා. ඒ තමයි ෙම් කාරණෙය්දී 
බලපාන ෙද්ශපාලන පැත්ත.  

අද අපට වගකීමක් තිෙබනවා.   දැන්, අපි ෙම් ෙහොරු හඹා 
යන්ෙන් ඇයි? ඒ රටට ආදර්ශයක් ෙදන්නයි. ෙම් තුළින් සමාජ 
ආර්ථික ෙවනසකට අවශ්ය වූ පරිසරය සෑදීමට අෙප් පැත්ෙතන් 
දායකත්වය ෙදන්නයි. ෙම් නව ලිබරල් ආර්ථික පතිපත්තිය තුළ  
ෙම් දූෂණ  නැති කරන්න පුළුවන් කියලා  කිසිෙසේත්ම හිතන 
ෙකෙනක් ෙනොෙවයි, මම. අපට සම්පූර්ණෙයන් ෙමම දූෂණ නැති 
කරන්න බැරි වුණත්, ඒවාෙය් යම් පාලනයක් ඇති කරන්න  ඕනෑ. 
ඒ පාලනය ඇති කිරීමට නම්,  අවංකව, සෘජුව, කාටවත් පක්ෂගාහී 
ෙනොවී අපි හිතට එකඟව හැසිෙරන්න ඕනෑ. ෙමම 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අපි දැකපු සමහර කරුණු තිබුණා. ෙම්ක 
තාක්ෂණික පශ්නයක්. ෙම් කාරණය ගෙම් අයට ෙත්ෙරන්ෙන් 
නැහැ. ෙම් කාරණය අපි ෙත් රුම් ගත්ෙත්ත් ටික ෙවලාවක් 
ගිහිල්ලා, ෙකෝප් කමිටුව ඇතුෙළේදී. ෙම්ක මහා තාක්ෂණික 
ෙහොරකමක්; මගඩියක්. ෙකොච්චර අමාරු වුණා ද ෙම් ගැන 
ෙතොරතුරු ෙසොයා ගන්න. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමවැනි 
තත්ත්වක් තුළ ඉඳෙගන ඉටු කළ යුතු සමාජ වගකීමක් තමයි අපි 
ඉටු කරන්ෙන්. ඒ සමාජ වගකීම ඉටු කිරීෙම්දී ෙකෝප් එෙක් 
සභාපතිතුමා සමබරව කටයුතු කිරීම  ඇත්තවශෙයන්ම අපි කාටත් 
ෛධර්යයක් වුණා. මම හිතන හැටියට අපි සමාජයට ෙදන්න 
තිෙබන පාඩම ඒක තමයි.  

ඒ නිසා අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න කැමැතියි, ෙම් පදනම 
නිසාම  ෙම්ෙක් සම්පූර්ණ විමර්ශනය කළ යුතු කරුණු ෙසොයා 
බලා විනයානුකූල, නීත්යනුකූල කියාමාර්ග ගන්න ඕනෑ කියලා අද 
ෙම් පැත්ෙතන් ෙපළඹවීමක් ඇවිත් තිෙබන බව. එවැනි සුදුසු 
පියවරයන් ගන්න කියන එක තමයි COPE එෙක් නිර්ෙද්ශය 
වුෙණ්. අද ජනාධිපති ෙකොමිසමක් පත් කරන්න ජනාධිපතිතුමා 
එකඟ ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි, ෙම් ෙකොමිෂන් පත් කළාට ෙම් 
වාෙග් සමාජයක් ඇතුෙළේ සමහර ෙවලාවට ෙම් ෙකොමිෂන් 
ඇතුෙළන්ම වරදකාරයාට පිරිසිදුව ෙගදර යන්න හැකියාව තිෙබන 
බවත් අපි දන්නවා. එෙහම ෙකොමිෂන් සභාත් තිෙබනවා. එෙසේ 
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ෙනොෙව්වා! කියලා අපි පාර්ථනා කරනවා. වැරැදිකරුවන්ට නිසි 
දඬුවම් දීලා සමාජ ආදර්ශයක් ෙදන්න කියා කිරීෙම් වැදගත්කම 
අවධාරණය කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් සභාපති ගරු 
සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා එතුමාෙග් ෙව්ලාෙවන් විනාඩි 
කිහිපයක් මට ලබාදීම පිළිබඳවත් එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා කථා කරන්න.  

 
[අ.භා. 5.39] 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අද දිනෙය්දී අපි 

විවාදයට ලක් කරන්ෙන් පසු ගිය ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් 28 වැනිදා 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරපු ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක 
සභාෙව් ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් බැඳුම්කර ගනු - ෙදනුව පිළිබඳ 
වාර්තාවයි.  අද දින ගත වූ  මුළු කාලය පුරාම ෙම් වාර්තාව සභාවට 
ඉදිරිපත් කරපු සභාපතිවරයා හැටියට  මම ෙම්  විවාදයට ෙහොඳින් 
සවන්දී සිටියා. මම හිතන විධියට තවත් මන්තීවරුන් කිහිප 
ෙදෙනකු පමණයි අදහස ් පළ කරන්නට ඉන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙමහි හුදු හරය විධියට ගත්ෙතොත් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  අප සියලු ෙදනාම පක්ෂ විපක්ෂ ෙභ්දයකින් 
ෙතොරව ෙම් පිළිබඳව කරුණු ඉදිරිපත් කළා.  "ෙම් බැඳුම්කර ගනු - 
ෙදනුෙව් වංචාවක් සිද්ධ ෙවලා නැත" කියන පදනමින්  කවුරුවත් 
ෙමතැනදී  කථා කෙළේ නැහැ. "රජයට මූල්ය පාඩුවක් සිද්ධ ෙවලා 
නැත" කියන පදනමින් ෙම් විවාදය තුළ ආණ්ඩු පක්ෂෙය්වත්, 
විපක්ෂෙය්වත් කිසිම මන්තීවරයකු අදහස් පකාශ කෙළේ නැහැ. ඒ 
නිසා ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව තුළ මාස 18ක් විතර 
කාලයක් තිස්ෙසේ සිදු වුණු සාකච්ඡාව තරමටම ෙම් විවාදයත් අද 
අවසන් ෙවන්ෙන්, ෙමොන අදහස් පළ ෙකරුණත්, ෙමොන මතවාද 
තිබුණත්, තමන් දකින ෙමොන දෘෂ්ටිෙකෝණෙයන් ඒ පශ්නය දිහා 
බැලුවත්, අවසානෙය් දී ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අපි කවුරුත් ෙපොදු 
තීරණයක් අරෙගනයි. ඒක ෙම් රෙට් ජනතාවට සතුටු ෙවන්න 
පුළුවන් තීරණයක්.   

ෙකෝප් වාර්තාෙව් "සභාපතිතුමාෙග් සටහන" යටෙත් මා  
පැහැදිලි කරපු ආකාරයටම බදු ෙගවන ජනතාවට සෑහීමකට පත් 
ෙවන්න පුළුවන් තීරණයක් අද ෙම් මුළු පාර්ලිෙම්න්තුවම ගන්නවා. 
මම හිතන විධියට ඒක තමයි අෙප් රෙට්  ෙඵතිහාසික වැදගත්කම. 
රෙට් ජනතාවට අවශ්ය ෙවන්ෙන් ඒකයි.  පාර්ලිෙම්න්තුව හැටියට 
ෙම් බැඳුම්කර ගනු ෙදනුෙව් හඳුනා ගත් වංචනිකයින්ට දඬුවම් දිය 
යුතු බවත්, ඒ වාෙග්ම රජයට සිද්ධ ෙවච්ච පාඩුව, ඔවුන් ලබාෙගන 
ඇති අයුතු ලාභය නැවත අය කර ගත යුතු බවත්, ෙමවැනි 
තත්ත්වයක් මීට පසුව නැවත සිදු ෙනොවීමට මහ බැංකුවත්, අදාළ 
ආයතනත් වග කිව යුතු ආකාරෙය් කියා පටිපාටීන් සකස් විය යුතු 
බවත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙපොදු පිළිගැනීමයි. ඒක තමයි 
ඇත්තටම වැදගත් ෙවන්ෙන්. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අපි කවුරුත් අද 
ෙපොදුෙව් පිළිගන්නවා, ෙම් කියාවලිෙය්දී රජයට ෙවච්ච පාඩුව අය 
කරගන්න ඕනෑ කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒක වැදගත් තීරණයක් 
කියලායි මම හිතන්ෙන්.  අෙප් කාරක සභා සැසිවාරවලදීත්, ෙම් 

වාර්තාව සකස් කරද්දීත් විවිධ අවස්ථාවල අපට විවිධ අදහස් 
තිබුණා. විවිධ මත ගැටුම් තිබුණා. ඒකයි යථාර්ථය. හැබැයි,  
අවසානෙය් දී අෙප් නිගමනය වුෙණ් ෙමොකක්ද?  අපි කවුරුත් 
අෙප් නිර්ෙද්ශයන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබනවා. ඒ නිර්ෙද්ශයන් සහ නිගමනයන් ගත්ෙතොත්, 
විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිර්ෙද්ශයන් සහ නිගමනයන් සියල්ල 
පිළිගනිමින් අෙප් කාරක සභාෙව් කවුරුත් ෙපොදු තීරණයන්ට 
ආවා.  

මා අද දින  ෙම් විවාදෙය් එක් අදහස් පළ කරන්ෙනක් වුණත්,  
ෙමම වාර්තාව පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරපු ෙකෝප් 
සභාපතිවරයා හැටියට ෙම් සම්බන්ධෙයන් අදහස් පළ කරපු සියලු 
ෙදනාටම  ඉතාමත්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. අද දින විවාදෙය්දී 
අදහස් පළ කළා වාෙග්ම,  ෙමම කාරක සභාෙව්දී මට ලබා දුන් 
සහාය පිළිබඳව  එක්සත් ජාතික පක්ෂය, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය, 
ෙපොදුජන එක්සත් ෙපරමුණ, එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය, 
ෙදමළ ජාතික සන්ධානය, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ ඇතුළු සියලුම 
පක්ෂවල සෑම මන්තීවරයකුටම  මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී විෙශේෂෙයන්ම ගරු කථානායකතුමා 
පිළිබඳවත් මතක් කරන්නට ඕනෑ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  
ෙම් කියාවලිය සම්බන්ධෙයන්  එතුමාෙග් මැදිහත් වීම, එතුමා ෙම් 
කියාවලිෙය්දී හිටපු මධ්යස්ථභාවය සහ අපට ලබා දුන් ෛධර්ය 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවනුෙවන් ෙම් කාර්ය භාරය ඉෂ්ට කරන්නට 
අපට විශාල සහෙයෝගයක් වුණා. විෙශේෂෙයන්ම 
විගණකාධිපතිතුමාෙග් වගකීම යටෙත් එක අවස්ථාවක 
විගණකාධිපතිතුමා විසින් සකස් කරපු ෙම් රහස්ය සංෙව්දී 
ෙතොරතුරු සහිත වාර්තාව කථානායකතුමාට පමණක් 
විගණකාධිපතිතුමා විසින් බාර දුන්නා. නමුත් සභික 
මන්තීවරුන්ෙග් ඉල්ලීමට අනුව විගණකාධිපතිතුමාෙග් එම 
වාර්තාව ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් අප කාටත් 
පරිශීලනය කරන්න කථානායකතුමා විසින්  ලබා දුන්නා. එවැනි 
පහසුකම් සැපයීමක්, එවැනි මැදිහත් වීමක් එතුමා අපට ලබා 
දුන්නා. ඒ පිළිබඳව මා අගය කරනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම අප ෙම් වාර්තාව සභාගත කළාට පසුවත් අෙප් 
කාරක සභාෙව් සියලු ෙදනාවම රැස් කරලා,  - සභික මන්තීවරු 
විතරක් ෙනොෙවයි - අෙප් කාර්ය මණ්ඩලෙය් සියලු ෙදනාවම 
නැවත ඇගැයීමකට ලක් කරන්නත් එතුමා මැදිහත් වුණා. ෙමම 
වාර්තාව අද ෙමතැනට ෙගන ඒම දක්වා වූ කියාවලිෙය්දී ෙපොදු 
ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවට දක්වපු සහෙයෝගය 
සම්බන්ධෙයන් මා ගරු කථානායකතුමාට සහ නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම  ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා තව ෙදයක් පිළිබඳව 
මතක් කරන්නට ඕනෑ. අෙප් හර්ෂ ද සිල්වා නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමාෙග් කථා ෙව් දී එතුමා ෙකෝප් වාර්තාෙව් 
"සභාපතිතුමාෙග් සටහන" යටෙත් දක්වා ඇති කරුණක් පිළිබඳව 
අදහස් පළ කළා. මා එතුමාෙග් අදහසට එකඟ ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම  
"සභාපතිතුමාෙග් සටහන"  යටෙත් මා ඉදිරිපත් කරපු තවත් 
කාරණයක් තිෙබනවා.  ඒ පිළිබඳව එහි   ෙමෙසේ සඳහන් වනවා: 

"එෙසේම අප කාරක සභාෙව් සීමාවන්  ඉක්මවන ෙද්ශපාලන සංවාදයක්ද 
ෙමම බැඳුම්කර කියාවලිය හරහා රට තුළ ජනමාධ්ය හරහා මතුවිය. එනම්, 
මහ බැංකු බැඳුම්කර වංචාෙව් දූෂිතයින් ෙහලිදරව් කර ජනතාවෙග් මහජන 
මුදල් වංචා කිරීමට එෙරහිව නීතිමය කටයුතු කිරීමට පාර්ලිෙම්න්තුවට 
විධිමත් වාර්තාවක් සැපයීමට කාරක සභාව සමත් ෙව්ද යන්නය."  

අෙප් චන්දසිරි ගජදීර මන්තීතුමාත් ඒ කාරණය මතු කළා. එහි 
තවදුරටත් ෙමෙසේ සඳහන් වනවා: 

"එය සංකීර්ණ වූත් දුෂ්කරතා සහිත අභිෙයෝගයක් විය. නමුත් එය අනගි 
ෙද්ශපාලන අත්දැකීමක් සහිතව නිමකිරීමට අපි සමත් වී ඇත්ෙතමු." 
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මා ඉතා වගකීෙමන් කියනවා, ෙමම වාර්තාෙව් කරුණු සඳහන් 
කිරීෙම් දී කිසි අවස්ථාවක  "මම" යනුෙවන් සඳහන් ෙනොවන බව.  
"සභාපතිතුමාෙග්  සටහන" යටෙත් පවා මා කරුණු  සඳහන් කෙළේ 
"අපි" කියන අර්ථෙයනුයි. අපි කවුරුත් - මුළු කාරක සභාවම - 
කියන අර්ථෙයනුයි.   ඒ සඳහා අදහස් පළ කරපු, මැදිහත් ෙවච්ච, 
පක්ෂ - විපක්ෂ ෙභ්දෙයන් මත දරපු අප හැම ෙදනාම ඒ අනගි 
ෙද්ශපාලන අත්දැකීම ලබා ගනිමින් ෙම් වාර්තාව අද ඉදිරිපත් 
කරලා තිෙබනවා. මා එම වාර්තාෙව් අන්තර්ගතය ගැන කථා 
කරන්න යන්ෙන් නැහැ. ෙමහි තිෙබන ෙවනස්කම් ගැන කථා 
කරන්ෙන් නැහැ.  එයට  ෙහේතුව තමයි අද ෙම් විවාදය තුළදී ඉතා 
පැහැදිලි අදහස් පළ කිරීමක් සිදු වූ නිසා.  

විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ලසන්ත අලගියවන්න නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමා වී සම්බන්ධ කථාෙවන් ඉතා සරල විධියට ඒ පැහැදිලි 
කිරීම කළා. ඒ නිසා මා නැවත නැවතත් ඒ කරුණ පැහැදිලි 
කරන්න යන්ෙන් නැහැ. නමුත් දැන් අවශ්යතාව තිෙබන්ෙන් 
ෙමතැනින් එහාට ෙමොකද කරන්ෙන් කියන එකයි, මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි.  අප කවුරුත් පිළි ගත් විධියටම මීට කලින් හුඟක් 
ෙවලාවට අපි විවාද කරලා නතර වුෙණ් ෙමතැනින් පසුවයි. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් ෙහෝ 
රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාෙව් ෙහෝ වාර්තා ඉදිරිපත් වුණාම 
ඒ වාර්තා සම්බන්ධෙයන් ඊළඟ පියවර ගැනීම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
වගකීමක් වනවා. ෙමතැනින් පස්ෙසේ පාර්ලිෙම්න්තුව සතු රාජ්ය 
මූල්ය පාලන වගකීම නතර ෙවලා තිෙබනවා.  

මා හිතන විධියට ඒ නිසා තමයි  සභානායකතුමා කලින් 
පැහැදිලි කෙළේ,  ෙම්වා කුණු බක්කියට වැටුණාය කියලා. ෙබොෙහෝ 
ෙවලාවට අපට තිෙබන අත්දැකීම තමයි, ඒ ඒ අමාත්යාංශවල 
ඇමතිවරුන්ෙග් මැදිහත් වීෙමන්, එෙහම නැත්නම් 
ෙල්කම්තුමන්ලා ෙග් මැදිහත් වීෙමන්, අප නිර්ෙද්ශය නිකුත් කරන 
ආයතනවල මැදිහත් වීෙමන් ඒ ආයතනවලට බලපාන යම්කිසි 
ෙවනස්කම් පමාණයක් සිදු වුණත් - සිදු කර ගත්තත් -  ෙපොදුෙව් 
වාර්තාවට ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන් කියන එක පිළිබඳව 
පාර්ලිෙම්න්තුවට නැවත සමාෙලෝචනයක් මීට කලින් සිදුෙවලා 
නැහැ.  

උදාහරණයක් හැටියට ගත්ෙතොත් විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමා 
ෙමම කමිටුෙව් සභාපතිත්වය දරපු අවස්ථා ෙව්දී එම කාරක සභා 
වාර්තාව පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් වුණා. එවකට කථානායකතුමා 
හැටියට හිටිෙය් වි.ජ.මු. ෙලොකුබණ්ඩාර මැතිතුමායි. එතුමා එම 
විවාදය අවසානෙය්දී නිර්ෙද්ශයක් දුන්නා,  ෙම් වාර්තාෙව් සියලුම 
කරුණු අදාළ ෙල්ඛන සහිතව අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 
විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට ෙයොමු කරන්නත්, සති ෙදකකට 
වරක් අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙවන් 
එම වාර්තාවට ගනු ලබන කියාමාර්ග පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තා 
කරන්නත්.  

හැබැයි, මා දන්නා තරමින් පාර්ලිෙම්න්තුවට එවැනි පසු විපරම් 
වාර්තා කිරීමක් සිදු වුෙණ් නැහැ; අද වන ෙතක් සිද්ධ ෙවලාත් 
නැහැ. එම නිසා ඇත්තටම දැන් අපට අලුත් අත් දැකීමක් 
තිෙබනවා. ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් වාර්තාව අද විවාද 
කළාට පස්ෙසේ රෙට් ජනතාව බලාෙගන ඉන්ෙන් ඊ ළඟට 
ෙමතැනින් එහාට යන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලායි. මීට පස්ෙසේ 
ගන්නා කියාමාර්ගය ෙමොකක්ද? ඒක තමයි වැදගත් වන්ෙන්? අපට 
ඉතිහාසයට -අතීතයට- ඕනෑ තරම් විෙව්චන තිෙබන්න පුළුවන්. 
වර්තමානෙය් අපි ඉන්න ස්ථාවරයන් ගැන අපට තමතමන් දරන 
අදහස් පළ කරන්න පුළුවන්.  

බැඳුම්කර වංචාව කියන ෙම් නිශ්චිත කාරණාව සම්බන්ධෙයන් 
ගත්ෙතොත් ෙම් ගනුෙදනුව පිළිබඳව වන පරීක්ෂණ කියාවලිය අපි 

හිතනවා නම්, තවදුරටත් පරීක්ෂණ කියාවලියක් කියලා ඒ 
පරීක්ෂණ කියාවලිෙය් මින් ඉදිරියට සිද්ධ වන්ෙන් ෙමොකක්ද 
කියන එකයි දැන් වැදගත් වන්ෙන්.  

ෙම් කටයුත්ෙත්දී අපි සභාගත කරලා තිෙබනවා, ඇමුණුම් 
25ක් එක්ක ෙවළුම් 13ක ෙල්ඛනයකුත්, ෙම් සියලු සාක්ෂි සටහන් 
සහිත ලිඛිත වාර්තාවත්. එපමණක් ෙනොෙවයි. අෙප් ෙම් 
සාකච්ඡාෙව් සියලුම වාචික සටහන්, recordings අෙප් කාර්යාංශය 
සතුව තිෙබනවා. ඕනෑම නඩු විභාගයකට, ඕනෑම අධිකරණ 
කටයුත්තකට, ඕනෑම පරීක්ෂණ ෙකොමිසමකට, දැන් පත් කර 
තිෙබන ජනාධිපති ෙකොමිසමට ෙහෝ ඒ ෙකොමිසෙම් අයට 
පරිහරණය කරනවා නම්, ෙම් සියලු ෙද්වල් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් අදින් පස්ෙසේ ඔවුන්ෙග් සාක්ෂි සටහන් 
හැටියට; සාක්ෂි ෙල්ඛන හැටියට; සාක්ෂි වාර්තා හැටියට ෙයොදා 
ගැනීෙම් ඉඩකඩ තිෙබනවා. එම නිසා මා හිතන්ෙන් තව දුරටත් 
තවත් කාලයකට ෙම් කටයුත්ත දීර්ඝ කිරීෙම් අවශ්යතාවක් නැහැයි 
කියලායි. ජනාධිපති පරීක්ෂණ ෙකොමිසම ෙහොඳයි. නිශ්චිත 
කාලයක් තිෙබනවා, මාස තුනයි. හැබැයි, ඒ මාස තුන තුළ 
ජනාධිපති පරීක්ෂණ ෙකොමිසෙමන් ගන්නා කියාමාර්ගය 
පාර්ලිෙම්න්තුව දැනගත යුතුයි. ෙම් රෙට් ජනතාව දැනගත යුතුයි. 
ෙමොකද ෙහේතුව,  අෙප් ෙම් කාරක සභා වාර්තාෙව් අපි ඉතා 
පැහැදිලිව අෙප් නිර්ෙද්ශයන්වල එක ෙදයක් කියා තිෙබනවා. ෙම් 
මුළු කාරක සභාවම; අපි 26ෙදනාම  අනුමත කර, එකඟ ෙවලා 
ඉදිරිපත් කරපු ෙම් කාරක සභා වාර්තාෙව් නිශ්චිත වශෙයන් එක 
ෙදයක් කියනවා.  

ෙමන්න ෙම් ෙම් ආකාරෙයන් සිද්ධ වුණු අඩු පාඩු ෙවනුෙවන් 
දණ්ඩනයන් නියම කරන්න, සිදු වූ අලාභය අය කර ගන්න, ඒ 
සඳහා අධිකරණ කියාමාර්ග ගන්න, ඒ සඳහා පසු විපරම් 
කියාවලියක් ඇති කරන්න, ෙම් අලාභයන් නැවත සිද්ධ වීම 
වැළැක්වීෙම් යන්තණය සකස් කරන්න, ඒ සඳහා වන 
ආෙව්ක්ෂණයන් හා තුලනයන් මහ බැංකුව මඟින් කියාවට 
නඟන්න, එෙසේම එෙසේ කියාත්මක කිරීෙමන් රජයට සිදු වූ 
අලාභයන් අය කර ගැනීම සහ පවතින නීති යටෙත් කියාත්මක 
වීම පාර්ලිෙම්න්තුව සතු වග කීමක් ෙලස ඉතා ඕනෑකමින් කාරක 
සභාව නි ර්ෙද්ශ කර තිෙබනවා. එෙසේම යලි ෙමවැනි තත්ත්වයක් 
ඇති වීම වැළැක්වීමට පියවර ගැනීම ශී ලංකා මහ බැංකුව තුළ හා 
ඊට ආනුෂංගික අෙනකුත් ආයතන තුළ සුදුසු යන්තණයක් 
කියාත්මක වීම එම ආයතන විසින් පාර්ලිෙම්න්තුවට සහතික විය 
යුතු බව කාරක සභාව අවධාරණය කර තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක ඉතා වැදගත්. අපි මුළු 
කාරක සභාවම අෙප් හරය; අෙප් ෙම් වාර්තාෙව් නිර්ෙද්ශයන්ෙග් 
හරය ෙමතැන එකතු කරලා තිෙබනවා. අපි ගන්නා කියාමාර්ග 
ෙමොනවාද කියන එක පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුවට වගවීමක් 
තිෙබන්න ඕනෑ. පාර්ලිෙම්න්තුවට ඒ පිළිබඳව වගවීමක් 
කියාත්මක වන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම සකස් කරන සුදුසු 
යන්තණයන් පිළිබඳව වගවීමක් සිද්ධ වන්න ඕනෑ. දැන් ෙමතැන 
ඇති වූ ගැටලුව ෙමයයි. ෙම් වාර්තාව ඉදිරිපත් කළාට පස්ෙසේත් 
සමාජය තුළ කථා බහට ලක් වන්න බලපෑ එක පධාන ෙහේතුවක් 
තමයි, ෙම් වාර්තාව ඉදිරිපත් කළාට පස්ෙසේ ගන්නා කියාමාර්ග 
ෙමොනවාද කියන එක. අෙප් හර්ෂ ද සිල්වා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා  
අදහස් පළ කරද්දි යම් කිසි කරුණු පමාණයක් ඉදිරිපත් වුණා.  

මහ බැංකුව පැත්ෙතන් ගන්නා කියාමාර්ග, එෙහම නැත්නම් 
මුදල් අමාත්යාංශය පැත්ෙතන් ගන්නා කියාමාර්ග, එෙහම 
නැත්නම් මුදල් මණ්ඩලය ගනු ලබන කියාමාර්ග, එෙහමත් 
නැත්නම් ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යාංශය විෂය 
භාර අමාත්යාංශය හැටියට ගන්නා කියාමාර්ග ෙමොනවාද කියන 
එක පිළිබඳව සමාජයට යන්ෙන් ෙමොකක්ද? අපට කියන්න 
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පුළුවන්, යම් කියාමාර්ග ෙගන තිෙබනවා කියලා. මා දන්නවා, 
අධිපතිතුමාට යම් කිසි සීමාවන් තිෙබනවා. මූල්ය මණ්ඩලයට යම් 
කිසි සීමාවන් තිෙබනවා. නමුත්, ඒවා පිළිබඳව විනිවිදභාවයක් 
සහිතව අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් වුණු තරෙම් වත් කරුණු 
කාරණා පමාණයක් ඉදිරිපත් වුෙණ් නැහැ. පාර්ලිෙම්න්තුවට 
වගවීමක් තිෙබනවා නම්, විෂය භාර අමාත්යවරයා හැටියට 
අගාමාත්යතුමාෙග් වගකීම තමයි, ෙම් වාර්තාෙවන් ගන්නා 
කියාමාර්ග ෙමන්න ෙම් ෙම් ඒවාය කියන එක පිළිබඳව 
අවෙබෝධයක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ලබාදීම. 

විෙශේෂෙයන්ම මම කියන්ෙන් ෙම් වන විට මහ බැංකුව අර 
ෙගන තිෙබන කියා මාර්ග ගැනයි. අෙප් සභානායකතුමාට අනුව 
Perpetual Treasuries Limited කියන ආයතනය මනඃකල්පිත 
ලාභයක් ලබා තිෙබනවා ෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි, ඔවුන්ෙග් මූල්ය 
වාර්තා අනුව පැහැදිලි ලාභයක් ලබා තිෙබනවා. ඒක මනඃකල්පිත 
නැහැ. ඔවුන් ඒ ලාභය ලබා තිෙබන්ෙන් ෙවනත් ඉදි කිරීම් 
කර්මාන්තයකින් ෙනොෙවයි; ෙවනත් ක්ෙෂේතවලින් ෙනොෙවයි; 
ෙවනත් ගනු-ෙදනුවලින් ෙනොෙවයි. ඉතා පැහැදිලි ෙලසම ඔවුන් ඒ 
රුපියල් බිලියන ගණනක - ෙකෝටි ගණනක- ලාභයක් ලබා 
තිෙබන්ෙන් රජයට මුදල් සැපයීෙමනුයි; බැඳුම්කර මිල දී ගැනීෙම් 
කියාවලිෙයනුයි. ඔවුන්ෙග් ෙවනත් ව්යාපාරවලින් ෙනොෙවයි. ඒ 
නිසා ඒ ලබා තිෙබන ලාභය මනඃකල්පිත නැහැ. ඒක ඉතා 
පැහැදිලිව ඔවුන් ලබා ගත් ලාභයක්. එය ලබා ගන්නට තිෙබන 
අයිතිය  පිළිබඳව ෙවනම පශ්න තිෙබන්න පුළුවන්. හැබැයි, 
ඒෙකන් රජයට පාඩුවක් වුණාද නැද්ද කියන එක ෙසොයා බැලීම 
රජෙය් වගකීම; ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වගකීම.  

මහ බැංකුව ෙම් වන විට ඒ ෙවනුෙවන් අර ෙගන තිෙබන කියා 
මාර්ග ෙමොනවාද? මහ බැංකුෙව් වගකීමට අනුව දැනට කටයුතු කර 
තිෙබන ආකාරය ෙකොෙහොමද? ඒ ගැන ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
සෑහීමට පත් ෙවන්න පුළුවන්ද? එයයි පශ්නය. මුදල් මණ්ඩලය, 
මහ බැංකුව ෙම් ෙවනුෙවන් දැනට අර ෙගන තිෙබන කියා මාර්ග 
ෙමොනවාද? විෙශේෂෙයන්  හිටපු මහ බැංකු අධිපතිවරයා  ගැන අපි 
ඍජුව කථා කරනවා. නිලධාරින් ගැනත් කථා කරනවා. හැබැයි ඒ 
නිලධාරින් හැටියට හඳුන්වන අයෙගන් මහ බැංකුව කවුරු 
සම්බන්ධෙයන් කියා මාර්ග අර ෙගන තිෙබනවාද? ෙමොකක්ද අර 
ෙගන තිෙබන කියා මාර්ගය? ඔවුන් පාථමික තැරැව්කරුවන්ෙග් 
ලැයිස්තුෙව් තවම ඉන්නවාද නැද්ද? ඔවුන්ට ඔවුන්ෙග් ගනු-ෙදනු 
පිළිබඳව, ඔවුන්ෙග් ගිණුම් පිළිබඳව, ඔවුන් සම්බන්ධ කරන 
ආකාරය පිළිබඳව මහ බැංකුව ඉදිරියට ගන්නා කියා මාර්ග 
ෙමොනවාද? ෙමවැනි තත්ත්වයක් වැළැක්වීමට ගන්නා කියා මාර්ග 
ෙමොනවාද? ඒවා පිළිබඳව මීට වඩා පැහැදිලි වීමක් අවශ්ය ෙවනවා.  
ඒක ෙම් විවාදෙය් අවසාන ෙමොෙහොෙත්දී විෂය භාර අමාත්යවරයා 
හැටියට අගාමාත්යතුමාෙගන් පැහැදිලි ෙවයි ද කියලා මම දන්ෙන් 
නැහැ. නමුත් ඒක ෙම් රට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. එෙහම 
නැතිව සමස්තයක් හැටියට ෙමය නිශ්චිත කාරණාවකින් විතරක් 
අවසන් ෙවලා වැඩක් නැහැ. වැදගත් වන්ෙන් නැවත ෙමවැනි 
ෙදයක්; ෙමවැනි තත්ත්වයක් ඇති වීම වැළැක්වීමට ගනු ලබන 
කියා මාර්ගයි.  

මම විෙශේෂෙයන්ම ෙමහිදී අවධාරණය කරන්ෙන් ෙම්කයි. අපි 
දැන් ෙම් පරීක්ෂණෙය් එක ෙකොටසක් අවසාන කර තිෙබනවා. 
ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් වගකීම අපි අවසාන කර 
තිෙබනවා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සියලුම මන්තීවරුන්ට මම නැවතත් 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. එතුමන්ලා  ෙමම විවාදයට සජීවීව සම්බන්ධ 
වීෙමන්, විවෘත සංවාදයක් ඇති කිරීෙමන් මුළු පාර්ලිෙම්න්තුවම 
ෙම් පිළිබඳව වගකීමට බැඳී තිෙබනවා. අවසන් ෙවලා ෙනොෙවයි, 
බැඳී තිෙබනවා. අපි අෙප් අදහස් පළ කළා. නමුත් ෙමතැනින් ෙම් 

විවාදය අවසාන නැහැ.  ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ඊළඟට ගනු ලබන 
කියා මාර්ග නැවත පසු විපරම් කිරීෙම් යන්තණය ෙමොකක්ද? 
එෙහම නැත්නම් ෙම් ගැන අපි ඉදිරියට යන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
ෙමවැනි වාර්තාවක පතිඵලය- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! කරුණාකර නිශ්ශබ්ද වන්න. ෙම් අවස්ථාෙව් 

ගරු කථානායකතුමා මූලාසනය ගන්නවා ඇති.  
 
අනතුරුව  ගරු මුජිබුර් රහුමාන්  මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான் அவர்கள் அக்கிரா 
சனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்  தைலைம 
வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. MUJIBUR RAHUMAN left the Chair, and 
THE HON. SPEAKER took the Chair. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මැතිතුමා. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් කථාෙව් අවසාන ෙකොටෙසේදී 

ෙහෝ ඔබතුමා සම්බන්ධ වීම මම ඉතාමත්ම අගය කරනවා. 
විෙශේෂෙයන් මම සඳහන් කරමින් සිටිෙය් අද අපි ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළ වාර්තාව පිළිබඳ විවාද කරලා, ඒ 
විවාදෙයන් පස්ෙසේ ඉදිරියට ගනු ලබන කියා මාර්ග 
සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුවට තිෙබන වගකීම ෙමොකක්ද 
කියන එකයි. ෙමොකද, එතැනදී විෙශේෂෙයන්ම විෂය භාර 
අමාත්යතුමා හැටියට අගාමාත්යතුමාට ෙම්ක නීතිපතිතුමාට ෙයොමු 
කරන්න පුළුවන්. එෙහම නැත්නම්  ජනාධිපතිතුමාෙග් බලතල 
යටෙත් ජනාධිපති ෙකොමිසමක් පත් කරන්න ජනාධිපතිතුමාට 
පුළුවන්. හැබැයි, ඒ සියල්ල නැවත රාජ්ය මූල්ය පාලනෙය් වගකීම 
යටෙත් පාර්ලිෙම්න්තුවට ගැට ගැෙහන්න ඕනෑ. ෙමොකද, මම ඒක 
අවධාරණය කරන්ෙන්  ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව සතු වගකීෙමන් තමයි 
ජනතා පරමාධිපත්යයට, එෙහම නැත්නම් ජනතාවෙග් වගකීමට 
අපි බැ ෙඳන්ෙන්. ඒ නිසා ගරු කථානායකතුමා හැටියට මම 
ඔබතුමාෙගන් විෙශේෂෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම් විවාදෙය්දී මතු 
වුණු මූලික කාරණා  සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණය කරන්නය 
කියලා. ඒ සඳහා   පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සියලුම පක්ෂ එකඟයි. 
ෙමතැන වරදක් සිද්ධ ෙවලා නැහැයි කියලා කිසි ෙකෙනක් 
කියන්ෙන් නැහැ.  

 ෙමතැන වැරැදිකාරෙයක් නැහැය කියා කිසි ෙකෙනක් 
කියන්ෙන් නැහැ. ෙමතැන වංචාවක් සිද්ධ ෙවලා නැහැ, ෙමයින් 
රජයට පාඩුවක් සිද්ධ ෙවලා නැහැය කියා කිසි ෙකෙනක් කිසිම 
ආකාරයකින් අදහස් පළ කෙළේ නැහැ. ඒ විධියට ෙම් මුළු 
පාර්ලිෙම්න්තුව පිළිගන්නවා නම්, අවසානෙය් ෙමොන තර්ක 
විතර්ක කළත්, ෙම් නිර්ෙද්ශ කියාත්මක කරන්න COPE එක 
හැටියට අප කවුරුත් එකඟ වුණා වාෙග්ම, එම නිර්ෙද්ශ 
කියාත්මක කිරීම පිළිබඳව රටට වග කියන්න වන්ෙන් 
ඔබතුමාටයි, ගරු කථානායකතුමනි. රටට, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඒ පිළිබඳ වගකීම දරන්ෙන්  ඔබතුමායි. ඔබතුමා ෙම් කාර්යෙය්දී 
අපට ෙගොඩක් උදවු කළා. මුළු කාරක සභාවම ශක්තිමත් කරලා, 
පාර්ලිෙම්න්තුව සතු වගකීම ඉටු කරන්න වාෙග්ම, ජනතාව තුළ 
පාර්ලිෙම්න්තුව ගැන විශ්වාසය ෙගොඩනඟන්න ඔබතුමා මැදිහත් 
වුණා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව වැඩක් නැහැ කියා සමාජය තුළ යම් මතයක් 
ෙබෝ ෙවමින් තිබුණා නම්, එය ෙවනස් කරලා පාර්ලිෙම්න්තුව 
වගකිව යුතු ආයතනයක්, වචනෙය් පරිසමාප්ත අර්ථෙයන් අප 
කියන "උත්තරීතර  ආයතනයක්" බවට පත් කිරීෙම් කාර්ය 
භාරෙය්දී ඔබතුමාට ෙලොකු කාර්යයක් පැවෙරනවා, ගරු 
කථානායකතුමනි.  විෙශේෂෙයන්ම ෙමය  නීතිපතිතුමාට ෙයොමු 
කරනවාද කියන කාරණය තීරණය විය යුත්ෙත් ඔබතුමාෙගන්. 
ෙමහිදී ජනාධිපති ෙකොමිසමට ෙයොමු කරන ලිපිෙල්ඛන පිළිබඳව, 
ඔවුන්ෙග් නිර්ෙද්ශ පිළිබඳව, ඒවා නැවත කියාත්මක කිරීම 
පිළිබඳව වගකීම තිෙබන්ෙන්ත් ඔබතුමාටයි. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
කාරක සභාවක කාර්ය භාරය අප අවසන් කර තිෙබනවා.  

මා හිතන විධියට අද ෙම් විවාදයට සජීවීව දායක වීෙමන් හැම 
පක්ෂයක්ම ෙපොදුෙව් පිළිගන්නවා, ෙම් පරීක්ෂණෙය් අවසානයක් 
දැකලා; අන්තිෙම්දී ෙම් වරදකරුවන්ට දඬුවම් ලබාදීලා; ෙම් අය 
විය යුතු මුදල්; අය විය යුතු ෙද්වල් රජයට අය ෙවන්න ඕනෑය 
කියා. එම නිසා ඉදිරිෙය්දී ෙමහි පරීක්ෂණවල තත්ත්වය, එහි 
පතිඵල නැවතත් පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තා කරන ෙමන් මා 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම, එය පසුවිපරම් කිරීෙම් 
කියාවලිෙය්දී ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් සාමාජික 
මන්තීවරු සියලුෙදනාටමත් විශාල වගකීමක් තිෙබනවා. ෙමොකද, 
මහ බැංකුව ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් අධීක්ෂණයට 
ලක් ෙකෙරන ආයතනයක් නිසා. එම කියාවලිෙය්දී අෙප් සභික 
මන්තීවරු හැමෙදනාම තවදුරටත් ඒ සඳහා සජීවීව දායක ෙවයි 
කියන විශ්වාසය මා තුළ තිෙබනවා.  

 ෙම් කියාවලිය කරෙගන යාෙම්දී දිවා රාතී ෙනොබලා ඒ 
ෙවනුෙවන් මැදිහත් වුණු අෙප් කාරක සභාෙව් ෙල්කම්තුමිය ඇතුළු 
කාර්ය මණ්ඩලයටත්, හැන්සාඩ් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සියලුම 
නිලධාරින්ට සහ Interpreters' Office එෙක් සියලුෙදනාටමත්, 
විගණකාධිපතිතුමා ඇතුළු එම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සියලුම 
නිලධාරින්ටත්, ෙම් විවාදයට ෙමෙතක් සම්බන්ධ වුණු සහ 
ඉදිරියටත් ෙම් ෙවනුෙවන් සම්බන්ධ වන සියලුෙදනාටමත්, ෙමම 
වාර්තාව පතිඵලදායක කර ගන්න ෙම් විවාදෙය්දී අදහස් පළ 
කරමින් දායක වුණු හැමෙදනාටමත් ස්තුතිවන්ත ෙවමින්, මෙග් 
කථාව අවසන් කරනවා. 

 
[අ.භා. 6.01] 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා (කීඩා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர - விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් රෙට් විශාල ආන්ෙදෝලනයකට 

ලක් වුණු බැඳුම්කර ගනු-ෙදනුව පිළිබඳව ඔබතුමා මූලාසනෙය් 
ඉන්න ෙවලාෙව් කථා කරන්න අවස්ථාව ලැබීම ගැන මා ඉතාම 
සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.  

2004දී මම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ආවාට පසුවත්, 2010දී 
නැවත මා පාර්ලිෙම්න්තුවට ආවාට පසුවත් ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් 
අවධානයට ලක් වුණු කාරණා ගණනාවක් ගැන අප දිගින් දිගටම 
ෙම් ගරු සභාෙව් කථා කර තිෙබනවා. මට මතකයි, ඒ කාලෙය් 
විශාල පශ්නයක් බවට පත් ෙවලා තිබුණු "වැට්" ගනු-ෙදනුව 
පිළිබඳව අප ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කළ ආකාරය.  

ඊළඟට, ෙහජින් ගනු-ෙදනුව ගැන අප ඒ කාලෙය් කථා කළා. 
ඊට අමතරව විෙශේෂෙයන්ම Greek Bonds සම්බන්ධව ඇති ෙවලා 
තිබුණු දූෂණ, වංචා පිළිබදව අප කථා කළා . ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 
ඒ කාලෙය්ත් ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ෙම් විධිෙය්ම ගනු-ෙදනු 
විශාල සංඛ්යාවක් සිද්ධ වුණා. එහි ෙදකයි පණහට, තුනට තිබුණු 

ෙකොටස් කීපෙදෙනක් එකතු ෙවලා රුපියල් එකසිය ගණන්වලට, 
ෙදසිය ගණන්වලට අරෙගන ගිහින් අර්ථ සාධක අරමුදලට ෙම් 
වාෙග්ම හලපු අවස්ථා ගැන අප ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කර 
තිෙබනවා. ඒ විධියට ෙම් රෙට් මූල්ය දූෂණ පිළිබඳව අප ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ඇති තරම් කථා කර තිෙබනවා. 2004දී මම 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණි දිනෙය් සිට COPE එෙක්ත්, රජෙය් 
ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාෙව්ත් -Public Accounts Committee 
එෙක්ත්- සාමාජිකෙයක් විධියට එම කාරක සභා ෙදෙක්ම මම වැඩ 
කර තිෙබනවා. ෙමම කියාදාමය තුළ ෙමවැනි ගනු-ෙදනු ගැන 
අපට විෙශේෂ විධියට හිතන්න තිෙබන කාරණා ගණනාවක් 
තිෙබනවා. ෙමම ගනු-ෙදනුව පිළිබඳවත් අප කළ පරීක්ෂණ විශාල 
වැදගත්කමකින් යුක්තයි කියා මා විශ්වාස කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ගනු-ෙදනුෙව් ගනු-ෙදනු පමාණය 
පිළිබඳව ගත්තාම, 2015 ෙපබරවාරි 27 සහ 2016 මාර්තු 29 ගනු-
ෙදනු ෙදෙක් දැවැන්තම අලාභය රුපියල් මිලියන 1,674ක් විධියට 
තමයි විගණකාධිපතිතුමාෙග් වාර්තාවල සඳහන් වන්ෙන්. ෙම්කත් 
එක්ක ගත්තාම, එක පැත්තකින් විගණකාධිපති වාර්තා අනුව ගනු-
ෙදනු කළ පමාණය පිළිබඳව කථා කරනවා. ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් 
අෙප් සමහර මන්තීවරු ෙම්ක තව අවුරුදු 25කට, අවුරුදු 30කට 
ගණන් හදලා, රුපියල් ෙකෝටි ගණන්වලින්, රුපියල් පෙකෝටි 
ගණන්වලින් වැඩි කරලා කථා කරනවා. අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුව 
ෙහජින් ගනු-ෙදනුෙව් හරිහමන් ගණන් පිළිබඳව තවමත් දන්ෙන් 
නැහැ. තවමත් සමහර නඩු පවතිනවා. සමහර නඩු ඔප්පු ෙවලා 
තිෙබනවා. සමහර නඩු වාසියි. සමහර නඩු අවාසියි. ෙම් පිළිබඳව 
ගත් පියවර ගැන කවුරුත් කථා කරන්ෙන් නැහැ. ෙම් රෙට් 
ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ සිද්ධ වුණු මහා දැවැන්ත දූෂිත ගනුෙදනු 
ගැන කවුරුත් කථා කරන්ෙන් නැහැ. ඒවා කාලෙය් වැලි තලාවට 
යටෙවලා යන්න දීලා තිෙබනවා. Greek Bonds ගනු-ෙදනුෙව් 
කරපු කියාකාරකම් පිළිබඳව අෙප් අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මැතිතුමා 
සඳහන් කළා. ඒ ගැන අපි සාකච්ඡා කළා.  

ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් සිද්ධ වුණු පළමුවන සහ එකම දූෂිත 
ගනු-ෙදනුව ෙම් ගනු-ෙදනුව විතරක් ෙනොෙවයි.  

මා කියන්න කැමැතියි, COPE එක විධියට ෙම් ගනු-ෙදනු 
පිළිබඳව ෙසොයන්න අපි පටන් ගත්තාය කියලා. ෙම් සිද්ධිය රෙට් 
ජනතාවට විශාල පශ්නයක් ෙවලා තිබුණු නිසා අපි ෙමතැනින් 
නතර වන්ෙන් නැහැ. ෙමතැන ඉඳලා පිටිපස්සට දැන් අපි 
ෙසොයාෙගන යන්න ඕනෑය කියා මා කියන්න කැමැතියි. ඒක තමයි 
මෙග් ස්ථාවරය. ෙමොකද, අපි ෙම් සම්බන්ධව හරියට කථා 
කරනවා නම් අද ඒවා ගැනත් කථා කරන්න ඕනෑ, ඉතිහාසෙය් 
ඒවා ගැනත් කථා කරන්න ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් අපිත් 
වංචාකාරයන්, ෙහොරුන් බවට පත් වනවා, ගරු කථානායකතුමනි.  

ෙමහිදී කාරණා ගණනාවක් තිබුණා. අර්ජුන මෙහේන්දන් 
මැතිතුමා ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් අධිපතිවරයා වශෙයන් පත් වන 
ෙකොට එක පැත්තකින් එතුමාට විශාල අර්බුදයක් තිබුණා. ෙම්ක 
දිගින් දිගටම මතු කළා. ෙම්ක conflict of interest විධියට තමයි 
අපි දකින්ෙන්. ඒ කියන්ෙන්, බැඳීම් පිළිබඳ ගැටුම්කාරී තත්ත්වයක් 
විධියටයි. අපි දන්නවා, බැඳියාවන් පිළිබඳව ගැටුමක් විධියට අපි 
ෙම්ක දකින්ෙන් ෙමොකද කියලා. එයට ෙහේතුව, එතුමාෙග් බෑනා 
පාථමික ගනුෙදනුකරුවකු විධියට ශී ලංකා මහ බැංකුවත් එක්ක 
සම්බන්ධ  ෙවලා ඉන්න ෙකොට එතුමා ෙකොෙහොමද එහි 
අධිපතිත්වය දරන්ෙන් කියන එකයි. ෙමතැන විශාල අර්බුදයක් 
තිෙබනවා. ෙම්ක මතු කරපු කාරණයක්. එතුමා අවුරුදු ගණනක් 
ෙම් රෙට් ව්යාපාර ක්ෙෂේතෙය් හිටපු කීර්තිමත් ෙකෙනක්.  

අපි වුණත් දන්නවා, උසාවියක නඩු අහන්න කලින් වුණත්, ඒ 
නඩුෙව් විත්තිකරුෙග් ෙහෝ පැමිණිලිකරුෙග් පැත්ෙතන් ෙමොකක් 
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ෙහෝ ළඟ සම්බන්ධතාවක් විනිශ්චයකාරවරයාට තිෙබනවා නම්, ඒ 
විනිශ්චයකාරවරයා කියනවා, "මට ෙම් නඩුව විභාග කරන්න 
බැහැ"යි කියලා. ෙමවැනි තත්ත්වයක් තමයි තිෙබන්ෙන්. නමුත් 
එතුමා ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් අධිපතිත්වය භාර ගත්තා. එතුමා ඒ 
තනතුර භාරෙගන කටයුතු කරෙගන ගියා. සමහර කාර්යයන් භාර 
ගත්තාම අපට යම් සැක සංකා මතු ෙවනවා. හැබැයි, සමහර අය 
කියා කර ෙගන යන ෙකොට සැක සංකා මතු ෙනොවන විධියට 
තමන්ෙග් ෙගෞරවය ආරක්ෂා කරන්න කියා කරනවා. හැබැයි ෙම් 
ගනු-ෙදනුෙව්දී අර්ජුන මෙහේන්දන් මහත්මයාෙග් ෙම් 
සම්බන්ධතාවන් පිළිබඳව ෙබොෙහොම පැහැදිලිව පශ්නකාරී 
වාතාවරණයක් ඇති වන විධියට තමයි ෙම් ගනුෙදනුව කියාත්මක 
වුෙණ්.  

පුවත් පත් දැන්වීමක් පළ කරලා, පළමුෙවන් රුපියල් 
බිලියනයක මුදල, රුපියල් බිලියන 20ක් දක්වා ඉදිරියට යන 
ෙකොට ෙම් සම්බන්ධව ෙගන තිෙබන කියාමාර්ග ගැන විශාල 
පශ්නයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. 2015 ෙපබරවාරි 27වන දින 
ෙවන්ෙද්සි කමයට -auction වලට- යන්න ඕනෑය කියලා කිසිදු 
තීන්දුවක් ෙගන තිබුෙණ් නැහැ. හැබැයි ගරු කථානායකතුමනි, ඒ 
වන විටත් තිබුෙණ් ඍජු -direct placement- කමයට යන්න ඕනෑය 
කියලායි. හැබැයි, ෙවන්ෙද්සි කමයට යන්න ඕනෑය කියලා තීන්දුව 
ගන්ෙන් කවදාද? තීන්දුව ගන්ෙන් මාර්තු මාසෙය් 06වන දා. ඒ 
කියන්ෙන්, ෙවන්ෙද්සි කමයට යා යුතුයි කියලා මාර්තු මාසෙය් 
02වන දා තමයි අනුමත කරන්ෙන්. හැබැයි, මාර්තු මාසෙය් 06වන 
දා තමයි ෙම්ක මුදල් මණ්ඩලෙයන් -Monetary Board එෙකන්- 
අනුමත වන්ෙන්. එතෙකොට අනුමැතියක් නැතුව තමයි 2015 
ෙපබරවාරි මාසෙය් 27වන දා ෙවන්ෙද්සි කමයට රුපියල් බිලියන 
20ක් දක්වා ෙම් ගමන යන්ෙන්. පළමුෙවන් කියන්න කැමැතියි, 
ෙම් ෙවන්ෙද්සි කමය පිළිබඳව මුදල් මණ්ඩලය සහ මහ බැංකු 
අධිපතිවරයා ෙම් තීන්දුව ගන්ෙන් කිසිදු බලයක් නැතුවයි කියලා. 
සම්පූර්ණෙයන්ම ෙමතැනින් තමයි ෙම් පශ්නය පටන් ගන්ෙන්. 

ඍජු කමය තිබුණා නම්, බිලියන එකක මුදලට ෙවන්ෙද්සි 
කමයට ඇවිත් එතැනින් පස්ෙසේ එන අඩුම පමාණයට ඊළඟට 
ගන්න පුළුවන්. ඉතිරි ඕනෑම ෙකෙනකුට දාන්න පුළුවන්, "ෙමන්න 
ෙම්කයි අපිට ඇවිල්ලා තිෙබන අඩුම ගණන. ෙම් ගණනට 
ඕනෑතරම් බැඳුම්කර ගන්න" කියා.  හැබැයි ෙම්ක කියාත්මක 
වුෙණ් නැහැ. ෙම්ක තමයි සැක සාංකා මතුවන එක ස්ථානයක්.  
ඇයි? ෙම් ඍජු කමය තිෙයද්දී ෙවන්ෙද්සි කමයට, ෙම් රෙට් මූල්ය 
මණ්ඩලෙය් අනුමතියක් නැතිව  ෙම් ෙගොල්ෙලෝ ෙකොෙහොමද ෙම් 
කමයට ගිෙය් කියන එකයි, පළමු වන සැක සාංකා  මතු වන 
ස්ථානය.  

ෙදවන කාරණය ෙමයයි, ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ෙටන්ඩර් 
කාමරයට ෙම් මහ බැංකු අධිපතිවරයා  එනවා.  ඉතිහාසෙය් කිසි 
දවසක මහ බැංකු අධිපතිවරෙයක් ෙටන්ඩර්  මණ්ඩලය  තිෙයන 
කාමරයට ඇවිත්  කථා කර නැහැ. මම ෙම් සම්බන්ධව පශ්න කළා. 
ඒ ගැන  එක නිලධාරි  මහත්මෙයකුයි ෙම් කථාව  කියන්ෙන්. ඒ 
ඇවිල්ලා තිෙබන ෙවලාව ගැන කියනවා.  පළමුවන වතාවට  
10.45ට එනවා. එක ෙවලාවක 11.45ට එනවා. 11.00ටයි ෙම් 
ගනුෙදනුව      වහන්ෙන්.  

ඊළඟට ආපහු 12.30ට ගනු-ෙදනුව වහපුවාම එනවා. ඇවිල්ලා 
අහනවා,"දැන් ෙමොන ෙමොනවාටද ගනු-ෙදනු දාලා තිෙබන්ෙන් 
කියා. "කී ෙදෙනක් ඉල්ලා තිෙබනවාද? ඉල්ලා තිෙබන පමාණයන්  
ෙමොනවාද? ඒ ෙකොළය ෙදන්න" කියා ෙකොළය අතට ගන්නවා. 
ෙකොළය අත ට අරෙගන," අපි ගනිමු, බිලියන විස්ස දක්වා" කියා 
එයා තමයි  තීරණය කරන්ෙන්. එයින් අදහස් ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද? 

බිලියන විස්ස දක්වා යනෙකොට යම්කිසි  පුද්ගලෙයකුෙග්  
පමාණයට  වැඩිෙයන්  ගනුෙදනුවක් ඇවිත් තිෙබනවාය කියන  
එක ෙබොෙහොම පැහැදිලියි. ෙම්ක ෙටන්ඩර් මණ්ඩලෙය්  කථා 
කරන්නට තිෙබන කාරණයක්. මහ බැංකු අධිපතිතුමා විධියට 
එතුමා ෙම්  කාමරයට ගිහින් කරපු  කියාදාමයත්  එක්ක තමයි  
තවත් සැක සාංකා පහළ ෙවන්ෙන්. ෙම් කියාදාමය ගැන 
අහනෙකොට අපි ඇහුවා, "ෙකොෙහොමද  ෙම්ක බිලියන විස්සක් 
දක්වා ගන්න කියා එතුමා  කිව්ෙව්?" කියා. එතෙකොට එක නිලධාරි 
මහත්මෙයක් ෙමෙහම කියනවා: “I have very clearly pointed 
out to the Governor at that time the prevailing market 
interest rates and the levels that we could be hitting in case 
we are going to raise entire Rs. 20 billion. When the 
Governor wanted to know, 'Okay what was the September, 
2014 or the previous thirty-year Treasury bond auctions 
weighted out', we said, 'It was 11.75.' Then, he said, 'Why do 
you not accept at that level.' Still, we said, 'If we go for that 
level, we are shifting the prevailing interest rates punching 
the country by more than about 150 basis points. So, we 
have clearly clarified other possible repercussions. Not only 
once, if I am not mistaken, I have mentioned it more than 
four times. Then, I asked Deputy Governors also what their 
observations on this."  

ෙමොකක්ද ෙම් කියන්ෙන්? ෙබොෙහොම පැහැදිලිව එය කියනවා. 
එතුමා අහනවා, "2014 විතර තිබිච්ච ගණන කියද?" කියා. එය 
11.75යි කියනවා. එතෙකොට කියනවා, "ඇයි 11.75ට ගන්න 
බැරි?" කියා. එතෙකොට ෙම් නිලධාරින් කියනවා, "11.75ට 
ගිෙයොත් සියයට 150ක basis  එෙකන් ෙම්ක වැඩි ෙවන්නට 
පුළුවන්. එම  නිසා ෙම් ගන්න  එපා" කියා.   ෙම්ක ගන්න එපාය 
කියා හතර වතාවක් කියනවා. ගන්න එපාය කියා එතුමන්ලා 
කියන්ෙන් 2.6කට යමු කියායි. ෙම්ක අහන්ෙන් නැහැ. 2.6කට 
යන්න කියා කිව්වාම, අහන්ෙන්  නැතිව  බිලියන  10ක් ගන්න 
කියනවා.  ෙමතැනින් තමයි ෙම් පශ්නය  පටන් ගන්ෙන්  ගරු 
කථානායකතුමනි.  එම නිසා මා කියන්නට කැමතියි, ෙම් සැක 
සාංකා මතුවීෙම් පවණතාව ඇවිල්ලා, ඇවිල්ලා,  අවසානෙය් 
ෙටන්ඩර් ෙබෝඩ් එක  ඇතුළට නැත්නම් ෙම් කාමරයට ඇවිත්  
ගන්න පමාණය  තීරණය කරන්න මහබැංකු අධිපතිවරෙයකුට 
ඇති බලය ෙමොකක්ද? ෙම්කයි තිෙබන පශ්නය. එම නිසා ෙම් 
කාරණයට මැදිහත් වී තිබීමයි ෙමතැන තිෙබන  පධාන පශ්නය 
කියන  එක මම පැහැදිලිව කියනවා.  

අෙනක්  කාරණය ගන්න. දැන් බිලියන එකක් කැඳවූවාම ගරු 
කථානායකතුමනි, Perpetual Treasuries සමාගෙම් තිෙබන 
පමාණය ෙබොෙහොම සුළු පමාණයක්. හැබැයි, බිලියන 13ක් ලංකා 
බැංකුව හරහාත් බිලියන 2ක් Perpetual Treasuries හරහාත් 
දානවා, බිලියන 20ක් දක්වා ෙම්ක ඉස්සරහාට යන ෙකොට. 
එතෙකොට ෙබොෙහොම පැහැදිලියි. ෙම් බිලියන 20 ගන්න කියා 
අර්ජුන මෙහේන්දන් මහත්මයා කියනෙකොට  එයින් බිලියන 15ක් 
තමන්ෙග් බෑනාෙග් ෙකොම්පැනිෙයන් ෙම් Treasury Bond එකට 
දාලා  ඉවරයි කියන එක. ඒක තමයි ෙමතුමා කියන්ෙන් බිලියන 
20ක් ගන්නය කියා. එතෙකොට ෙමකක්ද ෙවන්ෙන්? බිලියන 20න් 
බිලියන15ක් තමන්ෙග් බෑනාෙග් ෙකොම්පැනියට අවශ්ය කරන 
බැඳුම්කර ටික ගන්න උදවු කරන්න කියන ෙයෝජනාව කවුරු ෙහෝ 
කෙළොත් කාටද ඒක  කරන්න  බැහැයි කියන්න පුළුවන් වන්ෙන්? 
ෙමන්න ෙමවැනි තත්ත්වයකට තමයි අපි පත් ෙවන්ෙන්. එම නිසා 
ෙමවැනි තත්ත්වයක් ඉතාම නරක විධියට ෙම් රෙට් මුදල් 
ක්ෙෂේතයට බලපානවා.  

ඒ වාෙග්ම මා කියන්නට කැමතියි, අවසන් මිනිත්තු අෙට් 
තමයි ෙම් බිලියන 20න්  බිලියන 13.6ක් එන්ෙන් කියන කාරණය.  
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ඒ කියන්ෙන් 12.30ට වහනවා නම් 12.22ත් 12.30ත් අතර තමයි, 
අන්තිම අවස්ථාෙව් තමයි, රුපියල් බිලියන 13ක් එන්ෙන්. ඒ 
රුපියල් බිලියන 13 එන්ෙන් ෙකොෙහන්ද? ඒ රුපියල් බිලියන 13 
එන්ෙන් ලංකා බැංකුෙවන්. රුපියල් බිලියන 13ක් එකවර කිසිදු 
විමසීමකින් ෙතොරව පර්ෙපචුවල් ෙටෂරීස් සමාගමට ෙදන්න 
අයිතිය දුන්නු ලංකා බැංකුෙව් නිලධාරියා කවුද කියලා අපි මහ 
බැංකුෙවන් අහන්නට කැමැතියි.  

ඊළඟට, අපට ගන්නට තිෙබන තව පියවරක්  තිෙබනවා. ලංකා 
බැංකුෙව් කවුද රුපියල් බිලියන 13ක් ෙම් අයට ෙදන්න තීන්දුවක් 
ගත්ෙත්? ෙම්ක තමයි අපට තිෙබන විශාලම පශ්නය.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙපර සතිෙය් පැවති ද්විතීය ෙවෙළඳ 
ෙපොෙළේ සාමාන්ය ඵලදා අනුපාතය 9.48යි. ෙපබරවාරි 25ට ෙපර 
ද්විතීය ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ සාමාන්ය ඵලදා අනුපාතය 10.3යි. 
හැබැයි, අදාළ ෙවන්ෙද්සිය ෙවන දවෙසේ, ෙපබරවාරි 27 ෙවන 
ෙකොට,  සියයට 12.5ක් දක්වා ස්ථාවර ෙවෙළඳ ෙපොළ ෙපොලී 
අනුපාතයක් තියාෙගන තමයි ෙම් Bond issue එකට ගිෙය්. ඊට 
කලින් සතිෙය් තිබුෙණ් සියයට 9.48යි. ඊටත් කලින් තිබුෙණ් 
සියයට 10.3යි. ඒවා ඔක්ෙකොම පැත්තකින් තියලා සියයට 12.5ට 
තමයි ෙම් කාලෙය් ෙම්ක ගිෙය්. සියයට 10.3 සිට 12.5 දක්වා යන 
විට අවුරුදු 30ක කාලයක් තුළ ෙකොතරම් පමාණයක් වැඩි 
ෙවනවාද කියලා හිතා ගන්නට පුළුවන්. ෙම්ක තමයි ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂෙය් සමහර මන්තීවරුන් පශ්න කරන්ෙන්. ෙම් ගැන 
සැකයක් ඇති ෙවන්ෙන් ෙම් කාරණයත් සමඟ. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 2016 මාර්තු 29 තමයි ඉතා දැවැන්තම 
පශ්නය ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. බිලියන 40ක බැඳුම්කර 
නිකුතුවක් ගැන කථා කරලා බිලියන 10 ගණෙන් බැඳුම්කර 4ක් 
එනවා.  බිලියන 40ක බැඳුම්කර කැ ෙඳව්වත් ඇත්ත වශෙයන්ම 
රුපියල් බිලියන 77.7කට ෙම්ක යනවා. එයින් සියයට 60ක් 
පර්ෙපචුවල් ෙටෂරීස් සමාගමට යන්ෙන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, අවසන් ෙපොලී අනුපාතය ගණන් හදලා 
බැලුවාම සියයට 14කට තමයි ඒක අරෙගන තිෙබන්ෙන්. කලින් 
එක ගන්ෙන් සියයට 12.25ට. ෙම්ක සියයට 14ට ගන්ෙන්. සියයට 
13ට ෙහෝ ඊට අඩුෙවන් ඉල්ලන්න තිබුණු අවස්ථා සියල්ල 
අතහැරලා දාලා තමයි ෙමතැනට යන්ෙන්. ඒ නිසා සිදු වුණු 
අවාසියත් මහ දැවැන්ත අවාසියක්. එම නිසා අද අපට ෙමතැනදී 
පශ්න ගණනාවක් එනවා.  

ෙම් කියාදාමය යන විට අපට වැදගත් අෙනක් කාරණය තමයි 
ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදලින් කරන ෙසල්ලම. ෙසේවක අර්ථ 
සාධක අරමුදල මහා භාණ්ඩාගාරෙය් යටත් ආයතනයක්. නමුත් 
ෙම් මහා භාණ්ඩාගාරෙය් යටත් ආයතනයට පැහැදිලිවම ද්විතීය 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ගනුෙදනුකරුෙවක් වශෙයන් ෙපනී සිටින්නට 
අවස්ථාව තිෙබනවා; අයිතිය තිෙබනවා. නමුත් ඔවුන් ඒක 
පැත්තකින් තියලා අෙනක් පාථමික ගනුෙදනුකරුවන් සමඟ ගනු-
ෙදනු කරනවා. අපි දන්ෙන් නැහැ, කවුරු එක්ක ෙමොන විධියට 
deal කරනවාද කියලා. ඒ ගැන කවුරුත් දන්ෙන් නැහැ.  

ගරු කථානායකතුමනි, අපට මතකයි, පසු ගිය කාලෙය් 
ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ බිලියන ගණන් ගනුෙදනුවලට කුණු 
ෙකොල්ලයට මුදල් ෙගනැල්ලා අත හැරිෙය් ෙසේවක අර්ථ සාධක 
අරමුදලින් බව. ෙම් කියාව නිසා මාස 14ට රුපියල් ෙකෝටි 1,490ක් 
ෙම් රෙට් ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල පාඩු ලබලා තිෙබනවා. 
ෙම්ක තමයි ඇති ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය. ෙම් රෙට් අහිංසක 
ෙසේවකයන්ෙග් ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදලට පසුගිය මාස 14 තුළ 
රුපියල් ෙකෝටි 1,490ක් පාඩු කරන ෙකොට පර්ෙපචුවල් ෙටෂරීස් 
සමාගම රුපියල් මිලියන 13,000ක්, එෙහම නැත්නම් රුපියල් 
ෙකෝටි 1,300ක් ලාභ ලබනවා. ෙම් රෙට්  ෙසේවකයන්ෙග් අර්ථ 

සාධක අරමුදල් ටික පාඩු කරලා එක පුද්ගලෙයකුට රුපියල් 
ෙකෝටි 1,300ක් ලාභ ලබන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ෙමයින් ඇති 
කරලා තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් සියයට 31 තිබුණු පර්ෙපචුවල් 
ෙටෂරීස් සමාගෙම් ලාභය සියයට 1,853 දක්වා වැඩි ෙවනවා. 
ෙම්ක තමයි කාරණය.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්ක ගැන කථා කරන විට අෙප් රෙට් 
තුන් හාර දහසකට රැකියා ෙදන මිනිස්සු කල්පනා කරනවා, "අපට 
අවශ්ය නැහැ තුන් හාර දහසකට රැකියා ෙදන්න. ෙමොකද, 
computers ෙදකකුයි, හතර පස්ෙදෙනකුයි තියා ෙගන මහ 
බැංකුෙව් කවුරුන් ෙහෝ ගනුෙදනුකරුවන් කිහිප ෙදෙනකු එකතු 
කර ගත්තාම, එෙහම නැත්නම් මහ බැංකුෙව් අධිපති සමඟ ෙපොඩි 
සම්බන්ධයක් තියා ගත්තාම අපට පුළුවන්, රුපියල් ෙකෝටි 
1,300ක් ලාභ ගන්න" කියලා. තුන් හාර දහසක් ඉන්න 
companiesවල ලාභය රුපියල් බිලියන 1.2යි. ෙම්ක තමයි ඇත්ත 
කථාව. ෙම්කද, අපි ෙම් රෙට් පාර්ථනා කළ ෙදය?  

අපි ෙම්ක ගැන විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්නට ඕනෑ. 
මම දැක්කා, එක මන්තීවරෙයක් නැඟිටලා  කියනවා, COPE 
වාර්තාෙව් නිර්ෙද්ශ නැහැයි කියලා.  

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා (විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா - மின்வ  மற் ம் 

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙමොකක්ද ඔබතුමාෙග් point of Order එක? 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු ඇමතිතුමා ඉතා වැදගත් අදහසක් පකාශ කළා, මහ 

බැංකුෙව් ෙම් කියාවලිය මීට කලිනුත් දිගටම සිද්ධ වුණු ෙදයක් 
කියලා. නමුත් ගරු කථානායකතුමනි, අවධානයට ලක් වුෙණ් ෙම් 
පශ්නගත බැඳුම්කර ගනු-ෙදනුව පමණයි. ඊට කලින් සිදු වූ 
බැඳුම්කර ගනු-ෙදනු සහ ඊට පස්ෙසේ සිදු කළ සමහර බැඳුම්කර 
ගනු-ෙදනු පිළිබඳවත් අපි කිසිදු විමර්ශනයක් කර නැහැ. බැඳුම්කර 
ගනු-ෙදනු ෙදකක් ගැන විතරයි අපි විමර්ශනය කර තිෙබන්ෙන්. 
ගරු කථානායකතුමනි, එම නිසා මම ඔබතුමාෙගන් 
විෙශේෂෙයන්ම ඉල්ලා සිටිනවා, මීට කලින් සිදු වුණු මහ බැංකු ව 
සම්බන්ධ ගනු-ෙදනු පිළිබඳ විස්තරාත්මක පරීක්ෂණයක් 
ඉක්මනින් කරන්න කියලා COPE එෙක් අවධානය ෙයොමු 
කරවන්න කියලා. ඒක රටට වැදගත්.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒක තමයි මම කියාෙගන ආෙව්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔව්, ඔබතුමා ඒක කියමිනුයි සිටිෙය්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමනි, මම කිව්ෙවත් ඒකම තමයි. මම 

කියන්ෙන් ෙම් පරීක්ෂණය ෙමතැනින් නතර විය යුතු නැහැ 
කියලායි. 1997 දක්වා යන්න ඕනෑ. 1997දී තමයි ෙම් ෙසල්ලම 
පටන් ගත්ෙත්. ෙම් පරීක්ෂණය ඒ කාලය දක්වා අරෙගන යමු. දැන් 
අපට පශ්නය සිද්ධ වුෙණ් ෙමතැනින් ෙන්. ෙමච්චර කාලයකට 
අපට ඒවා එකක්වත් ෙහොයන්න හම්බ වුෙණ් නැහැ ගරු 
කථානායකතුමනි. දැන් අපි ෙමතැන සිට පස්සට යමු. [බාධා කිරීම්] 
ෙමොකක්ද කිව්ෙව්?  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ෙම් බැඳුම්කර ගනු-ෙදනුවට දඬුවම් දීලා ඉඳිමු. 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඔහුටත් දඬුවම් දීලා ඉඳිමු. ඒ වාෙග්ම අෙනක් කට්ටියත් 

අල්ලමු. 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
අනිවාර්යෙයන්ම. 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
අපි ඔක්ෙකෝම එකතු ෙවලා කරමු. ඒ කාලෙය් අපි ඕවා ගැන 

කථා කළාම ෙලොක්කා ගහන්න එනවාෙන්. මතකයි ෙන්. [බාධා 
කිරීම්] අපට දැන් කවුරුවත් ගහන්න එන්ෙන් නැහැ. භයෙවන්න 
එපා. [බාධා කිරීම්] ඒ කාලෙය් අපි ෙම්වා කථා කරද්දී අපට 
ගහන්න එනවා. [බාධා කිරීම්] නැහැ. නැහැ. කිසි ගැටලුවක් නැහැ. 
අෙප් යාළුවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, සමහර අය කියනවා, "ෙම් COPE 
වාර්තාෙව් නිර්ෙද්ශ නැහැ" කියලා. නිර්ෙද්ශ තිෙබනවා. හැබැයි, 
මතක තබා ගන්න ඕනෑ කාරණාව ෙම්කයි. COPE එක අපි 
බල්ෙලක් කියලා හිතනවා නම්, බල්ලාෙග් දත් නැහැ. ඒකයි සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා තමයි අපි කියන්ෙන්, "ෙම් කටයුතු 
ඉස්සරහාට ෙගන යන්න ස්ථාවර නිෙයෝග ෙවනස් කරලා ෙහෝ 
අපට බලය ෙදන්න" කියලා. නිර්ෙද්ශ ඕනෑ තරම් තිෙබනවා. 
නිර්ෙද්ශ මත කියා කරන්න බලයක්, COPE එකට නැහැ.  

මට මතකයි මම විපක්ෂෙය් ඉන්න ෙකොට හිටපු ගරු 
කථානායක වි.ජ.මු. ෙලොකුබණ්ඩාර මැතිතුමාෙගන් COPE  
වාර්තාවක් ගැන හැම දාම නැගිට නැගිට පශ්න ඇහුවා. වාර්තාව 
යැව්වාද කියලා ඇහුවාම, "යවලා තිෙබන්ෙන්" කියනවා. "යැව්ෙව් 
ෙකොෙහේටද?" කියලා ඇහුවාම, "අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 
විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට" කියනවා. "පිළිතුරු ආවාද?" කියලා 
නැවත ඇහුවාම, "නැහැ. අෙව් නැහැ." කියනවා. ඊළඟට කියනවා, 
"නීතිපති ෙවත යැව්වා" කියලා. ඒවාට සිදු වුණු ෙදයක් නැහැ. 
හිටපු ගරු කථානායකතුමාෙගන් එදා ඇහුවාම ලැබුණු  පිළිතුරු 
තමයි ඒවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, අද ඔබතුමාට ෙම් වාර්තාව ගැන 
තීන්දුවක් ගන්න පුළුවන්. මම ඔබතුමාට කියන්ෙන්,  ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පධානියා විධියට කරුණාකරලා ෙම්කට නිවැරදි 
කියා මාර්ගයක් ඔබතුමාෙග් පැත්ෙතන් ගන්න කියලායි. ෙමොකද, 

නිවැරදි හා පිරිසිදු පුද්ගලෙයක් හැටියට ඔබතුමා ගැන අපට ෙලොකු 
විශ්වාසයක් තිෙබනවා. ඔබතුමාෙග් අෙත් ෙල් තැවරිලා නැහැ. 
ඔබතුමාෙග් අෙත් කුණු තැවරිලා නැහැ. ඒ නිසා අපි කියන්න 
කැමැතියි, කරුණාකරලා ෙම් වාර්තාව අතට අරෙගන ඔබතුමාට 
ගන්න පුළුවන් පියවර ගන්න කියලා. 

අෙනක් කාරණාව තමයි මූල්ය ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ හැසිරීම් 
රටාව. දැන් ෙම් ගනු-ෙදනු සිද්ධ වුණාට පස්ෙසේ පථමික 
ෙවෙළන්ෙදෝ ගනු-ෙදනු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? දැන් බඩු ටික 
ගත්තා. ඊට පස්ෙසේ ෙමොකක්ද ඒ ෙගොල්ෙලෝ කරන්ෙන්? එතැනින් 
පස්ෙසේ ෆෑන්ඒෂියා බැංකුවට, DFCC බැංකුවට, ෙසේවක අර්ථ 
සාධක අරමුදලට ෙම්වා හලාෙගන, හලාෙගන, හලාෙගන 
ගිහිල්ලා ගරු කථානායකතුමනි, අන්තිමට ආපහු පර්ෙපචුවල් 
ෙටෂරීස් සමාගම සියයට 9.25ට ගන්නවා. එතෙකොට ෙමොකද 
ෙවන්ෙන්? සියයට 12.25ට අරෙගන, අෙනක් කට්ටියට දීලා, 
ආපහු ගන්න ෙකොට ෙකොයි තරම් පමාණයක් ඔවුන් ලාභ 
ලබනවාද? ෙම්ක තමයි ලාභය. හැබැයි, ඔවුන් ඒක ෙපන්වන්ෙන් 
නැහැ.  

ඔවුන් පහුෙවනි දා උෙද් ගිහින් සියයට 9.25ට විකුණන්ෙන් 
නැහැ. ඔවුන් කරන්ෙන්, companies ගණනාවකට කථා කරලා, 
ඒවා හලනවා. හලලා තමයි සල්ලි ටික ගන්ෙන්. එෙහම ගත්තාම 
කවුරුත් කල්පනා කරන්ෙන් නැහැ, එතැන පශ්නයක් ෙවලා 
තිෙබනවා කියලා. ෙම්ක තමයි ඒෙගොල්ලන්ෙග් ෙසල්ලම. ෙම් 
ෙසල්ලම තමයි අපි නවත්වන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා කිසිදු වැඩ 
පිළිෙවළක් ෙම් රෙට් මහ බැංකුවට නැහැ. පාථමික ගනු-ෙදනු 
කියාත්මක කිරීම පිළිබඳ නැවත පරීක්ෂණයක් කරන්න, 
සමීක්ෂණයක් කරන්න වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබනවාද කියලා අපි 
මහ බැංකුෙවන් ඇහුවාම, එෙහම එකක් නැහැ. අන්න ඒක තමයි 
ඊළඟට හදන්න ඕනෑ කාරණය ගරු කථානායකතුමනි.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු කථානායකතුමනි. අෙනක් 
කාරණය ෙම්කයි. ෙම් කියාදාමය පරීක්ෂා කරන ෙකොට අපි 
දැක්කා, පර්ෙපචුවල් ෙටෂරීස් සමාගම බැඳුම්කර අරගත්තා. ඒ මහ 
බැංකු බැඳුම්කර ටික ගන්න මහ බැංකුවම පර්ෙපචුවල් ෙටෂරීස් 
සමාගමට රුපියල් බිලියන 50ක් ණය ෙදනවා. ඒ කියන්ෙන්, 
අෙප්ම බඩු ටික ගන්න අෙප්ම සල්ලි -රුපියල් බිලියන 50ක්- 
ෙදනවා.  Security එකක් නැහැ. කිසිම security එකක් දීලා 
නැහැ. රුපියල් බිලියන 50ක් ණය ෙදනවා. මහ බැංකුෙවන්ම 
ෙදන රුපියල් බිලියන 50 අරෙගන ගිහිල්ලා බැඳුම්කරවලට සල්ලි 
දානවා. සල්ලි දාලා ඒෙගොල්ෙලෝ හම්බ කර ගන්නවා. එතෙකොට ඒ 
රුපියල් බිලියන 50ට security එකක් තියන්ෙන් නැහැ. ඊට පස්ෙසේ 
ෙමොකද කරන්ෙන්? ඒකට පරීක්ෂණයක් තියනවා. පරීක්ෂණයක් 
තියලා, රුපියල් මිලියන 27ක දඩයක් ගහනවා. රුපියල් බිලියන 
50ක් අරෙගන, රුපියල් මිලියන 27ක දඩයක් ගැහුවාම පශ්නයක් 
නැහැ ෙන්. ඒක ෙලොකු ගණනක් ෙනොෙවයි; ෙගවා ගන්න පුළුවන්. 
ඒක තමයි එතැන සිද්ධ වුෙණ්. ගරු කථානායකතුමනි, අද ඒ 
කියාදාමය -ඒ වැඩ පිළිෙවළ- ඉස්සරහට යන ෙකොට මම දැක්කා 
ෙම් සම්බන්ධව - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු කථානායකතුමනි.  
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අද ෙම් සම්බන්ධව අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මැදිහත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ මැදිහත් වීම තුළ ජනාධිපති ෙකොමිෂන් සභාවක් පත් 
කරලා තිෙබනවා. අපි දන්නවා, 1978 ව්යවස්ථාව අනුව ජනාධිපති 
ෙකොමිෂන් සභාවක් පත් කිරීමට ජනාධිපතිතුමාට බලය තිෙබන 
බව. ඒ අනුව, එතුමාට විෙශේෂ ජනාධිපති ෙකොමිෂන් සභාවක් පත් 
කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් සාමාන්ය ජනාධිපති ෙකොමිෂන් 
සභාවක් පත් කරන්න පුළුවන්. අෙප් උදය ගම්මන්පිල මැතිතුමාට 
ෙම්ක විශ්වාස නැහැ. එතුමාට ෙම්ක මදි.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් රෙට් ජනාධිපතිවරෙයකුට පත් 
කරන්න පුළුවන් ෙකොමිෂන් සභා ෙදකක් තිෙබනවා. එකක් විෙශේෂ 
ෙකොමිෂන් සභාවක්. ඒ විෙශේෂ ෙකොමිෂන් සභාෙව් තිෙබන 
තත්ත්වය ෙමොකක්ද? ඒෙක් විනිශ්චයකාරවරු විධියට ඉන්ෙන් 
sitting judgesලා. ඒෙකන් ගන්නා තීරණ සමහර ෙවලාවට පජා 
අයිතිය  ආෙහෝසි කරනවා වාෙග් ෙද්වල් ෙවන්න පුළුවන්. ඒ 
වාෙග්ම police investigations අවශ්යයි. එතෙකොට ෙම්ක තව 
සෑෙහන කාලයක් ඇදිලා යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි 
ජනාධිපතිතුමා කල්පනා කරලා තීන්දු කෙළේ, සාමාන්ය ජනාධිපති 
ෙකොමිසමක් පත් කරන්න. ඒකට proceedings පාවිච්චි කරන්න 
පුළුවන්. නීතිපතිතුමාට ඇවිල්ලා කරුණු දක්වන්න පුළුවන්. ඒ 
වාෙග්ම ඒ ගන්නා තීන්දු criminal chargesවලට සම්බන්ධ කරලා 
අපරාධ නීතිය අනුව නඩු පවරන්න ෙම් රෙට් නීතිපතිට බලය 
ෙදන්න පුළුවන්.  ඒ නිසා ෙබොෙහොම පැහැදිලිව මම කියන්න 
කැමැතියි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ගත්තු තීන්දුව තුළ ෙහොරුන්ට 
පැනලා යන්න තිෙබන අයිතිවාසිකම අහිමි ෙවලා තිෙබනවා කියන 
කාරණය. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ ගත්තු තීන්දුව තුළ ෙම් 
පර්ෙපචුවල් ෙටෂරීස් සමාගමට තව ආෙයෝජනය කරන්න පුළුවන් 
අවස්ථාවන් සීමාසහිත කරලා තිෙබනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
තව මිනිත්තුවක කාලයකුයි ඔබතුමාට තිෙබන්ෙන්, ගරු 

ඇමතිතුමා. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මට එක විනාඩියක් ෙදන්න, ගරු කථානායකතුමනි.  

ෙම්ෙක් කාරණා කිහිපයක් තිෙබනවා. ෙම් අයම ඇවිල්ලා අෙප් 
කට්ටියත් අල්ලාෙගනයි තිෙබන්ෙන්. ඒකයි තිෙබන පශ්නය. 
ජනවාරි 7වැනි දා රෑ නාමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් ෙගදර හිටපු 
 පර්ෙපචුවල් ෙටෂරීස් සමාගෙම් නායකයන් ඇවිල්ලා අද අෙප් 
යාලුවන් එක්ක තමයි ඉන්ෙන්. ඒක තමයි අපට තිෙබන පශ්නය. 
එෙහත් ෙහොරු ඉන්නවා. ෙමෙහත් ෙහොරු ඉන්නවා. අපට ඕනෑ 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙහොරු ෙනොෙවයි. ෙම් ෙදපැත්ෙත්ම ඉන්නවා, 
අවංක පුද්ගලයන් විශාල සංඛ්යාවක්. අපි හැම ෙකෙනක්ම 
ෙහොෙරක් විධියට හංවඩු ගැෙහන්න සූදානම් නැහැ. ඒ නිසා අපට 
තිෙබනවා, පශ්නයක්. අපි ෙදෙගොල්ලන්ම එකතු ෙවලා නිවැරැදි 
තැනකට ෙම් රට අරෙගන යන්න නම් අඩු තරෙම් ෙම් 
ෙදපැත්ෙත්ම ඉන්න ෙහොඳ මිනිස්සු ටිකවත් එකට එකතු ෙවන්න 
ඕනෑ. එෙලස එකතු ෙවලා ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන යන්න කටයුතු 
කළ යුතුයි. 

අෙප් තිනියාවල පාලිත ස්වාමීන් වහන්ෙසේ ගැන මම කනගාටු 
ෙවනවා. උන්වහන්ෙසේ අපි ෙබොෙහොම ආදරය කරන ස්වාමීන්දයන් 
වහන්ෙසේ නමක්. එදා ෙහජින් ගනු ෙදනුවට කවුරුවත් උසාවි 
යන්න හිටපු නැති ෙවලාවක උන්වහන්ෙසේ ගිහිල්ලා ෙහජින් ගනු 
ෙදනුවට නඩු දැම්මා, ෙහොරු අල්ලන්න. අද උන්වහන්ෙසේ 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ගිහිල්ලා නඩුවක් දානවා, ෙහොරු ඇල්ලීම 

නවත්වන්න. මට ෙම් ගැන හරි ලජ්ජයි. මට ඒ ගැන විශාල 
කනගාටුවක් තිෙබනවා. ෙම් පර්ෙපචුවල් ෙටෂරීස් සමාගම විතරක් 
ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට් මහ බැංකු ගනුෙදනුෙව් ෙහොරුන් සියලු 
ෙදනාම අධිකරණය ඉදිරියට ෙගන යන තුරු අපි අෙප් සටන 
නවත්වන්ෙන් නැහැ කියන එක මතක් කරමින් මෙග් වචන 
ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

 
[අ.භා. 6.26] 
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා (සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා 
සුබසාධන  නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க - ச க வ ட்டல் மற் ம் 
நலன் ாி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake -Deputy Minister of Social 
Empowerment and Welfare) 
ගරු කථානායකතුමනි, බැඳුම්කර විවාදය පිළිබඳ සිද්ධිෙය්දී 

අදහස් දැක්වීමට අවස්ථාවක් ලැබීම ගැන මම සතුටු ෙවනවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, පක්ෂ, විපක්ෂ, ෙපොදු විපක්ෂ සියලුම අදහස් 
මහජනතාව ශවණය කළා. ජනතාව ෙම් ගැන හිතන ෙද් ගැන මම 
කථා කරන්නම්. පක්ෂ, පාට, ෙගෝත, ජාතිවලට වඩා මම විශ්වාස 
කරන්ෙන් අපට ඡන්දය දුන් ජනතාවයි. මා නිෙයෝජනය කරන්ෙන් 
ෙපොදු ජනතාවයි. ගරු කථානායකතුමනි, මුලින්ම ෙම් කාරණය 
කියන්න ඕනෑ. බැඳුම්කර පශ්නය කරළියට ෙගනා, එය ඉදිරියට 
ෙගනා සියලුම ෙදනාට මම ෙම් අවස්ථාෙව් මෙග් ස්තුතිය පුද 
කරන්න කැමැතියි. විෙශේෂෙයන්ම මාධ්යෙව්දීන්ට, මාධ්ය 
ආයතනවලට, ෙකෝප් කමිටුෙව් සභාපතිවරයාට, ෙකෝප් කමිටුවට 
ඒ වාෙග්ම ෙමය කරළියට ෙගනැත් ආපසු, පස්සට ගන්ෙන් නැති 
ෙවන්න, හංගන්න බැරිෙවන විධියට ෙම්ක සමාජගත කරපු සියලු 
ෙදනාට පජාතන්තවාදී ජනතාවෙග් ස්තුතිය පිරිනැෙමනවා.  

මීට ඉහත ෙකෝප් කමිටුෙව් සභාපතිවරයා හැටියට ඩිව් 
ගුණෙසේකර මහතා හිටියා; ෙබෝෙගොල්ලාගම මහත්මයා හිටියා; 
විජයදාස රාජපක්ෂ මහත්මයා හිටියා. ෙමවැනි අය රාශියක් හිටියා. 
ඒ අය සෘජුව ෙහෝ වකාකාරව ෙහොරුන්ව ආරක්ෂා කළා. ෙහොරුන් 
ඉස්සරහ නකුට සඟවා ෙගන හිටියා. ෙම් ෙහොරුන්ෙග් files 
ෙබොෙහොමයක් හැංගුණා. අද අපි සන්ෙතෝෂ ෙවනවා, ෙම් යහ 
පාලනය - good governance - යටෙත් අෙප් සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 
අෙප් ෙකෝප් කමිටුෙව් සභාපතිවරයා ජීවතුන් අතර ඉන්නවා. 
ෙකෝප් කමිටුෙව් සාමාජිකයන් ජීවතුන් අතර ඉන්නවා. ඒ අය 
සුදුවෑන්වලින් උස්සලා නැහැ. මීට  ඉස්සර හිටපු මහ බැංකු අධිපති, 
ඒ කියන්ෙන් අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් ගැන, එෙහමත් නැත්නම් පී.බී. 
ජයසුන්දර ගැන කථා කරපු, "ෙච් ගුෙව්රා" යන අන්වර්ථ 
නාමෙයන් හඳුන්වා ෙදන පුද්ගලයා අද වාහන වංචාවක් 
සම්බන්ධව රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරගත ෙවලා ඉන්නවා. එදා එතුමා 
ඒ නිලධාරියාට "ආර්ථික ඝාතකයා" කියලා  කිව්වාට  පස්ෙසේ 
ෙමොකද වුෙණ්? ආර්ථික ඝාතකයා කියලා, ෙම් ආණ්ඩුෙව් ෙම් 
වාෙග් ෙහොර සෙහෝදරවරු ඉන්නවා කියලා කිව්වා විතරයි, පසුව දා 
රාජ්ය ඉංජිෙන්රු සංසථ්ාවට කඩා පැන්නා, එතුමාෙග් ෆයිල් 
ෙහොයන්න. ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් 
අමාත්යාංශයට පැනලා එතුමාෙග්  ෆයිල් එළියට ගත්තා.   

විමල් වීරවංශ ගරු මන්තීතුමා, ''ෙදරණ 360º''  වැඩ සටහනට 
ගිහිල්ලා දිල්කා සමන්මලී ළඟ තමයි ඒ  කථාව කිව්ෙව්.  කිව්වා 
විතරයි, පසුව දා අමාත්යාංශයට පැන්නා ෆයිල් ෙහොයන්න. ඉතින්, 
එවැනි තත්ත්වයක් අද නැහැ. අද ෙම් රෙට් අෙප් අතිගරු ජනාධිපති 
ෛමතීපාල  සිරිෙසේන මැතිතුමා සහ අගමැති ගරු රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමාෙග් අනුදැනුම සහ  යහ පාලනය යටෙත් සියලු ෙහොරුන් 
ගැන කථා කරන්න පුළුවන් විධියට පජාතන්තවාදය ෙදෝෙර් ගලා 
තිෙබනවා. අද සියයට ෙදසීයක් පජාතන්තවාදය තිෙබනවා. 
මහින්ද රාජපක්ෂ යුගයට, මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාෙග් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

රජයට වඩා ෙම් රජය සියයට ෙදසීයක් ෙහොඳයි කියලා ජනතාවට 
මම කියන්ෙන් ඒ නිසායි. ෙම් ෙහොරු ගැන කථා කරන්න, 
ජනාධිපති ෙකොමිෂන් හරහා ෙම් ෙහොරු ඉදිරියට ෙගෙනන්න, 
ඔවුන් විෙව්චනය කරන්න, ඔවුන්ට බනින්න, අපහාස කරන්න,  
ඔවුන්  analyze කරන්න, ඔවුන් monitor කරන්න, ඔවුන්  scan 
කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් අද ෙම් රෙට් උදාෙවලා තිෙබනවා.  
මුලින්ම අපි ඒ ගැන  ජනතාවට, මාධ්යෙව්දීන්ට සහ ෙම් මහ 
බැංකුෙව් සිදුවූවා යැයි කියන වංචාව ෙකෝප් කමිටුව හරහා ෙම් 
කරළියට ෙගන ආ සියලු ෙදනාට ස්තුතිවන්ත වන්න ඕනෑ. ඒක 
තමයි පජාතන්තවාදය කියන්ෙන් .පසු ගිය කාලෙය් හංගපු ෆයිල් 
30ත්  එළියට ඇවිල්ලා ෙම් වාෙග්ම  කටයුතු සිද්ධ වන්න ඕනෑ.   

අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල්ලා ඉස්සර හිටපු විධිය අපි දැක්කා. 
එතුමන්ලා නාමල් රාජපක්ෂ මහත්මයා එක්ක  dance දාපු හැටි අපි 
දැක්කා. ඒ වාෙග්ම, දැන් අෙප් රජෙය් සාක්ෂිකරුෙවක් ෙවලා 
සිටින Pan Asia Bank  එෙක් හිටපු සභාපති නිමල් ෙපෙර්රා එක්ක 
එතුමන්ලා  හිටපු විධිය අපි දැක්කා. ෙම්වා ෙසේරම ජනතාව දැකපු 
ෙද්වල්.  Greek Bond එක, ෙහජින් ගිවිසුම ආදී ඒ සියලු ෙද්වල්  
ජනාධිපති ෙකොමිෂන් හරහා ජනතාවට අනාවරණ කරලා ෙහොරා 
කාපු ඒ මුදල්  ජනතාවට ලැෙබන විධියක් පිළිෙයල කරනවා නම් 
ෙහොඳයි කියන එක තමයි ජනතාවෙග් එකම මතය.   

ෙකෝප් කමිටුෙව් සාකච්ඡාවට බඳුන් වුණු බැඳුම්කර සිද්ධිෙය්දී 
මම නිහඬව සිටියා කියලා සමාජ  ෙවබ් අඩවිවල සහ මාධ්යවල 
වාර්තා වුණා. මම කිසිම කල්ලියකට සම්බන්ධ වුෙණ් නැහැ. මම  
"Footnote කල්ලිය" ට සම්බන්ධ වුෙණ්ත් නැහැ. මම ඒ 
අවස්ථාෙව් හිටිෙය් ජපානෙය්. මම  ආපු ෙමොෙහොෙත්ම  ගරු සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති සභාපතිතුමාට කථා කරලා කිව්වා, මම දූෂණයට 
විරුද්ධයි, ඒක ලංකාෙව් ජනතාව දන්නවා ,   මම කවදාවත් ෙහොරු 
ආරක්ෂා කරන්ෙන්  නැහැ කියලා. නමුත් ඒකත් සමාජගත වුෙණ් 
නැහැ. ඒකටත් ෙවන අර්ථ කථනයක් තමයි ලැබුෙණ්.  

දැන් ෙබොෙහෝ පක්ෂ කියනවා, "උනුත් එකයි, මුනුත් එකයි, අපි 
විතරයි ෙහොඳ" කියලා. ඒක අෙප් හිතමිත ෙජ්වීපී එකත් කියනවා. 
මම දැන් කියනවා, ෙජ්වීපී එෙක් අනුරුද්ධ ෙපොල්ගම්ෙපොල ගැන. 
කෑගල්ෙල් අනුරුද්ධ ෙපොල්ගම්ෙපොල මහත්තයා තමයි මිනිස්සු 
ජපානෙය් යවනවා කියලා මුදල් අරෙගන අහුවුෙණ්. ඒක වංචාවක්. 
ඒ වංචාව පිළිෙගන එතුමා ඒ පක්ෂෙයන් ඉවත් කළා.  ඒ වාෙග්ම, 
පක්ෂෙය් හිටපු පචාරක ෙල්කම් වාහන 39ක් අවභාවිත කරලා, 
ලක්ෂ ගණන් මුදල් වැටුප් හැටියට girl friends ලාට දීලා, අනියම් 
ෙපම්වතියන්ට දීලා, නළු නිළියන්ට දීලා.  ෙම් වාෙග් ෙද්වල් 
කරලා  රජෙය් මුදල් නවෙකෝටි දහසය ලක්ෂයක් අවභාවිත කරලා 
අද රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරෙය් ඉන්නවා. මම ඒ උදාහරණය 
ෙගනාෙව් පක්ෂ එකක්වත් සුපිරිසිදු නැහැ, පක්ෂ එකකවත් ෙබෝධි 
සත්ත්වයන් නැහැ කියන්නයි. මම ගරු කරන්ෙන් පක්ෂෙය් සිටින 
පුද්ගලයන්ට පමණයි. ෙබෞද්ධයන් ෙලස බැලුවත් ෙගෞතම බුදුන් 
වහන්ෙසේ එක්ක හිටපු ෙදව්දත් ෙහොඳ නැහැ. කිස්තුස් වහන්ෙසේ 
සමඟ සිටිය එතුමාෙග් ෙගෝලෙයක් වූ ජුදාස් ෙහොඳ නැහැ. ඔහු රිදී 
30කට ෙජ්සුස් වහන්ෙසේ පාවා දුන්නා. හැම පක්ෂෙය්ම ෙහොරු 
ඉන්නවා; ෙහොඳ මිනිසුන් ඉන්නවා. නමුත්  ඒ එක්ෙකෙනක් 
ෙදන්ෙනක් කරපු ෙහොරකමකට මුළු පක්ෂයක්ම වගකිව යුතුත් 
නැහැ. අපි පුද්ගලයන් එක්ක යන්න ඕනෑ කියන එක තමයි මෙග් 
මතය.  

 

ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, මට ෙමොෙහොතක් ෙදන්න. අෙනක් 

පක්ෂ ෙදෙක්ම ෙහොරකම් කරන, මංෙකොල්ල කන, මහජන ෙද්පළ 

පිල්ලි ගහන අය තියාගන්නවා ෙන්. අෙප් පක්ෂෙය් එෙහම නැහැ.   
අෙප් පක්ෂය  ඒ ෙමොෙහොෙත්ම පයින් ගහලා දමනවා, කුණු 
බක්කියට.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ඒකට උත්තරයක් තිෙබනවා. විමල් වීරවංශ මහත්මයා කලුතර 

ඉඳලා push bicycle එෙකන් ආෙව්. ෙමෝටර් සයිකලයට ෙතල් 
ගහගන්නවත් සල්ලි තිබුෙණ් නැති මනුස්සයා මාවරමණ්ඩිෙය් සහ 
ෙහෝකන්දර ෙලොකු ෙගවල් හදද්දීත් ඔබතුමන්ලාෙග් පක්ෂෙය් 
හිටියා. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
නැහැ, නැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි තුනක 

කාලයක් තිෙබනවා. 
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ඒ වත්කම් දැනෙගනත්, අන්තිම ෙමොෙහොෙත් තමයි 

පක්ෂෙයන් අයින් කෙළේ. එතුමා ශෂී වීරවංශ මැතිනිය කසාද 
බැඳලා මුදල් රැස් කරගන්නා කාලෙය්ත් ඒ බව ඔබතුමන්ලා 
දැනෙගන හිටියා. නමුත් පක්ෂෙයන් ෙනරපුෙව් නැහැ. අන්තිම 
ෙමොෙහොෙත් තමයි එතුමා ගිෙය්. ඒ නිසා තමයි මම කියන්ෙන්, 
හැම පක්ෂෙය්ම ඉන්න ෙහොරු 2015 ජනවාරි 8වැනි දා එක 
පාරටම මැරුෙණ් නැහැ; suicide කරගත්ෙත් නැහැ කියලා.  
ලංකාෙව් ජනතාව 2015 ජනවාරි 8වැනි දා ෙඵතිහාසික තීන්දුවක් 
ගත්තා, ෙහොරු එළවන්න, ෙහොරු අල්ලන්න කියලා.  
ස්වර්ණවාහිනිෙය් “Live at 8” කියලා එකක් තිෙබනවා. ජනවාරි 8 
වන දා  “Live at 8” ෙව්දිකාෙව් හිටපු කට්ටිය තමයි අද ෙම් 
පැත්ෙත් ඉන්ෙන්. ඒ ෙගොල්ෙලෝ ජීවමානව ඒ ෙව්දිකාෙව් හිටියා. ඒ 
ෙව්දිකාෙව් හිටපු එක අර්ජුන ෙකෙනක් ගැනයි මම දැනෙගන 
හිටිෙය්. ඒ තමයි අර්ජුන රණතුංග. මම අර්ජුන් ඇෙලෝසියස්වත්, 
අර්ජුන් මෙහේන්දන්වත් ඒ ෙව්දිකාෙව්දී ඇහැට දැකලා තිබුෙණ් 
නැහැ. එක පුද්ගලෙයක්, ෙදන්ෙනක් නිසා අපට මුළු රජයක් 
වට්ටගන්න බැහැ.  ෙම් ගැන ෙසොයන්න ෙකොමිසමක් පත්කළ එක,  
ෙම් වාර්තාව විවාදයට ලක්වීම කියන ෙම් සියලු ෙද්වල් 
පජාතන්තවාදෙය් ලක්ෂණ. ඒවා දිගටම ෙගනියන්න, ෙමොන 
ආණ්ඩුවක් ආවත් නවත්වන්න එපා. 

ඒ වාෙග්ම අද උෙද් වරුෙව් ෙනොෙයක් අය අර්ජුන මෙහේන්දන්, 
අර්ජුන ඇෙලෝසියස් ගැන කථා කරනවා මම දැක්කා. ඕනෑම 
පුද්ගලෙයකුෙග් කථාවට වටිනාකමක් එන්ෙන් ඒ පුද්ගලයාෙග් 
පැටිකිරිය අනුවයි. බුදු හාමුදුරුවන්ෙග් සහ ෙජ්සුස් වහන්ෙසේෙග් 
කථාවලට වටිනාකමක් ලැෙබන්ෙන්, සහතිකයක් ලැබුෙණ් 
උන්වහන්ෙසේලාෙග් පැවැත්ම අනුවයි. නමුත්, ෙලෝක ෙහොරු,  
ජනතාවෙග් ෙද්පළ හැට හුටාහමාරක් ගසා කාපු ෙපොදු විපක්ෂෙය් 
අය ෙම් වංචාව ගැන කථා කරනවා. එතෙකොට ඒක විහිළුවක් 

267 268 

[ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා] 



2017 ජනවාරි 24  

ෙවනවා. ඒක හරියට පභාකරන් මානව හිතවාදය ගැන කථා 
කරනවා වාෙගයි;  ෙබ්බද්ෙදක් මද්යසාර පානය නතර කරන්න 
කථා කරනවා වාෙගයි. ඒ නිසා එවැනි ෙද් ෙනොවිය යුතුයි කියලා 
මම හිතනවා. 

ඩිලාන් ෙපෙර්රා, මහින්ද අමරවීර, පාඨලී චම්පික රණවක 
වැනි ඇමතිවරු අද ෙම් ගැන කථා කළා. ෙමතැන වරදක් ෙවලා 
තිෙබනවා, ජනතාවෙග් මුදල් අවභාවිතයට ලක්ෙවලා තිෙබනවා, 
ඒ නිසා වැරදිකරුවන් නීතිය ඉදිරියට ෙග්න්න ඕනෑය කියලා 
එතුමන්ලා කථා කළා. ෙම් ආණ්ඩුෙව් ඉඳෙගනත් ඒ විධියට කථා 
කරන්න හැකියාවක් ලැෙබන තරමට අද ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදය 
ෙදෝෙර් ගලා තිෙබනවා. මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් 
කාලෙය්, ඒ හිටපු මුදල් ඇමති,- [බාධා කිරීමක්] මට තව 
විනාඩියක කාලයක් ෙදන්න ගරු කථානායකතුමනි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩියක් පමණයි 

තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ජනාධිපතිතුමා තමයි මුදල් ඇමති. එතුමාට විරුද්ධව කථා 

කරන්න කවුරු හරි නැඟිට්ටා නම්, ඒ අයට වුෙණ් ෙමොකක්ද 
කියලා කවුරුත් දැක්කා. ෙකොටින්ම කිව්ෙවොත්, මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමාෙග් සෙහෝදරයාට විරුද්ධව - ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ 
මහත්මයාට- මිග් ගනු-ෙදනුව ගැන කථා කරපු ලසන්ත 
විකමතුංගට ෙම් ෙලෝකය හැරයන්න සිද්ධ වුණා. අන්න ඒ වාෙග් 
තත්ත්වයක් තමයි ඒ කාලෙය් තිබුෙණ්. නමුත් අද ගරු 
ජනාධිපතිතුමා විෙව්චනය කරන්න පුළුවන්, ගරු අගමැතිතුමා 
විෙව්චනය කරන්න පුළුවන්, මහ බැංකු අධිපතිවරයා විෙව්චනය 
කරන්න පුළුවන්, ෙම් සියලු ඇමතිවරුන් විෙව්චනය කරන්න 
පුළුවන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසන්. 
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ඒකයි ෙම් විවාදය අහෙගන ඉන්න ජනතාවට මම කියන්ෙන්, 

ගිය ආණ්ඩුවට වඩා ෙම් ආණ්ඩුව සියයට 200ක් ෙහොඳයි කියලා. 
සත්යය, යුක්තිය කථා කරන්න පුළුවන් අද වතාවරණයක් 
උදාෙවලා තිෙබනවා. ඒ ගැන මතක් කරමින් මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා. ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 6.37] 
 

ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම විවාදෙය් මෙග් කථාව 

ආරම්භෙය්දී මම ෙමෙහම කියන්න කැමැතියි. ගරු 
කථානායකතුමනි, සිංහල සාහිත්යෙය් කියමනක් තිෙබනවා, 
"ෙහොරාෙගත් ෙහොරා කම්බ ෙහොරා" කියලා. ෙහොරු සම්බන්ධව 
කථා කරද්දී තව කථාවක් තිෙබනවා, "පුහුල් ෙහොරා කෙරන් 
දැෙන්" කියලා. ඒ ජනපවාදෙය් තිෙබන කථා. ඒ ඔක්ෙකෝම කථා 
අතෙර්  මම කියන්න ඕනෑ ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් වංචාවට 

වගකිව යුතු පධානම ෙකනා සඟවන්න ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් කටයුතු 
කළ බව. ඒක තමයි මට ෙමතැනදී කියන්න තිෙබන වැදගත්ම 
කාරණාව. COPE වාර්තාව සකස් කරන ෙකොට එහි සාක්ෂි 
වාර්තාෙව් තිෙබන ෙද්වල් එම කාරක සභාෙව් සභාපති හැටියට 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා දන්නවා. අර්ජුන මෙහේන්දන් 
ඇවිල්ලා ෙමොකක්ද ඒ සාක්ෂියට කියන්ෙන්? ඔහු කියනවා, "මට 
ෙම් මහ බැංකු බැඳුම්කර ගනු-ෙදනුව කරන්න කිව්ෙව් අගාමාත්ය 
රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමායි" කියලා. ඒ නිසා එතුමා ෙම්කට වග 
කියන්න ඕනෑ. ෙහොරා අර්ජුන මෙහේන්දන් නම්, ඒ වාෙග්ම 
ෙහො රාෙග් ෙහොරා කම්බ ෙහොරා නම්, ඒ සඳහා වගකිව යුත්ෙත් 
රනිල් විකමසිංහ අගාමාත්යතුමායි. ඒකට වග කිව යුත්ෙත් ඔහුයි.  
වංචාව පිළිබඳව විමර්ශනය කරන FCID එක ඒවාට සම්බන්ධ 
අයව අධිකරණය ඉදිරියට ෙගෙනනවා නම්, ඉස්ෙසල්ලාම ෙම් 
සමීක්ෂණ කරන්න කලින්- [බාධා කිරීමක්]  ජනාධිපතිතුමා දැන් 
කියනවා, "ජනාධිපති ෙකොමිසමක් පත් කර තිෙබනවා"යි කියලා. 
කමක් නැහැ, ෙහොඳයි.  හැබැයි, ජනාධිපති ෙකොමිසම් දැම්මාට 
වැඩක් නැහැ. අපි දන්නවා, ඉතිහාසෙය් ජනාධිපති ෙකොමිසම්වලට 
ෙමොකද වුෙණ් කියලා. විජය කුමාරණතුංග ඝාතනය 
සම්බන්ධෙයන් ෙසොයා බලන්න පත් කරපු ජනාධිපති 
ෙකොමිසෙමන් ෙමොකද වුෙණ්? ඒවායින් ෙමොනවත් වුෙණ් නැහැ. 
ඒ නිසා පළමුව කරන්න ඕනෑ, අගාමාත්යවරයා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ඉල්ලා අස්වීමයි. ඉල්ලා අස ් වුෙණොත් තමයි 
ෙම් සමීක්ෂණය ස්වාධීනව කරන්න පුළුවන් වන්ෙන්. කට මැත 
ෙදෙඩව්වාට වැඩක් ෙවන්ෙන් නැහැ. ගෙල් පැහැරූ බළලුන්ට 
ෙවච්ච ෙද්ම තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂයටත් සිදු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

පමණයි තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
අද ආණ්ඩුෙව් ඉන්න අයටම කියන්න සිදුෙවලා තිෙබනවා, ෙම් 

ආණ්ඩුෙව් ෙහොරු ඉන්නවායි කියලා.   ගරු කථානායකතුමනි, 
ෙම්ක තමයි ලංකාෙව් ෙවච්ච ෙලොකුම වංචාව. රෙට් ෙදවැනි 
පුරවැසියා වගකීම දරමින් කරන ලද වංචාවයි ෙම්. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි. ෙම් සමාගෙම් ලාභය කීයද? රුපියල් මිලියන 26,000ක් 
කියලා කියනවා. රජයට වුණු පාඩුව රුපියල් බිලියන 145ක් 
ෙවනවා කියලා කියනවා. ෙකෝප් වාර්තා ෙදකක් ඉදිරිපත් වුණා. 
විගණන වාර්තා ඉදිරිපත් කරලා ඉවරයි. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 
අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
වාර්තාවත් දීලා ඉවරයි. CID එෙක් වාර්තාවත් දීලා ඉවරයි. ෙකෝ, 
ඒවාට පරීක්ෂණ? ඒවාට පරීක්ෂණ නැහැ.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු කථානායකතුමනි. ජනාධිපතිතුමා 
ෙම් ෙකොමිසම පත් කරලා පරීක්ෂණයක් කරනවා නම් ඉතා 
වගකීෙමන් කියනවා අගාමාත්යවරයා ෙම් වගකීම්වලින් ඉවත් 
ෙවන්න ඕනෑයි කියන එක. එවිට විතරයි ස්වාධීන පරීක්ෂණයක් 
සිද්ධ ෙවන්ෙන්.  ඉතිහාසෙය්- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කාලය අවසන්. දැන් කථාව 

අවසන් කරන්න. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගමැතිතුමා යටෙත් වගකීම් දරන 

ආයතන 09ක්   පාලනය කරන ගමන් තමයි ෙම් වංචාව සිදු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ස්වාධීන පරීක්ෂණයක් සිදු ෙවනවා නම් 
අගාමාත්යවරයා ඉල්ලා අස් ෙවන්න ඕනෑ. ගරු කථානායකතුමනි, 
මට තව විනාඩියක් ෙදන්න.  2015 ජනවාරි මාසෙය් ෙම් ආණ්ඩුව 
බලයට ආවා යහපාලනය ඇති කරන්න. ෙපබරවාරිවල ආවා, 
ෙබොන්ඩ් වංචාව, මාර්තුවල ආවා ගල් අඟුරු වංචාව, අෙපේල් 
මාසෙය් ආවා විෙද්ශ රැකියා අමාත්යාංශෙය් රක්ෂණ වංචාව, මැයි 
මාසෙය් ආවා වී මංෙකොල්ලය, ජුනි මාසෙය් ආවා-[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කාලය අවසන්.  දැන් කථාව 

අවසන් කරන්න. [බාධා කිරීම්] මීළඟට,  ගරු රවි කරුණානායක 
ඇමතිතුමා. 

 
[අ.භා. 6.41] 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා (මුදල් අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - நிதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්න 

ඔබතුමා මට ස්වල්ප ෙව්ලාවක් ෙහෝ ලබා දීම  මා අගය කරනවා. 
මීට ෙපර කථා කරපු ගරු මන්තීතුමා මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයාෙග් කාලෙය් වුණු ෙද්වල් අෙප් ඇඟට දමලා කථා කරන 
එකයි කෙළේ. ෙම් අවස්ථාෙව්දී ආණ්ඩුවට පශ්නයක් එල්ල කර 
තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් ආණ්ඩුව වශෙයන් අපි  
විනිවිදභාවෙයන් යුතුව කටයුතු කර තිෙබනවා. පාර්ලිෙම්න්තු 
ඉතිහාසෙය් ආණ්ඩුවක් විසින් එෙසේ කටයුතු කරපු පළමුවැනි වතාව 
ෙමයයි. ඉස්ෙසල්ලාම ෙමෙහම පශ්නයක් තිෙබනවායි කිව්වාම 
පළමුෙවන්ම  තීපුද්ගල කමිටුවකට ෙමය ඉදිරිපත් කළා. ඒ කටයුතු 
ඉවර වුණාට පස්ෙසේ ඩිව් ගුණෙසේකර මහත්මයාට ෙම් ගැන ෙසොයා 
බලා වාර්තා ඉදිරිපත් කරන්න ඉඩ දුන්නා. ඒ අවස්ථාෙව්දී 
පාර්ලිෙම්න්තුව විසුරුවා හැරියායි කියලා ෙමතුමන්ලා කිව්වා ෙන්. 
එෙහම නම් අපි  ආවාට පස්ෙසේ අපි ඒ කටයුත්ත ගරු සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාට භාර දුන්ෙන් ෙමොකටද?  එෙහම නම් 
අපට අෙප් ෙකනකු පත් කරන්න තිබුණා ෙන්.  එෙහම නම් 
ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමා පත් කරන්න තිබුණා; ෙහක්ටර් 
අප්පුහාමි මන්තීතුමා පත් කරන්න තිබුණා; එෙහම නැත්නම් 
චමින්ද විෙජ්සිරි මන්තීතුමා පත් කරන්න තිබුණා. නමුත්, 
විනිවිදභාවය තිෙබන්න ඕනෑ නිසයි ෙම් විධියට කටයුතු කර 
තිෙබන්ෙන්. ඒ අත රතුරදී එම කාරණාව සුපීම් උසාවියට ගියා. ඊට 
පස්ෙසේ අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට 
ගියා. ඊට පස්ෙසේ  FCID එකටත් ගියා. ඉන් අනතුරුව ෙකෝප් කමිටු 
වාර්තාව ඉදිරිපත් කළා. දැන් ඒක ගැන විවාද කරනවා.   

ඒක විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම්ක ජනාධිපති විමර්ශන ඒකකයට 
ඉදිරිපත් කරලා ජනාධිපති ෙකොමිසමක් පත් කරන්නත් කටයුතු 
කරලා තිෙබනවා. අපි භය නැතිව ෙම් කටයුතු කියාත්මක කරන 
නිසා තමයි ෙමතැනට ඇවිල්ලා ෙම් කාරණා ෙපන්වන්ෙන්.  
ෙම්ෙකදි අෙප් ආණ්ඩුව දූෂණයක් කරලා නැහැ. විපක්ෂය ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙගන් සිදු වුණු දූෂණ වහන්න  කරන ෙබොරුවකුයි ෙම් 
තිෙබන්ෙන්. ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා - මට ඒ නම 
කියලා කථා කරන්න ලජ්ජයි, එතුමා ෙමතැන නැති නිසා- අෙප් 
ගරු අගමැතිතුමාට  පහාරයක් එල්ල කළා,  ෙම්ෙකදී දූෂණයක් 
කරලා තිෙබනවා කියලා. තඹ ශතයක දූෂණයක් එතුමාෙග් 
ෙද්ශපාලන කාලපරිච්ෙඡ්දය තුළ සිදු ෙවලා නැහැයි කියලා 

විපක්ෂෙයන්ම කථා කරන ෙකොට ෙම් වාෙග් අභූත ෙචෝදනා 
ඉදිරිපත් කරන්ෙන් ඇයි? අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමාත්, ගරු රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමාත් එකතු ෙවලා  
ෙම් ආණ්ඩුව  ඇති කර තිෙබන්ෙන් ෙම් රෙට් අලුත් ෙද්ශපාලන 
සංස්කෘතියක් ඇති කරන්නයි. ෙබොරුවක් තිෙබනවා නම්, වංචාවක් 
තිෙබනවා නම් ඒවා වහන්න කරන්න තිෙබන එකම ෙද් තමයි 
ඒවා ගැන කථා ෙනොකර සිටීම. එෙහම නම් අපි ෙම් ගැන විවාද 
කරන්න අවස්ථාව  දුන්ෙන් ෙමොකටද?  

අෙප් ගරු කථානායකතුමාත් දන්නවා, ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
අහපු විගසම පසු ගිය වසෙර් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු ඉවර 
ෙවන්න ඉස්ෙසල්ලාම  අපි කිව්වා,  ෙම් සැසිවාරෙය් විවාදය කරමු 
කියලා. ෙම් විධියට කටයුතු කර තිබියදීත්  ආණ්ඩුව අසත්ය 
කියනවා කියලා කියනවා.  

ව්යවස්ථාවක් ෙගෙනන්න හදන ෙකොට කියනවා, ෙබෞද්ධාගම 
නැති කරනවා; ඒකීයභාවය නැති කරනවා; ෙෆඩරල්භාවයක් ඇති 
කරනවා කියලා. ෙපෞද්ගලීකරණය කරනවා, ඉන්දියාවට ඉඩම් 
විකුණනවා කියලා කියනවා. ඉන්දියාව ගැන කියලා මදි වන 
ෙකොට දැන් කියනවා, චීනයට ඉඩම් විකුණනවා කියලා. GSP එක 
මඟින් රට විකුණනවා කියා කියනවා. වර්ජන, විෙරෝධතා හැම 
තැනම ඇති කරන්න හදනවා. ෙමතුමන්ලා බලන්ෙන් ෙමොකක්ද? 
මහින්ද රාජපක්ෂෙග් පාලන කාලෙය් ෙහොරකම්  කරපු,  වට්ටපු, 
දණ ගස්සපු රට අපි නැවත සකස් කරමින් යන විට අපට ෙම් 
විධියට බාධා ඇති කරනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අර්ජුන 
මෙහේන්දන් ගැන ෙමෙහම කියා තිෙබනවා: 

Sir, this is what the headline of an article published in 
page A6 of  “Daily Mirror" of 24th  January, 2017 states. 
I quote: 

“Prevent Mahendran from attending meetings at Finance Ministry.” 

ෙමෙසේ සඳහන් කරන්ෙන්, Anti-Corruption Front එකයි. 
Anti-Corruption Front කියා කිව්වාට, නැති ෙදයක් 
සම්බන්ධෙයන් ෙම් වාෙග් පකාශ කිරීෙමන් ෙපෙනන්ෙන් ෙම් අය 
corrupt බවයි. ෙම් වාෙග් නැති ෙදයක් සම්බන්ධව පකාශ කිරීම.   
ෙබොරුව, වංචාව තුළින් තමයි ෙමතුමන්ලා  ගමන් කරන්ෙන්.  

ගරු කථානායකතුමනි,  තවත් කාරණයක් පිළිබඳව සඳහන් 
කිරීමට  ෙම් අවස්ථාව මා උපෙයෝගි කර ගන්නවා. දැන් ෙම් 
ඔක්ෙකෝම කියා තිෙබන්ෙන් private placements සඳහා auctions 
තිෙබනවා කියලායි. ගරු කථානායකතුමනි, මා ළඟ තිෙබනවා 
2008.10.07 දිනැති Board Paper එෙක් පිටපතක්.  ෙම් අවස්ථාෙව් 
දී මා එය  සභාගත* කරනවා.  

විෙජ්වර්ධන කියන පුද්ගලයා අද පත්තරවලින් විෙව්චන එල්ල 
කරනවා. අෙප් අගමැතිතුමාව, අපව විෙව්චනය කිරීම ගැන කිසි 
පශ්නයක් නැහැ. නමුත් එහි තර්කයක් තිෙබන්න ඕනෑ. අප දැන් 
කරන ෙද් ගැන එදා එතුමා එෙහම කරන්න ඕනෑ කියලා ලිඛිතව 
දීලා තිබුණා. දැන් අෙපන් අහනවා, "ඇයි ෙමෙහම කරන්ෙන්?" 
කියා. ෙම් තිෙබන්ෙන් 2008 ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් 07 දිනැති 
Board Paper එෙක් පිටපතයි. ඩබ්ලිව්.ඒ. විෙජ්වර්ධන ෙමයට 
අත්සන් කරනවා. ෙමය අත්සන් කරන අවස්ථාෙව් Monetary 
Board එකට ඉදිරිපත් කරන්ෙන් ෙම් Treasury Bonds, EPF 
එකට විතරක් නිකුත් කරන්න කියලායි. EPF කියන්ෙන්, captive 
source එකක්. නමුත් ඒ අයෙග් අත් අකුරින් ලියනවා, other 
captive sourcesවලට නිකුත් කරන්න කියා.   
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්වා ගැන කිසිෙසේත් කියා නැහැ. මම 
COPE එෙක් අවුරුදු 22ක් සිටියා.  ෙමවර COPE වාර්තාෙව්ත් 
හුඟක් අඩු පාඩු තිෙබනවා මට ෙපනුණා. ෙම් ගැන ෙසොයාෙගන 
බලාෙගන යන ෙකොට මට දැනී තිෙබන්ෙන්, ෙම් කරන්ෙන් නිකම් 
පශ්නයක් ඇති කරන එක විතරයි කියලායි. මුලින්ම මම ෙමය 
ඉදිරිපත් කරනවා. ඊට පසුව මා කියන්නම්, ඇයි ඒ සම්බන්ධෙයන් 
කටයුතු කරන්ෙන් කියා. 

ගරු කථානායකතුමනි, අද මහ බැංකුෙව් දූෂණ ගැන කථා 
කරන ෙකොට ෙවනත් ඒවා ගැන කිසිෙසේත් කථා කරන්ෙන් නැහැ. 
ෙමොකද, එහි නිලධාරින් තමයි තිෙබන පශ්නය. මම ෙහළිදරව් 
කරන්නම්, ඒ නිලධාරින් තුන්හතරෙදනා කවුරුන්ද කියා. ෙම් 
විවාදය සම්පූර්ණෙයන්ම සකස් කරලා විපක්ෂයට ලබා දුන්ෙන් 
අෙප් මහ බැංකුෙව් සිටින තුන්හතරෙදෙනක්. මහ බැංකුෙව් සිටින 
ඒ ෙජෝකර්ලා තමයි එදා අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් එක්ක සිටිෙය්. මා 
ෙම් ගැන අද කථා කරන්න සිටිෙය් නැහැ. නමුත් වාසුෙද්ව 
නානායක්කාර කථා කරපු ආකාරය නිසාත්, අද ෙම් විවාදෙය්දී මීට 
ෙපර  තවත් ෙදෙදෙනකු, තුන්ෙදෙනකු අශික්ෂිත මට්ටමට කථා 
කරපු නිසාත්, ෙමතැන ෙමොන වාෙග් ෙබොරුවක්ද තිෙබන්ෙන් 
කියන එක අප ඇවිල්ලා කථා කරලා රටට ෙපන්වන්න ඕනෑ කියා 
මම හිතුවා. Greek Bondsවල ආෙයෝජනය නිසා බිලියන 2.6ක් 
අහිමි වුණා. ඒ මිලියන 2,600 ගැන වචනයක් ෙහෝ කථා කර 
තිෙබනවාද? Entrust Securities Private Limited Company එක 
මඟින් ෙමතැන සිටින රත්වත්තලාෙග් ඥාතිෙයෝ- [බාධා කිරීමක්] 
මිලියන 14,000ක් ෙහවත් ෙකෝටි 1,400ක්- [බාධා කිරීමක්] ෙම්වා 
නැති වූ ඒවායි. ෙම් කියන්ෙන් Perpetual Treasuries Limited 
එෙක් notional loss එක ගැන ෙනොෙවයි. ෙම්, කියන්ෙන් නැති වූ 
ඒවා ගැනයි. ඒවා ගැන කථාවක් නැහැ. ෙහජින් සූදුව 
සම්බන්ධෙයන් ගත්තත් එෙහමයි. ඒ පමාණය මිලියන 90,000ක්. 
ඒ කියන්ෙන්, ෙකෝටි 9,000ක්. ඒ සම්බන්ධෙයන් ඒ අය වචනයක් 
ෙහෝ කථා කරනවාද? ඒ වාෙග්ම තමයි නිවාඩ් කබ්රාල්ෙග් 
pyramid scheme එක ගැන. මම ෙම් නම් කිරීමක් කරන්ෙන්.  

 මීට පසුව අප ෙපන්වන්න අවශ්යයි, ෙහොරු ෙකොෙහේද ඉන්ෙන් 
කියා. අද කතා කරපු හතරෙදෙනකුම සිටිය යුත්ෙත් සිර ෙගදරයි. 
අෙප් පජාතන්තවාදය නිසා අද ෙමතැනට ඇවිල්ලා ෙලොකුවට කථා 
කරනවා. ඒ ගැන අපි ෙබොෙහොම සතුටුයි. අපට හිරිහැර කරපු 
ආකාරයට ඒ අය සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන්න අපි කිසිෙසේත් 
ඉඩ තබන්ෙන් නැහැ. අෙප් අගමැතිතුමාත්, ජනාධිපතිතුමාත් 
කිව්ෙව්, යමක් කරන්න නම් සියයට 100ක ෙනොව සියයට 200ක 
සාක්ෂි තිෙබන්න ඕනෑ කියලායි. මා ෙම් ෙපන්නුෙව් තිෙබන 
තත්ත්වයයි. මහ බැංකුෙව් එදා ගත් තීන්දුව නිසා ඊට පසුව ෙමොකද 
වුෙණ්? ෙම් විෙජ්වර්ධනෙග් ලියවිල්ල.  

2008දී ෙම්ක දුන්ෙන් යම් කාලයකටයි. 2009 ඉඳලා 2014 වන 
කල් කිසිම වරමක් නැතිව තමයි bonds issue කරලා තිෙබන්ෙන්. 
නමුත් එහි ෛනතිකභාවය තිෙබන නිසා අපි එය පිළිෙගන 
තිෙබනවා. නැත්නම් ෙමතැන පශ්නයක් ඇති ෙවනවා. එදා එෙසේ 
කරපු නිසා මහ බැංකුෙව් අලාභය වැඩි වුණා. 2012දී බිලියන 66ක් 
ලාභ ලබාගත්තත් 2013දී බිලියන 24ක අලාභයක් ලබනවා. 
2014දී, බිලියන 32ක අලාභයක් ලබනවා. එය 2015දී  බිලියන 
17ක් දක්වා අඩු ෙවනවා. ඊට පසුව 2016දී අපි එය ලාභයකට 
පරිවර්තනය කර තිෙබනවා. ෙම්වා තුළින් අපට ෙපෙනනවා, 
ෙකොයි ආකාරෙයන්ද ෙමය ෙගන යන්න හදන්ෙන් කියා. මට පුදුම 
හිෙතනවා, මීට ෙපර ෙමතැන කථා කරපු, සද්ද කරපු මන්තීවරුන් 
කවුරුවත් දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් නැති එක ගැන. බිමල් රත්නායක 
මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කරනවා - [බාධා කිරීමක්] මම 
විගණකාධිපතිට ලියුම් 4ක් ලියා තිෙබනවා.    

ලියුම්වලට මට උත්තර එවන්ෙන් නැතුව “The Sunday 
Times” පත් තෙර්ට තමයි උත්තර ටික ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්. 
ෙම් වාෙග් අත්තෙනෝමතිකව කියා කරන, ෙම් වාෙග් දරදඬු 
මතවල ඉන්න රජෙය් ෙසේවකයින් - ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් 
ස්වාධීනත්වෙය් වගකීම තිෙබන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුවට; ෙවනත් 
අයට ෙනොෙවයි.- පත්තරෙයන් තමයි උත්තර ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන්ෙන් මම යවපු ලිපියට. මම යැවූ ඒ ලිපිෙය් දිනය 
කියන්නම්. මම ඉස්සර ෙවලාම මහ බැංකුෙව් අධිපතිට ලිව්වා, 
කරුණාකරලා මට ෙම් ෙතොරතුරු ලබා ෙදන්න කියලා, 2016 
අෙගෝස්තු 18 වන දින. ඊට පස්ෙසේ අෙගෝස්තු 19 වන දින මම 
විගණකාධිපතිතුමාට ලිව්වා, කරුණාකරලා 2009 වසෙර් ඉඳලා 
2015 වස ර ෙවනකල්  private placementsවලට යෑම  නිසා සිදු වූ 
සම්පූර්ණ අලාභය ගැන අප දැනුවත් කරන්න කියලා. අපට 
උත්තරයක් ලැබුෙණ් නැහැ. ඔක්ෙතෝබර් 4 වනදා මම නැවත 
විමර්ශනයට ලක් කළා, ෙම්කට මට තවම උත්තරයක් ලැබුෙණ් 
නැහැ කියලා. ඊට පස්ෙසේ ෙනොවැම්බර් 30 වනදා මම ලිපියක් යවා 
තිෙබනවා. ෙම් ඔක්ෙකෝටම ලැබුණු උත්තරය තුළින් කියන්ෙන් 
"මහ බැංකු ෙවන් ෙම්කට උත්තර දීලා නැහැ. ඒ නිසා මට උත්තර 
ෙදන්න බැහැ" කියලායි. 2017 ජනවාරි 22 වන දින -පසු ගිය ඉරිදා
- “The Sunday Times” පුවත් පෙත් පළ වූ ලිපියක ෙමෙසේ 
සඳහන් වී තිෙබනවා: 

 “ Bond issues: AG hits out at Finance Minister ”  

Who is this official? What does he think? He has his 
own independency. But, he should be answerable to 
Parliament. Where is that independence? බිමල් රත්නායක 
මැතිතුමා ෙපොතක් ඉදිරිපත් කළා. අද ෙම් පතිකාෙව් මුදල්- 

 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් point of Order එක ෙමොකක්ද? 
 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඇමතිතුමා දැන් කිව්වා, 

විෙශේෂෙයන්ම රෙට් පධාන නිලධාරිෙයක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
ෙනොමඟ යවලා තිෙබනවා කියලා. ඒ ෙනොමඟ යැවීම සම්බන්ධව- 
ෙමතුමාට එවන්න ඕනෑ උත්තරය, එෙහම නැත්නම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ලබා ෙදන්න තිෙබන උත්තරය ඒ මන්තීතුමාට -
බිමල් රත්නායක මැතිතුමාට-  ලබා දීලා තිෙබනවා කියලා කිව්වා. 
ඒක විශාල පශ්නයක්. ඒකට යම් කිසි පියවරක් ගන්නවාද කියන 
එක ගැන පිළිතුරක් ලබා ෙදන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කථා කරන්න.  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් ඇමති වශෙයන් -ආණ්ඩුව 

කියන පරිදි- මම ලියනවා, විගණකාධිපතිට. මට උත්තර ෙදන්ෙන් 
නැහැ; පත්තරවලට උත්තර ෙදනවා. නමුත් මුදල් ඇමතිට දුන්නා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කියලා බිමල් රත්නායක අද පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී වාර්තාවක් 
ෙපන්වූවා; ෙලොකු ෙපොතක්. ඒ ෙපොත් පිංෙච් තිෙබනවා, ෙමන්න 
ෙම් වාෙග් සියයට 58ක තිබුණු බැඳුම්කර ලාභයකට දීලා 
තිෙබනවා, සියයට 42ක් එතැන ඉෙබ්ම අලාභයට ගිහිල්ලා 
තිෙබනවා කියලා. මම අහලා තිබුෙණ් සියයට 42ක වටිනාකම. 
දැන් ෙමතුමාමයි කියන්ෙන්- ෙමතුමා  ෙන් කියන්ෙන්. 
විගණකාධිපති තමයි කියන්ෙන් COPE එක තුළින්, ෙම් සම්පූර්ණ 
ගනු-ෙදනුෙවන් මිලියන 1,600ක් අලාභයි කියලා. එතුමා  ෙන් 
කියන්ෙන්. ඊට පස්ෙසේ කියනවා ම ට ෙම් ගැන තාක්ෂණික දැනුමක් 
නැහැ කියලා. එතුමාත් ගණකාධිකාරිවරෙයක්, මමත් 
ගණකාධිකාරිවරෙයක්. ෙම්වා සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන්න 
යම් කමෙව්දයක් තිෙබනවා. ඔක්ෙකෝම ඉදිරිපත් කළාට පසුව 
එතුමා දැන් කියනවා, ෙම්ෙක් සැබෑ අලාභය ෙපන්වා ෙදන්න මට 
කිසිම හැකියාවක් නැහැ, ඒ නිසා මම ෙම්ක තව ආයතනයකට භාර 
ෙදන්න ඕනෑය කියලා. ඊට පස්ෙසේ එතුමාෙග් තිෙබන- 1,600ක 
අලාභයක් ඇති වුණා කියන්න යම් කමෙව්දයක් උපෙයෝගි කර 
ගන්නවා. ඒකම අනුගමනය කෙළොත් 2013 වසෙර්දී මිලියන 
11,374ක් අලාභයි. ඉතින් ඒවාට තමයි විගණකාධිපති උත්තර 
ෙදන්ෙන් නැත්ෙත්. කථානායකතුමනි, මෙග් හිතවත් මිත ෙහක්ටර් 
අප්පුහාමි මන්තීතුමා අහපු පශ්නය අනුව ඔබතුමා කරුණාකරලා 
බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කරපු පතිකාව 
විගණකාධිපති මට එව්වාද, එෙහම නම් මට ලැබිලා තිෙබනවාද, 
මට ලැබුෙණ් නැත්නම් ෙකොෙහොමද බිමල් රත්නායකට ලැබුෙණ් 
කියන එක විමර්ශනයට ලක් කරන්න.  

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
විශ්වාසයක් නැහැ, ඒකයි. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
  කවුද එතෙකොට බිමල් රත්නායක ගැන විශ්වාස කරන්ෙන්?  

[බාධා කිරීම්] ඒ කියන්ෙන්, වනාන්තරවලට ගිනි තියනෙකොට ඒ 
ගැන විශ්වාසයක් තිෙබනවා. ෙමතුමන්ලා ෙම් පාෙද්ශීය සභාෙව් 
ඉඳලා ඇවිල්ලා ෙමතැන සද්ද කරනවා. [බාධා කිරීම්] ඉතින් ඒ 
නිසා දැන් ෙම් සම්බන්ධෙයන්- 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
Sir, I rise to a point Order.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මැතිතුමා. 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමා 

පිළිගත්තා, විගණකාධිපතිතුමා බිමල් රත්නායක මන්තීතුමාට 
ෙල්ඛනයක් ලබා දීලා තිෙබනවා කියලා, මුදල් ඇමතිතුමාට ලබා 
ෙදන්න කලින්. [බාධා කිරීම්] ඒ කියන්ෙන් විගණකාධිපතිවරයා 
ස්වාධීනව කටයුතු කරන්ෙන් නැහැ. විගණකාධිපතිවරයා යම් 
කණ්ඩායමක් එක්ක ස්වාධීනත්වෙයන් ෙතොරව කටයුතු කරනවා 
කියන එකට සාක්ෂියක් ඒක. ෙම් ගැන වහාම පරීක්ෂණයක් 
කරන්න. ෙම්ක බරපතළ තත්ත්වයක්. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු මුදල් අමාත්යතුමා. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, අඩු ගණෙන් ඔබතුමාට වචනෙයන්වත් 

කියන්න පුළුවන්ද, ෙම් ගැන ෙසෝදිසි කරනවා කියලා? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මම ඒ ගැන ෙසොයා බලන්නම්. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
කරුණාකරලා ඒ ගැන ෙසොයා බලන්න. ෙමොකද, ෙම්ක 

ෙබො ෙහොම බරපතළ පශ්නයක්. ෙමොකද, අපි මාස හතරක් ෙම්ක 
ඉදිරිපත් කෙළේ නැත්ෙත් -ෙම් විපක්ෂයට ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
ෙහේතු සහගත උත්තර ෙහොයලා දුන්ෙන් මහ බැංකුෙව් ඉන්න 
නිවාඩ් කබ්රාල්ෙග් ෙහන්චයියලා ටිකක්. ෙමන්න ෙම්වා තමයි 
තිෙබන පශ්න. මම තවමත් බලනවා, ෙම් නම් ටික කියනවාද 
කියලා. ෙමොකද, ඒ සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්න ඒ ෙගොල්ලන් 
 ෙමතැන නැහැ.  

මම ඒ සම්බන්ධව ෙමතැනදී කියනවා. එක Deputy 
Governor ෙකෙනක් ඉන්නවා. ඔහු හිතනවා, මහ බැංකුව ෙගන 
යන්ෙන් ඔහු නිසාය කියා. අෙනක් ගමන මම පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 
නම් කරනවා. මම ෙම් අවස්ථාෙව් හැෙදන්නම  කියනවා. ඊළඟට, 
එතැන Board Secretary ෙකෙනක් ඉන්නවා. ඔහුත් ඒ 
ආකා රෙයන්ම පශ්න ඇති කරනවා. ෙහොඳට වැඩ කරන අයට 
පශ්න සහ හිංසාකාරී වැඩ පිළිෙවළ ඇති කරනවා. එක තැනක 
emails තව තැනකට එවනවා. අපි ළඟ එම සාක්ෂි තිෙබනවා. ෙම් 
ෙගොල්ලන් හිතාවි අපි බෙයන් ඉන්නවාය, අපි ළඟ ෙම්වා 
සම්බන්ධෙයන් ෙතොරතුරු නැහැය කියා. ඒ නිසායි අපි අද ෙම් 
ගැන දැනුවත් කෙළේ,  ගරු කථානායකතුමනි.  

අපිට අවශ්යයි, ෙමය ශුද්ධ කරන්න. දැන් බලන්න, ෙමතැන 
සිටින තුන්-හතර ෙදෙනක් අෙප් ආර්ථිකය කඩා වට්ටන්න 
හදනවා. මමත්, ගරු අගමැතිතුමාත්, ගරු මලික් සමරවිකම 
මැතිතුමාත් ඩාෙවෝස් නුවරට ගියා. එතැනදී අෙප් රටට ෙහොඳ 
පතිචාර ලැබුණා, ජනාධිපති සහ අගමැති එකට වැඩ කරනවාය 
කියා.  පුදුමාකාරෙය් ආෙයෝජන ෙම් රටට එන්න හදනවා. එදා 
අෙප් general reserves වැඩි ෙවන්න පටන් ගන්නෙකොට, ෙම් අය 
කියාත්මක වුෙණ් ෙවනත් ආකාරයකටයි. විෙජ්වර්ධන 
මහත්මයාෙග් ලිපිය අනුව එතුමා කියනවා, private placements 
නිසා තමයි ෙමතැන පශ්න ඇති වුෙණ් කියා. දැන් එතුමාෙග්ම 
සාධක පාවිච්චි කරලා කරනවා නම්, දැනුත් කරන්ෙන් private 
placements. දැන් අලුත් පාලනයක් තිෙබන්ෙන්. අලුත් මහ බැංකු 
අධිපති ෙකෙනක් ඉන්ෙන්. කවුද, ෙම් වාෙග් පශ්න ඇති 
කරන්ෙන්? ෙම් අවුරුදු ෙදකක පාලන කාලය තුළ ෙම් බැඳුම්කර 
ගනුෙදනුව විතරයි ෙම් රෙට් ඇති වුණු පශ්නය. ෙමතැන දුෂණයක් 
ෙවලා තිෙබනවා නම් ෙපන්වන්න, ෙකෝ අලාභය කියා. ෙම්කට 
notional entry එකක් ෙපන්ව-ෙපන්වා දඟලනවා.  

ෙම් සම්බන්ධෙයන් කරන ෙද්වල් ෙපන්වන්න මට අවශ්යයි. 
අපි එම කාලාන්තරය ගනිමු. ෙම්ෙක් තිෙබන්ෙන් ලබා දුන් 
කාලාන්තරය. අවුරුදු තිහකට දුන්නු නිසා යම් පතිශතයකට 
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ෙම්ෙක් අලාභයක් තිෙබනවා කියනවා. 2012 වර්ෂෙය් ජුනි මාසෙය් 
අරෙගන තිෙබන බිලියන ෙදකකට සියයට 12.5ක weighted 
average එකක් ෙගවනවා. ඒක 2013 වර්ෂෙය්දී සියයට 12.6ක් 
ෙවනවා, බිලියන පහකට. එය 2014 වර්ෂෙය්දී සියයට 11.75කට 
අඩු ෙවනවා. 2014 වර්ෂෙය් ජුනි මාසෙය් ෙමය සියයට 11.74කට 
අඩු ෙවනවා. අෙප් ආණ්ඩුව ඇවිල්ලා අපි ෙදනෙකොට සියයට 
11.73කට අඩු ෙවනවා. දැන් ෙමෙහම අඩු ෙවන  එක තමයි 
පශ්නයක් කරෙගන කථා කරන්ෙන්. බිලියන එකක් ෙවනුෙවන් 
දහයක් දුන්නාය කියන පශ්නය තමයි තිෙබන්ෙන්. Dr. M.Z.M. 
Aazim COPE එකට ඇවිල්ලා වාර්තා කළා, ෙම්ක තමයි 
ඉතිහාසෙය් අඩුම මුදලට ගත්ෙත්, ෙම් වාෙග් අවුරුදු තිහක 
කාලයක් සඳහා කියලා. දැන් ෙම්වා යටපත් කරලායි කථා 
කරන්ෙන්. ෙමන්න ෙම්වා තමයි තිෙබන පශ්න.  ෙම් පශ්නය 
තිෙබන ගනුෙදනුව- 2015 මාර්තු මාසෙය් ගන්නෙකොට, අවුරුදු 
තිහකට සියයට 11.73යි. අද අවුරුදු ෙදකක Bond එකක්  issue 
කරන්න සියයට 11.75ක් ගන්නවා. ෙමන්න ෙවනස. එදා 
විශ්වාසය තිබ්බා. අද ෙමොනවාද කරන්ෙන්? රජෙය් නිලධාරින් -
මහ බැංකුෙව් ඉන්න තුන්-හතරෙදෙනක්- ෙම් රෙට් ආර්ථිකය 
කඩාකප්පල් කරන්න හදනවා. අපි මින් පසුව ෙම් අය නම් 
කරනවා. මම දැන් ෙමෙතක් දුර ෙපන්වා දුන්ෙන් සීමාව ඉක්මවා 
ගිහින් තිෙබන නිසායි. නැත්නම් ෙම්වා එන්ෙන් අෙප් 
අගමැතිතුමාට, මෙග් ජනාධිපතිතුමාට, මට සහ අෙප් ආණ්ඩුවට. 
දූෂණය සම්පූර්ණෙයන්ම නැති කරෙගන යනෙකොට -අඩු 
කරනෙකොට ෙනොෙවයි, නැති කර ෙගන යනෙකොට- තමයි ෙම් අය 
ෙම් පශ්න ඇති කරන්ෙන්. ෙම්වා අඩු කරන්න ෙදන්ෙන් නැහැ, 
ෙහොරු ටික; හිර ෙගදර ඉන්න ඕනෑ අය අද පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න 
නිසා තමයි ෙම් පශ්න ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. දැන් බලන්න, ෙම් 
private placement එක දුන්ෙන් නැහැ කියලාෙන් ෙම් ෙගොල්ලන් 
සද්ද කරන්ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 ගරු කථානායකුතමනි, මට තව මිනිත්තු පහක් දුන්නා නම් 

ෙලොකු උදව්වක්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සමාෙවන්න. එතෙකොට අෙනක් අයෙගන් කාලය අඩු කරන්න 

ෙවනවා, ගරු ඇමතිතුමනි. ඒ නිසා අෙනක් අයෙග් එකඟත්වය 
ගන්න පුළුවන් නම් එෙහම කරන්න පුළුවන්. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමාට තව විනාඩි තුනක් ලබා ෙදන 

ෙලස මා ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
2012 වර්ෂෙය්දී five-year Bond එකක් සියයට 14.25කට 

නිකුත් කරනවා, දැන් ෙම් කථා කරපු පණ්ඩිතෙයෝ ටික; ෙමදා 
ෙදන්ෙන් නැහැ කියා අද පත්තරවලට ලියන අය. ෙම් විෙජ්වර්ධන 

මැතිතුමා අපට කියනවා මහ බැංකුෙව් තිෙබන බලය අඩු 
කරනවාය කියා. අද ෙම් අයට ෙකොන්දක් නැහැ. අද 
ෙද්ශපාලනයට ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඒකයි. විපක්ෂෙය් ඉන්න අයට 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඒකයි. අෙප් කැබිනට් එෙක්ත් ෙදන්ෙනක්-
තුන්ෙදෙනක් ඉන්නවා, ෙකොන්දක් නැහැ. නැති ෙවලාෙව් තමයි 
කථා කරන්ෙන්. ඒ වාෙග් සංකල්පයක් තුළ අපි ෙම්වා පිරිසිදු 
කරන්න අවශ්යයි. අපි ෙමතැන හැංගි ෙහොරා කථා කරලා හරි 
යන්ෙන් නැහැ. අෙප් අගමැතිතුමා අවුරුදු 45ක් ෙද්ශපාලනය 
කළා. අද වාසුෙද්ව නානායක්කාර කථා කරපු ආකාරයට කවුරුත් 
කථා කෙළේ නැහැ. නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා රාජ්ය ඇමතිතුමා 
ෙබොෙහොම ලස්සනට කිව්වා, ෙකොෙහන්ද කථා කරන්ෙන් කියා. 
2012 වර්ෂෙය්දී සියයට 14.25ක් නම් ඒෙක් අලාභය ෙකොපමණද 
කියා මම විගණකාධිපතිතුමාෙගන් අහනවා. ෙමොකද, සියයට 
11.73කට ෙම්ෙක් අලාභය බිලියන 1.6ක් නම්, ඒකට කීයක් 
ෙව්විද, සියයට 14 වුණාම? මහ බැංකුෙව් තිෙබන ෙලොකුම පශ්නය 
තමයි ෙම් වාෙග් කරන ෙම් කටයුතු. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, දැන් 
බලන්න පර්ෙපචුවල් සමාගම  ගැන.  

පර්ෙපචුවල් ෙටෂරීස් ආයතනෙය් තමයි ෙම් පශ්නය ඇති 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 2015-2016 වර්ෂවල ෙම් අයෙග් ලාභය 
බිලියන 9යි.  ෙමයින් ඒ අය බදු වශෙයන් මිලියන 9,000ක් 
ෙගවනවා. විපක්ෂෙය් කථා කළ අය ෙපන්වා සිටියා, ෙදවැනි 
පුද්ගලයා මිලියන 50යි ෙගවා තිෙබන්ෙන් කියලා. ඒක වැරැදියි. 
ෙදවැනි ස්ථානෙය් සිටින ෙකනා 2015දී  මිලියන 640ක්  ෙගවලා 
තිෙබනවා. 2016දී ෙම් පමාණය මිලියන 734 දක්වා වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙමොකක්ද ෙමයින් ෙපන්වන්න හදන්ෙන්? එක තැනක, 
එක පුද්ගලෙයක් වශෙයන් ෙමය කරලා තිෙබනවා. අර්ජුන 
මෙහේන්දන් මහ බැංකු අධිපති විධියට හිටිය කාලෙය් පර්ෙපචුවල් 
ෙටෂරීස් ආයතනයට එෙහම ලාභ ලැබුණා නම්, ඔහු එම 
ආයතනෙයන් ගියාට පස්ෙසේ ෙකොෙහොමද ලාභ ලබා ගන්න 
පුළුවන් වන්ෙන්? ෙමන්න ෙම් වාෙග් කූට අදහස් තුළින් ෙම් වාෙග් 
ෙබොරුකාරෙයෝ ටිකක් අෙප් ආණ්ඩුව කිලිටි කරන්න හදනවා. 
නමුත් ෙමතැන අද ඒ කවුරුවත් නැහැ.  

අද ෙම් පශ්න කරන ආර්ථිකය වට්ටපු, එදා නායකත්වය දීපු 
මහින්ද රාජපක්ෂ ෙකෝ? ෙම් අය කිසිම ෙකෙනක් නැහැ. ෙම් 
සභාෙව් කථා කරලා දුවලා යනවා. අපි කියන එකට ඊට පසුව 
උත්තර ෙදන්න ෙකොන්දක් නැහැ. ඒ නිසා ෙමන්න ෙම්වා තුළින් 
තමයි අපි ෙපන්වන්න හදන්ෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ගරු ඇමතිතුමනි. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙව්ලාව බාධාවක් ෙවලා; හරස් ෙවලා 

තිෙබනවා.   

ගරු කථානායකතුමනි, මට කියන්න පුළුවන් වන්ෙන්, අපට 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙමවැනි ෙදයක් ඇති වී තිෙබන්ෙන් පසු ගිය 
කාලෙය් ලබා ගත් ණය නිසා කියලායි. මහින්ද රාජපක්ෂලා, 
බැසිල් රාජපක්ෂලා, නාමල් රාජපක්ෂලා හිටිය ආණ්ඩුව තුළ 
2010, 2011 ලබා ගත් ණය ෙගවන්න පටන් ගත්ෙත් 2015දී 
ෙඩොලර් මිලියන 2,000කින්,  ෙඩොලර් බිලියන  2කින්. 2016දී ෙම් 
පමාණය ෙඩොලර් බිලියන 1.8යි.  2017දී ෙමය ෙඩොලර් බිලියන 
2.4යි-. 2018දී ෙඩොලර් බිලියන 2.56යි.  2019දී ෙමය ෙඩොලර් 
බිලියන 3.92යි. 2020දී ෙමය ෙඩොලර් බිලියන 3,460යි. ෙම්වා 
තමයි අපට ෙගවන්න සිදු වී තිෙබන්ෙන්. අපි ෙම් වැට් එක නියම 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කරන්ෙන් අකමැත්ෙතන්. ෙම් සභාෙව් ඉන්න එකම 
මන්තීවරෙයක්වත් එය අනුමත කරන්ෙන් නැහැ. නමුත්, රාජපක්ෂ 
කරපු පව් ටික අපි ෙගව්ෙව් නැතිනම්, කාටද ෙගවන්න පුළුවන් 
වන්ෙන්? ඒ නිසා තමයි අපි,- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ගරු ඇමතිතුමා කථාව අවසන් කරන්න.  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම තව විනාඩියයි ගන්ෙන්.  

අපට ව්යාපෘති කරන්න ඕනෑතරම් සල්ලි තිෙබනවා. නමුත් 
මහින්ද රාජපක්ෂ ගත්ත අපරාධ ණය ෙගවන්න ෙම් ලබා ගන්නා 
ණය මුදල පාවිච්චි කරන්න බැහැ. ෙම් රෙට් බදු අඩු කරන බවට 
අප ෙපොෙරොන්දු වනවා. ජනතාවෙග් බදු බර අඩු කරලා රෙට් 
සංවර්ධනය ඇති කරන එක තමයි කරලා තිෙබන්ෙන්. දැන්වත් ෙම් 
අයෙග් ෙබොරුව ෙහළිදරව් කරලා, ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ඉදිරියට 
 ෙගන යන්න පුළුවන් හැකියාව අෙප් ජනාධිපති ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමාටත්, අෙප් අගමැති රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමාටත්, අෙප් ආණ්ඩුවටත් භාර ෙදන්න කියන එක මතක් 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම, ෙමවැනි ෙබොරු නැවත කිසිම දිනක එළියට 
ෙගෙනන්න ෙදන්න බැහැයි කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම 
ඉතාමත් වගකීෙමන් මතක් කරනවා. ස්තුතියි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි.  

මීළඟට, ගරු ඉරාන් විකමරත්න නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා. 

 
[අ.භා. 7.01] 
 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා (රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne - Deputy Minister of Public 
Enterprise Development)  
ගරු කථානායකතුමනි, අද දින සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව 

ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාෙව් අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා 
කිව්වා, ''වංචනිකයන්ට දඬුවම් දිය යුතුයි'' කියලා. අනිවාර්යෙයන්ම 
අපත් ඒකට එකඟයි. එවැනි අය ආරක්ෂා කිරීමක් කිසිම 
ආකාරයකට අප කරන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා වංචනිකයන්ට දඬුවම් 
දිය යුතුයි. ඒ වාෙග්ම, අගමැතිතුමා මහ බැංකුෙව් හිටපු අධිපතිට 
නිර්ෙද්ශ දුන්නාය කියලා මීට ටික ෙව්ලාවකට පථමෙයන් කථා 
කළ විපක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක් ෙචෝදනාවක් කළා. ඇත්තටම 
ජාතික පතිපත්ති සම්පාදන ඇමතිතුමාට අයිතියක් තිෙබනවා 
පතිපත්ති ගැන කථා කරන්නට. එතැන ඇත්තටම කථා කෙළේ 
direct placement, එෙහම නැතිනම් private placement ෙවනුවට 
ෙවන්ෙද්සි කමයක් ඇති කළ යුතුයි කියන එකයි.  

පසු ගිය පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් ෙකෝප් එෙක් මම සාමාජිකෙයක්ව 
සිටියා. ඕනෑම තැනක මිල තීන්දු කිරීෙම් නිවැරැදි කමය ෙවන්ෙද්සි 
කමයයි. ඒ නිසා මුල ඉඳලාම මමත් ඒ තර්කය තුළ හිටියා. 2008 
ඉඳලා අවුරුදු ගණනාවක් යන කල් ෙම් රෙට් ෙවන්ෙද්සි කමයක් 

තිබුෙණ් නැහැ. ඇත්තටම ෙමතැන දූෂිත වළල්ලක් තිෙබන්ෙන්. 
ෙමය එක සිද්ධියක පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ෙම් dealersලා මහ 
බැංකුවත් සමඟ එකතු ෙවලා ෙමතැන දූෂිත වළල්ලක් තිෙබනවා. 
ඒ නිසා තමයි අපි ෙකෝප් එෙක් සභාපතිතුමාෙගන් නිතරම ඉල්ලා 
සිටින්ෙන්, 2008 ඉඳලා ෙම් පිළිබඳව විමර්ශනයක් කරන්නය 
කියලා.  

ගරු කථානායකතුමනි, අප පාර්ලිෙම්න්තුව විසුරුවා හැරිෙය් 
ෙමය යට ගහන්න කියා තව අදහසක් ඉදිරිපත් කළා. 
පාර්ලිෙම්න්තුව විසුරුවා හැරිෙය් ෙම්ක යට ගහන්න නම්, 2015 
අෙගෝස්තු මාසෙය් අෙනක් පාර්ලිෙම්න්තුව පිහිටවුවාට පස්ෙසේ, 
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් මන්තීවරෙයක් ෙකෝප් එෙක් සභාපති 
හැටියට අප පත් කරනවාද? ඒ ගැන හිතලා බලන්න. ඇත්තටම 
ෙම් තර්ක සම්පූර්ණෙයන්ම පතික්ෙෂේප කළ යුතුයි. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, ෙම් වාර්තාව පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කෙළේ 2016 
ෙනොවැම්බර් මාසෙය්. 

ඊට පස්ෙසේ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නිවාඩුවක් තිබුණා. ඒ වාර්තාව 
සම්බන්ධව ජනවාරි මාසෙය්දීම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වාද-විවාද 
කරන්න අපි රජයක් හැටියට එකඟ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාද-
විවාදය තමයි අද සිදු ෙවන්ෙන්. ෙම් වාර්තාව ඉදිරිපත් කිරීම තුළින්  
ෙම් broker සමාගම සම්බන්ධව විභාග කළ යුතුයි, විභාග කරලා 
වරදක් සිදු වී තිෙබනවා නම් දඬුවම් ලබා දිය යුතුයි කියලා අපි 
සියලු ෙදනාම එකඟ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් සඳහා  මහ 
බැංකුෙව් හිටපු අධිපතිතුමාත්, මහ බැංකුෙව්  කළමනාකාරීත්වයත් 
වගකියන්න ඕනෑ කියලා අපි කියා තිෙබනවා. අපට ෙමම සිද්ධිෙය් 
ෙතොරතුරු වහන්න ඕනෑ වුණා නම්, අපි ෙම් කමයට  යන්ෙන් 
නැහැ. එපමණක් ෙනොෙවයි, ෙමම බැඳුම්කර සිද්ධිය පිළිබඳව 
ෙකෝප් එක විසින් ලබා දුන් වාර්තාව අපි නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙයොමු කරලා තිෙබනවා. නීතිපතිතුමා යම් 
කිසි කියාවලියක් කරලා තිෙබනවා.  ගරු කථානායකතුමනි, 2017 
ජනවාරි මාසෙය් 10 ෙවනිදා නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඩිලාන් 
රත්නායක, නිෙයෝජ්ය ෙසොලිසිටර් ෙජනරාල්වරයා විසින් අපරාධ 
පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ලියන ලද ලියමන මම සභාගත* 
කරනවා. එම ලියුම හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කරන ෙලස මම 
ඉල්ලා සිටිනවා.  

එතුමා ෙමම ලිපිෙයන් සඳහන් කර තිෙබන්ෙන්, 2015 
වර්ෂෙය් ශී ලංකා මහා බැංකුව විසින් භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර 
නිකුත් කිරීෙම් දී එල්ල වී ඇති ෙචෝදනා සම්බන්ධවයි. එහි ෙම් 
විධියට සඳහන් ෙවනවා: 

"ඉහත සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් දැනටමත් අපරාධ පරීක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත ලිඛිත පැමිණිල්ලක් මහ බැංකුෙව් අධිපති විසින් 
ලැබී ඇති බැවින්, 1979 අංක 15 දරන අපරාධ නඩු විධාන සංගහය පනෙත් 
109 වගන්තිෙය් අර්ථානුකූලව එම පැමිණිල්ල මුල් ෙතොරතුරු ෙලස 
සලකා විමර්ශන කටයුතු ආරම්භ කරන ෙලසට ෙමයින් උපෙදස් ෙදමි.  

ෙමම බැඳුම්කර වංචාව සම්බන්ධව විමර්ශන කටයුතු කරෙගන 
යන්න කියලා නීතිපතිතුමා විසින් දැනටමත් CID එකට ලිඛිතව 
දැනුම් දීලා තිෙබනවා. අෙප් රජය ෙමම සිදුවීම යට ගහන්න 
හදනවා නම්, ෙමවැනි කියාවලියක් සිදු ෙවයිද? එපමණක් 
ෙනොෙවයි. මහ බැංකුෙව් අධිපතිතුමා ෙම් සම්බන්ධෙයන් කියා 
කරලා තිෙබනවා. මහ බැංකුෙව් අධිපතිතුමා CID එකට දන්වලා 
තිෙබන නිසා තමයි ෙමම විමර්ශන කටයුතු කඩිනම් කරන ෙලසට 
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව කියා තිෙබන්ෙන්. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, මහ බැංකු අධිපතිතුමාත්, මහ බැංකුවත් පර්ෙපචුවල් 
ෙටෂරීස් සමා ගමට  තහංචි ෙයොදවලා තිෙබනවා.  

279 280 

[ගරු රවි කරුණානායක මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තවත් විනාඩි ෙදකක 

කාලයක් තිෙබනවා. 
 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ඔවුන් ඒ තහංචි මත තමයි සීමිතව කියා කරන්නට ඕනෑ. 

ඔවුන්ෙග් කියාවලිය සීමා කරලා තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 
රටින් බැහැරට මුදල් ෙගන යාමටත් අපහසුයි. ඊට අමතරව,  
ෙවන්ෙද්සි කමය මීට වැඩිය දියුණු කරන්නටත් මහ බැංකුෙව් 
අධිපති, මුදල් මණ්ඩලය කියා කරලා තිෙබනවා කියලා ෙමම ගරු 
සභාෙව්දී සඳහන් කළ යුතුයි. අගමැතිතුමාෙග් ෙල්කම් සමන් 
ඒකනායක මහතා ෙලෝක බැංකුවට ලියලා තිෙබන බව අපි 
දන්නවා. ෙමොකද, දිගින් දිගටම  "අලාභ තිෙබනවා, අලාභ 
තිෙබනවා." කියලා කියනවා. මම එම ලියුෙම් සඳහන් ෙද් 
ෙබොෙහොම ෙකටිෙයන් කියන්න කැමැතියි. එහි සඳහන්ව 
තිෙබනවා, 

“At that auction, the weighted average yield to 
maturity for bids up to Rs. 10 billion stood at 11.73 per 
cent as compared to 10.46 per cent applicable to bids 
around the announced amount of Rs. 1 billion. Some 
analysts interpret that this increase in the yield rate by 127 
basis points is a loss to the government due to 
introduction of competitive auction system.” කියලා. මට 
ෙම්ක කියවන්න ෙවලාව නැති නිසා මම-  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Deputy Minister, you have one more minute.  

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
විෙශේෂෙයන්ම, ෙලෝක බැංකුෙවන් ලිඛිතව අහලා තිෙබනවා ඒ 

අයට ෙම් ගැන කියන්න තිෙබන්ෙන් ෙමොනවාද කියලා. ෙලෝක 
බැංකුව ඒ සඳහා පිළිතුරු ලබා ෙදමින් කියා තිෙබනවා, 

“Regarding your request for comments in the above-
mentioned letter, we are not aware of international best 
practices to accurately calculate the potential loss in the 
case of the past bond auction. Accurately quantifying the 
loss would require knowledge of the actual cost of the 
bond placement under non-competitive allocations (a 
necessary counterfactual). In our view that counterfactual 
cannot be accurately calculated on an ex-post basis as it 
depends on the market conditions on the auction date.” 

කියලා. 

ෙමමඟින් සඳහන් කරන්ෙන්, ෙම් සම්බන්ධව නිශ්චිත ෙලස 
කියා ගන්න ෙනොහැකි බවයි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Okay, thank you very much. 

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම කථාව අවසන් කරන්නම්. 

ජනාධිපතිතුමා විසින් ජනාධිපති ෙකොමිසමක් පත් කරලා 
තිෙබන්ෙන් ෙම්ක යට ගහන්න ෙනොෙවයි. ගරු 
කථානායකතුමනි, රජය ෙමම සිද්ධිෙය් විමර්ශන කටයුතු යට 
ගහන්න හදනවා කියලා කවුරු ෙහෝ අනුමාන කරනවා නම්,  
ව්යවසථ්ාදායකෙය් පධානියා හැටියට ඒ සම්බන්ධව කටයුතු 
කරන්න ඔබතුමාට පුළුවන්. ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් සිදු කරන විමර්ශනවලදී අපට අධිකරණෙයන් 
දැන ගන්නට ලැබුෙණොත් අයුතු අලාභයක්, if there is an 
unjust enrichment by that company, we will definitely act 
as a Government; we will pass a law or through tax, we 
will take that.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Okay, thank you very much. 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
 අපි නීතියක් ෙගනැල්ලා, එම අයුතු අලාභය බදු කමයකින් 

ගන්නා බවට ෙම් අවස්ථාෙව්දී රටට දැනුවත් කරන්න කැමැතියි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ෙබොෙහොම 

ස්තුතියි. මීළඟට, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මැතිතුමා. 

 
[අ.භා. 7.07] 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා (විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா - மின்வ  மற் ம் 

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඉරාන් විකමරත්න නිෙයෝජ්ය 

ඇමතිතුමා සඳහන් කරපු ආකාරයට නීත්යනුකූල පරීක්ෂණ 
කියාදාමයකින් යම් තැනැත්ෙතක් ෙහෝ යම් සමාගමක් අයුතු ෙලස 
ෙපොෙහොසත් ෙවලා තිෙබනවා නම්, ඒ මුදල් ෙම් රෙට් ජනතාවට 
අත් පත් කර ගැනීමට ෙම් රජය කියා කරනවාය කියන කාරණය 
ඉතාම වගකීමකින් කියන්න අවශ්යයි. ඒ වාෙග්ම එම කාරණයට 
ශක්තියක් වීම සඳහා පර්ෙපචුවල් ෙටෂරීස් සමාගම විසින් 
බැඳුම්කරවලින් උපයා ගත් මුදල් ෙවනත් කරුණුවලට බැහැර 
කිරීම දැනටමත් මහ බැංකුව විසින් නතර කර තිෙබනවා. මහ 
බැංකුෙව් නිෙයෝගයක් මතයි එය කර තිෙබන්ෙන්. මම මහ 
බැංකුවට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, එම පියවර ගැනීම පිළිබඳව.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් බැඳුම්කර කියාදාමය හරහා සිදු 
වුණු බව කියන විවිධ වංචා දශකයකට වැඩි කාලයක් තිස්ෙසේ අපට 
අහන්නට, දකින්නට ලැබුණා. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් 
පාලන සමෙය් මුදල් ඇමතිෙවලා හිටපු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා 
තමන්ෙග් පාලනය යටෙත් තිබුණු මහ බැංකුෙව් කියාදාමය 
පිළිබඳව කිසිම ආකාරයක පරීක්ෂණ කියාදාමයක් ආරම්භ කෙළේ 
නැහැ. එය COPE එක ඉදිරිෙය් පරීක්ෂණ කරන්න සැලැස්වූෙය් 
නැහැ. තමන්ෙග් ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරෙයක් COPE එෙක් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සභාපතිවරයා විධියට පත් කරලා, මහ බැංකුෙව් බැඳුම්කර 
කියාදාමය, මහ බැංකුෙව් Greek Bond කියාදාමය, මහ බැංකුෙව් 
සමස්ත කියාදාමය පරීක්ෂා කිරීම ෙච්තනාන්විතව වැළැක්වූවා. 
එපමණක් ෙනොෙවයි ගරු කථානායකතුමනි, මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයාෙග් පාලන කාලෙය් ෙමොනම පරීක්ෂණ ෙකොමිෂන් 
සභාවක්වත් පත් කෙළේ නැහැ, මහ බැංකුෙව් සිදු වුණු බවට තිබුණු 
බරපතළ ෙචෝදනා පිළිබඳව විමර්ශනය කරන්න. 

ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ පිළිබඳවත් බරපතළ විෙව්චන අපි එදා 
කළා. ඒ ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ පිළිබඳව විෙව්චන ගැන ෙසොයා 
බලා COPE එක ඒ ගැන පරීක්ෂා කෙළේ නැහැ. ඒ වාෙග්ම, විෙශේෂ 
ජනාධිපති පරීක්ෂණ ෙකොමිෂන් සභාවක් පත් කෙළේ නැහැ. 
ෙමවැනි බරසාර විවාද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පැවැත්වූෙව් නැහැ. ඒ 
සෑම කියාදාමයක්ම අෙයෝමය හස්තෙයන් වළක්වා ෙහොරකමට 
උඩෙගඩි දීමට, හිටපු මුදල් ඇමති මහින්ද රාජපක්ෂ, 
ජනාධිපතිවරයා හැටියට කටයුතු කළා. ඒ එදා කාලය. අද 
නිදහසක් ලැබිලා තිෙබනවා. යම් විෙව්චන, පශ්න මතු ෙවන ෙකොට 
ෙම් රෙට් නීතිෙය් කියාදාමය යම් පුද්ගලෙයක් ෙහෝ කණ්ඩායමක් 
විසින් අයුතු ෙලස භාවිත කරනවා කියලා ෙප්නවා නම්, එවැනි 
ෙවලාවක රෙට් නීතිය අනුව කටයුතු කරන්න අවකාශයක් දීලා 
තිෙබනවා. එයම ඇති, ෙමම යහ පාලන රජෙය් යහපත් 
ෙච්තනාවන් ෙපන්නුම් කිරීමට.  

ගරු කථානායකතුමනි, වැදගත් කාරණා කිහිපයක් මම 
කියන්න කැමැතියි. පළමුව, මම අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ෙමම පශ්නය පිළිබඳව සීමිත කාලයක් තුළ 
විමර්ශනය කිරීම සඳහා වැදගත් නිශ්චිත වපසරියක් සහිතව 
ජනාධිපති පරීක්ෂණ ෙකොමිෂන් සභාවක් පත් කිරීම ගැන. එතුමා 
රෙට් නායකයා විධියට ෙම් පිළිබඳව වගකීම් දරන පුද්ගලයා 
හැටියට ඉතා නිවැරැදිව ඒ පරීක්ෂණ ෙකොමිෂන් සභාව පත් කරලා 
තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් අපි එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ 
වාෙග්ම අපි එතුමාට සහාය දක්වනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ පරීක්ෂණ 
ෙකොමිෂන් සභාෙව් කටයුතු නිශ්චිතව සීමිත කාලයක් තුළ අවසන් 
කිරීමට හැකියාව ලැෙබ්වා! කියලා පාර්ථනා කරනවා.  

එපමණක් ෙනොෙවයි ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම පරීක්ෂණ 
ෙකොමිෂන් සභා පත් කළා කියලා දැනට මහ බැංකු අධිපතිවරයා 
විසින් ලිඛිතව කරන ලද පැමිණිල්ල පකාරව, නීතිපතිවරයාෙග් 
උපෙදස් පකාරව අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් 
කරෙගන යනු ලබන ඒ අපරාධ පරීක්ෂණ නතර ෙවන්ෙන් නැහැ; 
නතර ෙවන්න බැහැ; නතර කරන්න ෙදන්නත් බැහැ. එදා COPE 
එෙක්දී මමත්, තවත් සාමාජිකයන් ගණනාවක්ම ෙබොෙහොම 
පැහැදිලිව කියා සිටියා, ෙමම කාරණය පිළිබඳව සියුම්ව පරීක්ෂා 
කිරීමට අපරාධ පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කරන ෙලසට අපරාධ 
පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට උපෙදස් දිය යුතු බව.   

ගරු කථානායකතුමනි, එදා අපි ෙයෝජනා කරන ෙකොට අපරාධ 
පරීක්ෂණයක් පටන් ගන්න කියලා, අද අග මුල නැතිව ෙම් 
කාරණා ෙවනුෙවන් ෙපනී ඉන්න සමහරු ඒ කමිටුව ඇතුෙළත් 
කිව්ෙව්, "නැහැ, නැහැ, අපට එෙහම කරන්න අවශ්ය නැහැ" 
කියලායි. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් COPE 
එෙක් පරීක්ෂණය තුළ ඉතා වැදගත් ෙදයක් ෙපනී ගියා. ඒ ෙද් 
තමයි ෙම් රෙට් විගණකාධිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව හා සම්බන්ධව 
තිෙබන තත්ත්වය.  

ඉතා මහන්සිෙවලා COPE එකට සහාය ලබා දීම පිළිබඳව මා 
විගණකාධිපතිතුමාට සහ එම නිලධාරින්ට ස්තුතිවන්ත වනවා. 
හැබැයි, ඒ කියාදාමය තුළ ෙපනී ගිය එක ෙදයක් තිබුණා. ඒ තමයි, 

ආර්ථික විද්යාව පිළිබඳව, වැදගත් කාරණා ගැන විෙශේෂඥතාවක් 
විගණකාධිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට නැති බව. ලාභ-අලාභ 
ගණනය කිරීම ගැන, ඒවාෙය් පමාණය ගැන, පතිපත්තිය පිළිබඳව 
ෙසොයා ගැනීම ගැන විගණකාධිපති ෙදපාර්ත ෙම්න්තුවට 
විෙශේෂඥතාවක් නැහැ. අප විගණකාධිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
ස්වාධීන කළ යුතුයි. අප ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභාවක් පිහිටුවිය 
යුතුයි. හැබැයි, ඒ සමඟම  විගණකාධිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
අවශ්ය පුහුණු පිරිස් සම්පත ලබා ෙදන්න අවශ්යයි, ගරු 
කථානායකතුමනි. විෙශේෂ ඥයන් ලබා ෙදන්න අවශ්යයි. ආර්ථික 
විද්යාව පිළිබඳව ආචාර්ය උපාධි කිහිපයක් තිෙබන කිහිප 
ෙදෙනකුෙග් ෙසේවය අවශ්යයි. ගණකාධිකාරිවරුන්ට පමණක් ලාභ 
- අලාභ ගණනය කරන්න බැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට ලැබී ඇති කාලය 

අවසානයි. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
මට තව විනාඩියක් ලබා ෙදන්න.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ෙම් කාරණය ඉතා වැදගත් කාරණයක්. සමහරුන්ෙග් මතයක් 

තිෙබනවා, "විගණනය" කියන කාරණය ගණන් මිනුම් පිළිබඳ 
පශ්නයක් විතරක් කියලා. ගණකාධිකාරි වෘත්තියට තිෙබන 
ඉමහත් ෙගෞරවයත් එක්කයි මා ෙම් කාරණය කියන්ෙන්. 
ෙලෝකෙය් පිළිගත් ෙමවැනි වැදගත් ආයතනවල විෂයානුබද්ධ 
විෙශේෂඥයන් සිටිනවා. අෙප් විගණකාධිපති ෙදපාර්ත ෙම්න්තුවට 
එවැනි විෂයානුබද්ධ විෙශේෂඥයන් අවශ්යයි. එය විගණකාධිපති 
වාර්තාෙව්ත් සටහන්ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අඩු පාඩුව 
විගණකාධිපතිතුමාත් පිළිගත්තා. විගණකාධිපතිතුමාෙග් 
මතවාදයන් පිළිබඳව, එහි ඇති වෘත්තීයමය නිරවද්යභාවය 
පිළිබඳව,  විෙශේෂඥභාවය පිළිබඳව සැක සංකා මතු ෙවනවා; 
විෙව්චනයට ලක් ෙවනවා. එය විගණකාධිපති ධුරයට ෙහොඳ 
නැහැ; රටට ෙහොඳ නැහැ; ඔවුන්ෙග් නිගමනවල 
විශ්වසනීයභාවයට එය ෙහොඳ නැහැ. මීට කලිනුත් ඒ විෙව්චනය 
මතු වුණා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙවන්ෙද්සි කමය වැරැදියි කියලා 
විගණකාධිපතිවරයා කරපු නිගමනය ඇත්ත වශෙයන්ම 
වෘත්තීයමය වශෙයන් ෙදෝෂ සහගත නිගමනයක්. අදත් ෙවන්ෙද්සි 
කමය මහ බැංකුව කියාත්මක කරනවා. අර්ජුන මෙහේන්දන් 
ධුරෙයන් ඉවත්ව ගියාට පස්ෙසේත්, අදත්, මහ බැංකුව ෙවන්ෙද්සි 
කමය කියාත්මක කරනවා. ඒ නිසා ෙවන්ෙද්සි කමය පිළිබඳව 
පශ්නයක් නැහැ. ෙවන්ෙද්සි කමය සම්බන්ධෙයන් ආණ්ඩුව, 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය, ගරු අගමැතිතුමා දරපු ඒ මතවාදය 
පිළිබඳව පශ්නයක් නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. ෙවන්ෙද්සි 
කමය තුළ ෙකෙනකුට අයුතු වාසි ලබා ගැනීම සඳහා යම් 
ඉඩකඩක් තිෙබනවාද, එය වැළැක්වීම සඳහා පියවර ගැනීමයි අද 
අවශ්ය වන්ෙන්. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

හතක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 7.16] 

 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට කථා කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම 

සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට ෙබෙහවින් ස්තුතිවන්ත වනවා. ෙම් 
විවාදය මා ඉතාම සතුටින් එකතු වන විවාදයක්.  

මා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට නවකෙයකු හැටියට ඇවිල්ලා 
පාර්ලිෙම්න්තු ඉතිහාසය ගැන ෙපොඩ්ඩක් ෙහොයලා බැලුවා. අද මා 
සතුටින් කථා කරන්න ෙහේතුව ෙමයයි.  COPE වාර්තාවල 
ඉතිහාසය ගත් විට COPE එෙකන් ලැබුණු වාර්තාවක් ඉතා 
ඉක්මනින් රෙට් විසඳුම් ලබන තත්ත්වයකට පත් කරපු පථම 
අවස්ථාව හැටියට තමයි මට ෙමය වාර්තාෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

එවැනි අවස්ථා සමහර විට තිෙබන්න ඇති. හැබැයි, මම දන්න 
විධියට නම් ෙම්ක තමයි පථම අවස්ථාව.  ඒ පථම අවස්ථාව 
ලැබුෙණ් ෙකොෙහොමද කියලා ෙම් රෙට් සමස්ත ජනතාව 
පළමුෙවන්ම හඳුනා ගන්න ඕනෑ.  

අප දන්නවා , ෙම් රෙට් බැඳුම්කර සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් 
ජනතාව  අතරට ගිෙය් වැරැදි පණිවුඩයක් බව. මාධ්යයත් ෙබොෙහෝ 
ෙවලාවට ෙම් වැරැදි පණිවුඩයට සහෙයෝගය ලබා දුන්නා කියලා 
මා විශ්වාස කරනවා. මමත් COPE එෙක් සාමාජිකෙයකු හැටියට 
හිටපු අවස්ථාෙව්දී විගණකාධිපතිතුමා ෙම් බැඳුම්කර සිද්ධියට 
සම්බන්ධ වාර්තාව ලබා දුන්නා.  2015 ෙපබරවාරි මාසෙය් 27 
වැනිදා සහ 2016 ජනවාරි මාසෙය් සිදු ෙවච්ච බැඳුම්කර සිද්ධිය 
සම්බන්ධෙයන් පමණක් විවාදයට ගැනීම ෙම් රෙට් ජනතාවට 
කරපු විශාල හානියක් බව මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න කැමතියි. 
ෙමොකද, ඒ සිද්ධි ෙදක විතරයි අද ෙම් රෙට් ජනතාව දන්ෙන්.  

හැබැයි, බැඳුම්කර මීට ෙපර නිකුත් කරලා තිෙබන කමෙව්ද, ඒ 
බැඳුම්කරවලින් සිදු ෙවච්ච වංචාවන් ටික, ඒ බැඳුම්කරවලින් සිදු 
ෙවච්ච දූෂණ සියල්ලම අද රෙට් නිකම් වැළලිලා ගිහිල්ලා තිෙබන 
නිසා ඒ ගැන කිසිම දැනුමක් ජනතාවට නැහැ. ෙමොකද, අද කථා 
බහට ලක්ෙවලා තිෙබන්ෙන් ගනු-ෙදනු ෙදකක් සම්බන්ධව 
පමණයි. 

හැබැයි, ෙම් සියල්ල ඉෂ්ට කරද්දි විපක්ෂෙය් සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාව COPE කමිටුෙව් සභාපතිවරයා විධියට 
පත් කිරීෙමන් අද ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් මන්තීතුමන්ලාට -
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණට- කැපී ෙපෙනන්න අවස්ථාව ලබා දීලා 
තිෙබන්ෙන් යහ පාලන ආණ්ඩුෙව් අපයි කියන කාරණය අද අපි 
ෙමතැන කථා කරන්ෙන් සන්ෙතෝෂෙයන්. එතුමාව COPE 
කමිටුෙව් සභාපතිවරයා විධියට පත් කෙළේ යහ පාලන ආණ්ඩුවයි. 
එෙහම නම්, යහ පාලන ආණ්ඩුව අද ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණට 
සමාජය තුළ ෙහොඳින් කටයුතු කරන්න අවස්ථාව ලබා දීලා 
තිෙබනවා. ආණ්ඩුවක් හැටියට විපක්ෂෙය් සිටින කණ්ඩායම් 
ඉදිරියට ෙග්න්න අෙපන් යම් කිසි දායකත්වයක්, ශක්තියක් ලැබීම 
සම්බන්ධෙයන් අපි සතුටු වනවා.  

අපි එදා COPE කමිටුෙව් ඉන්න ෙකොට footnotes දැම්ෙම් 
ඇයි? දැන් footnotes පිළිබඳව ෙලෝකෙය් නැති කතන්දර කියනවා. 
හැබැයි, අපි footnotes දැම්ෙම් ෙවන කාරණයක් නිසා ෙනොෙවයි, 

ගරු කථානායකතුමනි. අපි footnotes දැම්ෙම් ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
විභාග කරන්න එපා; ෙම්ෙක් වැරදි නැහැ; එෙහම නැත්නම් 
ෙම් ෙක් කාව හරි පිරිසිදු කරන්න ඕනෑය කියන කථාව කියන්න 
ෙනොෙවයි. ඒ වාර්තාව හරියට කියවා බැලුවා නම්, ඒ වාර්තාෙව් 
අපි footnotesවලින් ඉල්ලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා 
දැනගන්න පුළුවන්. ෙම් වාර්තාවත් එක්ක පැන නඟින කාලයක් 
තිස්ෙසේ එන ෙහොරකම් ටික, එෙහම නැත්නම් දූෂණ ටික, එෙහම 
නැත්නම් වැරදි නිවැරදි කරලා ෙදන්න, ඒත් එක්කම ෙම් 
කටයුත්ත කරන්න කියලායි අපි footnotesවලින් ඉල්ලීම් කෙළේ. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම සම්බන්ධව යම් 
කිසි රීතියක්, නීතියක්, ෙරගුලාසියක් තිබුණා. එෙහම නම්, ඒ නීති, 
ෙරගුලාසි සහ ඒ කමෙව්ද සම්බන්ධෙයන් නිසි පිළිතුරක් ලබා 
ෙදන්න කියලා තමයි අපි ෙම් footnotes ඒකට සම්බන්ධ කෙළේ. 
ඊට ෙහේතුව තමයි, විෙශේෂෙයන්ම විගණකාධිපතිතුමා එතුමාෙග් 
වාර්තාව සකස් කරද්දිම කියලා තිෙබනවා, "මට වඩා දැනුම 
තිෙබන කණ්ඩායමකින් ෙම් සඳහා යම් කිසි නිගමනයක් ගත 
යුතුයි" කියලා. එෙහම යම් කිසි නිගමනයක් ගත යුතුයි කියලා 
කියා තිෙබනවා නම්, අපිත් කරුණු කිව්ෙව් ඒ හා සමානවයි. ෙම් 
වාර්තාව සකස් කරද්දි එදා ඉඳලා නිකුත් කරපු බැඳුම්කර 
සම්බන්ධව තිෙබන පශ්න ටික සහ ඉස්සරහට බැඳුම්කර නිකුත් 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන වැඩ පිළිෙවළ සම්බන්ධෙයන් යම් 
කිසි විධියකින් ජනතාව දැනුවත් කරන එෙහම නැත්නම්, ඒ 
වාර්තාව මඟින් පාර්ලිෙම්න්තුව දැනුවත් කරන වැඩසටහනක් 
කියාත්මක කරන්න කියලා තමයි අපි විෙශේෂෙයන්ම footnotes 
මඟින් ඉල්ලා සිටිෙය්.  

අද අපි ආණ්ඩුවක් හැටියට අරෙගන තිෙබන පියවර 
ෙමොනවාද? අපි හැම ෙදනාම හෘදය සාක්ෂියට එකඟව කථා 
කරන්න ඕනෑ. එදා ආණ්ඩුවයි, අෙප් ආණ්ඩුවයි ෙමොකක්ද කරලා 
තිෙබන්ෙන් කියලා අපි හිතන්න ඕනෑ. එදා රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව 
කරපු ෙද්වල් සම්බන්ධෙයන් වූ COPE කමිටු වාර්තා ලැයිස්තුවක් 
මා ළඟ තිෙබනවා. ෙම් ලැයිසත්ුෙව් වාර්තා 30ක් තිෙබනවා. 
හැබැයි, ෙම් වාර්තා එකක්වත් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනැල්ලා 
ඉදිරිපත් කළාට පස්ෙසේ කිසිම ෙදයක් සිද්ධ ෙවලා නැහැ. ඒ වාර්තා 
සම්බන්ධෙයන් කිසිම තැනක කථා කරලා නැහැ; විවාදයට 
අරෙගන නැහැ; අධිකරණයකට ගිහිල්ලා නැහැ; ෙවනත් නීති 
කටයුත්තක් කරලා නැහැ. ඒවා සම්බන්ධෙයන් කිසිම ෙදයක් 
ෙහොයා නැහැ. ඒවා ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන් කුණු ෙගොඩට. රෙට් 
නීතිය පිළිබඳව කිසිම සැලකිල්ලක් නැතිව ඒවා පයින් ගහලා විසි 
කර දමා තිෙබනවා. හැබැයි, අපි ෙමොනවාද කෙළේ? අපි COPE 
කමිටුෙව් සාකච්ඡා කරලා වාර්තාවක් හැදුවා.  

ඒ වාර්තාව හදා මාස ෙදකක් යන්න ෙපර අෙප් ගරු 
අගාමාත්යතුමා නීතිපතිතුමාට ෙම් වාර්තාව ඉදිරිපත් කර, ෙම් 
වාර්තාෙව් සැබෑ තත්ත්වය ජනතාවට ෙහළි කරන්න පරීක්ෂණයක් 
කරන්න කියලා ඉල්ලුවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අලුත් මහ බැංකු 
අධිපතිවරයාට අවස්ථාව ලැබුණා, රහස් ෙපොලීසියට ගිහිල්ලා ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් පැමිණිල්ලක් කරන්න. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් දැන් ජනාධිපති ෙකොමිසමකුත් පත් කරලා 
තිෙබනවා.  

ඊළඟට, පාර්ලිෙම්න්තු විවාදයකුත් ලබා දීලා තිෙබනවා. 
ආණ්ඩුවක් හැටියට තවත් ෙමොනවාද ෙදන්න තිෙබන්ෙන්? අපි 
ආණ්ඩුවක් හැටියට ෙම්ක හැංගුවා නම්, එදා රාජපක්ෂ පාලනය 
වාෙග් ෙම්කත් කුණු ෙගොඩට දමා විසි කරන්න තිබුණා. ෙම් ගැන 
අපට බලපෑම් කරන්න තිබුණා. අපි බලපෑම් කෙළේ නැහැ, ගරු 
කථානායකතුමනි. බලපෑම් ෙනොකර ෙම් හැම ආකාරයකින්ම අපි 
අවස්ථාව දීලා තිෙබනවා, ෙම්ෙක් යම් කිසි දූෂණයක් තිෙබනවා 
නම්, වැරැද්දක් තිෙබනවා නම්, ඒක ෙහොයා ෙදන්න කියලා. 
ආණ්ඩුවක් හැටියට අපි එෙහම කටයුතු කරලා තිෙබනවා නම්, අද 
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සමස්ත ජනතාව පිළිගන්න ඕනෑ, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සියලු ෙදනා 
පිළිගන්න ඕනෑ, ආණ්ඩුවක් හැටියට අපි නිවැරදි ගමන් මාර්ගයක 
යනවා කියලා. අද ෙම් විවාදෙය්දී ෙම් සියලු ෙදනාම ඒ කරුණ 
පිළිගත්තා කියලා මම හිතනවා.  

ගරු අගාමාත්යතුමා ෙම් සම්බන්ධෙයන් කරුණු හංගන්ෙන් 
නැතිව හරියට ෙහොයා නිවැරදි දත්ත ටික ලබා ෙදන්න කටයුතු 
කළා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් සම්බන්ධෙයන් වැරදිකාරෙයකු 
ඉන්නවා නම්, ඒ පුද්ගලයාට දඬුවම් ෙදන්න කියන ඉල්ලීමට අද 
ගරු අගාමාත්යතුමා නායකත්වය ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ සඳහා අප 
සියලු ෙදනාටත් අවස්ථාව ලබා දීලා තිෙබනවා, ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් කථා කරලා කිසි ෙදයක් හංගන්ෙන් නැතිව රෙට් 
ජනතාවට ෙහළි කරන්න කියලා. ෙමොකද, ෙම් ආණ්ඩුව ජනතාවාදී 
ආණ්ඩුවක්;  අපව ආරක්ෂා කර ගන්න හදා ගත් ආණ්ඩුවක් 
ෙනොෙවයි. අපි ජනතාව හදන්න, ජනතාව ආරක්ෂා කරන්න, 
ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින ආණ්ඩුවක් හැටියටයි ඒ වැඩ 
කටයුත්ත කෙළේ කියලා විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරමින්, මට ෙම් 
අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් 
මම නිහඬ වනවා. 

 
[අ.භා. 7.23] 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා (ජාතික පතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටයුතු රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா - ேதசிய ெகாள்ைககள் 
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම විෙශේෂෙයන්ම ස්තුතිවන්ත 

ෙවනවා, ෙමම මහ බැංකු බැඳුම්කර සිද්ධියට අදාළ ෙකෝප් කමිටු 
වාර්තාව පිළිබඳ විවාදෙය්දී  ගරු මන්තීවරු  පක්ෂවත් විපක්ෂවත් 
අදහස් පළ කිරීම ගැන. පථමෙයන්ම මට ඒ ගැන එක අදහසක් 
කියන්න තිෙබනවා. ලංකා ඉතිහාසය තුළ යම් කිසි සිද්ධියක් සිදු 
වුණා නම්,  ඒ සම්බන්ධෙයන් විවිධ ආයතන මඟින්, විවිධ 
ආකාරෙයන් වැඩිම පරීක්ෂණ පමාණයක් කළ සිද්ධිය ෙමය බව 
අප සියලු ෙදනාම පිළිගත යුතුයි. ගරු අගාමාත්යතුමා තිපුද්ගල 
කමිටුවක් පත් කළා. ඒ වාෙග්ම ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මැතිතුමාෙග් 
පධානත්වෙයන් ෙකෝප් කමිටුව රැස් වුණා. 

 ඊට පසුව ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාෙග් 
පධානත්වෙයන් තව ෙකෝප් කමිටුවක් පත් වුණා. මහ බැංකුව 
පැත්ෙතන් ගත්ෙතොත්, මහ බැංකුෙව් අලුත් අධිපතිතුමා ෙම් 
පිළිබඳව අභ්යන්තර පරීක්ෂණයක් කරලා, තවත් පරීක්ෂණයක් 
කරන්නය කියලා අද වන විට අපරාධ පරීක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙයොමු කර තිෙබනවා. ඒ  වාෙග්ම ෙකෝප් 
කමිටුෙව් වාර්තාව අනුව ගරු අගාමාත්යතුමා ඔබතුමාට කියලා එය 
නීතිපතිතුමාට ෙයොමු කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අපට දැන ගන්න 
ලැබුණා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා  ජනාධිපති ෙකොමිෂන් සභාවක්  
මඟින් ෙමය විමර්ශනය කරන්නට සැරෙසනවාය කියලා. රජයට 
ෙමවැනි සිද්ධියක් හංගන්න ඕනෑ වුණා නම් ෙම් ආකාරෙයන් කියා 
කරන්ෙන් නැහැ.  

2015 ජනවාරි 08වැනි දා අපි  ෙම් රෙට් පැවතුණු කමය ෙවනස් 
කරලා, ෙහොරකම් කළ සියලු ෙදනාටම දඬුවම් කරන බවට 
ජනතාව ඉදිරිෙය් ෙපොෙරොන්දුවක් දීලා තමයි  බලයට ආෙව්. අද 
සමහර මන්තීවරු ගරු අගාමාත්යතුමාව ෙද්ශපාලන වශෙයන් 
ඝාතනය කරන්න සැරසුණා. මෙග් තර්කය ෙවලා තිබුෙණ් යම් කිසි 
ෙචෝදනාවක් එල්ල කරනවා නම් ඒකට පදනමක් තිෙබන්න ඕනෑ 

කියන එකයි. අපි ෙද්ශපාලන වශෙයන් වාසි ලබා ගන්න යම් කිසි 
කරුණු කාරණා හරිහැටි අවෙබෝධ කර ගන්ෙන් නැතිව, ජනතාවට 
ඒවා අවෙබෝධ කරවන්ෙන් නැතිව ජනතාව ෙනොමඟ යවලා යම් 
කිසි  ෙචෝදනාවක් කරනවා නම් ඒක මුළුමහත් රටටම කරන 
අසාධාරණයක්.  අපි අලුත් ගමනක් යන ෙවලාෙව්, අලුත් ආර්ථික 
දර්ශනයක් ඇතිව ෙලෝකය ඉස්සරහට ගිහිල්ලා අලුත් ශී ලංකාවක්, 
බලගතු ශී ලංකාවක් ෙගොඩනඟන ෙම් ෙමොෙහොෙත් ඒක 
කඩාකප්පල් කරන්න විපක්ෂෙය් ෙබොෙහෝ බලෙව්ග කටයුතු 
කරනවා.  

 එදා හම්බන්ෙතොට සිද්ධිය අපි දැක්කා. හම්බන්ෙතොට දියුණු 
වුෙණොත් ඒෙගොල්ලන්ෙග් ෙද්ශපාලන න්යාය පතය කඩා 
වැෙටනවාය කියලා ඒෙගොල්ලන් ෙහොඳින්ම දන්නවා. ඒ නිසා  එක 
එක විධියට මඩ ගහලා, විවිධ ෙචෝදනා දමලා, ජනතාව ෙනොමඟ 
යවලා රජය අසීරුතාවකට පත් කරන්න යම් බලෙව්ග කියා 
කරනවාය කියලා අපට ෙපනී යනවා. ෙම් සිද්ධිය පිළිබඳව 
හංගන්න අපට කිසිම ෙදයක් නැහැයි කියන එක මම 
විෙශේෂෙයන්ම කියන්න ඕනෑ. අපි රජයක් හැටියට සියලුම 
පරීක්ෂණවලට ඉඩ දීලා තිෙබනවා. අපි ඉල්ලා සිටිනවා, ඒ විවිධ 
පරීක්ෂණ ඉතා ඉක්මනින් කරලා, යම් කිසි ෙචෝදනාවක් තිෙබනවා 
නම්, ඒක ඔප්පු කරන්න පුළුවන් නම් අධිකරණ කියා මාර්ගයකට 
ගිහිල්ලා ඒක ඔප්පු කරලා ෙපන්වන්නය කියලා.  එෙහම නැතිව 
විවිධ ෙද්වල් අරෙගන ඒවා ඔප්පු කරන්න බැරිව ෙද්ශපාලන 
වශෙයන් මඩ ගහන්න එපාය කියන එක තමයි රජයක් හැටියට 
අපි ඉල්ලා සිටින්ෙන්. 

 ගරු අගාමාත්යතුමා විවිධ සංඛ්යා ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කළා, 
ෙකොච්චර අලාභයක් සිදු වී තිෙබනවාද කියලා. ගරු 
අගාමාත්යතුමාෙග් උපෙදස් පිට  අපි ඒ සංඛ්යා ෙල්ඛන ෙලෝක 
බැංකුවට ෙයොමු කරලා අපි ෙලෝක බැංකුෙවන් විමසා තිෙබනවා, 
ෙමවැනි අලාභයක් සිදු වී ති ෙබනවාය කියලා එතුමන්ලාට ෙසොයා 
ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතා පැහැදිලිව ගරු ඉරාන් විකමරත්න 
මැතිතුමා සඳහන් කළා, ෙලෝක බැංකුෙවන් ඒ උත්තරය ඇවිල්ලා 
තිෙබනවාය කියලා. ෙම් පිළිබඳව අපි ජනාධිපති ෙකොමිෂන් 
සභාෙවන්, අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ඉතා 
ඉක්මනින් පරීක්ෂණ ආරම්භ කරනවා.   

ෙද්ශපාලන වශෙයන් විවිධ ෙචෝදනා නඟන්න ඉඩ තබන්ෙන්  
නැතිව,  රට ඉදිරිෙය් පිළිගන්න පුළුවන් උත්තරයක් ලබා ෙදන්න 
අපි කටයුතු කරනවා. ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 
අමාත්යාංශය යටෙත් තමයි මහ බැංකුව තිෙබන්ෙන්. අපි අලුතින් 
මහ බැංකු අධිපතිවරෙයක් පත් කර තිෙබනවා. මම හිතන විධියට 
එතුමාෙග් ඉතිහාසය මුළු ලංකාවම දන්නවා. එතුමා ඉතා පිරිසිදු 
චරිතයක්. එතුමාෙග් නායකත්වෙයන් මහ බැංකුව යටෙත්  ඉතා 
ඉක්මනින් ෙම් පරීක්ෂණ කරලා අවසන් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම අපි කියන්න ඕනෑ, Perpetual Treasuries 
Limited එක පිළිබඳව දැනටමත් පරීක්ෂණයක් කර තිෙබන බව.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව මිනිත්තුවක 

කාලයක් තිෙබනවා.  
 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ඒ සීමා පනවලා තිෙබන්ෙන් අයුතු ලාභයක් ගත්තා නම්, ඒ 

අයුතු ලාභය නැවත අත්පත් කර ගන්නත්, ඒවා ෙවනත් තැනකට 
මාරු කරන්න බැරි වන විධියටත්. අපි  ඒ සඳහා  කටයුතු කර 
තිෙබන බව ෙම් අවස්ථාෙව්දී   සඳහන් කරන්න ඕනෑ.  
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Hon. Speaker,- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Yes, Hon.  Finance Minister. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, there has been a very serious breach of Privilege 

due to what the Hon. Bimal Rathnayake has mentioned in 
Parliament today. Therefore, I would greatly and 
sincerely appreciate if you could look into it and report to 
us by tomorrow. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Tomorrow maybe difficult, but I would certainly look 

into it.   
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, it is only to check how this has happened. 

Thereafter, we will take necessary action. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
I will check on that.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 The President, the Hon. Prime Minister or myself are 

not privy to that document.  So, we only want to know 
how he got that.  
 

Thank you.     

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා රාජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් 

කථාව දැන් අවසන් කරන්න.  
 
 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු මුදල් අමාත්යතුමා කියපු කාරණය 

මා සනාථ කරනවා. ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා වාර්තාවක් 
ෙපන්නුවා. විෙශේෂෙයන්ම එතුමා කිව්වා, විගණකාධිපතිතුමා 
සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මැතිතුමාටත් එහි පිටපතක්   එවා තිෙබන 
බව. එතුමාට එවපු වාර්තාෙවන් උපු ටා දක්වලා, -  [බාධා කිරීමක්]   

ඒ නිසා ගරු මුදල් ඇමතිතුමා කියපු විධියට ඒ ගැන 
පරීක්ෂණයක් කරන්න, ගරු කථානායකතුමනි.  

විෙශේෂෙයන්ම මුදල් ඇමතිතුමා යම් කණ්ඩායමක් ගැන කථා 
කළා. ඒ අය ගැනත් අපි පරීක්ෂණයක් කරන්න ඕනෑ. ෙමම 
ආණ්ඩුව යන ගමන කාටවත් කඩාකප්පල් කරන්න ෙදන්න බැහැ. 
අපි ශක්තිමත් ෙලස එම ගමන යන්න ඕනෑය කියන කාරණය 
මතක් කරමින්, මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ස්තුතියි.  

 

 

එකල්හි ෙව්ලාව අ. භා. 7.30 වූෙයන්  ගරු කථානායකතුමා විසින් 
පශන්ය ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන ලදී. 

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව, 2017 ජනවාරි 09 වන දින 
සභාසම්මතිය අනුව, 2017 ජනවාරි මස 25වන බදාදා අ. භා. 1.00 වන 
ෙතක් කල් ගිෙය් ය. 

 
 
அப்ெபா , பி.ப. 7.30 மணியாகிவிடேவ மாண் மிகு சபாநாயகர் 

அவர்கள் வினா வி க்காமேலேய பாரா மன்றத்ைத ஒத்திைவத்தார். 
அதன்ப  பாரா மன்றம்,  அதன  2017 சனவாி 09ஆந் ேததிய 

தீர்மானத்திற்கிணங்க, 2017 சனவாி 25, தன்கிழைம பி.ப. 1.00  
மணிவைர  ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

 
 
It being 7.30 p.m.,THE HON. SPEAKER adjourned Parliament 

without Question put. 

Parliament adjourned accordingly, until 1.00 p.m.on Wednesday, 
25th January, 2017, pursuant to the Resolution of Parliament of 09th 
January, 2017. 
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අ. භා. 1.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   
කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 

பாரா மன்றம் பி.ப.  1.00 மணிக்குக் கூ ய .  
சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய] தைலைம 

வகித்தார்கள். 
The Parliament met at 1.00 p.m. 

MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair. 

 
නිෙව්දන 

அறிவிப் கள் 
ANNOUNCEMENTS 

 
භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුතුව සම්බන්ධ “ෙකෝප්” 

වාර්තාව 
திைறேசாி றிகள் விநிேயாகம் பற்றிய “ேகாப்” 

அறிக்ைக 
COPE REPORT ON ISSUANCE OF TREASURY BONDS 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීවරුනි, ඊෙය් දිනෙය් විවාදයට භාජන කරන ලද ශී 

ලංකා මහ බැංකුෙව් භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුතුව 
සම්බන්ධෙයන් ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් වාර්තාව  
ගැන ගත යුතු පියවර කුමක්ද යන්න පිළිබඳව ගරු මන්තීවරුන් 
මාෙගන් විමසීමක් කර තිෙබන බව ෙමම සභාවට දැන්වීමට 
කැමැත්ෙතමි.  

මාෙග් අදහස අනුව ෙම් පිළිබඳව තීරණය ගත යුත්ෙත් ෙම් ගරු 
සභාව විසින්ම බව ගරු මන්තීවරුන් සියලුෙදනාටම දන්වා සිටින 
අතර, ඔබතුමන්ලා සියලුෙදනාෙග්ම එකඟත්වය තිෙබ් නම් ෙම් 
වාර්තාව නීතිපතිවරයා ෙවත ෙයොමු කිරීමට හැකි බව ෙමයින් 
දන්වා සිටිමි. මීට ඉහතදී ෙමම සභා ගර්භෙය්දී විවාද කරන ලද 
ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් පාර්ලිෙම්න්තුවට කලින් 
කල ඉදිරිපත් කරන ලද වාර්තා ඉදිරි පියවර සඳහා නීතිපතිවරයා 
ෙවත ෙයොමු කළ අවස්ථා දැන ගැනීමට ෙනොමැති නමුත් එෙලස 
කිරීම යහපත් පූර්වාදර්ශයක් වනු ෙනොඅනුමානයි.  

ඉදිරිෙය්දීද පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විවිධ කාරක සභා විසින් කරුණු 
විමර්ශනය කිරීෙමන් අනතුරුව ෙමම ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරනු 
ලබන එවැනි  වාර්තා වැඩිදුර කටයුතු සඳහා නීතිපතිවරයා ෙවත 
ෙයොමු කිරීම ඉතාමත් යහපත් ෙමන්ම කාෙලෝචිත කියාමාර්ගයක් 
වන බව මාෙග් හැඟීමයි.  

ගරු සභානායකතුමා. 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස ් අධ්යාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப 

தல்வ ம்) 
(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම මුළු පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙවනුෙවන්ම මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා, අලුත් සම්පදායක් 
පටන් ගැනීම සම්බන්ධව. පසු ගිය අවුරුදු 10ක්, අවුරුදු 15ක්, 
අවුරුදු 20ක් තුළ COPE වාර්තා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළා. 
නමුත් එක වාර්තාවක්වත් අපි නීතිපතිවරයා ෙවත යැව්ෙව් නැහැ. 
මට මතකයි, පසු ගිය පාර්ලිෙම්න්තුව කාලෙය් මූලාසනෙය් සිටි 
මන්තීවරුන්ෙගන් අපි නිරන්තරෙයන්ම ඉල්ලා සිටියා, COPE 
වාර්තා නීතිපතිවරයා ෙවත යවන්නය කියලා. නමුත් යැව්ෙව් 
නැහැ. එම නිසා මා ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා, අලුත් 
සම්පදායක් පටන් ගැනීම සම්බන්ධව. ෙම්ක ඉතාමත් ෙහොඳ 
සම්පදායක්.  

අනික් කාරණය, මා දැක්කා, ෙපෙර්දා රූපවාහිනිෙයන් සමහරු 
කියනවා, ෙම්  විවාදය නවත්වන්න අපි නඩුවක් පැවරුවාය කියලා. 
ෙමොකද,  ඊට කලින් දවසක ෙම් සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් නඩුවක් පවරා තිෙබනවා. අපට එෙහම 
වුවමනාවක් තිබුෙණ් නැහැ.  ඒ තර්කය   ඊෙය්  පාර්ල්ෙම්න්තුෙව් 
ෙම්  විවාදය පටන් ගන්නෙකොට අපි ඉදිරිපත් කෙළේත් නැහැ. 
ඔබතුමා මට කථා කළ ෙවලාෙව්  මම ඔබතුමාට පැහැදිලිව කිව්වා,  
එවැනි නඩුවලින් ෙම් විවාදය නවත්වන්නට බැහැ කියා. ෙමොකද 
පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදාය, පාර්ලිෙම්න්තුවට තිෙබන මුදල් බලය 
ගැන අප විශ්වාස කරනවා. ෙම් අලුත් සම්පදාය  පටන් ගැනීම 
ගැන ඔබතුමාට මා ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ඊළඟට, ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙකෝප් වාර්තාව නීතිපතිවරයාට ෙයොමු 

කළ යුතුය කියා ඔබතුමා ඉදිරිපත් කරන ලද ෙයෝජනාව 
ඔබතුමාෙග් අදහසක්  වශෙයන් ඉදිරිපත් කිරීම අපි ඉතාම අගය 
කරනවා. ගරු සභානායකතුමා  ඊට එතුමාෙග් එකඟතාව  පළ  
කළා.  එම නිසා ෙම් ෙකෝප් වාර්තාව නීතිපතිවරයාට ෙයොමු 
කරන්නය කියා ඉතාමත් ඕනෑකමින් ඉල්ලා සිටිනවා.  ඒ වාෙග්ම 
ෙම් ෙකෝප් වාර්තාව  නීතිපතිතුමාට ෙයොමු කළාට පසුව ඒ පිළිබඳව 
යම් ආකාරයක පසු විපරම් කියාවලියක් පාර්ලිෙම්න්තුව මගින් සිදු 
කරන්ෙන් ෙකෙසේද කියන කාරණය පිළිබඳවත් අවශ්ය කරන 
පියවර ඉදිරිෙය්දී ගන්නය කියා අප ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙපොදු ව්යාපාර  පිළිබඳ කාරක සභා 

වාර්තාව -COPE වාර්තාව-  මගින්  නිගමනය කර තිෙබන කරුණු 
ගැන මුළු පාර්ලිෙම්න්තුවම පිළිගැනීමක් දක්වා තිෙබන නිසා 
ඔබතුමා නිවැරදිව එය ෙමෙසේ ෙයොමු කිරීමට තීන්දු කිරීම ෙම් 
අවස්ථාෙව් කළ හැකි  එකම ෙදය බව මට ෙප්නවා. ෙමයින්, යම් 
අපරාධයක් සිදු කර තිෙබ් නම් ඒ අපරාධය පිළිබඳව කටයුතු කිරීම 
භාර නීතිපතිතුමාට බව ඇත්ත. නමුත් ෙමය ෙපොලීසියටත් අදාළ 
කාරණයක්. ඔබතුමා ෙමම වාර්තාව නීතිපතිතුමාට ෙයොමු කරනවා 
වාෙග්ම ෙමය ෙපොලිස්පතිතුමාටත් ෙයොමු කිරීම  සුදුසුය කියා මම 
හිතනවා. ෙකෙසේ නමුත් ඒක ඔබතුමාෙග් අභිමතය. ගරු 
සභානායකතුමා කිව්ව පරිදි අවසර ෙනොලබා ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් 
නඩුවක් විභාගයට ගන්නට බැහැ. අවසරය ෙනොදුන්නා වූ නඩුවක් 
ෙගොනු කිරීම නඩුවක් නැති තත්ත්වයට සමානයි. ඒක ෙලොකු 
කාරණයක් හැටියට මම දකින්ෙන් නැහැ. ෙකොෙහොමත් ඔබතුමා 
පකාශ කරලාම තිබුණා, කිසි ෙලසකින් ෙම් විවාදය නවත්වන්ෙන් 
නැහැයි කියලා. ඔබතුමා ඒක කිව්ෙව් ඔය නඩුව ෙගොනු කිරීම ගැන 
ෙතොරතුරු දැනෙගන. ඔබතුමා ඒ පිළිබඳව තීරණයක් අරෙගනම 
තිබුණා. එම නිසා ඒ පිළිබඳව කළ හැකි ෙදයක් තිබුෙණ් නැහැ. 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ඔබතුමාෙගන් එක ෙදයක් ඉල්ලා 
සිටිනවා. ඒ, ෙම් පිළිබඳව නැවත ඔබතුමාට වාර්තා කිරීම සඳහා 
නීතිපතිතුමාට යම්කිසි කාල රාමුවක් ෙදන්න කියලායි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමා. ෙමය ෙපොලීසිය ෙවත 

ෙයොමු කිරීම නීතිපතිතුමා විසින් කරනවා ඇති. එතුමා හරහා තමයි 
ඒ කටයුත්ත ෙකෙරන්ෙන්.  

ඊළඟට, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමාට 

ස්තුතිවන්ත  ෙවනවා, ඊෙය් දවෙසේ අපි කළ විවාදෙය් පතිඵලයක් 
හැටියට ඔබතුමා අද දිනෙය්ම, ක්ෂණිකව ෙම් වාර්තාව 
නීතිපතිතුමාට ෙයොමු කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු වීම ගැන. ඒ 
වාෙග්ම ඉන් අනතුරුව සිදු වන කියාවලිය පාර්ලිෙම්න්තුවටත්, 
COPE  කමිටුෙව් අධීක්ෂණයටත් ලක් කිරීමට ඔබතුමා නිර්ෙද්ශක් 
කරනවා නම් වඩා ෙහොඳයි. එය විය යුත්ෙත් ඔබතුමාෙග් මඟ 
ෙපන්වීම යටෙත්යි.  

මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී යම් පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නට ඕනෑ. 
ඊෙය් දිනෙය් අවසාන ෙමොෙහොෙත්, -මම සභා ගැෙබ් සිටිෙය්ත් 
නැහැ.- ගරු රවි කරුණානායක මුදල් අමාත්යතුමා පකාශයක් 
කරලා තිබුණා, විගණකාධිපතිතුමාට එතුමාෙගන් ලැෙබන්නට 
ඕනෑ වාර්තාවක් අෙප් ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා සභාගත 
කිරීම පිළිබඳව. ඇත්තටම එම වාර්තාව මුදල් අමාත්යතුමාෙග් 
ඉල්ලීමකට අනුව විගණකාධිපතිතුමා විසින් සකස් කරලා, පසු ගිය 
16වැනි දා මුදල් අමාත්යතුමාට ෙයොමු කරලා තිෙබනවා. 17වැනි දා 
උෙද්ම මුදල් අමාත්යතුමාෙග් ෙපෞද්ගලික ෙල්කම් ෙහෝ කවුරු 
ෙහෝ, අත්සන් කරලා එය භාර ෙගන තිෙබනවා. එහි පිටපතක්ම 
තමයි ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් සභාපති හැටියට මට 
ෙයොමු කෙළේ. 17වැනි දා අෙප් කාරක සභාෙව් ෙල්කම්තුමිය එය 
ලිඛිතව භාර ෙගන තිෙබනවා. එය මහ බැංකුෙව් කටයුත්තක් නිසා 
විගණකාධිපතිතුමා විසින් මහ බැංකු අධිපතිතුමාටත් ෙයොමු කරලා 

තිෙබනවා. ඒ සියලුම ෙල්ඛන මම විගණකාධිපතිතුමාෙගන් ලබා 
ගත්තා. ෙමම කාරණාව මාධ්යවලත් වාර්තා වුණු නිසා මම ඒ  
වාර්තාව සහ ලිපි තුනම සභාගත* කරනවා.  

මම ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමාට ඒ වාර්තාව ෙයොමු 
කෙළේ මම විෙද්ශගත ෙවලා සිටි නිසායි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු 
කථානායකතුමනි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අද උෙද් ෙකෝප් කමිටුෙව් සභාපතිතුමා මාව දැනුවත් කළා, 

ෙමම බැඳුම්කර සිද්ධිය වාෙග්ම මීට කලින් සිදු වූ සිද්ධි 
සම්බන්ධෙයනුත් එතුමා පරීක්ෂණ ආරම්භ කර තිෙබන බවට. 
එයත් ෙම් ගරු සභාෙව් දැන ගැනීම සඳහා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
සඳහන් කරන්න කැමැතියි. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා (විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா - மின்வ  மற் ம் 

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙකෝප් එෙක් සමාජිකෙයකු හැටියටත්, 

පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකු හැටියටත් මම ඔබතුමාට ස්තුතිය පළ 
කරනවා, ෙකෝප් එක ෙවන්න පුළුවන්, රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ 
කාරක සභාව ෙවන්න පුළුවන්, යම් බරපතළ කරුණක් පිළිබඳව 
නිගමනවලට එළඹුණාට පස්ෙසේ ඒ පිළිබඳව තර්කානුකූල 
අවසානයක් කරා ළඟා විය හැකි කියාදාමයක් සඳහා ෙයොමු කිරීම 
ගැන.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඉතාමත් වැදගත් සම්පදායයක් ඔබතුමා 
ආරම්භ කරන්ෙන්. ෙමම කියාදාමය තුළ අපරාධ වග කීමක් 
පමණක් ෙනෙවයි. අපරාධ වග කීමක් සමඟම සිවිල් වග කීමකුත් 
හට ගන්න පුළුවන්. අපරාධ වග කීමක් තිෙබනවා නම්, අපරාධ 
නඩු පැවරීමටත්, සිවිල් වග කීමක් තිෙබනවා නම්, සිවිල් වගකීම් 
පිළිබඳ නඩු පැවරීමටත් රජයට හැකියාව තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
ෙවනත් උපෙදස් ලබා දීමටත් හැකියාව තිෙබනවා. ෙම් 
ෙවනෙකොටත්  විෂය භාර අමාත්යවරයා හැටියට ගරු 
අගාමාත්යතුමා විසින් ෙම් වාර්තාව නීතිපතිවරයාට ෙයොමු කරලා 
තිෙබනවා.  නීතිපතිවරයා විසින් දුන් උපෙදස් පරිදි මහ බැංකු 
අධිපතිවරයා විසින් ෙම් පිළිබඳව අපරාධ පරීක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට පැමිණිලි කරලා තිෙබනවා. ඒ අනුව අපරාධ 
පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව පරීක්ෂණ ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. 
ෙම්ක ෙහොඳ තත්ත්වයක්. ෙම් සම්පදාය දිගටම රැ   ෙගන යා යුතුයි. 
නමුත් ෙමවැනි කියාවලියක් කරන්න නම් නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් ශක්තිමත් ෙවන්න ඕනෑ; ඔවුන්ට පහසුකම් 
ලබා ෙදන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ඔබතුමා නීතිපතිතුමා කැඳවා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රජෙය්  ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව, ෙකෝප් 
කමිටුව සහ මූල්ය කාරණා පිළිබඳ ෙසොයා බලන අෙනකුත් කමිටු 
විසින් කරන නිගමනයන් පිළිබඳව නීතිමය වගවීම ෙසොයා බැලීම 
සඳහා වැඩිමනත් කටයුතු කරන ෙවනමම අංශයක් නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව තුළ ආරම්භ කිරීම ගැන දැනුවත් කරන්න. 
එෙහම වුෙණොත් කල් යන්ෙන් නැතිව ඉක්මනින්ම පතිඵල 
ලබාගන්න පුළුවන් වන බවත් මම ඔබතුමාට සඳහන් කරන්න 
කැමැතියි.  

293 294 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා (පවාහන හා සිවිල් ගුවන් 
ෙසේවා නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க - ேபாக்குவரத்  மற் ம் 
சிவில் விமானச் ேசைவகள் பிரதி அைமச்சர்)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport and Civil Aviation) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා ගත් තීන්දුව ගැන ෙකෝප් 

එෙක් සාමාජිකෙයකු වශෙයන් මමත් ඉතාම සන්ෙතෝෂ වනවා. ඒ 
වාෙග්ම මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ඉදිරිෙය්දී 
කියාත්මක කරන්න කියලා ෙකෝප් කමිටුව විසින් නිර්ෙද්ශ 
රාශියක් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ෙකෝප් එක විසින් ලබාදුන් ඒ 
නිර්ෙද්ශ පිළිබඳව ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරලා, ඉදිරිෙය්දී 
ඒවා කියාත්මක කිරීම සඳහා මූලිකත්වය ගන්නා ෙලස  
විෙශේෂෙයන් ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ෙකෝප් කමිටුව ඉතාමත්ම කියාකාරී ෙලස කටයුතු 

කරන බව අපි දන්නවා. ඒ නිසා ඉදිරි වැඩ කටයුතු සඳහාත් ෙකෝප් 
කමිටුවට පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ලබා දිය යුතු පූර්ණ සහෙයෝගය ලබා 
ෙදන බව මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කරන්න කැමැතියි. 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා. 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු කථානායකතුමනි,  ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ඊෙය් පැවැති විවාදෙය්දී මා විසින් කරන ලද කථාෙව් ෙපොඩි 
නිවැරදි කිරීමක් කිරීම සඳහා මා  ඔබතුමාෙගන් අවසර ඉල්ලා 
සිටිනවා. මෙග් කථාව ආරම්භ කළ අවස්ථාෙව් සිට මට විශාල 
බාධා කිරීම් සිදු කළා. පසුගිය කාලෙය් විමල් වීරවංශ මැතිතුමාෙග් 
අමාත්යාංශය යටෙත් පැවති වාහන 4ක් ඉත්තෑකන්ෙද් 
ස්වාමීන්වහන්ෙසේට පරිහරණය කරන්න භාරදීලා තිබුණා. නමුත් 
ඊෙය් මාෙග් කථාෙව්දී, ඒ අවස්ථාෙව් පැවති කලබලකාරී 
වාතාවරණය නිසා  උන්වහන්ෙසේෙග් නම කියැවිලා තිෙබන්ෙන් 
"ඉත්තෑපාෙන් ස්වාමීන්වහන්ෙසේ" කියලායි. මා ඒ සම්බන්ධෙයන් 
සමාව අයැද සිටිනවා. ඉත්තෑපාෙන් නායක ස්වාමීන් වහන්ෙසේ 
ෙගෞරවනීය නායක ස්වාමීන් වහන්ෙසේ ෙකනකු විධියට මුළු රටම 
පිළිගන්නා ස්වාමීන් වහන්ෙසේ ෙකෙනකු බව අපි දන්නවා. මා ඒක 
නිවැරදි කරනවා. ඉත්තෑකන්ෙද් ස්වාමීන් වහන්ෙසේට තමයි වාහන 
දීලා තිබුෙණ්. ඒ සම්බන්ධව යම් කිසි අපහසුතාවක් වුණා නම්, 
ෙගෞරවනීය ඉත්තෑපාෙන් නායක ස්වාමීන් වහන්ෙසේෙගන් මා 
සමාව අයැද සිටිනවා. එය නිවැරදි කරන්න මට අවස්ථාව ලබා දීම 
සම්බන්ධව ඔබතුමාට සත්ුතිවන්ත ෙවනවා, ගරු 
කථානායකතුමනි.  

 
 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ඒ ස්වාමීන් වහන්ෙසේ කවුද? 
 
 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ඉත්තෑකන්ෙද් සද්ධාතිස්ස හාමුදුරුවන්ට තමයි වාහන හතරක්  

දීලා තිෙබන්ෙන්. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමනි. ඊෙය් රාතීෙය්ම අති 

ෙගෞරවනීය ෙකෝට්ෙට් පාර්ශ්වෙය් මහානායක ඉත්තෑපාන නායක 
ස්වාමීන් වහන්ෙසේ මට කථා කර ෙම් ගැන සිත් ෙව්දනාෙවන් කථා 
කළා. අද ඔබතුමා විසින් ෙම් කාරණාව නිවැරදි කිරීම ගැන මා 
අගය කරනවා. ෙම් ගැන පාර්ලිෙම්න්තුව හරහා  උන්වහන්ෙසේ 
දැනුවත් කරන්නම්.  

 
ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் 
அரசாங்கக் கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2008, 2009, 
2010, 2011, 2012, 2013, 2014 සහ 2015 වර්ෂ සඳහා අල්ලස් 
ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් වාර්ෂික වාර්තා  
ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම වාර්තා ෛනතික කටයුතු (දූෂණ විෙරෝධී) සහ මාධ්ය 
පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම 
ෙයෝජනා කරමි.   

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

  
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka)  
ගරු කථානායකතුමනි, ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මම 2015 වර්ෂය සඳහා අනුරාධපුර දිස්තික් ෙල්කම් 
කාර්යාලෙය් කාර්ය සාධන වාර්තාව සහ වාර්ෂික ගිණුම් ඉදිරිපත් 
කරමි.  

ෙමම වාර්තාව අභ්යන්තර පරිපාලනය හා රාජ්ය 
කළමනාකරණය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු 
කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2011 සහ 2012 වර්ෂ සඳහා 
ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය සභාෙව් වාර්ෂික වාර්තා  ඉදිරිපත් කරමි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙමම වාර්තා ෙසෞඛ්ය සහ මානව සුභසාධනය, සමාජ 
සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු 
කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 

2015 වර්ෂය සඳහා ෙද්ශීය ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය 
සාධන වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම වාර්තාව රජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවට ෙයොමු කළ 
යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.   

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 

2014/15 වර්ෂය සඳහා සී/ස ලංකා ෙපොස්ෙප්ට් සමාගෙම් වාර්ෂික 
වාර්තාව  ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම වාර්තාව කෘෂිකර්මය හා ඉඩම් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මම 2015 වර්ෂය සඳහා ලංකා බැංකුෙව් වාර්ෂික 
වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම වාර්තාව ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි ෙයෝජනා කරමි. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
 

රජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාෙව් වාර්තාව  
அரசாங்க நிதி பற்றிய கு வின் அறிக்ைக 
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ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
Sir, on behalf of the Hon. M.A. Sumanthiran,  

Chairman of the Committee on Public Finance, I present 
the Report of the Committee on Public Finance on "Land 
(Restrictions on Alienation) (Amendment) Bill", 
"Regulations under the Imports and Exports (Control) 

Act, No. 1 of 1969", "Regulation  under  the  Value  
Added  Tax Act, No. 14 of 2002", "Orders under Sections 
3 and 3C of the Excise (Special Provisions) Act, No. 13 
of 1989" and "Order under Section 3(2) of Land 
(Restrictions On Alienation) Act, No. 38 of 2014" 
referred to the said Committee. 

 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා (තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා 
මුසල්ිම් ආගමික කටයුතු  අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம் - தபால், தபால் ேசைவகள் 
மற் ம் ஸ் ம் சமய அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Abdul Haleem - Minister of Post, Postal Services 
and Muslim Affairs) 
Sir, I present - 

(1)   a  petition received from Mr. B.R. Suranimala 
Jayasekara of No. 40, Gorakawatta, Batagalla, 
Pujapitiya; and  

(2)   two petitions received from Mr. K.G.N.P.H.M.I. 
Mohomad of No. 07, Telecom Road, 

Kurundugaha Ela, Akurana.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා - පැමිණ නැත. 
 
ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා (අභ්යන්තර කටයුතු, 
වයඹ සංවර්ධන හා සංසක්ෘතික කටයුතු නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பா த ெதவரப்ெப ம - உள்ளக அ வல்கள், 

வடேமல் அபிவி த்தி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் பிரதி   
அைமச்சர்) 
(The Hon. Palitha Tewarapperuma - Deputy Minister of 
Internal Affairs, Wayamba Development and Cultural 
Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමොරපිටිය, මිදලන, "සිසිල" යන 

ලිපිනෙයහි පදිංචි යූ. විල්බට් සිල්වා මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, පානදුර, උඩුමුල්ල, ෙසෝමානනන්ද 

මාවත, අංක 201/2 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි පී.අයි. පතිරත්න 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
ගරු කථානායකතුමනි, මාදම්ෙප්, සිල්වා නගරය, සිල්වා 

මාවත 1, අංක 305/17-15 දරන ලිපිනෙයහි පදිංචි ෛවද්ය 
ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්.එස්.ඩබ්ලිව්.සී. පනාන්දු මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි. 
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[ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 
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ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් තුන 

පිළිගන්වමි. 

1. පානදුර, ශියා මාවත, අංක 31/ඒ දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
අමරසිරි දළුවත්ත මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

2. බත්තරමුල්ල, ෙකොසව්ත්ත, තලංගම උතුර, අංක 216 ඒ 
දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි එල්.එල්.ආර්.  ෙල්කම්වසම් 
මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

3. රත්මලාන, කටුබැද්ද, ආදර්ශ නගර පාර, අංක 14 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි එම්.එච්.ඊ. පනාන්දු මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය - පැමිණ නැත. 

 
ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස ් මහතා (කීඩා නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ் - விைளயாட் த் ைற பிரதி 
அைமச்சர்) 
(The Hon. H.M.M. Harees - Deputy Minister of Sports) 
Hon. Speaker, I present a petition received from Mrs. 

Z. Mufeeda Usman of No. 218, Orabi Pasha Road, 
Sainthamaruthu - 01. 

 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 

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

Petitions. 
 

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 1 -697/'16- (2), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති 
ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 2-902/'16-(1), ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක 
කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 

පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
 

ගාල්ල වරාය භූමිය බදු දීෙම් ගිවිසුම: විසත්ර 
கா த் ைற க நிலப்பரப் க் குத்தைக 

உடன்ப க்ைக: விபரம் 
LEASE AGREEMENT OF GALLE PORT PREMISES: DETAILS 

 
924/’16 

3. ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ                  

පශ්නය - (1): 

(අ) (i) ගාල්ල වරාය භූමිය බදු දීම සඳහා ශී ලංකා වරාය 
අධිකාරිය හා සී ගල්ෆ ්ෂිප්යාඩ් පුද්ගලික සමාගම 
අතර ගිවිසුමක් අත්සන් කර තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;  

 (iii) එම ගිවිසුම ෙම් දක්වා කියාත්මක වන්ෙන්ද; 

 (iv) ෙනො එෙසේ නම්, ඊට ෙහේතු කවෙර්ද; 

 (v) එම ගිවිසුම සභාගත කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் 
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) கா த் ைற க நிலப்பரப்பிைனக் குத்தைகக்கு 
வழங்குவதற்காக இலங்ைக ைற க 
அதிகாரசைபக்கும் சீ கல்ப் சிப் யாட் தனியார் 
கம்ெபனிக்கும் இைடேய உடன்ப க்ைக ஒன்  
ைகச்சாத்திடப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அந்தத் திகதி யாெதன்பைத ம்; 
 (iii) அந்த உடன்ப க்ைக இற்ைறவைர 

நைட ைறயி ள்ளதா என்பைத ம்; 
 (iv) இன்ேறல், அதற்குக்  காரணம் யாெதன்பைத ம்; 
 (v) அந்த உடன்ப க்ைகையச் சைபயில் 

சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

asked  the  Minister of   Ports and Shipping: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether an agreement  has been signed   
between Sri  Lanka Ports Authority and Sea 
Gulf Shipyard (Pvt) Company  to lease out 
the premises of Galle Port ; 

 (ii) if so, the  date  on which the aforesaid 
agreement was signed; 

 (iii)  whether the aforesaid agreement is 
operative to date; 

 (iv) if not, the reasons for it; and 

 (v) whether  the aforesaid  agreement  will be 
tabled in this House? 

(b) If not, why ? 

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා (වරාය හා නාවික කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க - ைற கங்கள் மற் ம் 
கப்பற் ைற அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga - Minister of Ports and 
Shipping) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ ගරු මන්තීතුමාෙග් පශ්නයට පිළිතුර 

ෙමෙසේයි.  

(අ)  (i)  ගාල්ල වරාය භූමිය බදු දීම සඳහා ශී ලංකා වරාය 
අධිකාරිය හා සී ගල්ෆ ්ෂිප්යාර්ඩ් පුද්ගලික සමාගම 
අතර ගිවිසුමක් අත්සන් කර ඇත.  

      (ii)  ගිවිසුම අත්සන් කරන ලද දිනය 2013.05.13 ෙව්. 

     (iii)  ගිවිසුම ෙම් වන විට කියාත්මක ෙනොෙව්. 

 (iv)  ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය සමඟ එළැඹි ගිවිසුම පරිදි 
ඉටු ෙනොකළ පහත සඳහන් ෙහේතු මත ගිවිසුම 
අවලංගු කරන ලදී. 

1.  ව්යාපෘතියට අදාළ සංවර්ධන සහතිකය ලබා 
ෙනොදීම. 

2.  ගිවිසුම්ගත පරිදි ශී ලංකා වරාය අධිකාරියට 
ෙගවිය යුතු බදු මුදල් ෙනොෙගවීම. 

* 2016.08.31 දිනට ෙනෙගවූ බදු මුදල 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 378,546.04 

*  බදු පරිශය යථාවත් කිරීමට වැය වන 
මුදල රුපියල් 608,300.00  

3.  වසර 03ක් ඉක්ම ගිය ද ව්යාපාරය ආරම්භ 
කිරීමට අෙපොෙහොසත් වීම. 

4.  අදාළ පෙද්ශය නිදහස ්කිරීම ෙවනුෙවන් නිම 
කළ යුතු අතිෙර්ක සංවර්ධන කටයුතු පැහැර 
හැරීම. 

 (v)  ගිවිසුම සභාගත කළ හැකිය. මා ඒ ගිවිසුම 
සභාගත* කරනවා. 

(ආ)  අදාළ ෙනොෙව්.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ෙම් ගිවිසුම අත්සන් කරලා තිෙබන්ෙන් 2013 මැයි මාසෙය්දී. 
ගිවිසුම කියාත්මක ෙනොවන්ෙන් වරාය අධිකාරිෙය් පශ්නයක් නිසා 
ෙනොෙවයි, ව්යාපෘති ෙයෝජකයාෙග් පශ්න ගණනාවක් නිසායි. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ෙම් ගිවිසුම අනුව ගාල්ල වරාය භූමිෙය් ෙකොච්චර 
ඉඩම් පමාණයක් ෙකොපමණ කාලයකට බදු ෙදනවාද කියලා මම 
දැන ගන්න කැමැතියි.  

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
ගරු මන්තීතුමනි, බදු කාල සීමාව අවුරුදු 30යි. එහි අරමුණ 

ෙවලා තිෙබන්ෙන් ගාලු වරාෙය් රුවල් නැව්, විෙනෝද යාතා 
අලුත්වැඩියාව, නැව් නිෂ්පාදනය හා අදාළ පහසුකම් ස්ථාපිත 
කිරීමයි. ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 44ක් කියලා තමයි 
තිෙබන්ෙන්. ෙකොච්චර පමාණයක්ද කියලා නැහැ, මන්තීතුමනි. 
මම ඒ සඳහා පිළිතුරක් ලබා ෙදන්නම්.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ෙමහිදී  සී ගල්ෆ් ෂිප්යාඩ් ෙපෞද්ගලික සමාගම තමයි ශී ලංකා ව 
නිෙයෝජනය කෙළේ. අදාළ ආෙයෝජකයා ෙවලා තිෙබන්ෙන් Hadi 
Hamad Al Hammam Group of Saudi Arabia කියන 
ෙකොම්පැනිය. ෙම් රෙට් ආර්ථිකෙය් මර්මස්ථාන ෙම් විධියට දීර්ඝ 
කාලීනව බදු දීමට ෙහෝ විකිණීමට අපි විරුද්ධයි. ගාලු වරායද, 
හම්බන්ෙතොට වරායද, ෙකොළඹ වරායද, තිකුණාමල වරායද කියලා 
ෙවනසක් නැහැ. ඒවා රෙට් සංවර්ධනයට වැදගත් ස්ථාන. නමුත් 
2013 මැයි මාසෙය් දී අවුරුදු 30කට ගාලු වරාය භූමිය බදු ෙදන්න 
ෙමෙහම ගිවිසුමක් අත්සන් කරනෙකොට වරාය අධිකාරිෙය් 
සභාපතිවරයා වශෙයන් සිටිෙය් කවුද?  

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
ගරු මන්තීතුමනි, මට මතක හැටියට 2013 වසෙර්දී පියත් 

බන්දු විකම මහතා තමයි සභාපති වශෙයන් සිටිෙය්.  
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ෙම් විධියට එක එක වරාය ඇමතිවරුන් කටයුතු කරන 
කාලෙය්දී අෙප් වරාය ඉඩම් බදු ෙදමින් යනවා. සමහර විට එම 
කාලය අවුරුදු 30ක් ෙවන්න පුළුවන්; පනස් ගණනක් ෙවන්න 
පුළුවන්; අවුරුදු 99ක් ෙවන්න පුළුවන්. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් 
සම්පත් රැක ගැනීම සඳහා වරාය ඇමතිවරයා විධියට ඔබතුමාෙග් 
කාලය තුළදී ඔබතුමා ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන පියවර 
ෙමොනවාද? 

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
ගරු මන්තීතුමනි,  ෙම් වරායන්වල කළ යුතු කටයුතු දිහා 

බල නෙකොට සමහර ෙව්ලාවට අපට ෙපනී යනවා, ඒ සඳහා 
ආෙයෝජකයන් ෙගන්විය යුතුයි කියා. ෙම් වාෙග් ෙද්වල් විශාල 

301 302 

[ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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වශෙයන් සංවර්ධනය කරනවා නම් ෙහොඳ ආෙයෝජකයන් 
ෙගනැල්ලා ඉතාම වැදගත් විධියට ගිවිසුම් අත්සන් කෙළොත්, රටට 
පාඩුවක් ෙවන්ෙන් නැහැ කියා මම හිතනවා. හැබැයි, ඔබතුමා 
කියනවා වාෙග් සමහර ගිවිසුම් අත්සන් කරලා තිෙබන්ෙන් 
ශක්යතා වාර්තාවත් නැතුවයි. එවැනි තත්ත්වයක් අද නැහැ. අපි 
දැන් එන ආෙයෝජකයන් සම්බන්ධව  ෙකළින්ම තීරණ ගන්ෙන් 
නැහැ. අපි ආර්ථික කමිටුවට ෙයොමු කරනවා. ඒ වාෙග්ම කැබිනට් 
මණ්ඩලයට ෙයොමු කරනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ එන ශක්යතා වාර්තාවල ඇත්ත නැත්ත  
අපි ෙහොඳින් ෙසොයා බලනවා. ඒ හරහා තමයි අපි ෙම් අවස්ථාව 
ලබා ෙදන්ෙන්.  ආණ්ඩුවක් හැටියට ෙමොනම කාලයක වුණත් අපට 
ෙලොකු මුදලක් ෙගවන්න අමාරු නිසා තමයි ෙමවැනි ෙද්වල් 
කරන්ෙන්. මම ෙපෞද්ගලිකව හිතන ෙදයක් තමයි, ෙමවැනි 
ෙයෝජනා ෙගෙනනෙකොට, පුළුවන් නම් වරාය අධිකාරියට වැඩි 
ලාභ පමාණයක්  ලැෙබන විධියට; වැඩි ශක්ති පමාණයක් ලබා 
ගන්න පුළුවන් වන  විධියට ගිවිසුම් අත්සන් කෙළොත් ෙහොඳයි 
කියන එක. සමහර ආෙයෝජකයන් ඒකට කැමැති නැහැ. ඒ අනුව 
අපි යම් තීරණයක් ගන්නවා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් අවසාන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු ඇමතිතුමනි, අද ෙවනකම් ෙම් අත්සන් කරපු ගිවිසුම් කිසිවක් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභාගත කරලා නැහැ. ඒක වැරැදියි. [බාධා 
කිරීමක්] ඔබතුමාෙග් කාලෙය් දී ෙමොකක් ෙහෝ ගිවිසුමක් අත්සන් 
කරනවා නම්, ඒ සියලු ගිවිසුම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභාගත 
කරනවාය කියලා පාර්ලිෙම්න්තුවට  කියන්න ඔබතුමාට පුළුවන්ද? 

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම අමාත්යාංශය මා  භාර ගත්තාට 

පසුව තවම එවැනි ගිවිසුම් ගැන සාකච්ඡා කළා විතරයි. 
විෙශේෂෙයන්ම හම්බන්ෙතොට වරාය ගැන අපි දැන් සාකච්ඡා කර 
ෙගන යනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් ජනාධිපතිතුමාත්, අගමැතිතුමාත්  
දැනුවත් කරලා තිෙබනවා. ෙල්කම්වරුන්ෙග් කමිටුෙවන් ලබා ගත් 
පළමුවැනි වාර්තාව ඇමතිවරුන්ෙග් කමිටුවකට ඉදිරිපත් කර 
තිෙබනවා. අප දැන් ඒ පිළිබඳව අධ්යයනයක් කර ෙගන යනවා. ඒ 
සඳහා අප එක් එක්ෙකනාෙග් ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඒ 
හරහා එම වාර්තාව නීතිපතිතුමාට යන්නට ඕනෑ. 
නීතිපතිතුමාෙගන් කැබිනට් මණ්ඩලයට යන්නට ඕනෑ. කැබිනට් 
මණ්ඩලෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න ඕනෑ. ගිවිසුමක් අවසන් 
කරන්න ඉස්සර ඒ කියාදාමය අනිවාර්යෙයන්ම  කරනවා. 

 
ෙකොළඹ විශව්විද්යාලෙය් ආචාර්ය මණ්ඩලය :  

පුරප්පාඩු 
ெகா ம் ப் பல்கைலக்கழக விாி ைரயாளர்  குழாம் : 

ெவற்றிடங்கள் 
ACADEMIC STAFF OF COLOMBO UNIVERSITY: VACANCIES 
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4. ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 

(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ    

පශ්නය - (1): 
(අ) (i) ෙකොළඹ විශව්විද්යාලෙය් දැනට කියාත්මක පීඨ 

සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එහි කියාත්මක ෙදපාර්තෙම්න්තු සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එක් එක් පීඨවල හා ෙදපාර්තෙම්න්තුවල සිටිය යුතු 
සථ්ිර ආචාර්ය මණ්ඩලය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 

 (iv) සථ්ිර ආචාර්ය මණ්ඩලෙය් පුරප්පාඩු තිෙබ්ද; 

 (v ) එෙසේ නම්, පුරප්පාඩු සංඛ්යාව, එක් එක් පීඨය සහ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) ெகா ம் ப் பல்கைலக்கழகத்தில் தற்ேபா  

இயங்கிவ கின்ற பீடங்களின் எண்ணிக்ைக 
யா ; 

 (ii) அதில் இயங்கிவ கின்ற திைணக்களங்களின் 
எண்ணிக்ைக யா ; 

 (iii) ஒவ்ெவா  பீடத்தி ம் மற் ம் திைணக்களத் 
தி ம் இ க்கேவண் ய நிரந்தர விாி ைரயாளர்  
குழாம் ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (iv) நிரந்தர விாி ைரயாளர் குழாமில் ெவற்றிடம் 
நில கின்றதா; 

 (v) ஆெமனில், ெவற்றிடங்களின் எண்ணிக்ைக 
ஒவ்ெவா  பீடம் மற் ம் திைணக்களத்திற் 
கிணங்க ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked  the  Minister  of Higher  Education and 

Highways: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the  number of faculties  functioning  in the 
University of  Colombo at present; 

 (ii) the number of departments functioning  in 
it; 

 (iii) the  permanent  academic staff that should 
be there in each department and faculty, 
separately; 

 (iv) whether there are vacancies in  permanent 
academic staff; and 

 (v) if so, the number of  vacancies prevalent  in 
each faculty and department, separately? 

( b) If not, why? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා. 

(අ) (i) පීඨ 07කි. 

 (ii) ෙදපාර්තෙම්න්තු 48කි. 

 (iii) ඇමුණුම 01හි තීරු අංක 04 යටෙත් දක්වා ඇත. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (iv) ඔව්. 

 (v) ඇමුණුම 01හි තීරු අංක 05 යටෙත් දක්වා ඇත.  
ඇමුණුම සභාගත කරමි.  

(ආ) පැන ෙනොනඟී. 

 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

 (The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් පළමුෙවනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි. 

ගරු ඇමතිතුමනි, පාසල්වල ශිෂ්යයන්ට අනුව සාමාන්යෙයන්  
සිටිය යුතු ගුරු අනුපාතය 1:22ක් විය යුතුයි කියලා රෙට්  
අධ්යාපනඥයන් අතර පිළිගැනීමක් තිෙබනවා. එය ෙලෝක 
පරිමාණෙයන්ම විශ්වවිද්යාලවල පිළිගැනීම තිෙබන්ෙන් 1:10ක 
අනුපාතයකිනි. මම ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි, ෙකොළඹ 
විශ්වවිද්යාලෙය් ආචාර්ය - ශිෂ්ය අනුපාතය ෙකොපමණද කියලා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අඩුවක් තිෙබනවා. මම ඔබතුමාට ඊෙයත් පැහැදිලිව කිව්වා, 

ආචාර්යවරුන්ෙග් අඩුවක් තිෙබනවා කියලා. ඒකට ෙහේතුව තමයි 
අෙප් නිදහස් අධ්යාපනය ලබා ගත් ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් රට අත්හැර 
ගිහිල්ලා තිබීම. ගරු කථානායකතුමනි, අපි ෙම් අඩුව පියවා ගන්න 
visiting lecturersලා ගන්නවා. අඩු පාඩු තිෙබනවා, අපි 
පිළිගන්නවා.  

      
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ගරු අමාත්යතුමනි, මම ඊෙය් ඔබතුමාෙගන් විශ්වවිද්යාල 
ෙදකක් ගැන පශ්න ඇහුවා. ඔබතුමා පිළිතුරු දුන්නා. ඒ 
විශ්වවිද්යාල ෙදෙක්ම -ෙමොරටුව සහ  ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්යාල - 
ආචාර්ය හිඟ පුරප්පාඩු  208යි. දැන්, ෙකොළඹ විශ්වවිද්යාලෙය් 
පවතින ආචාර්ය හිඟයත් එකතු වුණාට පසුව පුරප්පාඩු 301යි. ගරු 
අමාත්යතුමනි, ෙම් අතරින් වැඩිම පුරප්පාඩු සංඛ්යාවක් තිෙබන්ෙන් 
ෙකොළඹ ෛවද්ය පීඨෙය් බව ඔබතුමාට ෙප්නවා. ෙකොළඹ ෛවද්ය 
පීඨය, ලංකාෙව් තිෙබන විශිෂ්ඨතම ෛවද්ය පීඨය. අපි ෙලෝකෙය් 
විශ්වවිද්යාල ගැන කථා කරනවා ෙන්. අෙප් විශ්වවිද්යාල 
පළමුෙවනි දාහ අතරත් නැහැ, ෙදදාහ අතරත් නැහැ, ආසියාෙව් 
ඉන්ෙනත් පළමුෙවනි පන්සීය අතර කියලා කියනවා ෙන්. ආණ්ඩුව 
දැන් ඔක්ෙකෝම ෙලෝකයට ෙගනියන්න ෙන් හදන්ෙන්. හැම 
ෙදයක්ම අන්තර්ජාතික level එකට ෙගනියන්න හදන්ෙන්. ෙම් 
පශ්නය විසඳන්න ඔබතුමා ෙග් වැඩ පිළිෙවළ ෙමොකක්ද?  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් රෙට් තිස ්අවුරුදු සිවිල් යුද්ධයක් 

තිබුණු බව ඔබතුමා දන්නවා. ඒ කාලෙය්දී ෙම් රෙට් හිටපු 

305 306 

[ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා] 

——————————— 
* ෙමම ඇමුණුම පුසත්කාලෙය් ද තබා ඇත.] 
   [இந்த இைணப்  ல் நிைலயத்தி ம் ைவக்கப்பட் ள்ள ] 
   [This annex is also placed in the Library.] 
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බුද්ධිමතුන් රට අතහැරලා ගියා. විශ්වවිද්යාල දියුණු කරන්න නම්, 
රටක සැබෑ සාමයක් තිෙබන්න ඕනෑ. උදාහරණයක් වශෙයන් 
සිංගප්පූරුවට නිදහස ලැෙබන  ෙකොට සිංගප්පූරුෙව් එක 
විශ්වවිද්යාලයක්වත් තිබුෙණ් නැහැ. නමුත්, අද සිංගප්පූරුෙව් 
විශ්වවිද්යාල ෙලෝකෙය් ෙහොඳම විශ්වවිද්යාල 10 අතර ඉන්නවා. ඒ 
නිසා මුලින්ම රටක සාමය තිෙබන්න ඕනෑ. උගත්, බුද්ධිමත් අයට 
ෙම් රෙට් ඉන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් තිෙබන්න ඕනෑ. 
විෙශේෂෙයන්ම යහ පාලනයක් තිෙබන්න ඕනෑ. 
යුක්තිගරුකභාවයක් තිෙබන්න ඕනෑ; නීතිගරුකභාවයක් 
තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ පරිසරය දැන් අපි හදාෙගන යනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් ඔබතුමා ඒ සම්බන්ධෙයන් පියවර 

ගන්නවා කියලා ද කියන්ෙන්? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපි ඒ සම්බන්ධෙයන් පියවර ගන්නවා. අද ෙලෝකෙය් තිෙබන 

රටවල් අතරින්, ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුව ආවාට පස්ෙසේ 
සංචාරකයින්ට ෙහොඳම රට  ලංකාව හැටියට බ්ලූම්බර්ග් ආයතනය 
විසින් නම් කරලා තිෙබන බව මම ගරු මන්තීතුමාට මතක් 
කරන්න කැමැතියි.   I want to tell the Hon. John Amaratunga 
also about that.  I have that information with me.  මා ළඟ ඒ 
ෙතොරතුරු තිෙබනවා.  ගරු ෙජෝන් අමරතුංග ඇමතිතුමාට  
ෙපන්වන්න මම ඒක ෙගනාවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒක එතුමා බලාවි.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒක ගරු ෙජෝන් අමරතුංග ඇමතිතුමාෙග් හැකියාව. මම 

එතුමාට සුභ පතනවා. මම ඒක mobile phone එකටත් දාෙගන 
ආවා එතුමාට ෙපන්වන්න. එතුමා ඒක දැකලා තිෙබනවා කියලා 
මට කිව්වා. ඒ නිසා අපට අවස්ථාවක් ෙදන්න. අපි ෙම්වා ටික ටික 
හදනවා.  

   
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, යුද්ධය අවසන් ෙවලා දැන් අවුරුදු 8ක් 

ෙවනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, රෙට් යහ පාලනය නැහැ කියලා 
ඔබතුමා පිළිගත්ත එක හරි. අපි ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටින්ෙන් 
ෙම් පශ්නය විසඳන්න කියලයි. ෙමොකද, ඒක තමයි ඔබතුමාෙග් 
job එක.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මම ඒක දන්නවා. 

      
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
එෙහම නම්, ඔබතුමා ෙමොනවාද කරලා තිෙබන්ෙන්? 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා ඒ සම්බන්ධෙයන් අවශ්ය පියවර ගන්න. 

      
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග ඇමතිතුමා යම් ෙදයක් කරලා 

තිෙබනවා. ඒක පත්තරවලත් ගියා.  
  
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අවශ්ය අය ඉදිරිපත් ෙවන්ෙන් නැත්නම් මට කරන්න ෙදයක් 

නැහැ. අනික් කාරණය තමයි, විශ්වවිද්යාලවල සාමය තිෙබන්න 
ඕනෑ. සමහර අය කැත්තට ෙපොල්ල වාෙග්යි විශ්වවිද්යාල තුළ 
හැසිෙරන්ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කියන්ෙන් ඉල්ලුම්කරුවන් නැහැ 

කියලාද? 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඉල්ලුම්කරුවන් නැහැ; no applicants. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඉල්ලුම්කරුවන් නැහැ කියලා තමයි ඔබතුමා කියන්ෙන්.  

  
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
There are no applicants. අද විශ්වවිද්යාලවල තිෙබන 

තත්ත්වය දිහා බැලුවාම ෙපෙනනවා, සාමකාමී වාතාවරණයක් 
තිෙබන බව. විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යයන්ට අවශ්ය හැම ෙදයක්ම අප 
දීලා තිෙබනවා. අප bursaries වැඩි කරලා තිෙබනවා; මහෙපොළ 
ශිෂ්යත්ව පමාණය වැඩි කරලා තිෙබනවා. අප laptop computers 
දීලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] Laptop computers ෙදන්ෙන් ඒක 
පියවන්න. 
 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

 (The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, - 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අප ඊෙය්ත් ඒ ගැන කථා කළා, ගරු මන්තීතුමා.  

 
     ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 

(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
 (The Hon. Bimal Rathnayake) 

හැම දාම visiting lecturersලා ගැන කියනවා. Visiting 
Parliamentariansලා දාලා පාර්ලිෙම්න්තුව පවත්වාෙගන යන්න  
බැහැෙන්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඒ කාරණය ෙකෙරහි අවධානය 

ෙයොමු කරන්න.  

 
විදුලිබල නාසත්ිය පිටු දැකීම : පියවර 

மின் விரயத்ைதத் த த்தல் : நடவ க்ைக 
ELIMINATION OF ELECTRICITY WASTAGE:  MEASURES 

989/’16 
5. ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 

(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (2): 

(අ) (i) ශී ලංකාෙව් විදුලි සම්ෙපේෂණ හා ෙබදා හැරීෙම් 
ජාලය තුළ තාක්ෂණික හා වාණිජමය වශෙයන් සිදු 
වන විදුලිබල නාසත්ිෙය් පතිශතය ෙකොපමණද; 

 (ii) එම නාසත්ිය පිටු දැකීම සඳහා ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය විසින් ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද; 

 (iii) එම නාසත්ිය අවම කිරීම සඳහා ලංකා විදුලි 
ෙපෞද්ගලික සමාගම විසින් ගනු ලබන පියවර 
කවෙර්ද; 

 (iv) ෙලෝකෙය් ෙවනත් රටවලට සාෙප්ක්ෂව, ශී 
ලංකාෙව් විදුලිබල නාසත්ිය ඉහළ අගයක් ගන්නා 
බව පිළිගන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) இலங்ைகயில் மின் பாிமாற்றல் மற் ம் 
விநிேயாக வைலயைமப்பில் ெதாழில் ட்ப 
ாீதியாக ம் வர்த்தக ாீதியாக ம் ஏற்ப கின்ற 
மின்சார விரயம் எத்தைன சத தம் என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  விரயத்ைதத் த ப்பதற்காக இலங்ைக 
மின்சார சைப எ க்கும் நடவ க்ைககள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  விரயத்ைதக் குைறப்பதற்காக இலங்ைக 
மின்சார தனியார் கம்பனி எ க்கும் 
நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) உலகத்தி ள்ள ஏைனய நா க டன் 
ஒப்பி ம்ேபா  இலங்ைகயில் மின்சார விரயம் 
மிக உயர் ெப மானமாக உள்ளெதன்பைத 
ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Power and Renewable Energy: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the percentage of the wastage of power 
occurring technologically and commercially 
within the electricity transmission and 
distribution network of Sri Lanka;  

 (ii) the measures being taken by the Ceylon 
Electricity Board to eliminate this wastage; 

 (iii) the measures being taken by the Lanka 
Electricity Company (Pvt) Ltd., to 
minimize this wastage; and 

 (iv) whether he acknowledges that the power 
wastage in Sri Lanka is at a higher value in 
comparison to other countries of the world? 

(b) If not, why? 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා. 

(අ) (i) සම්ෙපේෂණ හා ෙබදා හැරීම් ජාලය තුළ සිදු වන 
 විදුලිබල හානිෙය් පතිශතය සියයට 9.96කි. ෙම් 
පමාණය සැලකිය යුතු පමාණයකින් අඩු කර 
ගන්න ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයත්, LECO 
ආයතනයත් පසු ගිය කාලය තුළ සමත්ෙවලා 
තිෙබනවා.  

 (ii) ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් එම හානිය පිටු 
දැකීම සඳහා පහත පියවරයන් ගනු ලබයි. 

(අ) ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් සම්ෙපේෂණ හා 
පාෙද්ශීය ෙබදා හැරීම් සැලැසේම් දක්වා 
ඇති පරිදි දිවයින පුරා විහිදී ඇති සම්ෙපේෂණ 
හා ෙබදා හැරීම් ජාලය අඛණ්ඩව වැඩිදියුණු 
කිරීම. 

(ආ) පළාත්බදව පවතින ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලෙය් බලශක්ති කළමනාකරණ 
ඒකක ඇතුළු අෙනකුත් අංශ මඟින් සියලුම 
පළාත්හි බලශක්ති හානිය අවම කිරීෙම් 
වැඩසටහන් කියාත්මක කිරීම. 

විදුලිබල නාසත්ිය පිටුදැකීම සඳහා විදුලිබල 
මණ්ඩලය විවිධ පියවර ෙගන තිෙබනවා, 
ගරු කථානායකතුමනි. විදුලිබල 
මණ්ඩලයට අමතරව අෙප් තවත් 
ෙබදාහැරීෙම් ආයතනයක් තිෙබනවා. ඒක 
තමයි, ලංකා විදුලි ෙපෞද්ගලික සමාගම. 
ලංකා විදුලි ෙපෞද්ගලික සමාගම කරන්ෙන් 
ෙබදා හැරීම -distribution- පමණයි. ඔවුන් 
transmission කරන්ෙන් නැහැ.  

 (iii)   2015 වර්ෂෙය් වාර්තා වූ විදුලි ශක්ති හානිය සියයට 
4ක් ෙව්. ෙමම දර්ශකය ඉතා පශසත් අගයක් වන 
අතර, හානිය පාලනය කිරීම සඳහා ලංකා විදුලි 
ෙපෞද්ගලික සමාගම මාර්ග තුනක් අනුගමනය කර 
තිෙබනවා. ඒවා ෙමෙසේයි. 

(අ) ශක්ති හානිය මාසිකව ගණනය කරමින් 
සිටීම හා ඒවා ගැන පසුවිපරම් කිරීම. 

(ආ) හානිය වැඩි උපෙපොළවල ශක්ති විගණනය - 
energy audit - කිරීම.  

 (ඇ) අනවසර විදුලිය ලබාගැනීම් පිළිබඳව 
පරීක්ෂණ ෙකොට නීති මඟින් කටයුතු කිරීම.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් අනවසර විදුලිය 
ලබාගැනීම් හරහා සිදු වන නාසත්ිය කලින් 
පධානම පශන්යක් ෙවලා තිබුණා. හුඟක් 
 පෙද්ශවල ජනතාව අවිධිමත් ෙලස වයර් 
සම්බන්ධ කරලා -එයට අපි කියන්ෙන් 
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ෙකොකු ගහනවා කියායි.- විදුලිය අරෙගන 
තිබුණා. ෙම් තත්ත්වය දැන් සම්පූර්ණෙයන් 
නැති ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද, ෙම් යහ 
පාලන රජය බලයට පත් වුණාට පසුව 
රුපියල් බිලියන 5කට වැඩි මුදලක් වියදම් 
කරලා නිවාස ඒකක 255,000ක සිටින 
දුප්පත්ම අහිංසක මිනිසුන්ට මූලික 
ෙගවීමක්වත් නැතිව විදුලිය ලබාෙදන්න 
අපට පුළුවන්කම ලැබුණා. එම නිසා දැන් 
ෙකොකු ගැසීම් සිදු වන්ෙන් නැහැ. ඉතාම 
අල්ප වශෙයන් තමයි එවැනි ෙද්වල් සිදු 
වන්ෙන්. එම නිසා විදුලිය නාසත්ිය 
සෑෙහන්න අවම ෙවලා තිෙබනවා.  

 (iv)    ෙලෝකෙය් ෙබොෙහෝ රටවල් සමඟ සංසන්දනය 
කිරීෙම්දී ෙමය අඩු අගයක් ගන්නවා, ගරු 
මන්තීතුමනි.  

(ආ)  පැන ෙනොනඟී. 

 විදුලිබල මණ්ඩලෙය් බල පෙද්ශවල සියයට 9.9යි;  LECO 
බල පෙද්ශවල සියයට 4යි කියලා කියන්ෙන් සාෙප්ක්ෂව අඩු 
පමාණයක්. නමුත් ගරු මන්තීතුමනි, නියඟයක් ඇවිල්ලා තිෙබන 
ෙම් කාල සීමාව තුළ විදුලි බලය පරිෙභෝජනය කිරීම පැත්ෙතන් 
විශාල වග කීමක් පාරිෙභෝගිකයන්ටත් තිෙබනවා. අපි විදුලි බිල 
ෙගව්වත්, විදුලිය ඒකක 180 දක්වා පරිෙභෝජනය කරන්නා වූ 
පාරිෙභෝගිකයන්ට රජය විදුලිය සපයන්ෙන් නිෂ්පාදන වියදමට 
වඩා අඩු මුදලකට. එවැනි තත්ත්වයක් තුළ ඉතාමත් දුෂ්කර 
කාලෙය් විදුලිය අවම ෙලස පරිෙභෝජනය කිරීම කාෙග්ත් 
යුතුකමක් වනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, දැන් අපට වැසි ලැබුණත් තවමත් 
විදුලිබලය නිපදවන ජලාශවලට පමාණවත් ජල පමාණයක් ලැබී 
නැහැ. එම නිසා අපි විදුලිය පරිෙභෝජනය කිරීම ගැන විෙශේෂෙයන් 
කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් උපෙදස් පරිදි 
කාරණා ෙදකක් පිළිබඳව අපි දැන් පියවර අරෙගන තිෙබනවා. 
රජෙය් ආයතනවල වායු සමීකරණ යන්ත ෙසන්ටිෙගේඩ් අංශක 26 
තබා ගැනීමට අපි උපෙදස් දීලා තිෙබනවා. ෙසන්ටිෙගේඩ් අංශක 26 
තුළ අපහසුවක් නැතිව කටයුතු කරන්න පුළුවන්;  වායු 
සමීකරණෙයන් බලාෙපොෙරොත්තු වන පරමාර්ථ ඉෂ්ට වනවා. එම 
නිසා මම රජෙය් ආයතනවලට රජෙය් නියමය මතක් කරන ගමන් 
ෙපෞද්ගලික අංශෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා, ආදර්ශවත් වීම සඳහා 
ෙසන්ටිෙගේඩ් අංශක 26 තමන්ෙග් වායු සමීකරණ යන්ත ද තබා 
ගන්න කියලා. එමඟින් විශාල විදුලි පමාණයක් ඉතිරි කර ගන්න 
පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම විදුලිය නාස්ති වන සූතිකා බල්බ ෙවනුවට ඉතා 
කාර්යක්ෂමව විදුලිය ලබා දීමට හැකි වන LED  bulbs හඳුන්වා 
දීමටත් අප පියවර ෙගන තිෙබනවා.  

ඒකක 1-30 දක්වා භාවිත කරන පාරිෙභෝගිකයන්ට ෙවොට්ස්  9  
LED බල්බ ෙදකක්, ඒකක 30-60 දක්වා බල්බ 3ක් , ඒකක 60-90 
දක්වා බල්බ 4ක් වශෙයන් මූලික ෙගවීමක් නැතිව විදුලිබල 
මණ්ඩලෙයන් සහ LECO ආයතනය මඟින් ඉක්මනින් ලබා 
ෙදන්න අපි කටයුතු කරනවා. ඒ හරහා විදුලිය අර පිරිමැස්ෙමන් 
භාවිත කිරීමට පාරිෙභෝගිකයා පුරුදු කරන්න පුළුවන් ෙවනවා. ඒ 
නිසා ගරු කථානායකතුමනි, මම ඉල්ලා සිටිනවා අෙප් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් සියලුම විදුලි බල්බ LEDවලට මාරු කරන්න 
කියලා. ෙමොකද, CFL ඉඳලා LEDවලට මාරු කළත් සියයට 50ක 
ඉතිරියක් තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් රටින් සූතිකා බල්බ 
සම්පූර්ණෙයන් ඉවත් කිරීම තුළ විතරක් අපට ෙමගාෙවොට්ස් 180ක් 
ඉතිරි කර ගන්න පුළුවන්. CFLවල ඉඳලා LEDවලට ගිෙයොත් 
තවත් ෙමගාෙවොට්ස් 300ක විතර විදුලිය පමාණයක් අපට ඉතිරි 
කර ගන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා, ගරු කථානායකතුමනි. ෙම් 
පශ්නය ඇසීම ගැන මම ගරු මන්තීතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය. ඉතාම 

පැහැදිලි, ෙහොඳ උත්තරයක් ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් පථමෙයන්ම 
මම අෙප් ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 
ඔබතුමා පිළිගත්තා  LECO බල පෙද්ශෙය් සියයට 4ක විදුලිය 
නාස්තියක්; අපෙත් යාමක් තිෙබන බවත්, අෙනකුත් ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය යටෙත් පවතින පෙද්ශවල සියයට 9.9ක 
විදුලිය නාස්තියක් තිෙබන බවත්. ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, 
එතැනදී මම දකින ෙද් තමයි, මම දන්නා විධියට LECO  බල 
පෙද්ශවල සියයට 100ක්ම තිෙබන්ෙන් aluminum conductors 
ෙනොෙවයි, aerial bundled conductors. එතෙකොට  විදුලිබල 
මණ්ඩලය මඟින් පාලනය කරන අතිමහත් බහුතරයක් පෙද්ශවල 
aluminum conductors ෙවනුවට aerial bundled conductors  
ෙයොදන්න අපට පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම විදුලිය අපෙත් යන තවත් 
කමයක් තමයි අධිසැර රැහැන් මාර්ගවල insulators නඩත්තු 
ෙනොවීම. ඒවා නිතරම arc ෙවනවා. එතෙකොට විදුලිය අපෙත් 
යාමක් ෙවනවා. ඒ නිසා ඒවාෙය් නඩත්තුව වැඩි කර ගැනීම 
අවශ්යයි. ඊට අමතරව joints  දමලා තිෙබන ෙගොඩක් තැන්වල  
ඇලුමිනියම් කම්බිවලින් ඔතලා temporary joints  තමයි  දමලා 
තිෙබන්ෙන්.  ෙම්වාට crimp කරලා ෙහොඳ නිවැරැදි බැඳුම් දමන්න 
පුළුවන් නම්, ඒ joints දමන්න තිෙබනවා නම් ඒෙකනුත් අඩුකර 
ගන්න පුළුවන්. එතෙකොට ඔබතුමාට අර පෙද්ශවලත් සියයට 9 
සිට සියයට 4 දක්වා අඩු කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ සඳහා 
ඔබතුමාට විශාල මුදල් පමාණයක් අවශ්යයි. ඒ මුදල් පමාණය 
ෙසොයාෙගන aerial bundled conductorsවලට යන්නත්, නඩත්තු 
කටයුතුවලට යන්නත් කමෙව්දයක් තිෙබනවාද?  

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමනි. ෙම් විෂයය පිළිබඳව 

සැලකිය යුතු අවෙබෝධයක් ඔබතුමාට තිෙබන බව ෙපෙනනවා. 
ඔබතුමා දැනුවත්ව ෙම් පශ්න ඇසීම පිළිබඳව සත්ුතිවන්ත වනවා. 
ඇත්ත වශෙයන්ම ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල පෙද්ශවලත් ආවරණය 
කරන ලද විදුලි වයර් ෙයදීම දැන් ආරම්භ කර තිෙබනවා. විශාල 
වශෙයන් එය සිදු වනවා. ඒ වාෙග්ම ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවත් 
ෙම් සඳහා උපකාර කරනවා. ෙමය, රට ෙපොදුෙව් යම් අර්බුදයක 
සිටින ෙමොෙහොතක්. ඒත් විදුලිබල ක්ෙෂේතෙය් දියුණුව උෙදසා ඒ 
වැඩ පිළිෙවළ කිසිම අඩුපාඩුවක් ෙනොමැතිව ඉදිරියට ෙගන 
යනවා. ඒ වාෙග්ම ඔබතුමා සඳහන් කළ ආකාරයට අධිබල 
රැහැන්වල, ඒ කියන්ෙන් transmission කරන අධිබල රැහැන්වල 
නඩත්තුව ෙනොමැති වීම ඉතා බරපතල පශ්නයක්. එම නිසා ශක්ති 
හානියට අමතරව තවත් පශ්නත් සිද්ධ වනවා. සම්පූර්ණ බිඳ වැටීම් 
පවා සිදු ෙවන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි ඒ 
පිළිබඳව විෙශේෂ උනන්දුවක් ඇතිව කටයුතු කරනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම මුහුදු බඩ පෙද්ශවලට අපි වැඩි අවධානයක් ෙයොමු 
කර තිෙබනවා. 

      
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ඔබතුමන්ලා ෙම් දිනවල 

ෙමගා ෙවොට් 60ක හදිසි විදුලිය මිලදී ගැනීමට ෙටන්ඩරයක් 
කියාත්මක කළ බව මා දන්නවා. මා දන්නා විධියට එක ඒකකයක්  
සඳහා රුපියල් 29කට තමයි එම ෙටන්ඩරය ගිහින් තිෙබන්ෙන්. 
ඉස්ෙසල්ලාම ස්තුතිවන්ත වනවා, ෙමවැනි අඩු මිලකට හදිසි 
විදුලිය මිලදී ගැනීම ගැන. අපි දන්නවා, පසු ගිය කාලෙය් හදිසි 
විදුලිය මිලදී ගැනීම් කෙළේ රුපියල් තිස් ගණන්වලටය, රුපියල් 
හතළිස් ගණන්වලටය කියලා. මීට අවුරුදු 10කට, අවුරුදු 12කට 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කලින් ඊට වඩා එහා ගිය මිල ගණන්වලට විදුලිය මිලදී ගැනීම් සිදු 
වුණා. රුපියල් 60ට, රුපියල් 70ට විදුලිය මිලදී ගත් කාලයකුත් 
තිබුණා. ඇමතිතුමාත්, නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාත්, අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්තුමාත් විනිවිදභාවයකින් යුතුව ෙම් කටයුත්ත කරලා ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලයට ෙබොෙහොම වාසිදායක මිලකට ෙමගා ෙවොට් 
60ක විදුලිය ලබා ගැනීමට කටයුතු කිරීම ගැන එතුමන්ලාට 
ස්තුතිවන්ත වනවා. ඔබතුමන්ලා ෙකොපමණ කාලයකට ෙම් හදිසි 
විදුලිය මිලදී ගැනීම් කරන්න කටයුතු කරනවාද? ඒ වාෙග්ම ඒ 
හදිසි මිලදී ගැනීම්වලට අමතරව දැනට තිෙබන ජලාශවල වතුර 
කළමනාකරණය කරන්න, අනිකුත් විදුලි බලාගාර ෙම් පද්ධතිය 
තුළ ස්ථාවරව ඉදිරියට ෙගන යන්න තිෙබන වැඩ පිළිෙවළ 
ෙමොකක්ද? 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු මන්තීතුමනි, පළමුවන කාරණය, අපි ෙමගා ෙවොට් එකක් 

මිලදී ගත්තත්, ඒ මිලදී ගන්ෙන් තරගකාරී මිල ගණන් අනුව 
පමණයි, ෙටන්ඩර් කාර්ය පටිපාටිය අනුව පමණයි. ඒක අපි 
පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ඒ ෙටන්ඩර් කාර්ය පටිපාටිය, 
විනිවිදභාවෙයන් යුතු ෙටන්ඩර් කාර්ය පටිපාටියක් බවට පත් කර 
ගන්න අපි කටයුතු කරනවා. ඔබතුමාට මා කියන්න  ඕනෑ, ෙම් 
හදිසි මිලදී ගැනීම්වලදී අපට රුපියල්  29ක  මිලක් ලැබුණු බව. 
ඇත්තටම අපි අවුරුදු 20ක් සඳහා ඇති කර ෙගන තිෙබන ඇතැම් 
ගිවිසුම්වලට අනුව රුපියල් තිස්පහ, හතළිහ ෙගවනවා. එෙසේ 
තිබියදී   හදිසි මිලදී ගැනීම් සාෙප්ක්ෂව අඩු ෙවනවා. ෙමයින් 
කියන්ෙන් නැහැ, හදිසි මිලදී ගැනීම්වලින් දිගටම පද්ධතියක් 
පවත්වාෙගන යන්නට පුළුවන්ය කියා.  ෙමවැනි මිලක් අපට 
ලබාගන්නට පුළුවන් වුෙණ් හදිසි වුණත් නිසි  විනිවිදභාවෙයන් 
යුතු කාර්ය ප ටිපාටියක් අනුගමනය කිරිම නිසා; තරගකාරී කියා 
පටිපාටියක් අනුගමනය කිරීම නිසා. එම නිසා ෙම්වාට අපි වග 
කියනවා. කිසිම විදුලිය මිලදී ගැනීමක් තරගකාරි ෙටන්ඩර් 
පටිපාටිෙයන් ෙතොරව අපි කරන්ෙන් නැහැ. අපි ඉතාම 
විනිවිදභාවෙයන් ඒ කටයුතු කරනවා.  

දැනට අපි මාස හයකටයි මිලදී ගැනීම් කර තිෙබන්ෙන්. 
එතැනින් ඔබ්බට යන්නට බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. මැයි 
මාසය වන ෙකොට පමාණවත්  වැසි  ලැෙබ්ය කියා අපි අෙප්ක්ෂා 
කරනවා. ඒත් එක්කම ෙමම සම්පූර්ණ පද්ධතිය ආරක්ෂා කර 
ගැනීම සඳහා ජල විදුලිය භාවිත කිරීම පිළිබඳව අපට යම් යම් 
සීමාවන් තිෙබනවා. දැනටමත් ඉතාමත් අඩු මට්ටමකට පත් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. එම නිසා ගරු මන්තීතුමනි, අපි අලුත් තාක්ෂණික 
කම මගින් frequency control    සඳහා අෙප් තිෙබන ජලවිදුලි 
ෙනොවන ෙවනත් බලාගාර පාවිච්චි කර පද්ධතිය පවත්වා ෙගන 
යන්නටයි උත්සාහ කරන්ෙන්. අසීරු තත්ත්වයකයි අපි තවම 
ඉන්ෙන්. එම නිසායි මම ජනතාවෙගන් ඉල්ලා සිටින්ෙන් 
විදුලිබලය පරිෙභෝජනය අවම කිරීෙමන් අපට සහාය ෙදන්නය 
කියා.  

       
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් ඔබතුමා කිව්වා, ෙම් සියලුම ෙද්වල් 
ෙටන්ඩර් කමයට ෙවන්ෙන් කියා. ඒක ෙහොඳයි. නමුත් එක 
පශ්නයක් තිෙබනවා. පසු ගිය කාලෙය් ඔබතුමන්ලා ෙමගාෙවොට් 
10 බැගින් වූ සුළං විදුලි බලාගාර  ෙදකකට  ෙටන්ඩර් කැඳවීමක් 
කළා. ඊට පස්ෙසේ ඔබතුමන්ලා සූර්ය විදුලි බලාගාර කිහිපයකටත් 
ෙටන්ඩර් කැඳවීම  කර ෙගන යනවා.  

පසු ගිය කාලෙය් ෙනොෙයක් ෙහේතුන් නිසා අවුරුද්දක් අවුරුදු 
එකහමාරක් ෙම් සුළං ෙහෝ සූර්ය විදුලි බලාගාර අපට හදන්නට 
බැරිව ගියා. නමුත් ෙම් ෙමගාෙවොට් දහෙය් ෙටන්ඩර් ෙදක open  
කර දැන් හුඟක් කල්. නමුත් තවම ෙම් භූමිෙය් ෙම් ඉදි කිරීම සිද්ධ 
ෙවන්ෙන් නැහැ. මා අහන්ෙන් ෙම් සඳහා ඇති පමාදය ෙමොකක්ද 
කියායි. එෙසේ නැත්නම් විදුලිබල මණ්ඩලෙයන් ස්ථාවර මිලක් 
නියම කර,  -ඉස්සර තිබුණා වාෙග් අධික මිලකට ෙනොෙවයි. ෙම් 
සඳහා නිපුණතාවක් තිෙබන ව්යාපාරිකයන් පිරිසක් ඉන්නවා.- ෙම් 
ෙද්ශීය ව්යාපාරිකෙයෝ පිරිසට  තමන්ෙග් ව්යාපාර තුළින් ඉක්මනට 
විදුලිබලය ලබා දීමට කමෙව්දයක් හැදුෙවොත් ඊට වඩා ඉක්මන්ය 
කියා මා ෙයෝජනා කෙළොත් ඒ පිළිබඳව  ඔබතුමා  දරන මතය 
ෙමොකක්ද? 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු මන්තීතුමා ඔබතුමා කියන පළමුවන කාරණයට පිළිතුර 

කියන්නම්. කලින් අපි සුළං විදුලිබලය අපි මිලදී ගත්ෙත් ඒකකයක් 
රුපියල් 19කට. අෙප් රජය ආවාට පස්ෙසේ පළමුවන වතාවට 
තරගකාරී මිල ගණන් කැඳවා ෙමගාෙවොට් 10 බැගින් වූ බලාගා ර 
ෙදක සඳහා විදුලි ඒකකයකට රුපියල් 12.29ක තරම් අවම මිලකට 
අපි විදුලිබලය ලබා ගත්තා. ඒක ෙලොකු ජයගහණයක්. ඒ 
කමෙව්දය අපි ඉස්සරහට ෙගන යනවා.  

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාට මතක ඇති, අපි ඒ 
ෙටන්ඩරය කැඳවන ෙකොට  සමහර ආයතන කිව්වා, "ෙටන්ඩර් 
කැඳවන්න එපා. එෙහම කෙළොත් කවදාවත් අඩු මිලක් ගන්න 
බැහැ" කියා. නමුත් අපි ඔප්පු කර ෙපන්වා  තිෙබනවා, ඒකකයක් 
රුපියල් 12.29ට ගන්න පුළුවන්ය කියා. එම නිසා ෙටන්ඩර් 
කැඳවීම ෙහොඳයි. ඒ වාෙග්ම එම බලාගාරයට ලබන 28 වන  
ෙසනසුරාදාට මුල්ගල තියන්නට නියම කර තිබුණා. නමුත් යම් 
පාෙයෝගික පශ්නයක් නිසා අප එය සුළු කාලයකට කල් දමා 
තිෙබනවා. ලබන ෙසනසුරාදා, 28ෙවනි දායි මුල් ගල් තියන්නට 
තිබුෙණ්. නමුත් ඒ වැෙඩ් ෙකෙරනවා.  

ඊළඟට ඔබතුමාට දැනගන්නත්, රටට දැනගන්නත් මම 
කියන්නට කැමැතියි ෙමගාෙවොට් 1 බැගින් වූ සූර්ය බලාගාර 60ක් 
සඳහා ෙටන්ඩර් ෙපබරවාරි මාසෙය් මැද අනිවාර්යෙයන්ම කැඳවන 
බව. ෙම් වන විට ෙටන්ඩර් ෙල්ඛන සකස් කිරීෙම් කටයුතු අවසන් 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙපබරවාරි මාසෙය් මැද ෙමගාෙවොට් 1 බැගින් වූ 
රට පුරාම පැතිෙරන බලාගාර 60ක් සඳහා අපි ෙටන්ඩර් 
කැඳවනවා. අපි රුපියල් 18.37ක benchmark එකක් තියලා 
තිෙබනවා. ඊට අඩු මිලක් අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අපි අඩුම 
මිලකටයි ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්.  

තවමත් සුළං සහ සූර්ය බලය පිළිබඳ මිල ස්ථාවර ෙවලා නැහැ. 
ව්යාපාරිකෙයෝ කියන්ෙන් ඔවුන්ට වාසිදායක මිල ගණන්. නමුත් 
අමාත්යාංශය හැටියට අපි රට ෙවනුෙවන් කථා කරන්ෙන්. ෙමොකද, 
ෙම් ගිවිසුම් අවුරුදු 20කට අත්සන් කරන්ෙන්. අපි ශත 25ක් ෙහෝ 
වැඩිෙයන් එකඟ ෙවලා තිබුෙණොත් අවුරුදු 20ක් ගත වන විට 
බිලියන ගණනක පාඩුවක් රටට ෙවනවා. ෙව්ගය මදිකමක් තිෙබන 
බව මම පිළිගන්නවා. නමුත් සුළං බලය සහ සූර්ය බලය පිළිබඳ ශී 
ලංකාව තුළ ෙවෙළඳ ෙපොළ මිල ස්ථාවර ෙවනකම් අපට එවැනි 
ස්ථාවර මිලකට යන්නට බැහැ. අපි ඉක්මනින්ම සුළු සහ මහා 
පරිමාණ ෙටන්ඩර් කිහිපයක් කරලා මිල ගණන් ෙත්රුම් අ රෙගන 
ඊළඟට ඒ පතිපත්තිෙය් සමාෙලෝචනයක් බලන්නට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
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[ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා] 
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පශ්න අංක 6 - 997/'16-(2), ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල 
මහතා. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ඒ පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට 
පිළිතුරු දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 

පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 7 - 1018/'16 - (2), ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර 

මහතා. 
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නය අහනවා. [බාධා 

කිරීමක්] 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Disturb කරන්නට එපා. සියලුෙදනාම ෙම් සභාෙව් ගරුත්වය 

ආරක්ෂා කරන්නට ඕනෑ. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ලබාදීම සඳහා 
සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

   

පින්නවල අලි අනාථාගාරය : විසත්ර 
பின்னவல யாைனகள் சரணாலயம் : விபரம் 

PINNAWALA ELEPHANT ORPHANAGE: DETAILS 
 

1073/’16 
10. ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 

(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශන්ය - 

(1) : 

(අ) (i) පින්නවල අලි අනාථාගාරෙයහි දැනට සිටින අලි 
ඇතුන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) පින්නවල අලි අනාථාගාරය හැරුණු විට, ෙවනත් 
අලි අනාථාගාරයක් අලුතින් පිහිටුවීමට සැලසුම් 
කර තිෙබ්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, ඒ කවර පෙද්ශයකද;  

 (iv) ඒ සඳහා අලි ඇතුන් පින්නවල අලි 
අනාථාගාරෙයන් ලබා ගන්ෙන්ද; 

 (v) එෙසේ නම්, ඒ ෙකොපමණ සංඛ්යාවක්ද; 

 (vi) ෙම් නිසා පින්නවල අලි අනාථාගාරයට පවතින 
ජනපියත්වයට, දියුණුවට හා පැවැත්මට හානියක් 
සිදු විය හැකි බව පිළිගන්ෙන්ද; 

 (vii) එෙසේ නම්, එම හානිය වැළැක්වීමට ගනු ලබන 
කියාමාර්ග කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දැනුම් ෙදන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

வ வாதார அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் 
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) பின்னவல யாைனகள் சரணாலயத்தில் 
தற்ேபா ள்ள யாைனகளின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) பின்னவல யாைனகள் சரணாலயத்ைதத் தவிர 
மற் ெமா  யாைனகள் சரணாலயத்ைத 
அைமப்பதற்கு திட்டமிடப்பட் ள்ளதா; 

 (iii) ஆெமனில், அப்பிரேதசம் யா ; 
 (iv) இதற்கான யாைனகள், பின்னவல யாைனகள் 

சரணாலயத்தி ந்  
ெபற் க்ெகாள்ளப்பட ள்ளனவா; 

 (v) ஆெமனில், அவ்ெவண்ணிக்ைக யா ; 
 (vi) இதன் காரணமாக பின்னவல யாைனகள் 

சரணாலயத்தின் பிரபல்யம், வளர்ச்சி மற் ம் 
அதன் இ ப்  பாதிக்கப்படக்கூ ம் என்பைத 
ஏற் க்ெகாள்வாரா; 

 (vii) ஆெமனில், இப்பாதிப்ைபத் தவிர்ப்பதற்காக 
எ க்கப்ப ம் நடவ க்ைககள் யாைவ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Sustainable Development and 
Wildlife: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the number of elephants and tuskers live in 
the Pinnawala Elephant Orphanage;  

 (ii) whether plans have been made to start 
another elephant orphanage anew in 
addition to the Pinnawala Elephant 
Orphanage; 

 (iii) if so, where it will be located; 

 (iv) whether elephants for the new orphanage 
will be obtained from the Pinnawala 
Orphanage; 

 (v) if so, how many are expected to be so 
obtained; 

 (vi) whether he accepts that the popularity, 
development and existence of the 
Pinnawala Orphanage can be adversely 
affected owing to this activity; and 

 (vii) if so, what measures will be taken to 
prevent this harm? 

(c) If not, why? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය (තිරසර සංවර්ධන හා 
වනජීවි නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன - வ வாதார 
அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena - Deputy Minister of 
Sustainable Development and Wildlife) 
ගරු කථානායකතුමනි, තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ලබා ෙදනවා. 

(අ) (i) පින්නවල අලි අනාථාගාරෙය් අලි 88 ෙදෙනක් 
දැනට ජීවත් ෙවති.  

 (ii) ෙවනත් අලි අනාථාගාරයක් පිහිටුවීමට ෙම් දක්වා 
සැලසුම් කර නැත. නමුත්, අලි ඇතුන් ෙපරහැර 
සඳහා පුහුණු කිරීෙම් මධ්යසථ්ානයක් පිහිටුවීමට 
සැලසුම් කර ඇත. 

 (iii) අලි පුහුණු කිරීෙම් මධ්යසථ්ානය කුරුණෑගල 
පන්නල පෙද්ශෙය් පිහිටුවීමට ෙයෝජනා වී ඇත. 

 (iv) අලි පුහුණු කිරීම සඳහා පින්නවල අලි 
අනාථාගාරෙය් අලි ඇතුන් ලබා ගැනීමට 
ෙයෝජිතය. 

 (v) 5 සිට 35 දක්වා සංඛ්යාවක් පුහුණු කිරීමට 
ෙයෝජිතය. 

 (vi) නැත. 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

පින්නවල අලි අනාථාගාරය ආශිතව අක්කර 80කට වඩා වැඩි 
ඉඩම් පමාණයක් අත්පත් කර ෙගන තිෙබනවා. ෙම් ඉඩම් තිෙබද්දි 
 ෙපරහැර සඳහා අලි ඇතුන් පුහුණු කිරීෙම් මධ්යස්ථානයක් ෙවනත් 
ස්ථානයක පිහිටුවීමට බලාෙපොරාත්තු ෙවන්ෙන් ඇයි? සියයට 35ක් 
පමණ සංචාරකයන් එන ස්ථානෙය් නැතිව ෙවනත් තැනක එම 
මධ්යස්ථානය ආරම්භ කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ඇයි? 
ඇයි, එම ස්ථානෙය්ම එම මධ්යස්ථානය ආරම්භ කරන්න බැරි?  

 
ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පිළිබඳව අෙප් ගරු අමාත්යතුමාත් එක්ක 

සාකච්ඡා කරලා ඔබතුමාට නැවත පිළිතුරක් ලබා ෙදන්න කටයුතු 
කරන්නම්. 

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අමාත්යතුමා සභා ගර්භයට 
පැමිෙණනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අමාත්යතුමනි, ඔබතුමා එම අතුරු පශ්නයට පිළිතුරු 

ෙදනවාද? 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා (තිරසර සංවර්ධන 
හා වනජීවි අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா - வ வாதார 
அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  
Sustainable Development and Wildlife) 
ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමියම පිළිතුරු ෙදයි. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. 

 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම අතුරු පශ්නය නැවත ගරු 

අමාත්යතුමා ෙවත ෙයොමු කරන්න මට අවස්ථාවක් ලබා ෙදන්න 
පුළුවන්ද? 

 
ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
ගරු අමාත්යතුමනි, ගරු මන්තීතුමා අහන්ෙන් පින්නවල- 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
"පින්නවල අලි අනාථාගාරය කටුගම්ෙපොළට ෙගනි යන්න 

හදනවා කියන එක ඇත්තද?" කියලායි අහන්ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පන්නලට. 

 
ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
ගරු අමාත්යතුමනි, ඔබතුමා ඒකට උත්තරයක් ෙදන්න. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, පින්නවල අලි 90 ගණනක් ඉන්නවා. 

එතැන විශාල පශ්නයක් ෙවලා තිෙබනවා. පාලනය කරන්න බැරි 
තත්ත්වයට ඇවිල්ලා තිෙබනවා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
කටුගම්ෙපොළට ෙගනියනවාද? 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
නැහැ. කටුගම්ෙපොළට ෙනොෙවයි. අද තිෙබන පශ්නය 

බැලුෙවොත්, අද පැමිණිලි ෙදකක් ආවා. අද ගිරිඋල්ෙල් ස්ථානයකදී 
අලිෙයකුට හිරිහැර කරලා වැටිලා. මම ෛවද්ය කණ්ඩායමක් 
යවනවා. ෙම්ක විශාල පශ්නයක්. දුප්පත් පන්සලක් ෙහෝ 
ෙකෝවිලක් ෙපරහැෙර් ෙගනියන්න අලිෙයක් ඉල්ලුෙවොත් අපි 
ෙදන්න ඕනෑ. එවැනි ෙදයක් අද නැහැ. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
කටුගම්ෙපොළට ෙගනියන්ෙන් නැහැ ෙන්ද? 
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ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
පතිපත්තිමය තීරණයක් ගත්තාම එතැනට ෙගනියනවා. 

කටුගම්ෙපොළ කියන්ෙන්, ශී ලංකාෙව්ම ස්ථානයක් ෙන්. 
කටුගම්ෙපොළ ද, මාකඳුර ද ෙකොෙහේ හරි කියන තැනක එම 
ස්ථානය පිහිටුවන්න ඕනෑ. රජයක් විධියට පතිපත්තිමය තීරණයක් 
ගත්තාම ඒෙක් පශ්නයක් නැහැ. ඊෙය් කැබිනට් මණ්ඩය රැස්ෙවලා, 
අම්මලා මරලා නීති විෙරෝධීව අල්ලා ගත්ත අලි ගැන ෙසොයා 
බලන්න ගරු සරත් අමුණුගම මැතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් 
කමිටුවක් පත් කළා.  

රහස්  ෙපොලීසියයි, නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවයි ඊළඟ සතිෙය් 
අවසාන වශෙයන් තීරණයන් අරෙගන ඒ සම්බන්ධෙයන් අවශ්ය 
කටයුතු කරයි. අපට ෙලොකු පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒ අලි ඒ 
ස්ථානෙය් අවුරුදු පහක් රැක බලාෙගන ඉන්න බැහැ. එවැනි අලි 
හතළිස් ගණනක් ඉන්නවා. ඒ ෙවනුෙවන් අපි විශාල වියදමක්  
දරනවා. ඒ අය අෙප් භාරෙය්යි ඉන්ෙන්. හරියට හිරකරුවන් 
බලාගන්නවා වාෙගයි. අපි පැහැදිලිව නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවටයි, රහස ් ෙපොලීසියටයි කිව්වා, ෙම් ගැන 
ෙහොයලා අපට තීන්දුවක් ෙදන්න කියලා. එතෙකොට අපට එය 
කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඒ තීන්දුව මම 
ගන්ෙන් නැහැ. ඒ ගැන කැබිනට් මණ්ඩලය තීන්දු කරයි. ඒ එක 
කාරණයක්.  

ඊළඟට, නීති විෙරෝධී ෙලස පවරා ගත් අලි අපි බලා ගන්නවා.  

 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් ඇමතිතුමාට මෙග් අතුරු 

පශ්නයට අද උත්තර ෙදන්න බැරි නම්, ෙවනත් දවසක උත්තර 
ෙදන්න කියන්න. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මම උත්තර ෙදන්නම්. 
 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
මම අහපු පශ්නයට ෙනොෙවයි, ඔබතුමා පිළිතුරු ෙදන්ෙන්.  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමත කරලා තිෙබනවා. පින්නවල අලි 

අනාථාගාරය ෙවනස් කිරීමට අෙප් අදහසක් නැහැ. පින්නවල අලි 
අනූ ගණනක් ඉන්නවා. ඉදිරිෙය්දී කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය 
අරෙගන ඒ අලින්ෙගන් යම් සංඛ්යාවක්  ෙපෞද්ගලික අංශයටත්, 
පන්සල්වලටත් ෙදන්න පුළුවන්. ඒ තීරණය කැබිනට් 
මණ්ඩලෙයන් එනවා. අපි ෙවනම relocate කරනවා. පින්නවල 
ඉන්න අලි පමාණය වැඩි නිසා අපි අලි 35ෙදෙනක් ෙවනම පුහුණු 
කරනවා. ෙපරහැරකට අලිෙයක් ෙගන යන්න ලක්ෂ පහක් ඕනෑ. 
ඒ නිසා දුප්පත් පන්සලකට ෙපරහැරට අලිෙයක් ෙගන යන්න 
බැහැ.  

ගරු මන්තීතුමනි, අලි බාස්ලා කරන හිරිහැර - වදහිංසා - ගැන 
බලන්න. අද ඔබතුමා යන්න ගිරිඋල්ලට. අලියා වැටිලා. ඒ විධියට 
තව අලිෙයකුටත් හිරිහැර ෙවලා තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් 

පතිකාර කරන්න මම අද ෛවද්ය කණ්ඩායමක් යවනවා. මම ෙම් 
අලින් ෙවනුෙවන් අෙරෝග්යශාලාවක් ඇති කරනවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, අද injection එකක් රුපියල් 28,000ක් 
ෙවනවා. රුපියල් 28,000ක injection එකක් ගහන්න අලි 
අයිතිකාරයන්ට බැහැ. ඒක අපට ෙසේවාවක් විධියට කරන්න සිදු 
ෙවලා තිෙබනවා. අපි අලි අයිතිකාරයන්ට විරුද්ධව නඩු දාන්න 
ඕනෑ. අපි ඒ විධියටයි කටයුතු කරන්ෙන්. 

 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම නැවතත් අෙප් ඇමතිතුමාෙගන් 

අතුරු පශ්නය අහන්නම්. මම ඇහුෙව් ෙම් කාරණයයි. පින්නවල 
අලි අනාථාගාරය සහ ඒ අවට ඉඩම් අත්පත් කරෙගන තිෙබනවා. 
ඒ ඉඩම් පමාණයක් තිෙබද්දී -සංවර්ධනය කරලා නැති ඉඩම් 
පමාණයක් තිෙබද්දී- ෙම් පින්නවල අලි අනාථාගාරෙය් ඉන්න අලි 
ෙවන තැනකට ෙගන යන්න හදන්ෙන් ඇයි? අලි වැඩිපුර ඉන්න 
පුළුවන්. නමුත්, ඒ ඉඩම් ටික සංවර්ධනය කරලා ගත්ෙතොත් ඒ 
සියලුෙදනාම එහි රඳවා ගන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම පුහුණු කරන 
මධ්යස්ථානයක් බවට පත් කරන්න පුළුවන්. ඇයි, ඇමතිතුමා ඒ 
ස්ථානෙය්ම ඒක පවත්වා ෙගන යන්ෙන් නැතුව ෙවනත් 
ස්ථානයකට ෙගන යන්ෙන්? මම ෙම් පශ්නය අහන්ෙන් ෙම් 
කාරණය නිසායි. පසු ගිය කාලෙය් ෙම් පින්නවල අලි 
අනාථාගාරය ෙවනත් ස්ථානවලට ෙගන යන්න ෙයෝජනා වුණා. 
එෙහම වුෙණ් අද විතරක් ෙනොෙවයි. එක එක අමාත්යවරු පත් 
වුණාම ඒ අමාත්යවර යාෙග් පෙද්ශයට අලි අනාථාගාරය ෙගන 
යන්න හදනවා. ෙම් පළමුවැනි වතාව ෙනොෙවයි, ගරු අමාත්යතුමා. 
ෙමවරත් ඔබතුමා කරන්න හදන්ෙන් ඒකයි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි.  ගරු අමාත්යතුමා- 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ෙම් අය බලෙය් ඉඳලාත් කළුගල්ල මැතිතුමාට උපහාර 

ෙකරුෙව් නැහැ. මම  කළුගල්ල මැතිතුමාට උපහාර පිණිස 
එතුමාෙග් නමින් ෙවනම ස්ථානයක් නම් කරලා තිෙබනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම් පශ්නය ෙමොකක්ද, ගරු ඇමතිතුමා? 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මම කියනවා, ෙම් ස්ථානය ඉඩ මදි. දැන් ඒ ස්ථානය විශාල 

වශෙයන් ජනාකීර්ණ ෙවලා තිෙබනවා. එතැන ඒ ඉඩම්වල 
ෙකෙරන්ෙන් සංචාරකයන් ෙගන්වා ගන්නා ආර්ෂණීය වැඩ 
පිළිෙවළක්. ඔබතුමා බයෙවන්න එපා. හැමෙදයක්ම සංවර්ධනය 
කරනවා. ෙහොඳ විනයක් ඇති කරලා තිෙබනවා.  මතක තබා 
ගන්න, අද වංචා, ගසාකෑම් නැහැ. අද ආදායම් වැඩි කරලා 
තිෙබනවා. මම එතැන ෙහොඳ විනයක් ඇති කරනවා. එතැන 
ෙවනම පාලනය වන ස්ථානයක් කරනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. අපි ඊළඟ පශ්නයට යමු. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම එක අතුරු පශ්නයයි ඇහුෙව්. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. මම අවස්ථාව ෙදන්නම්. ඔබතුමා ෙදවැනි අතුරු 

පශ්නය අහන්න. මම හිතුෙව්  ඔබතුමා අතුරු පශන් අහලා ඉවරයි 
කියලා. 
  

ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය. 

ඇමතිතුමාෙගන් එකම පශ්නය මම තුන්වතාවක් ඇහුවා. එතුමාට 
ෙත්රුණාද කියා මම දන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
ගරු කථානායකතුමනි, එකම පශ්නය තුන්වතාවක් ඇහුවත් 

ගරු අමාත්යතුමා පිළිතුරු තුනක් ලබා දුන්නා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එතුමා තුන්වතාවක් පශ්න ඇහුවා. ගරු ඇමතිතුමා කැමැති නම් 

පිළිතුරු ෙදන්න.[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මෙග් නායකතුමා කියන විධියටයි මම වැඩ කටයුතු කරන්ෙන්. 

[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමාට තව ටිකක් මම ෙකටිෙයන් 

කියන්නම්.  

ඇමතිතුමා සඳහන් කළා, "පින්නවල කිසිම ෙවනසක් 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ඉඩ තිෙබන නිසා ෙවනත් ස්ථානයක ෙපරහැෙර් 
යන අලි පුහුණු කරන්න කුරුණෑගල - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
නැහැ. එතුමා පශ්න තුනක් ඇහුවා. ගරු ඇමතිතුමා පිළිතුරු 

ෙදන්න කැමැති නම් මට එතුමාට පශ්නය අහන්න අවසර ෙදන්න 
පුළුවන්. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ෙපරහැෙර් යන අලි විතරයි පුහුණු කරන්න එහාට 

ෙගනියන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පිළිතුරු ෙදන්නම්. දැන් ෙම් 

ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් අය අනාථ ෙවලා අලි අනාථාගාරයට එන්න 
හදනවා. [බාධා කිරීම්] ඉස්ෙසල්ලාම අපට කිව්වා, ආණ්ඩුව 
ගන්නවා කියලා. ඊට පසුව කිව්වා මහරගම ෙව්දිකාවට ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂෙය් ඇමතිවරු ෙග්නවා කියලා. දැන් ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් ආණ්ඩුවත් නැහැ. මහරගම ෙව්දිකාවට දැන් කවුරුවත් 
එන්ෙන්  නැහැ කියලාත් තිෙබනවා. දැන් අනාථ ෙවලා. ඒ නිසා 
පින්නවලට යන්න කියලා ඒ අයට මම කියා සිටිනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා ඔබතුමා පිළිතුරු ෙදනවාද? [බාධා කිරීම්] 
ගරු තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාත්යතුමා, ඔබතුමා ෙම් 

පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවාද? ඒකයි මම අහන්ෙන්. ඔබතුමා 
පිළිතුරු ෙදනවා නම් මට අවස්ථාව ෙදන්න පුළුවන්. පිළිතුරු 
ෙදන්න. ඒක පහදලා ෙදන්න. කමක් නැහැෙන්. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මිරිස් ගෙල් දාලා අඹරනවා වාෙග් 

වැඩක්ෙන් ෙම් කරන්ෙන්. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා පිළිතුරු ෙදන්න. 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ෙමොකක්ද පශ්නය?  ගරු මන්තීතුමාට මෙගන්  ෙමොනවාද 

ඕනෑ? 
 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
ඔබතුමාෙගන් කිසිම ෙදයක් අවශ්ය නැහැ. මට පශ්නය 

අහන්න අවස්ථාව විතරක් ෙදන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැන් ඇමතිතුමා කරුණු පහදලා දුන්නාෙන්. ඔබතුමා දැන් 

4වැනි වතාවට අහන්ෙන්. ගරු කනක ෙහේරත් මන්තීතුමා, 
ෙමොකක්ද පශ්නය? නැවතත් අහන්න. 

 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය මම 

අහනවා. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපට අද දවෙසේ  වැඩ පටන්ගන්න 

තිෙබනවා. 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක තමයි. ඉක්මනට පිළිතුරක් ලබාෙදන්න. 
 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
මෙග් එක පශ්නයකට උත්තර ෙදන්න. ගරු කථානායකතුමනි, 

[බාධා කිරීමක්] 
 

ගරු කථානායකතුමනි, මට කථා කරන්න අවස්ථාව ෙදන්ෙන් 
නැහැ ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු කනක ෙහේරත් මන්තීතුමා  කථා කරන්න. 
 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
( மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

කාලයක් තිස්ෙසේ පින්නවල අලි අනාථාගාරෙය් අලින්ට කිරි 
ෙපොවන්න විෙද්ශිකයන්ට අවස්ථාව ලබා දීලා තිබුණා. ඒ නිකම් 
ෙනෙමයි, මුදල් ෙගවලා. ඒ සඳහා එක විෙද්ශිකෙයකුෙගන් 
රුපියල් 350ක් අය කළා. දිනකට රුපියල් 350 ගණෙන් එවැනි 
අවස්ථා 30ක් පමණ ලබාදුන්නා. අද අලින්ට කිරි ෙපොවන්න 
ෙදන්ෙන් නැති නිසා එම මුදල නැති ෙවලා, රුපියල් 11,497,500ක් 
අවුරුද්දකට අහිමි ෙවලා තිෙබනවා. ඔබතුමා ඒකට පිළිතුරක් ෙදයි, 
අලින්ට විෂබීජ යන නිසා ඒ අවස්ථාව ෙදන්ෙන් නැහැ කියලා. ඒ 
වාෙග්ම අලින්ට පලතුරු ලබාෙදන්නත් පුළුවන්. පලතුරු 
ලබාෙදන්න බැරි නම්, කිරි ලබාෙදන්න අවස්ථාව ෙදන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඇමතිතුමා පිළිතුරු ෙදන්න. 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතැනදී අපට විශාල වග කීමක් 

තිෙබනවා. ඇයි? ෙජ්ලර්ලා හිරකාරෙයෝ බලාගන්නවා වාෙග් අලි 
40 ගණනක් අෙප් භාරයට දීලා තිෙබනවා. අධිකරණෙයන් අපට 
භාර දුන් අලි  පින්නවලත් ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම උඩවලෙව්ත් 
ඉන්නවා. ෙමතුමන්ලා කියන විධියට කෑම ෙදන්න පුළුවන්. නමුත්, 
ඒ කෑම අස්සට වස ටිකක් දාලා දුන්ෙනොත් ෙමොකද ෙවන්ෙන්? 
එෙහම ෙවලා තිෙබනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ ෙහේතුව නිසාද? 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ෙදවැනි කාරණය ෙම්කයි.  

වංචාවක් සිදු කරනවා. අලියට ලබාෙදන කිෙලෝගෑම් 10ක් වන 
කෑම බාස්කට් එක ෙකොටස් ෙදක-තුනකට ෙවන් කරනවා. ඇයි, 

එතැන ඔක්ෙකෝම ඉන්ෙන් පරණ ෙසේවකෙයෝ. ඔබතුමා 
දන්නවාෙන්. පරණ ෙසේවකෙයෝ ඉන්ෙන්. එක අලිෙයකුට ලබාදුන් 
කිෙලෝගෑම් 10ක කෑම ටික තුන්ෙදෙනකුට දීලා  සල්ලි අය 
කරනවා. මම ඒවා ඔක්ෙකෝම ෙවනස් කරනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
 තුන්වැනි අතුරු පශ්නය අහන්න. 
 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
අලි අනාථාගාරයට ගිහිල්ලා පුන්නක්කු කාලා ඇවිල්ලා බයිලා 

කියවන්ෙන්.  පශ්නයට උත්තර ෙදන්ෙන් නැහැ.  පුන්නක්කු කාලා 
ඇවිල්ලා බයිලා කියවන්ෙන් නැතිව ෙම් පශ්නවලට උත්තර 
ෙදන්න. අපි වග කියන්ෙන් ජනතාවටයි. අපි ෙමතැන ඇවිල්ලා 
අහන්ෙන් අපට තිෙබන ෙපෞද්ගලික පශ්න ෙනොෙවයි.  තමන්ෙග් 
ෙසේවකයන්  හදා ගන්න. ෙසේවකයන් ෙමොනවා හරි ෙහොරකමක් 
කළා නම් අස් කරන්න.  

 
ෙකොත්තමල්ලි ආනයනය: විසත්ර 
ெகாத்தமல்  இறக்குமதி : விபரம் 

IMPORT OF CORIANDER: DETAILS 
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12. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
    (மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
       (The Hon. Buddhika Pathirana)   

 පාථමික කර්මාන්ත අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2): 

(අ) (i) 2015 වර්ෂය තුළ ශී ලංකාවට ආනයනය කරන ලද 
ෙකොත්තමල්ලි පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii)  ශී ලංකාවට ෙකොත්තමල්ලි ආනයනය කරන 
පධාන රටවල් කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) (i) ශී ලංකාව තුළ ෙකොත්තමල්ලි වගා කරන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එය ශී ලංකාෙව් අවශ්යතාෙවන් 
ෙකොපමණ පතිශතයක්ද; 

 (iii) ෙකොත්තමල්ලි වගා ෙනොකරන්ෙන් නම්, ඒ මන්ද; 

 (iv) ශී ලංකාව තුළ ෙකොත්තමල්ලි වගාව ව්යාප්ත 
කිරීමට රජය ගන්නා පියවර කවෙර්ද;  

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
 ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2015ஆம் ஆண் ல் இலங்ைகக்கு இறக்குமதி 
ெசய்யப்பட்ட ெகாத்தமல்  அள  எவ்வள  
என்பைத ம்; 

 (ii) இலங்ைக பிரதானமாக எந்ெதந்த நா களி 
ந்  ெகாத்தமல் ைய இறக்குமதி 

ெசய்கின்ற  என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) இலங்ைகயில் ெகாத்தமல்  பயிாிடப்ப  
கின்றதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அ  இலங்ைகயின் ேதைவயில் 
எத்தைன சத தம் என்பைத ம்; 
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 (iii) ெகாத்தமல்  பயிாிடப்படாவி ன் அதற்கான 
காரணம் யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) இலங்ைகயில் ெகாத்தமல்  பயிர்ச் 
ெசய்ைகைய விஸ்தாிக்க அரசு எ க்கும் 
நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

  அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
 

asked the Minister of Primary Industries: 

(a) Will he inform this House,- 

 (i) the quantity of coriander that was  imported 
to Sri Lanka in the year 2015; and 

 (ii) the main countries from which Sri Lanka  
imports coriander? 

(b) Will he also inform this House,- 

 (i) whether coriander is cultivated in Sri Lanka; 

 (ii) if so, the percentage of it out of the 
requirement of the country; 

 (iii) if coriander is not cultivated, the reason for 
it; and 

 (iv) the steps that will be taken by the 
Government to expand coriander cultivation 
in Sri Lanka? 

(c) If not, why? 

 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා (පාථමික කර්මාන්ත අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தயா கமேக - ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சர்) 
(The Hon. Daya Gamage - Minister of  Primary Industries) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) ශී ලංකා ෙර්ගු දත්ත අනුව, ෙමටික් ෙටොන් 
12,285යි. 

 (ii)  ඔව්. 

  ඉන්දියාව, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්යය, 
බල්ෙග්රියාව, තුර්කිය, යුක්ෙර්නය, රුසියාව, 
කැනඩාව, ආර්ජන්ටිනාව, ෙමොෙරොක්ෙකෝව, 
ඕසේට්ලියාව, ඊජිප්තුව. 

(ආ) (i) නැත. 

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iii) ශී ලංකාෙව් ෙකොත්තමල්ලි වගා ෙනොකිරීමට ෙහේතු 
වන්ෙන් ෙකොත්තමල්ලි වැවීමට සුදුසු වියළි ශීත 
ෙද්ශගුණයක් ඇති පෙද්ශවල වඩාත් ලාභදායී 
එළවලු වගා කිරීමත්, සාෙප්ක්ෂව අඩු මිලට 
ෙකොත්තමල්ලි ආනයනය කිරීමත් යන කරුණුය. 

 (iv) ආදර්ශ වගාවක් ෙලස වියළි ශීත ෙද්ශගුණයක් 
ඇති පෙද්ශවල ෙකොත්තමල්ලි වගා කර ඉන් 
ලැෙබන පතිඵල අනුව එම වගාව ව්යාප්ත කිරීමට 
සැලසුම් කර ඇත. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

මා ගරු ඇමතිතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි, 2017 වර්ෂෙය් 
ලංකාෙව් ෙමොන පෙද්ශද ආදර්ශ වගා සඳහා හඳුනාෙගන 
තිෙබන්ෙන් කියන කාරණය සහ ෙහක්ෙටයාර් ෙහෝ අක්කර 
ෙකොපමණ පමාණයක ඒ ආදර්ශ වගාව  සිදු කරනවාද කියන 
කාරණය.  

 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 
අපි R & D level  එෙකන් තමයි ඒ ආදර්ශ වගාව  කරන්න 

බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. අපි දැනට ගණන් හදා තිෙබන විධියට 
අපට තිෙබන ඒ සීමාසහිත භූමි පමාණවල ඊට වඩා ලාභදායී 
වගාවලට යන්න පුළුවන්. ඊට වඩා ආදායම විශාල වශෙයන් 
ගන්න පුළුවන් වගාවලට යන්න පුළුවන්. ෙමොකද, අපි 
ෙකොත්තමල්ලි පිට රටින් ෙගනාෙවොත් කිෙලෝ එකක ආනයනික 
මිල ෙවන්ෙන් රුපියල් 165ක් විතරයි.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය.  

ගරු ඇමතිතුමනි, අද බටහිර ෛවද්යවරුත්, ආයුර්ෙව්ද 
ෛවද්යවරුත් ෙකොත්තමල්ලි ෙකොළ ආහාරයක් වශෙයන් ගැනීම 
ඉතා ඉහළින් නිර්ෙද්ශ කරනවා. අපට ෙකොත්තමල්ලි ඇට 
නිෂ්පාදනය කරන්න බැරි වුණත් ෙකොත්තමල්ලි ෙකොළ  සමාජෙය් 
ෙසෞඛ්යමය ගැටලුවලට විසඳුම් ලබා දීෙම් කාරණෙය්දී වැදගත් 
ෙවන නිසා,  ෙකොළ සඳහා ෙකොත්තමල්ලි වගා කිරීමට ෙගොවීන් 
දිරිගැන්වීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් අමාත්යාංශයට තිෙබනවාද?  

 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 
ඔබතුමාෙග් ෙයෝජනාව අනුව, මා අෙප්  අපනයන කෘෂිකර්ම 

ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් එක්ක එකතු ෙවලා ඒ වැඩ කටයුත්ත ඉදිරියට 
ෙගන යන්නම්. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය.  

මා  ෙම් ගැන ඊෙය් ගරු ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමාෙගනුත් 
විමසන්නට ෙයදුණා. අද මා ඔබතුමාෙගන් අහන්ෙන් ෙම්කයි.  
ෙගවතු සැකසීෙම්දී, විෙශේෂෙයන් උද්යාන අලංකරණෙය්දී ෙගොඩක් 
ෙවලාවට මල් පැළ ගැන තමයි ෙබොෙහෝ ෙදනකු කල්පනා 
කරන්ෙන්. 

 හැබැයි අද ෙලෝකය තුළත්, ලංකාව තුළත් අපනයන 
කෘෂිකර්ම ක්ෙෂේතයට අදාළ පැළ වර්ග ඒ සඳහා පාවිච්චි කරන්න 
අපට පුළුවන් නම් ෙහොඳයි. ඒ වාෙග්ම තමයි ඖෂධ පැළ. ඒවාත් 
ෙම් සඳහා පෙයෝජනයට ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ෙගවතු 
අලංකරණය කරන ආයතන ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශය යටෙත් 

325 326 
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ලියා පදිංචි කරන කමෙව්දයක් සහ ඒ පැළ ලබා දීෙම් කම ෙව්දයක් 
හදන්න පුළුවන් නම් ෙහොඳයි. බැඩ්මන් වීරෙකෝන් මැතිතුමා ලියපු 
"අගමැතිවරුන් හත්ෙදෙනකු සමඟ" කියන ෙපොෙතන් මා 
කිෙයව්වා, ආචාර්ය විජයානන්ද දහනායක මැතිතුමා අගමැති 
වශෙයන් සිටි වකවානුෙව් ඇස්වලට ෙහොඳයි කියලා අරලියගහ 
මන්දිරෙය් උඳු පියලිය උඩ හැම දාම ඇවිද්දා කියන කතාව. නමුත් 
උඳු පියලිය අරෙගන වගා කරගන්න විධියක් නැහැ. ඒ වාෙග්ම 
වත්ෙත් පැළ කර ගැනීම සඳහා ඒවා ගන්න තැනක් නැහැ. ඉෙබ් 
පැළ වුෙණොත් විතරයි හැෙදන්ෙන්. ඒ නිසා ෙමවැනි ක්ෙෂේත 
ගැනත් සිතා බලන්න ඕනෑ.  

ගරු අමාත්යතුමනි, ගාමිණී දිසානායක මැතිතුමාට  මහවැලි 
සංවර්ධන අමාත්යාංශය ලැබුණා වාෙග් ඔබතුමාටත් අලුත් 
අමාත්යාංශයක් තමයි ලැබිලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් අමාත්යාංශය හරහා 
ඕනෑම ෙදයක් නිර්මාණය කරලා කරන්න පුළුවන්. එම නිසා 
එවැනි කමෙව්දයක් ඔස්ෙසේ ගෘහ සහ ෙගවතු අලංකරණය කිරීම, 
ඖෂධ පැළත් ඒ වාෙග්ම අපනයන කෘෂිකර්ම පැළත් සහිත ෙගවතු 
ඇති කිරීම, ඒ සඳහා සහන ලබා දීම, තරග පවත්වා ඒ සඳහා 
උනන්දු කරවීම වැනි වැඩ පිළිෙවළකට -ෙම් අවුරුද්ෙදන් ආරම්භ 
කරලා- යන්න පුළුවන්කමක් අමාත්යාංශයට තිෙබනවාද?    

 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම අෙප් බුද්ධික පතිරණ 

මන්තීතුමාෙග් ෙයෝජනාව ෙබෙහවින්ම අගය කරනවා. ඇත්තටම 
එතුමා ෙම්  ගැන ඊෙය් නිකමට වාෙග් මෙගන් ඇහුවා. ඊට පස්ෙසේ 
මම ඊෙය් හවසම  අපනයන කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් උදවිය 
සමඟ ඒ ගැන කථා කරලා  කිව්වා, ෙම් ගැන ෙසොයා බලා මට 
කියන්න කියලා. ෙමොකද, landscaping කරන කවුරුත් කැමැතියි 
මල් වර්ගවලින්, එෙහම නැත්නම් උඳු පියලිය, තණ ෙකොළ ආදි 
ඔෙරොත්තු ෙදන පැළෑටිවලින් ලස්සණ landscaping එකකට 
යන්න. අපි එවැනි පැළෑටි හඳුනා ගන්න ඕනෑ. අපට අවශ්ය කරන 
ඖෂධීය පැළෑටි විශාල වශෙයන් වගා කිරීෙම් විශාල වැඩ 
පිළිෙවළක් අපි දැනට සැලසුම් කර තිෙබනවා. ෙම් අවුරුද්ෙද් එය 
පටන් ගන්නවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 13-903/'16-(1), ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා.  

   
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක 
කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

නීති විෙරෝධී ෙදමළ ඊළාම් ආණ්ඩුෙව් කටයුතු: 
වැළැක්වීම 

சட்டவிேராத தமிழ் ஈழ அரசின் நடவ க்ைககள்: 
த த்தல்   

ACTIVITIES OF ILLEGITIMATE TAMIL EELAM GOVERNMENT: 
PREVENTION 

 1006/’16 
14.  ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
        (மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
        (The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

 විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 
(අ) (i) ශී ලංකාව තුළ ෙදමළ ඊළම නමින් ෙවනම 

රාජ්යයක් පිහිටු වීම සිය පධාන අරමුණ කර ගත්, 
ජාත්යන්තරව පැතිරුණු ෙදමළ ඊළාම් ආණ්ඩුව 
නමින් ආණ්ඩුවක්ද; මන්තීවරු 135 ෙදෙනකුෙගන් 
යුත් ෙදමළ ඊළාම් ව්යවසථ්ාදායක සභාව නමින් 
පාර්ලිෙම්න්තුවක්ද; විශව්නාදන් රුදකුමාරන් 
නමැති පුද්ගලෙයකු පත් කර ගත් අගමැති 
ධුරයක්ද පවතින බව දන්ෙන්ද; 

 (ii)  ඔසේට්ලියානු සහ ෙඩන්මාර්ක් ආණ්ඩු ෙදමළ 
ඊළම නීත්යනුකූල රාජ්යයක් ෙලස තම ෙවබ් 
අඩවිවල පදර්ශනය කළ බව පිළිගන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 
(ආ) (i)  ටිෙබට් සහ ෙදමළ ඊළම සඳහා හැරුණු විට 

ෙමවැනි භූමියක් ෙනොමැති ෙවනත් ආණ්ඩු තිෙබ්ද; 

 (ii) ෙමම නීති විෙරෝධි ආණ්ඩුව, ඇෙමරිකා එක්සත් 
ජනපදෙය්, කැනඩාෙව් සහ යුෙරෝපෙය් සකියව 
කටයුතු කිරීම වැළැක්වීමට ෙගන ඇති පියවර 
කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ)  ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
 ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) இலங்ைகயில் தமிழ் ஈழம் என்ற ெபயாில் தனி 

நாெடான்ைற உ வாக்குவைத தம  பிரதான 
ேநாக்கமாகக் ெகாண்ட, சர்வேதச ாீதியாக 
வியாபித் ள்ள தமிழ் ஈழ அரசாங்கம் என்ற 
ெபயாிலான அரசாங்கெமான் ம், 135 உ ப் 
பினர்கைள ெகாண்ட தமிழ் ஈழ சட்டவாக்கசைப 
என்ற ெபயாிலான பாரா மன்ற ம், 
விஸ்வநாதன் உ த்ரகுமாரன் என்ற நபர் 
நியமிக்கப்பட் ள்ள பிரதமர் பதவிெயான் ம் 
உள்ளெதன்பைத அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (ii )  அ ஸ்திேர யா மற் ம் ெடன்மார்க் அரசுகள் 
தமிழ் ஈழத்ைதச் சட்ட ாீதியானெதா  நாடாக 
தம  இைணயத் தளங்களில் பகிரங்கப்ப த்தி 
உள்ளைத ஏற் க்ெகாள்கின்றாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i )  திெபத் மற் ம் தமிழ் ஈழம் தவிர்ந்த இவ்வாறான 
நிலத் ெதாடர்பற்ற ேவ  அரசாங்கங்கள் 
உள்ளனவா என்பைத ம்; 

 (ii )  ேமற்ப  சட்ட விேராத அரசாங்கம், அெமாிக்கா, 
கனடா மற் ம் ஐேராப்பிய நா களில் ைனப் 

டன் இயங்குவைத த ப்பதற்கு ேமற் 
ெகாள்ளப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

asked the Minister of Foreign Affairs: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether he is aware of the existence of a 
government called ‘Transnational 
Government of the Tamil Eelam’ intent on 
the establishment of a separate state called 
‘Eelam’ within Sri Lanka; a parliament 
called ‘Transnational Constituent 
Assembly’ comprising 135 members; and a 
post of Prime Minister to which a person by 
the name of Vishwanadan Rudrakumaran 
has been appointed; and 

 (ii) whether he admits that Australian and 
Denmark Governments have displayed the 
name of Tamil Eelam in their websites as a 
legitimate state? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether there are any other countries other 
than Tibet and Tamil Eelam, which do not 
have a geographical territory; and 

 (ii)` of the steps taken to prevent this illegitimate 
government from functioning effectively in 
the United States of America, Canada and 
Europe? 

(c) If not, why? 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා (විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர - ெவளிநாட்ட வல்கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Mangala Samaraweera - Minister of Foreign 
Affairs) 
Hon. Speaker, the Answer is as follows: 

(a) (i) There is no government in existence called 
the "Transnational Government of Tamil 
Eelam"  ( TGTE.)  We are aware, however, 
of a self-styled group of persons calling 
themselves TGTE. 

  No country, no government, no Member 
State of the United Nations, no international 
organization or legal entity has recognized 
this self-styled group as a government, or as 
a government in exile. 

 (ii)    The Australian Bureau of Statistics (ABS) 
had listed "Tamil Eelam" as a country 
classification on its website, which could be 
selected as the "country of birth" for the 
Australian census of 2016.  

  The High Commission of Sri Lanka in 
Australia brought this to the attention of the 
Australian Department of Foreign Affairs 

and Trade on 8th August, 2016.  Following 
representations made, the reference to 
"Tamil Eelam" was removed from the 
website of the ABS the following day, 9th 
August, 2016.   

  The Chief of the ABS has written to the Sri 
Lanka High Commission informing that the 
ABS has never recognized "Tamil Eelam" 
as a country, and assuring that this term 
will not appear in any data published from 
the 2016 Census of Population and 
Housing, consistent with the broader 
Australian Government recognition of the 
sovereignty and territorial integrity of the 
Democratic Socialist Republic of Sri 
Lanka. 

  Moreover, the Australian Government, in 
November 2016, extended its ban on the 
Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) 
for a further period of three years after 
reviewing the LTTE’s listing under 
Australia’s Charter of the United Nations 
Act 1945. 

         "Tamil Eelam" had been listed as a country 
eligible for Danish visas on the Danish 
Immigration Service website in September, 
2016.    

     The Danish Ministry of Foreign Affairs 
took immediate “high priority” action to 
probe this, and rectified what they termed 
as an “inadvertent error”, and   “mistake 
made by the Danish Immigration” on its 
website. The Ministry of Foreign Affairs of 
Denmark has also apologized on behalf of 
the Danish Government.  

(b) (i) Tibet is an autonomous region of China. 
There is no country called "Tamil Eelam". 

 (ii) There is no Government called TGTE as 
explained above. 

(c)  The Government of Sri Lanka remains constantly 
vigilant; and cooperates extremely closely with all 
relevant bilateral partners on intelligence sharing. 
The LTTE remains banned in the list of persons, 
groups and entities involved in terrorist activities 
of the USA, Canada and the European Union.      

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, දීර්ඝ පැහැදිලි කිරීමක් කිරීම පිළිබඳව 

විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමාට මා ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. එතුමා 
සඳහන් කළ ආකාරෙයන්ම මෙග් පශ්නෙය්ත් මම සඳහන් කරලා 
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තිෙබනවා, එය නීති විෙරෝධී ආණ්ඩුවක් බව. ෙකොෙහේවත් 
පිළිගැනීමක් නම් නැහැ, නීතිය ඉදිරිෙය් විෙරෝධීයි. ගරු විෙද්ශ 
කටයුතු අමාත්යතුමනි, එම නීති විෙරෝධී ආණ්ඩුෙව් 
අගාමාත්යවරයා ෙලස තමන්වම හඳුන්වා ගන්නා විශ්වනාදන් 
රුදකුමාරන් ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් ෙටක්සාස්හි කියාත්මක 
ෙවමින් 135 ෙදෙනකුෙගන් යුත් නීති විෙරෝධී පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් 
කරලා තීන්දු ගැනීමට කටයුතු කරනවා. මෙග් පළමුවන අතුරු 
පශ්නය වන්ෙන් ෙමයයි.  ඒ පිළිබඳව විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය 
විසින් ඇෙමරිකානු ආණ්ඩුව දැනුවත් කර, එය නතර කිරීමට යම් 
පියවරක් ෙගන තිෙබ්ද?   

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ෙමතැනදී මම පැහැදිලිවම පකාශ කළා වාෙග් කිසිම රටක් 

පිළිගත් TGTE කියලා ආයතනයක්, කණ්ඩායමක් නැහැ. නමුත් 
දැන් කණ්ඩායමක් එකතු ෙවලා ඉන්නවා. බලන්න, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙපොදු විපක්ෂ ගැන.  ෙපොදු විපක්ෂය කියන්ෙන් 
කාෙග්වත් පිළිගැනීමක් නැති කණ්ඩායමක්. නමුත් ඔබතුමන්ලා 
ඡායා කැබිනට් මණ්ඩලයකුත් පිහිටුවාෙගන, නාමල් රාජපක්ෂ- ආ, 
ෙම් එන්ෙන්! කියනෙකොටම ඡායා අගමැතිතුමා එනවා. ඡායා 
කැබිනට්ටුෙව් අගමැතිතුමා ඉන්නවා; ඡායා විෙද්ශ කටයුතු 
ඇමතිතුමා ඉන්නවා.  ඉතින් ඕනෑ ෙකෙනකුට ෙගදර ඉඳෙගන 
සිහින මව මවා, පාර්ථනා කර කර, ආණ්ඩු හදන්න පුළුවන්. නමුත් 
කවුරුවත් පිළිගන්ෙන් නැහැ. ඒකයි ෙදන්න තිෙබන එකම 
උත්තරය.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ෙදවන අතුරු පශ්නය අහන්න. 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමනි, මෙග් පශ්නය විහිළුකාර 

පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ෙම් වන විට- [බාධා කිරීමක්] ඉස්සර ෙවලා 
මට පශ්නය අහන්න ෙදන්න. ඊට පස්ෙසේ ඔබතුමා උත්තර ෙදන්න. 
ගරු අමාත්යතුමනි, ගරු කථානායකතුමා මට අවස්ථාව දුන්ෙන් 
පශ්නය අහන්න. මම පශ්නය අහන්නම්, ඊට පස්ෙසේ ඔබතුමා 
උත්තර ෙදන්න.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Let him ask the Question, Hon. Minister.   

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
That is a different Question. 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
Hon. Minister, let me ask the Question. Then you can 

answer. ගරු කථානායකතුමනි, මම සඳහන් කරන්න ගිෙය්, එම 
ආයතනය නීති විෙරෝධී එකක් වුණත් ඔවුන්ෙග් අරමුණ වී ඇත්ෙත් 
ශී ලංකාව තුළ ෙවනම රාජ්යයක් පිහිටුවීම කියන එකයි. ඔවුන් ඒ 
ෙවනුෙවන් නීති විෙරෝධීව  කටයුතු කරෙගන යනවා.   ඇෙමරිකා 
එක්සත් ජනපදය නීත්යනුකූලව එය පිළිෙගන තිෙබනවා නම් අපට 

බලපෑමක් කරන්න බැහැ. ගරු අමාත්යතුමනි, අෙප් රට තුළ 
ෙවනම රාජ්යයක් පිහිටුවීෙම් අරමුෙණන්  යම් සංවිධානයක 
ඡායාවක් ෙහෝ ඇත්නම්  ඔබතුමාෙග් වගකීම වන්ෙන් ඒ පිළිබඳව 
ඇෙමරිකානු එක්සත් ජනපද ආණ්ඩුව දැනුවත් කර ඔවුන්ෙග් 
කියාකාරිත්වය නතර කිරීමට කටයුතු කිරීමයි. ඔබතුමා එවැනි 
කටයුත්තක් කළාද, නැද්ද?  

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ඔබතුමන්ලා පිට පිට ඡන්ද ෙදකක් පැරදිලා, දැන් ෙවනම 

ආණ්ඩුවක් පිහිටුවන්න වුවමනායි කියලා හැමදාම පන්සල් ගාෙන් 
රැස් ෙවනවා. ඒක ඔබතුමන්ලාෙග් අයිතිය. ඇමරිකාව කියන්ෙන් 
කිසිම විධියකට එල්ටීටීඊ සංවිධානයට සහෙයෝගය ෙනොෙදන 
රටක්. ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය තමයි එල්ටීටීඊ සංවිධානය 
තහනම් කරන්න ෙව්ලාසනින්ම -1990 ගණන්වලදී- කටයුතු කරපු 
රට. අෙප් හිටපු ජනාධිපතිතුමාත් ඒ බව දන්නවා. ඒ නිසා 
ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය කිසිෙසේත්ම  එල්ටීටීඊ සංවිධානෙය් 
කටයුතුවලට  නිල වශෙයන් ඉඩ තබන්ෙන් නැහැ. නමුත් සිහින 
මවන්නන්ට ඇ ෙමරිකාෙව් ඉඩ තිෙබනවා. මම හිතන විධියට 
ඔබතුමාත් ෙමතැන අතරමං ෙවලා ඉන්ෙන් නැතුව ඇෙමරිකාවට 
ගියා නම් ඔයිට වඩා වැදගත්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. තුන්වන අතුරු පශ්නය අහන්න. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා උත්තර 

ෙදන ආකාරය දිහා බැලුවාම, එතුමා රුදකුමාරන්ෙග් විෙද්ශ 
ඇමතිද, ශී ලංකාෙව් විෙද්ශ ඇමතිද කියන සැකය අපට ඇති 
ෙවනවා.   ගරු අමාත්යතුමනි, ෙම් රට ෙදපළු කරලා ෙවනත් රටක් 
හදන්න ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට කිසිම අදහසක් නැහැ. 
තමුන්නාන්ෙසේලා විනාශ කරමින් යන ෙම් රෙට් බලය ලබා ගැනීම 
ෙවනුෙවනුයි අපි කටයුතු කරන්ෙන්. ඒක පජාතන්තවාදී අයිතියක්. 
[බාධා කිරීමක්] හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේ ඔය කියන, තමුන්නාන්ෙසේ 
සිහිනයක් විධියට දකින එම සිහිනය සැබෑ කර ගන්න තමයි ඔවුන් 
අවුරුදු තිස් ගණනක් ෙම් රෙට් ෙල් හැලුෙව්. එම සිහිනය භයානක 
සිහිනයක්; ඉටු ෙනොවිය යුතු සිහිනයක්; වහාම නතර කළ යුතු 
සිහිනයක්. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා තමන්ෙග් වගකීම ඉටු ෙනොකර 
ෙමතැනට විහිළු සපයන්න උත්සාහ කරන්න එපා. දැන්වත් 
ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදයට - 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතුමා භයානක ෙදයක් කිව්වා. මම 

නම් රුදකුමාරන්ෙග් විෙද්ශ ඇමතිතුමා ෙනොෙවයි. මම 
සන්ෙතෝෂයි කියන්න, මම කාෙග්වත් - [බාධා කිරීමක්] මම 
මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් විෙද්ශ ඇමති ෙවලා 
හිටියා. ඒ කාලෙය් අපි රටක්-රටක් ගණෙන් ගිහිල්ලා කථා කරලා,  
එල්ටීටීඊ සංවිධානය සම්බන්ධෙයන් යුෙරෝපා සංගමෙය් තහනම  
ලබා ගත්තා.   ගරු මන්තීතුමනි, අපි ඔබතුමා වාෙග් ෙනොෙවයි. 
එල්ටීටීඊ එක යුද්ධ කළ කාලෙය්ත්, ෙබෝම්බ පුපුරපු කාලෙය්ත් අපි 
එල්ටීටීඊ එකට විරුද්ධව පසිද්ධිෙය් කථා කළා;  පකාශ සිදු කළා; 
ෙපළපාළි ගියා. [බාධා කිරීමක්] නමුත් එල්ටීටීඊ සංවිධානය 
පරාජය වනෙතක් ඔබතුමාෙග් ඔය කට අරිනවා මම නම් දැකලා 
තිබුෙණ් නැහැ.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙහේවායින්නෙග් ගුණදාස මහතාෙග් විනාශ වූ නිවස : 
සහන 

தி . ேஹவாயின்னேக குணதாசவின் அழிவைடந்த 
 :நிவாரணம்  

  DESTROYED HOUSE OF MR. HEWAINNAGE GUNADASA: 
RELIEF 

 
1074/’16 

15.ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
 (மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
 (The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 

(අ) (i)  ෙහේවායින්නෙග් ගුණදාස මහතාට අයත් 
ඇහැළියෙගොඩ, ෙහේවායින්න, අංක 196/1/1 දරන 
නිවස 2016.04.19 වැනි දින අකුණු සැර වැදී 
සම්පූර්ණෙයන්ම ගිනි ෙගන විනාශ වූබවත්; 

 (ii) ෙම් පිළිබඳව සබරගමුව පළාත් සභා මන්තී නමින්ද 
අනුරපිය මහතා, රත්නපුර දිසත්ික් ෙල්කම්වරයාට 
හා ඇහැළියෙගොඩ පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරියට 
ලිඛිතව දන්වා ඇතත්, ෙමෙතක් කිසිදු සහනයක් 
ලැබී ෙනොමැති බවත්; 

 එතුමා දන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙම් වනවිට ෙමම ආපදාව සිදුවී  සෑෙහන කලක් ගතවී 
ඇතත්, ෙම් දක්වා කිසිදු සහනාධාරයක් ලැබී ෙනොමැති 
බැවින් එම සහනාධාරය ලබා දීමට කටයුතු කරන දිනය 
කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
அனர்த்த காைமத் வ அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) தி . ேஹவாயின்னேக குணதாச க்குச் ெசாந்த 
மான எஹ யெகாட ேஹவாயின்ன, 196/1/1 
ஆம் இலக்க  2016.04.19ஆம் திகதி மின்னல் 
தாக்கி ற்றாக எாிந்  அழிந் ள்ள 
ெதன்பைத ம்; 

 (ii) இ  ெதாடர்பாக சப்ரக வ மாகாண சைப 
உ ப்பினர் தி . நமிந்த அ ரபிாிய, இரத்தின 

ாி மாவட்ட ெசயலாள க்கும் எஹ யெகாட 
பிரேதச ெசயலாள க்கும் எ த்  லம் 
அறிவித் ள்ளேபாதி ம் இ வைர எத்தைகய 
நிவாரண ம் கிைடக்கவில்ைல என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) இந்த அனர்த்தம் ஏற்பட்  தற்ேபா  05 மாதங்கள் 
கடந் ள்ளேபாதி ம் இ வைர எத்தைகய நிவார 
ணங்க ம் கிைடக்காைமயினால், அந்த நிவார 
ணத்ைத வழங்க நடவ க்ைக எ க்கப்ப ம் திகதி 
யாெதன்பைத அவர் இந்தச் சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked  the Minister of Disaster Management:  

(a) Is he aware that- 

 (i) the house that  belongs to Mr. Hewainnage 
Gunadasa at No. 196/1/1 in Hewainna, 
Eheliyagoda was completely destroyed due 
to a fire caused by lightning on 19.04.2016; 
and 

 (ii) no relief has been granted so far although 
Sabaragamuwa Provincial Councilor 
Naminda Anurapriya has informed the 
District Secretary of Ratnapura and 
Divisional Secretary of Eheliyagoda in 
writing in this regard; 

(b) Will he inform this House of the date on which 
measures will be taken to provide assistance to the 
affected people as no assistance has been provided 
to them so far even after the lapse of considerable 
period of time since the occurrence of that 
disaster? 

(c) If not, why? 
 

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා (ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா - அனர்த்த 

காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of 
Disaster Management) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) රත්නපුර දිසත්ික් ෙල්කම්ෙග් අංක DSRT/
DASH/SOD/190/NDIP හා 2017.01.09 දිනැති 
ලිපිය (ඇමුණුම 07) මඟින් අකුණු ගැසීෙමන් සිදු වූ 
හානියක් බව සනාථ කර ඇත.   

(ආ) ෙම් සම්බන්ධෙයන් රත්නපුර දිසත්ික් ෙල්කම් මඟින් 
විමසන ලදුව අංක DSRT/DASH/SOD/190/NDIP හා 
2017.01.09 දිනැති ලිපිය (ඇමුණුම 07) මඟින් දිසත්ික් 
ෙල්කම් විසින් දැන්වීෙමන් පසුව ෙම් සඳහා සහනාධාරයක් 
ලබා දීම පිණිස ජාතික ආපදා සහන ෙසේවා මධ්යසථ්ානෙය් 
අංක NDRSC/01/02/03 හා 2017.01.11 දිනැති ලිපිය 
(ඇමුණුම 08) මගින් භාණ්ඩාගාරෙයන් අනුමැතිය ඉල්ලා 
ඇත. එම අනුමැතිය ලැබුණු පසුව සහනාධාරය ෙගවීමට 
කටයුතු කරනු ලැෙබ්. ඇමුණුම් 07 සහ 08 සභාගත* කරමි. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමු වන අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් සිද්ධිය ෙවලා දැන් හත් 
මාසයකටත් වැඩියි.  ඒ මිනිසුන්ෙග් මුළු ෙගයම දැවී විනාශ වී 
තිබියදී,  stroke, dash  සහිත ලිපි එහාට-ෙමහාට යමින් තිෙබන 
කාලෙය් ඒ මනුෂ්යයා ජීවත් ෙවන්ෙන් ෙකොෙහේද? 

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ලිපිය අපට එවලා තිෙබන්ෙන් 

2017.01.11 වැනිදායි. ඒ සමඟම එයට අනුමැතිය ලබා ගන්න 
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ෙමතුමාෙග් ඉල්ලීම පරිදි අපි ඒ ගැන 
ෙසොයා බලා වහාම සහනාධාර ෙගවන්නම්. ලිපි පමාදයක් තමයි 
ෙමහිදී සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 

333 334 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



2017 ජනවාරි 25  

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒක තමයි මම ෙම් කියන්ෙන්. ඔබතුමා ආපදා කළමනාකරණ 

ඇමතිවරයා. ෙමවැනි ආපදාවකට උදවු කිරීම  ඔබතුමා කවදාවත් 
පමාද කරන්ෙන් නැති බව මම දන්නවා.  නමුත්,  ෙම් කියාදාමෙය් 
තිෙබන්නාවූ දුර්වලකම නිසායි ෙමය පමාද ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් 
ගින්න ඇති වුණු දිනට පසුදා ගාම නිලධාරි ආවා;  පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් කාර්යාලෙය් නිලධාරින් ආවා. සියලුම වාර්තා ලබා 
ගත්තා. නමුත්,  හත්මාසයක් ගතෙවලාත් ෙම් ඉල්ලීම ඉටු කර 
නැහැ. අන්න ඒක ගැන ඔබතුමා ෙසොයා බලා ෙම් සහනාධාරය 
වහාම ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන්න. ඒ අතර ඔබතුමා ෙසොයා 
බලන්න, ආපදාවකදී සහන ෙදන්න  ෙම් තරම් පමාද ෙවන්ෙන් 
ඇයි කියන කාරණය පිළිබඳවත්. ආපදාවකදී සහන ෙදන්න පමාද 
වුණාම - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Member, let the Minister give the reply.   
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
Justice delayed is justice denied; similarly, relief 

delayed is relief denied.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා. 

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
විශාල ෙඝෝෂාවකින් පස්ෙසේ මට කියන්න තිෙබන්ෙන් 

ෙමපමණයි,  ගරු කථානායකතුමනි.  පසු ගිය කාලය තුළ 
අෙනකුත් සෑම ආපදා අවස්ථාවකදීම ෙගවීම් කඩිනම් කරලා 
තිෙබනවා. ෙම් පිළිබඳ රජෙය් යම් කිසි කමෙව්දයක් තිෙබනවා. ඒ 
කමෙව්දය නම්, පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරයා හරහා දිස්තික් 
ෙල්කම්වරයාට ලිපි ලැබිලා, ඒක අමාත්යාංශයට ලැබීෙමන් පසුවයි 
අපට කියාත්මක ෙවන්නට ඉඩ තිෙබන්ෙන්. එෙහම නැතිව අපට 
ඍජුවම කියාත්මක ෙවන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. මම දන්නවා 
ඒෙක් යම් කිසි පමාදයක් ෙවලා තිෙබනවාය කියලා. නමුත් පමාදය 
අවම කරන්න මෙග් උපරිම උත්සාහය මම ෙයොදනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ෙම් පුද්ගලයාට  මුදල් ලැෙබන්ෙන් කවදාද ? 
 

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ෙම් පිළිබඳව අවසරය ලැබුණු වහාම අපි මුදල් ලබා ෙදනවා. ඒ 

සඳහා වැඩි කාලයක් ගත ෙවන්ෙන් නැතිෙවයි. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
ෙදවැනි වටය. 

 

යුදමය තත්ත්වය ෙහේතුෙවන් මිය ගිය/ආබාධිත වූ 
නිලධාරින්:  වන්දි  

த்த நிைலைமயில் மரணித்த/அங்க ன ற்ற 
உத்திேயாகத்தர்கள் : நட்டஈ  

OFFICERS DIED / DISABLED DUE TO WAR SITUATION: 
COMPENSATION  

1031/’16 
8.  ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා (ගරු ශාන්ති 

ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය ෙවනුවට) 
 (மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன் - மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி 

ஸ்ரீஸ்கந்தராசா சார்பாக) 
 (The Hon. S. Viyalanderan on behalf of the Hon. (Mrs) 

Shanthi Sriskandarasa) 
රාජ්ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1): 
(අ) (i) යුදමය තත්ත්වය ෙහේතුෙවන්, රාජකාරිෙය් ෙයදී 

 සිටියදී මියගිය/ආබාධිත වූ නිලධාරින්ට වන්දි 
ෙගවීම සඳහා අංක 21/88 සහ 59/89 දරන 
චකෙල්ඛ නිකුත් කළ බවත්; 

 (ii)  ඉන් අනතුරුව, 2005.05.04 දිනැති අංක 22/93 (iii) 
දරන චකෙල්ඛය මඟින් අවසන් වරට ලැබූ වැටුප 
පදනම් කරෙගන මාස 120ක වැටුප වන්දියක් 
ෙලස ෙගවීමට කටයුතු ෙයදූ බවත්; 

 (iii) එෙසේ වුවද, අංක 21/88 සහ 59/89 දරන චකෙල්ඛ 
යටෙත් (REPPIA) සහන ලැබූවන්ට, ඉහත (ii) හි 
සඳහන් චකෙල්ඛයන්හි විධිවිධාන අදාළ ෙනොවීම 
ෙහේතුෙවන් පීඩාවට පත්වූ පවුල් විශාල 
පමාණයකට සැළකිය යුතු සහන හිමි ෙනොවූ 
බවත්; 

 (iv)  ෙම් වනවිට සහන ඉල්ලා සිටීෙම්දී ආරක්ෂක 
අංශවල ආරක්ෂක නිශක්ාෂණ වාර්තා ඉදිරිපත් 
කළ යුතු බවට ෙකොන්ෙද්සි ඉදිරිපත් කරන බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) උක්ත කාරණය සම්බන්ධෙයන් අංක 21/88, 
59/89, 22/93 හා 22/93 (iii) දරන චකෙල්ඛ හා 
බැඳුනු නව චකෙල්ඛයක් නිකුත් කිරීමටත්; 

 (ii)  නිලධාරියාට වයස අවුරුදු  55 සම්පූර්ණ වනතුරු 
මියගිය නිලධාරියාෙග් පවුලට වැටුප සහ වන්දි 
මුදලක් ෙගවීමටත්; 

 (iii) ආරක්ෂක අංශවලින් ලබාගත යුතු ආරක්ෂක 
නිශක්ාෂණ වාර්තාවලින් නිදහස ්කිරීමටත්; 

 පියවර ගන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට 
දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

ெபா  நிர்வாக மற் ம் காைமத் வ அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) த்த நிைலைமயின் காரணமாக கடைமயில் 
ஈ பட் க்ெகாண் க்கும்ேபா  மரணித்த/
அங்க ன ற்ற உத்திேயாகத்தர்க க்கு நட்ட 
ஈ  ெச த் ம்ெபா ட்  21/88 மற் ம் 
59/89ஆம் இலக்க சுற்றறிக்ைககள் ெவளியிடப் 
பட்டன என்பைத ம்; 
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 (ii)  அதன் பின்னர் 2005.05.04ஆம் திகதிய 22/93          
(iii ஆம் இலக்க சுற்றறிக்ைகயின் லம் இ தி 
யாகப் ெபற் க்ெகாண்ட சம்பளத்திைன அ ப் 
பைடயாகக் ெகாண்  120 மாதங்க க்கான 
சம்பளத்ைத நட்டஈடாகச் ெச த் வதற்கு 
நடவ க்ைக எ க்கப்பட்டெதன்பைத ம்; 

 (iii) எனி ம், ேமற்ப  சுற்றறிக்ைககளின் 
ஏற்பா கள், 21/88 மற் ம் 59/89ஆம் இலக்க 
சுற்றறிக்ைககளின் கீழ் (REPPIA) நிவாரணம் 
ெபற்றவர்க க்கு ஏற் ைடயதாக அைமயாத 
ைமயின் காரணமாக பாதிக்கப்பட்ட பல 
கு ம்பங்க க்கு கணிசமான அள  ச ைககள் 
கிைடக்கப்ெபறவில்ைல என்பைத ம்; 

 (iv) தற்ேபா  நிவாரணங்கைளக் ேகா கின்றேபா  
பா காப் ப் பிாிவின் பா காப்  இைச  
அறிக்ைக சமர்ப்பிக்கப்பட ேவண் ெமன நிபந் 
தைனகள் விதிக்கப்ப கின்றன என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  விடயம் சம்பந்தமாக 21/88, 59/89, 
22/93 மற் ம் 22/93 (iii)ஆம் இலக்க சுற்றறிக்ைக 
க டன் ெதாடர் பட்டதாக திய சுற்றறிக்ைக 
ெயான்ைற ெவளியி வதற்கும்; 

 (ii) உத்திேயாகத்த க்கு 55 வய  ர்த்தியாகும் 
வைர மரணித்தவாின் கு ம்பத்திற்கு சம்பளம் 
மற் ம் நட்டஈட் த் ெதாைகையச் ெச த்  
வதற்கும்; 

 (iii) பா காப் ப் பிாி களி ந்  ெபறப்பட 
ேவண் ய பா காப்  இைச  அறிக்ைக 
களி ந்  வி விப்பதற்கும்; 

 நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Public Administration and 

Management: 

(a) Is he aware that-  

 (i) Circular Nos. 59/89 and 21/88 have been 
issued for the payment of compensation to 
officers who died, disabled due to the war 
situation;  

 (ii) subsequently, measures were taken to pay 
the salary of 120 months based on the last 
drawn salary as compensation as per 
Circular No. 22/93 (iii) dated 04.05.2005;  

 (iii) adequate relief was not received by many 
families as a result of the provisions of this 
circular not being made applicable in 
respect of those who received relief under 
Circular Nos. 21/88 and 59/89 (REPPIA); 
and 

 (iv) conditions have been imposed as of now to 
submit clearance reports from the security 
divisions when seeking relief? 

(b) Will he inform this House whether measures will 
be taken to- 

 (i) issue a new circular on the above matter 
connected to Circulars 21/88, 59/89, 22/93 
and 22/93(iii); 

 (ii) pay the salary of the deceased officer to his 
family till such time the officer would have 
reached 55 years, together with 
compensation; and 

 (iii)  remove the requirement to obtain security 
clearance reports from security divisions?  

(c) If not, why?   

 
ගරු  සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා (රාජ්ය පරිපාලන හා 
කළමනාකරණ නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம - ெபா  நிர்வாக மற் ம் 

காைமத் வ பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister of 
Public Administration and Management) 
ගරු කථානායකතුමනි, රාජ්ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 
කරනවා. 

 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) 2005.05.04 දිනැති රාජ්ය පරිපාලන චකෙල්ඛ 22/93(iii) 
නිකුත් කර ඇත්ෙත් රාජකාරිෙය් ෙයදී සිටියදී සිදුවන හදිසි 
අනතුරුවලින් ආබාධයට ලක්වන හා හදිසි අනතුරුවලින් 
ජීවිතක්ෂයට පත්වන රාජ්ය නිලධාරින්ට 1993.09.21 දිනැති 
රාජ්ය පරිපාලන චකෙල්ඛ 22/93හි 03 ෙඡ්දෙයන් ෙගවනු 
ලබන මුල්යමය වන්දි පමාණය 2005.01.01 දින සිට සියයට 
100 පතිශතයකින් වැඩිකර ෙගවීම සඳහා ෙව්. ඒ අනුව එම 
වන්දි පමාණය නිලධාරියාෙග් ෛවද්ය වාර්තාෙව් ඉපයීෙම් 
ශක්තිය ක්ෂයවීෙම් පතිශතය මත තීරණය වන අතර, 
රාජකාරිෙය් ෙයදී සිටියදී ජීවිතක්ෂයට පත්වූ 
නිලධරෙයකුෙග් යැෙපන්නන් හට ඔහු/ඇය අනතුරට 
ලක්වන අවස්ථාෙව් ලද දීමනා රහිත වැටුප ෙමන් මාස 
එකසිය විස්සක (120) වැටුප වන්දියක් ෙලස ලැබීමට 
හිමිකම ඇත. 

 (iii) 1988.07.13 දිනැති රාජ්ය පරිපාලන චකෙල්ඛ 21/88 නිකුත් 
කර ඇත්ෙත් තස්තවාදී කියා ෙහේතුෙවන් ආබාධිත හා 
ජීවිතක්ෂයට පත්වන රාජ්ය ෙසේවකයන්ට සහන සැලසීම 
සඳහා වන අතර, 1989.11.30 දිනැති රාජ්ය පරිපාලන 
චකෙල්ඛ 59/89 නිකුත් කර ඇත්ෙත් රාජ්ය පරිපාලන 
චකෙල්ඛ 21/88න් ආවරණය ෙනොවන කඩාකප්පල්කාරී 
කියා ෙහේතුෙවන් තුවාල ලබන හා මරණයට පත්වන රාජ්ය 
නිලධාරින් හට සහන ලබාදීම සඳහා ෙව්. 2005.05.04 
දිනැතිව නිකුත් කරන ලද රාජ්ය පරිපාලන චකෙල්ඛ 22/93 
(iii) අනුව 2005.01.01 දිෙනන් පසුව රාජකාරිෙය් ෙයදී 
සිටියදී රාජ්ය නිලධාරින්ට සිදුවන හදිසි අනතුරුවලදී 
නිලධාරියාට රාජ්ය පරිපාලන චකෙල්ඛ 22/93 අනුව හිමි 
වන්දි මුදල සියයට 100 පතිශතයකින් වැඩිකර ෙගවීමට 
විධිවිධාන සලසා ඇත. එෙසේ වුවද, තස්තවාදී කියා 
ෙහේතුෙවන් විපතට පත්වූ රාජ්ය නිලධාරින් හට රාජ්ය 
පරිපාලන චකෙල්ඛ 22/93 පකාරවද සහන සැලසිය හැකි 
අතර, එවැනි අවස්ථාවකදී රාජ්ය පරිපාලන චකෙල්ඛ 21/88 
පකාරව ලබාගත් වන්දි මුදල් නැවත රජයට ෙගවිය යුතු ෙව්. 
රාජ්ය පරිපාලන චකෙල්ඛ 59/89 හි 03 ෙඡ්දය අනුව 
අනතුරට පත් නිලධාරිෙයකුට සහන ලබා ගැනීමට හිමිකම 
ඇත්ෙත් රාජ්ය පරිපාලන චකෙල්ඛ 21/88 හා 22/93 යන 
චකෙල්ඛ අතුරින් එක් චකෙල්ඛයක් මඟින් පමණි. 

 (iv) ඔව්. 
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(ආ) (i) රාජ්ය පරිපාලන චකෙල්ඛ 21/88 හා 22/93, රාජ්ය පරිපාලන 
චකෙල්ඛ 59/89 මඟින් බැඳී පවතින අතර, ඒ අනුව තස්තවාදී 
කියා ෙහේතුෙවන් සිදුවන අනතුරු සඳහා ඉහත චකෙල්ඛ 
ෙදෙකන් නිලධාරියාට වඩා වාසිදායක එක් චකෙල්ඛයක් 
මඟින් සහන ලබා ගැනීමට විධිවිධාන සලසා ඇත. රාජ්ය 
පරිපාලන චකෙල්ඛ 22/93 (iii) මඟින් වන්දි ලබා ගැනීමට 
පතිපාදන සලසා ඇත්ෙත් 2005.01.01 දිෙනන් පසුව 
රාජකාරිෙය් ෙයදී සිටියදී සිදුවන අනතුරු සඳහා රාජ්ය 
පරිපාලන චකෙල්ඛ 22/93 මඟින් ෙගවනු ලබන වන්දි 
පමාණය සියයට 100 පතිශතයකින් වැඩිකර ෙගවීමට ෙව්. 
එම චකෙල්ඛය 2005.01.01 දින සිට කියාත්මක ෙව්. රාජ්ය 
පරිපාලන චකෙල්ඛ 59/89 සහ 21/88හි විධිවිධාන අනුව එම 
දිනෙය් සිට සංෙශෝධිත වන්දි ලබා ගත හැකි බැවින්, එකී 
චකෙල්ඛ සංෙශෝධනය කිරීෙම් අවශ්යතාවක් ෙනොමැත.  

 (ii) තස්තවාදී කියා ෙහේතුෙවන් ජීවිතක්ෂයට පත්වන රාජ්ය 
නිලධාරින්ෙග් යැෙපන්නන්ට රාජ්ය පරිපාලන චකෙල්ඛ 
21/88 පකාරවද, රාජකාරිෙය් ෙයදී සිටියදී පූර්ණ ආබාධිත 
තත්ත්වයට පත්වන නිලධාරින් හට 2008.12.29 දිනැති 
රාජ්ය පරිපාලන චකෙල්ඛ 22/93 (IV) පකාරව ද, එකී 
නිලධරයාට හිමි දීමනා හා වැටුප් වැඩිවීම් ද ඇතුළත්ව 
නිලධරයාට වයස අවුරුදු 55 සපිෙරන ෙතක් වැටුප් ෙගවීම 
ෙම් වන විටත් සිදු කරනු ලබයි. එෙසේ වුවද, එහිදී එම 
චකෙල්ඛ ෙදක අතුරින් නිලධාරියාට වඩාත් වාසිදායක එක් 
කමෙව්දයක් යටෙත් පමණක් සහන ලබා ගැනීමට රාජ්ය 
පරිපාලන චකෙල්ඛ 59/89 පකාරව විධිවිධාන සැලසී ඇත. 

 (iii) නැත. 

(ඇ) ආරක්ෂක නිෂ්කාශන වාර්තාව නිලධරයා හට ෙපර අවස්ථාවල වන්දි 
ලබා දීම පිළිබඳව හා නිලධාරියා සම්බන්ධෙයන් තීරණයක් ගැනීෙම්දී 
වැදගත් වන ෙතොරතුරු සඳහා වන මූලාශයක් වන අතරම, සහන 
සැලසීෙම්දී අත්යවශ්ය ෙල්ඛනයක් වන ෙහයින්ද එය ලබා ගත යුතු 
ෙව්. 

 

යුද ගැටුම් ෙහේතුෙවන් උතුරු හා නැ ෙඟනහිර 
අවතැන් වූ  පවුල් : යළි පදිංචි කරවීම 

த்தத்தினால் வடக்கு, கிழக்கில் இடம்ெபயர்ந்த 
கு ம்பங்கள் :மீள்கு யமர்த்தல் 

FAMILIES DISPLACED IN NORTH AND EAST DUE TO WAR: 
RESETTLEMENT 

1032/’16 
9.  ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා (ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ 

ෙහේරත් මහතා ෙවනුවට) 
 (மாண் மிகு கஞ்சன விேஜேசகர - மாண் மிகு இந்திக 

அ த்த ேஹரத் சார்பாக) 
 (The Hon. Kanchana Wijesekera on behalf of the Hon. 

Indika Anuruddha Herath) 
බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි 

කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ       
පශ්නය - (2): 

(අ) (i) උතුරු හා නැෙගනහිර පැවති යුද ගැටුම් 
ෙහේතුෙවන් අවතැන් වූ මුළු පවුල් සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) වර්ෂ 2009 න් පසුව, 2015 ජනවාරි දක්වා කාලය 
තුළ යක්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) 2016 ජනවාරි වනවිට සුභසාධන කඳවුරු තුළ සිටි 
පවුල් සංඛ්යාව හා පුද්ගලයන් සංඛ්යාව ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (ii)  2016 ජනවාරි සිට සැප්තැම්බර් දක්වා කාලය තුළ 
නැවත පදිංචි කර ඇති පවුල් සංඛ්යාව ෙකොපමණද;  

 (iii) නැවත පදිංචි කිරීමට ඉතිරිව සිටින පවුල් 
සංඛ්යාව හා පුද්ගලයන් සංඛ්යාව  ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iv)  නැවත පදිංචි ෙනොකර තවදුරටත් කඳවුරුවල 
ජනතාව රඳවා තැබීමට ෙහේතු   කවෙර්ද; 

 (v)  නැවත පදිංචි කිරිෙම් කටයුතු සම්පූර්ණෙයන්ම 
අවසන් කරන දිනය කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ)  ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , 

மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் இந் மத அ வல்கள் அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) வடக்கு கிழக்கில் நிலவிய ேமாதல்களின் 
காரணமாக இடம்ெபயர்ந்த ெமாத்தக் கு ம்பங் 
களின் எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (ii) 2009ஆம் ஆண் ன் பின்னர், 2015 சனவாி மாதம் 
வைரயிலான காலப் பகுதியில் மீள் கு ேயற்றப் 
பட்ட கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக எத்தைன 
ெயன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  (i i )  இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள 
எண்ணிக்ைகயான , இடம்ெபயர்ந்த ெமாத்தக் 
கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைகயில் எத்தைன 
சத தம் என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) 2016ஆம் ஆண்  சனவாி மாதமளவில் நலன் ாி 
காம்களில் தங்கியி ந்த கு ம்பங்களின் 

எண்ணிக்ைக மற் ம் ஆட்களின் எண்ணிக்ைக 
தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) 2016 சனவாி ெதாடக்கம் ெசத்ெதம்பர் வைரயி 
லான காலப் பகுதியில் மீள்கு யமர்த்தப் 
பட் ள்ள கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக 
எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (iii) மீள்கு யமர்த்தப்ப வதற்கு எஞ்சி ள்ள கு ம் 
பங்களின் எண்ணிக்ைக மற் ம் ஆட்களின் 
எண்ணிக்ைக தனித்தனியாக எத்தைன 
ெயன்பைத ம்; 

 (iv) மீள்கு யமர்த்தப்படா  ேமற்ெகாண் ம் காம் 
களில் மக்கைள தங்கைவத்தி ப்பதற்கான 
காரணங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (v) மீள்கு யமர்த்தல் நடவ க்ைககள் ைமயாக 
ர்த்தி ெசய்யப்ப ம் திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Prison Reforms, Rehabilitation, 

Resettlement and Hindu Religious Affairs: 

(a) Will he inform this House-  

 (i) the total number of families displaced in the 
North and East due to the war; 

 (ii) the number of families resettled during the 
period, after the year  2009 till January 
2015; and 

 (iii) as to what percentage is the number 
indicated in (ii) above, out of the total 
number of displaced families; 

339 340 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) separately, the number of families and the 
number of persons living in welfare camps by 
January 2016; 

 (ii) the number of families resettled during the 
period from January to September 2016; 

 (iii) separately, the number of families and the 
number of persons remain to be resettled; 

 (iv) the reason for keeping people in camps further 
without being resettled; and 

 (v) the date on which the resettlement activities will 
be fully completed?  

(c) If not, why? 

 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ, 

පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු 
අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 
කරනවා. 

 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

(අ) (i) 267,500 

 (ii) 233,245 

 (iii) 87% 

(ආ) (i) 1,490 පවුල්        5,223 පුද්ගලයන් 

 (ii)    

 (iii)   31.12.2016 නැවත පදිංචි කිරීමට ඉතිරිව සිටින පවුල් 

 (iv) යාපනය දිස්තික්කෙය් සුබසාධක කඳවුරු 31ක පවුල් 798ක් 
පමණක් ජීවත් ෙව්. ෙමම ජනතාව සුබසාධක කඳවුරුවල 
රඳවා ගැනීමට ෙහේතු වී ඇත්ෙත් ෙමම ජනතාව සතු වූ 
ඉඩම්වල ආරක්ෂක හමුදාව තවදුරටත් රැඳී සිටීමයි. 

 (v) ෙමම ජනතාව සතු ඉඩම්වලට පිවිසීමට හැකිවනු පිණිස ඒවා 
නිදහස් කළ පසු නැවත පදිංචි කිරීෙම් කටයුතු 
සම්පූර්ණෙයන් නිම කිරීමට හැකි ෙව්. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

මාරවිල හරහා නාත්තණ්ඩිය - ෙකොළඹ ලංගම බස ්
රථ ධාවනය:  කියාත්මක කර වීම 

மாரவில ஊடாக நாத்தாண் ய - ெகா ம்  இேபாச 
பஸ் ேசைவ: ெதாழிற்ப த்தல் 

 SLTB BUS SERVICE FROM NATTANDIYA TO COLOMBO VIA 
MARAWILA:  OPERATION 

1098/’16 
 

11. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා (ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
ෙවනුවට) 

 (மாண் மிகு த்திக பதிரண - மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த 
சார்பாக) 

 (The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. 
Ashoka Priyantha) 
පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ  

පශ්නය - (1): 
(අ) (i) නාත්තණ්ඩිය සිට මාරවිල හරහා ෙකොළඹ දක්වා 

කිසිදු ලංගම බසර්ථ ෙසේවයක් කියාත්මක ෙනොවන 
බවත්; 

 (ii) නාත්තණ්ඩිය සිට මාරවිල දක්වා වූ මාර්ගෙය් 
ජීවත්වන විශාල පිරිසක්, දිනපතා ෙවන්නප්පුව, 
මීගමුව, කටුනායක, ජා ඇල හා ෙකොළඹ ආදී 
නගරවල රැකියා සඳහා ගමන් කරන බවත්;  

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

 (ආ) නාත්තණ්ඩිය, මාරවිල හරහා ෙකොළඹ දක්වා උදෑසන 
ලංගම බස ් රථයක්ද, සවසට ෙකොළඹ, මාරවිල හරහා 
නාත්තණ්ඩිය දක්වා ලංගම බසර්ථයක්ද ධාවනය කරවීමට 
කටයුතු කරන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට 
දන්වන්ෙනහිද?  

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
 
ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) நாத்தாண் ய தல் மாரவில ஊடாக ெகா ம்  
வைர எவ்வித இேபாச பஸ் ேசைவ ம் அ ல் 
இல்ைல என்பைத ம்; 

 (ii) நாத்தாண் ய தல் மாரவில வைரயான 
தியில் வா ம் ெப ம் எண்ணிக்ைகயாேனார் 

நாளாந்தம், ெவன்னப் வ, நீர்ெகா ம் , 

கட் நாயக்க, ஜாஎல மற் ம் ெகா ம்  
ேபான்ற நகரங்க க்குத் ெதாழில்வாய்ப் க் 
க க்காக பயணிக்கின்றார்கள் என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) நாத்தாண் ய மாரவில ஊடாக ெகா ம்  வைர 
காைலயில் இேபாச பஸ் வண் ெயான்ைற ம், 
மாைலயில் ெகா ம் ,  மாரவில ஊடாக 
நாத்தாண் ய வைர இேபாச பஸ் வண் ெயான் 
ைற ம் ேசைவயில் ஈ ப த்த நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Transport and Civil Aviation:  

(a) Is he aware that - 

 (i) not a single SLTB bus service operates 
from Nattandiya to Colombo via Marawila;  
and 
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ස්ථානය පවුල් සංඛ්යාව පුද්ගලයන් සංඛ්යාව 

සුබසාධක මධ්යස්ථාන             554            1,936 

ඥාතීන් හිතමිතුරන් සමඟ 
සිටින 

            483            5,299 

මුළු සංඛ්යාව          1,037            7,235 

ස්ථානය පවුල් සංඛ්යාව පුද්ගලයන් සංඛ්යාව 

සුබසාධක මධ්යස්ථාන             798            3,102 

ඥාතීන් හිතමිතුරන් සමඟ සිටින        12,861          40,483 

මුළු සංඛ්යාව        13,659          43,585 

[ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා] 
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 (ii) a large number of people living along the 
road from Nattandiya to Marawila travel 
daily to Wennappuwa, Negombo, 
Katunayake,  Ja-ela and Colombo for 
employment?  

(b) Will he inform this House whether measures will 
be taken to operate an SLTB bus from Nattandiya 
to Colombo via Marawila in the morning and an 
SLTB bus from Colombo to Nattandiya via 
Marawila in the evening?  

(c) If not, why?  

 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 
කරනවා. 

 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 
(අ) (i) ෙවන්නප්පුව ඩිෙපෝව මඟින් කුලියාපිටිය නගරෙය් සිට 

නාත්තණ්ඩිය නගරයට ෙප.ව. 06.50ට ළඟා වන පරිදිද, 
මාරවිල නගරයට ෙප.ව. 07.00ට ළඟා වන පරිදිද ෙකොළඹ 
දක්වා බස්  රථයක් ධාවනය ෙව්. නැවත ෙකොළඹින් ප.ව. 
04.20ට කුලියාපිටිය දක්වා මාරවිල නගරයට ප.ව. 06.10ට 
ළඟා වන පරිදිද, නාත්තණ්ඩියට 06.20ට ළඟා වන පරිදිද බස් 
රථයක් ෙයොදවා ඇත. 

 (ii) ඔව්. 

 

(ආ) දැනටමත් ෙයොදවා ඇත. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 

 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 

සභාපතිතුමා මූලාසනය ගන්නවා ඇති. 
 
අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, 

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා [ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන්  
මහතා] මුලාසනාරූඪ විය. 

 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 
தினின்  அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்  
[மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்]  தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 
CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 
ADAIKKALANATHAN] took the Chair. 

 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා. 

ෙපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 
தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
විශව්විද්යාලවලට නියමිත ශිෂ්ය සංඛ්යාව බඳවා 

ෙනොගැනීම 
பல்கைலக்கழகங்க க்குாிய எண்ணிக்ைகயில் 

மாணவர்கைளச் ேசர்த் க்ெகாள்ளாைம 
NON-RECRUITMENT OF STIPULATED NUMBER OF STUDENTS 

TO UNIVERSITIES  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) 

යටෙත් ෙමම පශ්නය ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව 
ඔබතුමාට ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත වනවා.  

විශ්වවිද්යාලවලට සැබෑ ෙලසම බඳවා ගන්නා ශිෂ්ය සංඛ්යාව, 
බඳවා ගැනීමට නියමිත වූ සංඛ්යාවට වඩා අඩු වීම සම්බන්ධෙයන් 
විශ්වවිද්යාල පජාව සහ ෙපොදුෙව් ජනතාව අතර පැන නැඟී ඇති 
ගැටලුකාරී තත්ත්වය පිළිබඳව ෙමම ගරු සභාෙව් අවධානය ෙයොමු 
කරනු කැමැත්ෙතමි.  

මීට දින කිහිපයකට ෙපර විශ්වවිද්යාල ආචාර්යවරුන්ෙග් 
සංගමයක් විසින් ෙමම ගැටලුව මාධ්ය සාකච්ඡාවක් හරහා රටට 
ඉදිරිපත් කර සිටියා.  ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම 
ෙම් පශ්නය ඉදිරිපත් කරන්ෙන් ඒ පිළිබඳව ගරු ඇමතිතුමාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරන්නයි. 

පසු ගිය වසර ගණනාව පුරා ශී ලංකාෙව් රාජ්ය විශ්වවිද්යාලවල 
ඇතැම් පාඨමාලා සඳහා සැබැවින්ම බඳවා ගන්නා ලද ශිෂ්ය 
සංඛ්යාව, බඳවා ගැනීමට නියමිතව තිබූ ශිෂ්ය සංඛ්යාවට 
සාෙප්ක්ෂව විශාල ෙලස අඩුවක් දක්නට ලැෙබන බව විශ්වවිද්යාල 
ආචාර්යවරු පමුඛ සරසවි පජාවත්, උසස ්ෙපළ හැදෑරූ ශිෂ්යයන් 
සහ ඔවුන්ෙග් ෙදමව්පියනුත් විසින් ෙපන්වා දී තිෙබනවා. 

විෙශේෂෙයන් විද්යා පීඨ සහ කෘෂි විද්යා පීඨවලට පළමු වසර 
සිසුන් බඳවා ගැනීෙමන් පසුව ද පසු ගිය වසර කිහිපයක් තිස්ෙසේ 
සියයට 20ත්, සියයට 30ත් අතර පමාණයක් පුරප්පාඩු පවතින බව 
සඳහන්. ෙමම ගැටලුව විසඳීම සඳහා අදාළ බලධාරින් ෙමෙතක් 
ඵලදායි කියාමාර්ගයක් ගැනීමට අසමත්ව ඇති බවට ඔවුන් 
ෙචෝදනා කරනවා. 

විශ්වවිද්යාල පතිපාදන ෙකොමිසම විසින්ම නිකුත්ෙකොට ඇති 
සංඛ්යා ෙල්ඛන විශ්ෙල්ෂණය කිරීෙම්දී ෙමම ගැටලුෙව් ඇති 
බරපතළකම මනාව වටහා ගත හැකියි. එෙසේම ෙමම තත්ත්වය 
කමෙයන් උග අතට හැෙරමින් පවතින බවද නිරීක්ෂණය කළ 
හැකියි. නිදසුනක් ෙලස, 2015 වසරට අදාළව  ගතෙහොත්, ෙකොළඹ 
විශ්වවිද්යාලෙය් සිසුන් 27ක්ද, ෙප්රාෙදණිය විශ්වවිද්යාලෙය් සිසුන් 
69ක් ද, ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්යාලෙය් සිසුන් 33ක්ද, යාපනය 
විශ්වවිද්යාලෙය් සිසුන් 147ක් ද රුහුණු විශ්වවිද්යාලෙය් සිසුන් 
119ක් ද, නැ ෙඟනහිර විශ්වවිද්යාලෙය් සිසුන් 79ක් ද, රජරට 
විශ්වවිද්යාලෙය් සිසුන් 77ක් ද, සබරගමු විශ්වවිද්යාලෙය් සිසුන් 
38ක් ද, කැලණිය විශ්වවිද්යාලෙය් සිසුන් 46ක්ද,  අග්නිදිග 
විශ්වවිද්යාලෙය් සිසුන් 63ක් ද වශෙයන් 698ක ශිෂ්ය පිරිසක් බඳවා 
ගැනීමට බලධාරින් අසමත් වී තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම විද්යා පීඨ 
හා කෘෂි විද්යා පීඨවලට  ෙමම තත්ත්වය මතු ෙවලා තිෙබනවා. 
නියමිත ශාලා පහසුකම් තිෙබනවා. ආචාර්යවරු ඉන්නවා. 
පරීක්ෂණාගාරවල අවශ්ය පහසුකම් තිෙබනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙතෝරා ගත් සිසුන් ඇවිල්ලා නැතිවද? 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙතෝරා ගත් සිසුන් ආෙව් නැති වුණාම ඒ වාෙග්ම සමහර විට 

Faculty of Medicine එෙකන් ෙතෝරා ගත්ෙත් නැති වුණාම,  
Faculty of Dentistry එෙකන් උඩට යනවා. ඊට පසු එම පුරප්පාඩු 
විශ්වවිද්යාලවලින් පුරවන්න ඕනෑ. දැන් සිදු වන ෙද් තමයි අවසාන 
පිරවීෙම්දීත් 1,2 වාෙග් අවස්ථා කිහිපයක් අරෙගනත් සිසුන් 
700කට ආසන්න පමාණයක් ඒ වසෙර් නියමිත පහසුකම් තිබියදී -
ඒ කියන්ෙන් විශව්විද්යාලෙය් ඉඩ තිබියදී ශවණාගාර පහසුකම්, 
ශාලා පහසුකම්, පරීක්ෂණාගාරවල පහසුකම්, ආචාර්යවරු යනාදී 
වශෙයන් සියලුම පහසුකම් තිබියදී- 2015 වසෙර්දී විශ්වවිද්යාල 
සඳහා බඳවා ෙගන නැහැ.  

පසු ගිය ආණ්ඩුව ෙමන්ම වත්මන් ආණ්ඩුව විසින් ද විවිධ 
අවස්ථාවල විශ්වවිද්යාල සඳහා බඳවා ගන්නා ශිෂ්ය සංඛ්යාව ඉහළ 
නංවන බව පකාශ ෙකොට තිබුණ ද, ආණ්ඩුව ඉදිරිපත් කරන සංඛ්යා 
ෙල්ඛනවලට අනුකූලව සැබෑ ෙලසම බඳවා ගැනීම් සිදු ෙනොවන 
බව මින් පැහැදිලි ෙවනවා.  

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමනි, ෙම්කට එක ෙහේතුවක් 
තිෙබනවා. සාමාන්යෙයන් 2015 වර්ෂෙය් උසස් ෙපළ විභාගයට 
ෙපනී සිටි දරුවන් විශ්වවිද්යාලයට බඳවා ගන්ෙන් 2017 ෙපබරවාරි 
මාසෙය්දීයි. 2015 අෙගෝස්තු මාසෙය් උසස් ෙපළ විභාගයට ෙපනී 
සිටි දරුවන් 2017 ෙපබරවාරි මාසෙය්දී තමයි විශ්වවිද්යාලවලට 
බඳවා ගන්ෙන්. ආසන්න වශෙයන් මාස 20කට ආසන්න කාලයක් 
යනවා, උසස් ෙපළ කරපු දරුවන් විශ්වවිද්යාලවලට බඳවා ගන්න.  

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා දන්නවා, 2015 අෙගෝස්තු 
මාසෙය් උසස් ෙපළ විභාගයට ෙපනී සිටි දරුවන් තමයි ෙම් 
අවුරුද්ෙද් ෙපබරවාරි මාසෙය්දී විශ්වවිද්යාලවලට බඳවා ගන්ෙන් 
කියලා. උසස ්ෙපළ කරලා මාස 20ක් ඒ දරුවන් නිකම් ඉන්ෙන් 
නැහැ. සුදුසුකම් ලබන දරුවන් විශව්විද්යාලයට ඇතුළත් ෙවනවා. 
අෙනක් දරුවන් ෙවන ෙවන ඒවාට යනවා. සුදුසුකම් ලබපු දරුවන් 
විශ්වවිද්යාල බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් ඉන්නවා. අෙනක් දරුවන් 
ෙවනත් පාඨමාලාවලට යනවා. එක්ෙකෝ, විෙදස්ගත ෙවනවා. 
එක්ෙකෝ, රැකියාවලට යනවා. එතෙකොට නැවත ඉල්ලුම් කළාට ඒ 
දරුවන් එන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ෙමතැන තමයි ෙම්ෙක් පධාන 
ගැටලුව මතු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. උසස ් ෙපළ කරලා 
විශ්වවිද්යාලයට දරුවන් ඇතුළත් කර ගැනීම සඳහා අවුරුදු 
එකහමාරකට වඩා වැඩි කාලයක් යනවා නම්, එළිෙය් තිෙබන 
ෙවනත් පාඨමාලාවක් හදාරලා, ඩිප්ෙලෝමාවක් අරෙගන ඒ 
දරුවන්ට එළියට යන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා ෙම් තත්ත්වය බරපතළ 
ෙලස සැලකිල්ලට ලක් කරන්න කියලා මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා 
සිටිනවා.  

ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාල ඇති කිරීම සාධාරණීකරණය කිරීම 
සඳහා ඇතැම් පාර්ශ්ව විසින් රාජ්ය විශ්වවිද්යාලවල බඳවා ගැනීම් 
පුළුල් කිරීමට අවශ්ය පහසුකම් ෙනොමැති බව පවසන නමුත්, ඉහත 
කරුණු අනුව ෙපෙනන්ෙන් අවම වශෙයන් රාජ්ය විශ්වවිද්යාලවල 
පවතින ඉඩ පහසුකම්වලට අනුකූලව පවා බඳවා ගැනීම් 
ෙනොෙකෙරන බවයි. 

ෙමම තත්ත්වය විසින් රාජ්ය විශ්වවිද්යාලවලට ඇතුළත්වීෙම් 
අෙප්ක්ෂාෙවන් සිටින සිසුන් විශාල පිරිසකට අවස්ථාව අහිමි 
ෙකොට තිෙබනවා. ඔබතුමා දන්නවා, විද්යා උපාධියක් ගන්න 
දරුවන්ෙග් කැමැත්තක් තිෙබන බව. උසස් ෙපළ කරපු දරුෙවක් 
විද්යා උපාධිධාරිෙයක් ෙවන්න කැමැතියි. නමුත්, ඒ දරුවාට 
විශ්වවිද්යාලෙය් ඉඩ තිබියදී, ඔහුට සුදුසුකම් තිබියදීත් ෙම් බඳවා 
ගැනීෙම් කියාවලිය ෙහේතුෙකොටෙගන ඔහුට විශ්වවිද්යාලයට 

අවතීර්ණ ෙවන්න ඉඩ කඩ නැති වන තත්ත්වයක් ඇතිවී 
තිෙබනවා. එෙමන්ම, පීඨවලට අවශ්ය සිසුන් ෙනොමැතිවීම නිසා 
උසස් අධ්යාපනය සඳහා ෙයොදවන සීමිත ජනතා බදු මුදල්වලින් 
උපරිම පතිඵල ලබා ගැනීමට ඇති ඉඩ පස්ථාව ද අහිමි ෙකොට 
තිෙබනවා. ෙමම ගැටලුව හුදු සරසවි බඳවා ගැනීමට අදාළ උසස් 
අධ්යාපන බලධාරින්ෙග් අකාර්යක්ෂමතාව නිසාම පැන නැගුනක් 
ෙනොෙව්. මා කලින් කිව්වා වාෙග්ම අෙපොස උසස් ෙපළ විභාග 
පැවැත්වීෙම් හා ඇගැයීම් කියාවලිෙය් ගැටලු, පතිඵල පමාදවීම, 
බඳවා ගැනීෙම් පමාදය ආදිය ෙහේතු ෙවනවා. ෙම් අනුව උසස් ෙපළ 
විභාගයට ෙපනී සිටි සිසුෙවකුට සරසවියට ඇතුළත්වීමට මාස 
18කට වැඩි කාලයක් ගත ෙවනවා. ඒ දරුවා උසස් ෙපළ විභාගය 
කරලා අවුරුදු එකහමාරක් විශ්වවිද්යාලයට ඇතුළත්වීම 
ෙවනුෙවන් ෙගදර ඉන්න තත්ත්වයක් ඇති වී තිෙබනවා. ඇති වන 
පුරප්පාඩු සඳහා කඩිනමින් බඳවා ගැනීම් සිදු ෙනොවීම ෙහේතු ව ද 
ෙමම ගැටලුව තීව කිරීමට බලපා තිෙබනවා. පුරප්පාඩු ඇති වුණාම 
මාස 18න් තමයි ඒ දරුවන්ට විශ්වවිද්යාලයට අවතීර්ණ ෙවන්න 
අවස්ථාවක් එන්ෙන්. එතෙකොට ඒ දරුවන් නැහැ. ඒ නිසා තමයි 
ෙම් පාඨමාලාවලට දරුවන්ෙග් හිඟතාවක් මතු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මා විෙශේෂෙයන්ම රුහුණු 
විශ්වවිද්යාලෙය් පීඨාධිපතිතුමා එක්ක ෙම් පිළිබඳව සාකච්ඡා කළා. 
එතුමා විෙශේෂෙයන් කිව්වා, ෙම් තත්ත්වය අනුව රුහුණු 
විශ්වවිද්යාලෙය් විද්යාපීඨය වැසීෙම් අනතුරකටත් මුහුණදී 
තිෙබනවා කියලා. 

ෙමොකද, දරුවන්  එන්ෙන් නැති නිසා ආචාර්ය මණ්ඩලයට 
පහසුකම් තබාෙගන නිදැල්ෙල් ඉන්න සිදුෙවලා තිෙබනවා. ඒකට 
ආචාර්යවරු කැමති නැහැ. ඔබතුමා ඉස්ෙසල්ලා ආචාර්යවරුන්ෙග් 
හිඟයක් පිළිබඳව කිව්වා. හැබැයි, ආචාර්යවරු හිටියත් වැඩක් 
නැහැ, උගන්වන්න දරුවන් නැත්නම්.  

ෙම් තත්ත්වය තුළ පැන නඟින පහත ගැටලු ෙකෙරහි ගරු 
ඇමතිතුමාෙග් අවධානය මා ෙයොමු කරනවා.  

01. පසු ගිය වසර පහක කාලය තුළ විශව්විද්යාලවලට බඳවා 
ගැනීම් සම්පූර්ණ ෙලස සිදු කර ගැනීමට අසමත් වී තිෙබ්ද? 
ඊට ෙහේතු කවෙර්ද? 

02. උසස ්ෙපළ අවසන් කළ සිසුෙවකු සරසවියට ඇතුළු වීම 
සඳහා මාස 18ක් ෙහෝ ඊට ආසන්න කාලයක පමාදයක් සිදු 
වන බව පිළිගනු ලබන්ෙන්ද? ෙමම පමාදය වළක්වා 
ගැනීම සඳහා කටයුතු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 

 ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, London A/L 
විභාගය ෙලෝකය පුරා පවත්වනවා. හැබැයි, සති තුනක් 
ඇතුළත පතිඵල නිකුත් කරනවා. අප අෙගෝසත්ු මාසෙය් 
උසස ් ෙපළ විභාගය පවත්වනවා. නමුත් ෙම් අවුරුද්ෙද් 
ජනවාරි මාසෙය් තමයි පතිඵල නිකුත් කෙළේ. මාස පහකට 
වඩා වැඩි කාලයක් පතිඵල නිකුත් කරන්න ගත ෙවනවා. 
සති තුනක් ගත වනෙකොට සෑම පාසලකම පශන් පත 
බලලා අවසන් කරනවා.  පශන් පත බලන පාසල් වැඩි 
කාලයක් නිවාඩු ෙදනවා. සතියක් ෙදකක් යනෙකොට පශන් 
පත බලලා අවසානයි. හැබැයි, පතිඵල නිකුත් කරන්න 
මාස පහකට වඩා වැඩි කාලයක් ගත ෙවනවා. ඒ නිකුත් 
කරන ලද පතිඵල අනුව නැවත Z-Score අගය හදලා, බඳවා 
ගැනීෙම් පටිපාටිය හදන්න තව අවුරුද්දකට වඩා වැඩි 
කාලයක් ගත ෙවනවා. ෙම්ක සාධාරණ නැහැ. දරුවන් 
තමන්ෙග් කාලෙයන් ඒ සඳහා වන්දි ෙගවිය යුතු නැහැ. 
පරිපාලනෙය් තිෙබන අකාර්යක්ෂමතාවට දරුවන් 
තමන්ෙග් වටිනා ජීවිත කාලෙයන් වන්දියක් ෙගවිය යුතුද 
කියන පශන්ය ඔබතුමා සැලකිල්ලට ලක් කරන්න. 

03.  පටිපාටියට අනුව කරනු ලබන නියමිත බඳවා ගැනීම්වලින් 
පසු හඳුනා ගනු ලබන ඉතිරි පුරප්පාඩු කඩිනමින් පිරවීමට 
කටයුතු කළ ෙනොහැකි වී ඇත්ෙත් මන්ද? 

04. රාජ්ය විශව්විද්යාලවල බඳවා ගැනීම්වල අඩු පාඩුකම් 
වළක්වා ගැනීම ෙවනුෙවන් ආණ්ඩුව සතු වැඩ පිළිෙවළ 
කුමක්ද කියලා මා ගරු ඇමතිතුමාෙගන් දැනගන්න 
කැමතියි. 
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ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම් පශ්නයට මා සිකුරාදා උෙද් උත්තර ලබා ෙදන්නම්. ඒ 

සඳහා මා සංඛ්යා ෙල්ඛන  ටිකක් එකතු කර ගන්නවා.  නව රජය 
බලයට පත් වුණාට පස්ෙසේ අප විද්යා පීඨ හතක් ආරම්භ කරලා, 
ශිෂ්යයන් 1,800ක් බඳවාෙගන තිෙබන බවත් මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
මතක් කරන්න කැමතියි. බඳවා ගන්නා ශිෂ්ය සංඛ්යාව වැඩි කරලා 
තිෙබනවා. ඔබතුමා අහපු පශ්නෙය් යම්කිසි වැදගත්කමක් 
තිෙබනවා. ඒ නිසා මා ඒ පශ්නයට සිකුරාදා උෙද් උත්තර ලබා 
ෙදනවා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
විද්යා පීඨ ෙනොෙවයි, තාක්ෂණ විද්යා පීඨ. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔව්. තාක්ෂණ විද්යා පීඨ. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ වාෙග්ම ඔබතුමාෙගන් මා ෙමෙහම ඉල්ලා සිටිනවා.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
පමාදය ගැන ඇත්ත වශෙයන්ම, - 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමාත්, විශ්වවිද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාවත්, විභාග 

ෙදපාර්තෙම්න්තුවත්, විෙශේෂෙයන්ම විද්යා පීඨවල 
පීඨාධිපතිවරුනුත් එක්ව ෙමම පශ්නය නිරාකරණය කර ගැනීම 
සඳහා වූ කමෙව්දයක් පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අප සාකච්ඡා 
කරමු. අපත් ඒ සඳහා සහභාගි ෙවන්න සූදානම්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
පමාදයක් තිෙබන බව අප පිළිගන්නවා. ඒ පශ්නය අප 

සාකච්ඡා කරලා විසඳා ගනිමු. ඔබතුමා අහපු පශ්නයට මා සිකුරාදා 
උෙද් උත්තර ලබා ෙදනවා. මූලික සාකච්ඡා ආරම්භ කරලා 
තිෙබනවාය කියලා මට දැනුම් දුන්නා. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඒ අවුරුද්ද තුළම ඒ අය ගන්න කියා කරන්නය කියා මම 

අධ්යාපන ඇමතිතුමාට කිව්වා. ඒක කරන්න අවුරුදු ෙදක තුනක් 
යයි. එතුමා ආවාට පසුව අප ආපසු February මාසෙය් මුණ 
ගැෙහනවා. යම්කිසි කාල සීමාවක් දමලා අපි ෙම් කාලය අඩු 
කරන්න බලනවා, ගරු මන්තීතුමනි.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔව්, කාලය අඩු කරන්න බලනවා.  

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
පුරප්පාඩු පිරෙවන්ෙන් නැහැ ෙන්, ගරු අගමැතිතුමනි. මා 

ෙපන්වා දුන්නා. ළමයි 700ක් ෙන්. 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඒ ඔක්ෙකොම බලන්නම්.   
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අෙප් රෙට් රාජ්ය විශ්වවිද්යාලයකින් විද්යා උපාධිය ෙහෝ 

කෘෂිකර්ම උපාධියක් ලබාගන්න කැමැති දරුවන් ඉන්නවා.  ළමයි 
700කට විශ්වවිද්යාලෙය් ඉඩකඩ තිබියදී, ආචාර්යවරු සිටියදී, 
විශ්වවිද්යාල පතිපාදන ෙකොමිසෙමන්  විශ්වවිද්යාලයට දරුවන් 
යවන්ෙන් නැහැ. ෙම්කයි අද ඇතිෙවලා තිෙබන තත්ත්වය.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මම ඒක පිළිගන්නවා.  ඉස්සර ෙවලාම කරන්න තිෙබන්ෙන් 

අධ්යාපන අමාත්යාංශයයි, විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුවයි, විශ්වවිද්යාල 
පතිපාදන ෙකොමිසමයි එකතු ෙවලා සාකච්ඡා කරලා, ෙම් කාලය 
අඩු කරන එකයි. මම විශ්වවිද්යාලයට යද්දි, ෙදසැම්බර් මාසෙය් 
උසස් ෙපළ විභාගය කරලා, අෙපේල් මාසෙය් පතිඵල අරෙගන, 
ඔක්ෙතෝබර් මාසය වන විට විශ්වවිද්යාලයට ගියා. අද යුෙරෝපෙය් 
හැම තැනම, එංගලන්තයත් අනුගමනය කරන්ෙනත් ඒ කමෙව්ද 
තමයි. අපට ෙහේතුවක් නැහැ. ඕනෑ නම් වැඩිපුර පාසල්, ශාලා 
ඔක්ෙකොම අපට ෙසොයා ෙදන්න පුළුවන්. කාලය ඕනෑ නම් අපට 
සමහර විට පාසල් නිවාඩු කාලය ටිකක් දිගු කරන්න ෙවයි.  මා 
හිතන්ෙන් නැහැ, ෙම් ෙහේතුව උඩම අප එය කල් දමන්න ඕනෑය 
කියා.  පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ෙම් ඇතුළු වීෙම් කමෙව්දය ඇති 
කරන්න අප බලන්න ඕනෑ. ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා 
කියපු කාරණයට මම එකඟ ෙවනවා. ඔබතුමන්ලාත්, අපිත් 
අධ්යාපන ඇමතිතුමා සමඟ ෙම් පශ්නය ගැන කථා කරමු.   

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා විසින් 2017 

ජනවාරි මස 24 දින පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී උපුටා 
දක්වන ලද ෙතොරතුරු:  මුදල් අමාත්යතුමාෙග් 

පකාශය  
 மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்கவினால் 2017 

சனவாி 24ஆந் திகதி பாரா மன்றத்தில் 
ேமற்ேகாள் காட்டப்பட்ட தகவல் : 
மாண் மிகு நிதியைமச்சாின் கூற்  

INFOMATION QUOTED IN PARLIAMENT BY HON. 
BIMAL RATHNAYAKE ON 24th JANUARY, 2017: 

STATEMENT BY MINISTER OF FINANCE  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා (මුදල් අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - நிதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
Thank you, Mr. Deputy Chairman of Committees.  

The Hon. Bimal Rathnayake, yesterday in Parliament 
informed that he had received a copy of the Report or the 
Executive Summary which had been delivered by the 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

Auditor-General to me and also to the Chairman of 
COPE. Accordingly, he quoted some of the information 
from that Report during the Debate.  

This is a special Report on examination of books of 
the Central Bank. I, in the capacity of the Minister of 
Finance, requested on the19th of August, 2016, from the 
Auditor-General, under Section 43(2) of the Monetary 
Law Act, the examination of books of Central Bank 
relating to direct/private placements in Government 
Securities since 2008, on  per year basis, on areas 
specified in my letter, be submitted to me within three 
months.   

Sir, I am also utilizing a letter that had been delivered 
to the Auditor-General by the Attorney-General on the 
12th of February, 2004 regarding "accountability and audit 
of the Central Bank of Sri Lanka" where he has 
emphasized the fact that confidential and privileged 
information in the hands of the Auditor-General should 
not be divulged to anybody unless and otherwise the 
Minister of Finance or the Prime Minister or the President 
gives the exemption. So, Sir, I would like to table*  this 
letter to be included in Hansard in order to ensure that 
such a letter has been issued and it has been complied 
with by the previous Auditors-General.  

After several reminders, the Auditor-General has 
delivered to me a set of volumes of information without a 
signed audit examination report. That information has 
also been delivered openly without using even a closed 
official envelope despite the market sensitivity of 
information contained in the volumes. Further, the 
examination requested has not been completed as yet. In 
addition, he has stated that adequate time could not be 
spent for the examination due to the impatient and 
unethical reminders of the Minister of Finance, which 
leads to the breach of my privileges as the Minister and 
this has been commented by the Hon. Bimal Rathnayake 
during the Debate.   

The Hon. Bimal Rathnayake said that there are 
officials who have the capacity or the courage to tell what 
is true. Today, we have given that right to all officials, not 
only to the Auditor-General. We are relishing the fact that 
democracy has been reborn in our country. But, that does 
not mean that you can have arrogant Government servants 
who usurp powers which is only in the hands of 
Parliament. The Auditor-General is a creature of 
Parliament and he is answerable to Parliament, not to the 
general public. So, these are matters that are of grave 
concern.  

Further, the same set of information has 
simultaneously been delivered to the Chairman of  COPE 
and to the Governor of the Central Bank without my 
knowledge. This examination should contain information 
and findings strictly for my use for the purpose of making 
new policies in respect of issuance of Government 
securities and public debt management. 

The volumes contain a large pool of individual 
information and details of issuance of Government 
securities which is highly market sensitive.  Meanwhile, I 
have just received a fax from the Ministry of Finance 
dated 19th August, 2016 saying that there is no letter or 
an Executive Summary that has been delivered to the 
Ministry of Finance up to this moment by the Auditor- 
General on this score.   I table* that as well. 

As I said before, the Hon. Attorney General in his 
letter E118/03/C1B5 dated 12th February, 2004 addressed 
to the Auditor-General has set out the grounds for 
confidentiality of sensitive information relating to the 
Central Bank and the requirement to be complied with by 
the Auditors-General when disclosing such sensitive 
information. Accordingly, I am of the view that the 
Auditor-General has breached the information 
confidentiality requirement and the relevant procedures. 
He has a penchant for talking to the media, more than 
providing information to the Government or to 
Parliament and I guess this is another instance. 

Sir, leakage of this type of information will adversely 
affect Government security market operations, issuance 
of government securities to raise funds for budgetary 
requirements and interest rates structure in the economy.  
This will raise the cost to the government in borrowing 
from the market. Sir, as I mentioned yesterday, there are 
some unscrupulous officials who are still in the Central 
Bank who had been employed by the former Governor. 
Their activities are detrimental to the economy. So, these 
are only hand in glove operations that seem to be 
happening.   

In view of the above, I propose that the Auditor-
General has acted unprofessionally and unofficially 
without due care for public duty.  

Sir, the Hon. Speaker had been very quick yesterday 
to send the reports wherever that was due and I would 
also appreciate, if information that was used by MPs 
yesterday to corroborate evidence also will be looked at, 
as to how they got it.   And, I must say, as the Executive 
Summary or a letter has not come in, I have not instructed 
anybody to receive any copy. So, revealing information 
that I have asked for to somebody outside without even 
my knowledge is something which is serious, 
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[ගරු රවි කරුණානායක මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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unbecoming, unprofessional and that is not the way the 
Auditors-General in the past have acted. These are not 
matters that should be taken lightly.  

The statement quoting him in the headlines of “the 
Sunday Times” says that unethical practices are adopted 
by the Minister of Finance.  Sir, my job is to ensure, when 
the President or the Prime Minister wants information, as 
an active and a responsible Minister of Finance that I 
respond to them. To do that, I need to get substantial 
corroborative evidence. This is the reason why I basically 
wrote to him and I have been getting intermittent replies 
saying that the Central Bank is unable to provide 
information. So, if that is the case, if that is the sensitivity 
and if that information is sacrosanct, how has it gone into 
the general public? So, I would greatly appreciate if this 
will be looked into and responded by tomorrow at the 
latest because we have got to take further counter-action. 
I hold everybody responsible. Especially if the rates of the 
cost of capital goes up, they will be held responsible for 
doing such irresponsible and detrimental acts to the 
economy.  

Thank you, Sir.  

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! What is your point of Order? 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මුදල් අමාත්යවරයා 

මෙග් නම සඳහන් කරමින් කථා කරපු නිසා Standing Order No. 
84. (viii) යටෙත් විගණකාධිපතිවරයා සම්බන්ධව එතුමා ඉදිරිපත් 
කරන ලද කරුණුවලට අදාළව මට ය මක් කියන්න අවශ්යයි.  
එතුමාට විගණකාධිපතිවරයාට සහ ඒ අදාළ අයට පිළිතුරු ෙදන්න 
පුළුවන්. නමුත්, මෙග් නම සඳහන් කරමින් එතුමා ඊෙය් හවසත් 
ෙම් කරුණම  කියලා තිබුණා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මුලින්ම මම ෙම් ෙද් 
කියන්න කැමැතියි. විගණකාධිපතිතුමා 2008 වසෙර් සිට 2015 
දක්වා කාලය තුළ සියලුම බැඳුම්කර නිකුතූන් සම්බන්ධව 
පරීක්ෂණයක් කරලා ඒ වාර්තාව මුදල් අමාත්යවරයාටත්, ගරු 
කථානායකතුමාටත්, මහ බැංකු අධිපතිතුමාටත්, ෙකෝප් එෙක් 
සභාපතිවරයාටත් ලබා දුන් බවටත්, එෙසේ ලබා දුන් බවට 
විගණකාධිපතිතුමාට ඒ හැම තැනකින්ම වාර්තා ලැබුණු බවට 
එතුමා දීපු ලිපිත් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා ෙම් ගරු සභාවට 
ඉදිරිපත් කළා. ඊෙය් මතයක් මතු කරලා තිබුණා, ෙම්ක මටයි දීලා 
තිෙබන්ෙන් කියලා. පළමු කරුණ වශෙයන් මම කියනවා, ඒක 
වැරදි බව.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙදවැනි කරුණ ෙමයයි. 
ඊෙය් දිනෙය් හැන්සාඩ් එෙක් unedited copy එක මා ළඟ 
තිෙබනවා. මා ඊෙය්ත් ෙම් කරුණ ඉතා පැහැදිලිව කිව්වා. මා  දැන් 

නැවතත් ෙම් කරුණ කියනවා. මා මාෙග් කථාවට ෙයොදා ගනු 
ලැබුෙව් සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාට එවන ලද වාර්තාවයි. 
එතුමා විෙද්ශගත ෙවලා ඉඳලා ඊෙය් උෙද් 6.30ට ලංකාවට ආෙව් 
ෙම් විවාදය සඳහා සහභාගි වන්නයි. හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා 
“ෙකෝප්” කමිටුෙව් සභාපති වශෙයන් ෙම් වාර්තාව අධ්යයනය 
කරන්න ලැබුණු copy එක තමයි මම පරිශීලනය කෙළේ. මම ඒක 
හැන්සාඩ් එකට කියලා තිෙබනවා. මම ඒ වාර්තාව සභාගත 
කෙළේත්; "ගරු හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාෙග් අවෙබෝධය සහ 
අවසරය ඇතිව ෙමම ලියවිලි සභාගත කරනවා." කියලායි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම ඔබතුමාට ෙම් 
කරුණත් කියන්න කැමැතියි. Auditor-General එතුමාෙග් 
වාර්තාෙව් ෙම් කරුණු සඳහන් කරලා තිෙබනවා. පසුව එතුමා ඒක 
පැහැදිලි කරයි. එතුමා මුදල් ඇමතිතුමාෙග් ඉල්ලීමට අනුව කටයුතු 
කරන්ෙන්. නීත්යනුකූලව Auditor-Generalට නිෙයෝග නිකුත් 
කිරීෙම් බලය නිශ්චිත වශෙයන්ම තිෙබන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුවට. 

විගණකාධිපති තනතුර පාර්ලිෙම්න්තුවට අදාළ තනතුරක්. 
ඇමතිවරුන්ට අදාළ තනතුරක් ෙනොෙවයි. මුදල් අමාත්යවරයාට 
යම් කිසි නිශ්චිත කරුණු සම්බන්ධව මත විමසීෙම් ෙහෝ ෙතොරතුරු 
ලබා ගැනීෙම් බලයක් මුදල් පනතින් දීලා තිෙබනවා. නමුත් එතුමා 
නිශ්චිත වශෙයන් ඉල්ලා සිටි ෙතොරතුරු මුදල් පනතට අනුව 
ගැෙනන්ෙන් නැහැ. නමුත් ජාතික වැදගත්කමක් ෙසේ සලකලා 
තමයි විගණකාධිපතිතුමා ෙම් පරීක්ෂණය කරනු ලබන්ෙන්.                  
ඒ වාර්තාව තමයි එතුමා මුදල් ඇමතිතුමා ටත්, ගරු 
කථානායකතුමාටත් -ෙකෝප් කාරක සභාෙවන් තමයි ෙම් 
සාකච්ඡාව ආරම්භ වුෙණ්.- අදාළ ආයතන හතරට ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන්ෙන්. මම හිතන විධියට ඒ ගැන නැවත පැහැදිලි කරන්න 
අවශ්ය නැහැ. ඒ ගැන විගණකාධිපතිතුමා පැහැදිලි කරයි. මට 
කියන්න ඕනෑකම තිබුෙණ් ෙම්කයි.  ෙකෝප් එෙකන් තමයි 
බැදුම්කර සම්බන්ධව කරුණු මතු වුෙණ්.  

සභාපතිතුමාට ලැබුණු ඒ වාර්තාෙව් පිටපත තමයි මම ඉදිරිපත් 
කෙළේ. විගණකාධිපති තනතුර කියන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
තනතුරක්. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තනතුරකට අනවශ්ය ආකාරයට 
බලපෑම් කිරීම පසු ගිය කාලෙය් දිගටම කළා. බැඳුම්කර වංචාෙව්දී 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මන්තී කණ්ඩායම දිගටම ඒක කළා. අපි 
ඉල්ලා සිටිනවා, දැන්වත් අගමැතිතුමා මැදිහත් ෙවලා ෙම් රෙට් 
විගණකාධිපතිවරු  ඇතුළුව මූල්ය විනය හදන්න කටයුතු කරන 
පුද්ගලයන් දඩයම් කරන්න තර්ජනය කරන කටයුත්ත නතර 
කරන්න කියලා. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes, Hon. Finance Minister. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මම point of Order එක ගත්ෙත්, එතුමා කිව්වා එක්සත් 

ජාතික පක්ෂය විගණකාධිපතිට තර්ජනය කර තිබුණාය කියා. 
එෙහම තර්ජනය කරලා තිෙබනවා නම්, ඒ කවුද කියලා නම 
කියන්න. නැත්නම් ඔබතුමන්ලාෙග් හිතුමතයට ෙම්වා පකාශ 
කරන්න එපා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා 
තර්කයක් ඉදිරිපත් කළා. මම ෙම් ලිපිය ලියා තිෙබන්ෙන් මුදල් 
පනෙත් 43(2) වගන්තිය යටෙත්යි. ෙම් වගන්තිය යටෙත් liability 
management එක තිෙබන්ෙන් මුදල් අමාත්යාංශය යට ෙත්යි. ඒ 
සඳහා ෙතොරතුරු ලබා ගැනීම සම්බන්ධෙයන් තමයි මම ඒ ලිපිය 
ලිව්ෙව්. ෙම් ලිපිය විගණකාධිපතිට ලිව්ෙව් සමස්ත ෙලෝකයට 
ෙදන්න ඉස්සරෙවලා මුදල් ඇමති ඉල්ලීම පරිදි ෙදන්න තිෙබන 
එකක් නිසායි. අපි කියලා නැහැ, ෙම්ක කාටවත් ෙදන්න තිෙබන 
එකක් කියලා. විගණකාධිපති සිටින්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුවට. 
ෙමතැනට එවලා තිෙබන උත්තරය මුදල් ඇමතිට ෙනොෙවයි, 
ඉස්සරෙවලා එතැනට එවන්න ඕනෑ කියන එක තමයි අහලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ සම්පදාය අනුව තමයි අපි කටයුතු කරන්ෙන්. මමත් 
ගණකාධිකාරිවරෙයක්. මමත් විගණන කටයුතු කර තිෙබන නිසා 
ෙම් අවස්ථාෙව් මම ඉතාමත් ඕනෑකමින් කියන්ෙන් එතුමාෙග් 
දරදඬු හැසිරීම ගැනයි. අනවශ්ය ෙලස ඇමතිවරයකුට විරුද්ධව 
එෙහම පකාශ කරන්න පුළුවන්ද?  රවි කරුණානායකට කිව්වාට 
පශ්නයක් නැහැ.  නමුත් රටක් තිෙබනවා, රෙට් මුදල් පනතක් 
තිෙබනවා. ඒ පනත යටෙත් පාර්ලිෙම්න්තුවට වග කියන්න අවශ්ය 
වන්ෙන් මුදල් ඇමතියි. අන්න ඒ සම්බන්ධෙයන් කළ 
අත්තෙනෝමතික පකාශයක් තමයි ඒක.  

මම අහලා තිෙබන්ෙන්, යම් නිශච්ිත කාර්ය භාරයකට උත්තර. 
ඒක සමස්ත රටටම කියන්න අවශ්ය නම්, එෙහම නම් මම ලියන්න 
ඕනෑ නැහැ ෙන්. එතුමාට ඕනෑ එකක් පතයට ලියන්න පුළුවන්. ඒ 
නිසා තමයි මම ඉතාමත් ඕනෑකමින් ෙම් ගැන ඇහුෙව්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඊෙය් කථා කරන ෙකොට ඉතා අශික්ෂිත 
විධියට වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා විතරක් ෙනොෙවයි, 
විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා, බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා මා ගැන 
කථා කළා. මා කියන්නම අවශ්ය වන්ෙන්, වෘත්තීය පදනමක් 
තිෙබන මෙග් වත්කම් හා බැරකම් අවුරුදු 20ක් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට දීලා තිෙබනවාය කියලායි. හිඟන්ෙනක් වාෙග් 
තැනින් තැන ගිහින් ටියුෂන් කරන්න ඕනෑ නැහැ, මට. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් මට කියන්න අවශ්ය වන්ෙන්, ඒවා අපි බදු ෙගවලා 
ඒ තුළින් ලබා ගන්නා ෙද්වල් කියලායි. මට කවුරුත් ෙගවන්න 
ඕනෑ නැහැ, මට ෙගවල් ගන්න. අපි යම් විධියකින් ෙම් ආණ්ඩුෙව් 
කටයුතු කරන ෙකොට, ෙම්ක හරි හිසරදයක් ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙමෙහේ ෙගවල් අපි හැදුෙව්, මම ෙද්ශපාලනයට එන්න 
ඉස්ෙසල්ලායි. තමුන්නාන්ෙසේලා වාෙග් තැනින් තැනට ගිහින් 
ආයතන විකුණ-විකුණා කටයුතු කෙළේ නැහැ.  

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, ඔබතුමා රුපියල් 
2,500කින් කවන්න හැදුවා විතරක් ෙනොෙවයි, මෙග් නම, රවි 
කරුණානායගම් කියලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කියලා, මිනිත්තු 
5කින් පස්ෙසේ ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙම් සභාෙවන් සමාව ඉල්ලුවා. 
පාර්ලිෙම්න්තු රැස්වීම්වල සජීවී විකාශය තිෙබන නිසා ෙම් වාෙග් 
අසත්ය පකාශ කරලා නිකම් ෙකෝලම් නටන්න එපා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Bandula Gunawardane. 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ම ෙග් නම සඳහන් කළ නිසා මා පළමුෙවන් පැහැදිලි 

කරගැනීමක් කරන්න කැමැතියි. මුදල් අමාත්යතුමා වශෙයන් 
එතුමාෙගන් ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් බැඳුම්කර නිකුතුව පිළිබඳව 
ෙතොරතුරු ඉල්ලා තිෙබනවා. මෙග් දැනීෙම් හා විශ්වාසෙය් 
හැටියට ෙම් ආණ්ඩුව පත්වන අවස්ථාෙව්දී ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් 
ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යාංශය යටෙත් ගරු 
අගමැතිතුමාට තමයි ශී ලංකා මහ බැංකුව අයත්ව තිබුෙණ්. ඒ 
වාෙග්ම ඒ යටෙත් කියාත්මක කරන අණ පනත් සම්බන්ධෙයන් 
මූල්ය නීති පනත ගරු අගාමාත්යතුමා යටෙත් තමයි ගැසට් කරලා 
තිෙබන්ෙන්. මා වැරැදි නම් නිවැරැදි කරන්න. ජාතික පතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටයුතු අමාත්යාංශෙය් අගාමාත්යතුමා යටෙත් තිෙබන ශී 
ලංකා මහ බැංකුව පිළිබඳව මුදල් ඇමතිතුමා වශෙයන් ෙපර මුදල් 
ඇමතිවරුන්ට ඊට කලින් එෙසේ කිරීෙම් අයිතියක් තිෙබනවා. 
ෙමොකද, මූල්ය නීති පනත ගැසට් කරලා තිබුෙණ් මුදල් 
අමාත්යාංශය යටෙත්යි. වර්තමානෙය්දී මූල්ය නීති පනත ගැසට් 
කරලා තිෙබන්ෙන් අගාමාත්යතුමා යටෙත්යි. ශී ලංකා මහ බැංකුව 
තිෙබන්ෙන්ත් අගාමාත්යතුමා යටෙත්යි. ඒ නිසා අද ශී ලංකා මහ 
බැංකුව පිළිබඳ පශ්නයක් මතු ෙවලා තිෙබන අවස්ථාෙව්දී - 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, that is not a point of Order. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
Sir, I am raising this because he mentioned my name. 

අනික් කාරණය, මා එතුමාට අපහාස කිරීෙම් අදහසින් 
ෙනොෙවයි කථා කෙළේ. එතුමාට විරුද්ධව ෙම් මන්තීවරු ගිහින් 
අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසමට පැමිණිලි භාර 
දීලා තිෙබනවා.  ඒක මඩ ගැසීමක් කියලා ඔබතුමා හිතන්න එපා. 
ඒකට අපි මුහුණ ෙදන එකයි තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමන්ලා ෙම් 
සභාෙව් නැඟිටලා, හිටපු ජනාධිපතිතුමාට ෙකොපමණ මඩ ගහලා 
තිෙබනවාද? [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, you have to stop now. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මහින්ද රාජපක්ෂ, චන්දිකා කුමාරතුංග කාලෙය්දී අපි අල්ලස් 

ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසමට හතර වතාවක් ගියා. ඒ 
ෙචෝදනාවලින් නිෙදොස් කරලා තිෙබන අපට ෙම්වා සම්බන්ධෙයන් 
පශ්නයක් නැහැ. නමුත් අශික්ෂිත ෙලස අසත්ය පකාශ කරන එක 
තමයි තිෙබන පශ්නය. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙමතුමා ස්ථාවර 
නිෙයෝග යටෙත් ඉදිරිපත් කරපු ඒ තර්කයත් එතුමා ෙනොදන්නා 
කරුණක් කියලා මට කියන්න පුළුවන්. ෙමොකද, මූල්ය නීති 
පනතට සංෙශෝධනයක් කරන්න අවශ්ය නම් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
තුළින් තමයි එෙසේ සංෙශෝධනය කරන්න අවශ්ය වන්ෙන්. 
අගමැතිතුමා යටෙත් තමයි එම විෂයය තිෙබන්ෙන්. නමුත් ඒ 
පනත යටෙත් මුදල් ඇමතිවරයාට තමයි එය කියාත්මක කරන්න 
තිෙබන්ෙන්. ඉතින් ඔබතුමා ඒ ගැන ෙනොදන්නවාද? එෙහම 
නැත්නම් ෙනොදන්නා ෙලස හැසිෙරනවාද? එෙහම නැත්නම් කාට 
ෙහෝ පන්දම් අල්ලනවාද? [බාධා කිරීම්] 

353 354 

[ගරු රවි කරුණානායක මහතා] 



2017 ජනවාරි 25  

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Anura Dissanayake. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මූල්ය නීති පනත තවමත් ගැසට් කරලා තිෙබන්ෙන් මුදල් 

අමාත්යවරයා යටෙත්යි. නමුත් ශී ලංකා මහ බැංකුව තිෙබන්ෙන් 
අගාමාත්යවරයා යටෙත්යි. ෙම් අතර ඇති වී තිෙබන පරස්පරය 
තමයි සමහර ගැටලුවලට ෙහේතු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. මා මතු 
කරන්න හදන්ෙන් ඒක ෙනොෙවයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි. පසු ගිය බැඳුම්කර ගනුෙදනුෙවන් පසුව ෙම් 
බැඳුම්කර කියාවලිය අෙප් රෙට් විශාල ආන්ෙදෝලනයකට තුඩු 
දුන්නා. ඒ නිසා 2015 ෙපබරවාරි මාසෙය් 27වන දා බැඳුම්කර ගනු-
ෙදනුව පමණක් ෙනොෙවයි, ඊට ෙපරද සිදු වූ බැඳුම්කර ගනු-ෙදනු 
පිළිබඳව ඇති වී තිෙබන තත්ත්වය සම්බන්ධෙයන් යම් 
පරීක්ෂණයක් කිරීෙම් අවශ්යතාව අපි හැමෙදනාටම තිබුණා.  

මා හිතන හැටියට 2008 සිට බැඳුම්කර ගනුෙදනු පිළිබඳව යම් 
වාර්තාවක් මුදල් අමාත්යවරයා විසින් විගණකාධිපතිතුමාෙගන් 
ඉල්ලා සිටියා. විගණකාධිපතිතුමාෙග් පැත්ෙතන් අපට ලැබී 
තිෙබන ෙතොරතුරු අනුවත්, පසු ගිය බැඳුම්කර පිළිබඳව COPE  
කාරක සභාෙව්දීත් විවිධ අවස්ථාවලදී සාකච්ඡාවට බඳුන් වුණු 
කරුණු අනුවත්, ෙම් ගනු-ෙදනුව ගැන පමණක් ෙනොෙවයි, අනිකුත් 
ගනුෙදනු ගැනත් ෙසොයා බැලිය යුතුයි කියලා තීරණය කර 
තිෙබනවා.  
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Anura Dissanayake, that is not a point of Order. 

You have to stop now. 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මා අවසන් කරනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. ෙම් 

ගනු-ෙදනුව පිළිබඳව පමණක් ෙනොෙවයි, අනික් ගනු-ෙදනු 
පිළිබඳවත් ෙසොයා බැලිය යුතුයි කියලා තීරණය කළා. 
විගණකාධිපතිතුමා පැමිණ සිටි COPE  සභාවන්හිදීද ෙම් පිළිබඳව 
සාකච්ඡා වී තිෙබන බැවින්, ඒ පිළිබඳව  ෙතොරතුරු ලබා ෙදන්න 
කියලා මුදල් අමාත්යවරයා ලිපිය යැව්වාට පසුව 
විගණකාධිපතිතුමා විසින් ඒ පිළිබඳව කරන ලද විගණන 
වාර්තාවක්, පකාශන වාර්තාවක් COPE එකට එවනු ලැබුවා. ඒ 
වාර්තාව තමයි සභාගත කරනු ලැබුෙව්.  

ෙමය මුදල් අමාත්යවරයාෙග් නිශ්චිත ඉල්ලා සිටීමට ෙදන ලද 
පිළිතුර පමණක් ෙනොෙවයි. ෙකෝප්  සභාෙව්ද සාකච්ඡාවට බඳුන් 
ෙවච්ච පරණ ගනු ෙදනු පිළිබඳ විමසීමක් තමයි ෙම් සිදු කර 
තිෙබන්ෙන්. එම නිසා  එතැන ගැටලුවක් නැහැ.  
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මහ බැංකුව ගැනත්, එහි 

වග කීම ගැනත් ෙමතැන සඳහන් කළ නිසා විෙශේෂෙයන් මා ෙම් 
කාරණය කියන්නට කැමතියි. අපි පතිපත්ති තීරණයක් අර ගත්තා, 
විෙද්ශ සම්පත් ෙදපාර්තෙම්න්තුවයි, මහ බැංකුවයි ෙවනම 

තියන්න; අය වැය සකස් කරන අමාත්යාංශ ෙවනම තියන්න. පසු 
ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය්  වුෙණ්, අය වැය සකස් කර, එක අතකින් 
විෙද්ශ සම්පත් මාර්ගෙයන් ණය අර ගත්තා; අෙනක් අෙතන් මහ 
බැංකුෙවන් ණය ගත්තා. අන්තිමට ණය ෙගවන්න බැරි 
තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිබුණා. එෙසේ කරද්දී අපට එක පශ්නයක් 
ඇති වුණා. ඒ පශ්නය තමයි  මහ බැංකුවට උපෙදස් ෙදන්න 
පුළුවන් මුදල් ඇමතිතුමාටය කියා සමහර නීතිවල සඳහන් කර 
තිබීම. එම නිසා එය සංෙශෝධනය කරන්න අපි ෙවනම 
ෙකටුම්පතක් ෙගන ඒමට සූදානම් වූ අවස්ථාෙව්දී, තවත් 
අමාත්යාංශ ගණනාවකත් ෙමෙහම පශ්න තිෙබන බව අපට ෙපනී 
ගියා. එම නිසා ඇමතිවරුන්ෙග් කාර්ය භාරය හා විෂයයන් 
පිළිබඳව අවශ්ය සංෙශෝධනයන් කර ෙගන යන්න අප එක ෙපොදු 
ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කරනවා.  

ෙදවන කාරණය, ෙකෝප් කමිටුෙව් සිටින එක්සත් ජාතික 
පක්ෂයට අයිති සාමාජිකයන් කිසියම්  අවස්ථාවක 
විගණකාධිපතිතුමාට බල කළාය කියා විගණකාධිපතිතුමා මටවත්, 
කථානායකතුමාටවත් නැත්නම් එම කමිටුෙව් සභාපතිතුමාටවත් 
දැනුම් දීලා නැහැ. මා දන්නා හැටියට ඊෙය් විවාදෙය්දී  අෙප් හර්ෂ ද 
සිල්වා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා සදහන් කළා, එතුමාෙග්  පාදක 
සටහන් හරි, ෙලෝක බැංකුෙව් ලිපිය අනුව ෙම්ක වැරදියි කියා. ඒක 
එතුමාට තිෙබන අයිතියක්. ෙමොකද, ෙම්ක අවසන් කළායින් 
පස්ෙසේ  ඇත්තවශෙයන්ම ෙකෝප් සභාවට එව්වත් ෙකෝප් සභා ෙව්දී  
ඕනෑ එකක්  ඕනෑ ෙකෙනක් ගැන කථා කරන්න පුළුවන්. එච්චරයි  
ඒ සාමාජිකයන්ෙගන් මා දන්නා විධියට සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

ෙම් වාර්තාව ගැන පශ්න ෙදකක්  තිෙබනවා. එකක් නම්  
ඇමතිතුමා කිව්ව කාරණය. එනම් එතුමා ඉල්ලා තිබුණු වාර්තාව 
ෙනොදුන්නා කියන එක.  ඒ ගැන දැන් කථානායකතුමාට පැමිණිලි 
කළ නිසා මා  දැන්  ඒ ගැන කථා කරන්නට යන්ෙන් නැහැ.  අෙප් 
බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා කිව්වා, 2008 වර්ෂෙය් සිට  ඇති කර 
ගත් බැඳුම්කර කටයුතු ගැන වාර්තාවක් ෙකෝප් සභාවට එව්වාය 
කියා. 2008 කාලෙය් සිට දැන් ෙවනතුරු අර ගත්  බැඳුම්කර ගැන 
විභාග කරන එෙක් පශ්නයක් නැහැ. අපි ඉස්ෙසල්ලා  කිව්ෙව්  
පළමුෙවන්ම 2015 බැඳුම්කරය ගැන ෙසොයා බලන්න  කියා. 
නැත්නම් ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්?  2008 කාලෙය් සිට පටන් ගත්තාම  
පස්ෙසේ අපට ෙචෝදනා කරයි,  2015 බැඳුම්කරය ගැන ෙසොයා 
බැලීම කල් දැම්මාය කියා.  අපි ආණ්ඩුවක් හැටියට යහපාලනයට 
යට ෙවලා තිෙබන නිසා, 2015 බැඳුම්කරය ගැන ෙසොයා බැලීම 
කරලා, ෙම් ටික කර ෙගන යන්න.  එෙහත් ෙමතැන  පශ්නයක් 
තිෙබනවා, ෙකොෙහොමද ෙම්ක කරන්ෙන් කියා. මා හිතන්ෙන් 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඒ සම්බන්ධෙයන් තීරණය කරන්න ෙවයි. ෙමොකද 
ෙම් කාරණය එන්ෙන් ෙකෝප් කමිටුව ය ටෙත්ද, Committee on 
Public Finance යටෙත්ද  කියා ෙකොමිටිය ෙසොයා බලන්න ෙවයි. 
ෙකොෙහොමද ෙම්ක  විගණකාධිපතිතුමා එව්ෙව් කියා  මා දන්ෙන් 
නැහැ.  ෙමොකද ස්ථාවර නිෙයෝග අංක 126. (2) යටෙත් ෙමෙසේ 
සඳහන් ෙවනවා:  

"126.(2)  ෙමම කාරක සභාෙව් කාර්යය වනුෙය් පාර්ලිෙම්න්තුව 
ඉදිරිෙය් තබන ලද  රාජ්ය සංස්ථාවක ෙහෝ කිසියම් ලිඛිත නීතියක් 
යටෙත් ආණ්ඩුවට පැවරී ඇත්තා වූ ෙවෙළඳ ෙහෝ ෙවනත් ව්යාපාරයක 
ගිණුම් ද   

ඒ ගිණුම් පිළිබඳ විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තා ද පරීක්ෂා 
කිරීමය. " 

එෙසේ නම් එවන්නට තිෙබන්ෙන් වාර්ෂික ගිණුම් ගැනයි.   

ස්ථාවර නිෙයෝග අංක 126.(4) යටෙත් ෙමෙසේ  සඳහන් වනවා: 

 ".......ආණ්ඩුවට පැවරී ඇත්තා වූ ෙව ෙළඳ ෙහෝ ෙවනත් 
ව්යාපාරයක සියලුම ගිණුම්, අයවැ  හා වාර්ෂික  ඇස්තෙම්න්තු,  මුදල් 
තත්ත්වය හා කළමනාකාරිත්වය පරීක්ෂා කර කාරක සභාවට  වාර්තා 
කිරීම පිණිස කාරක සභාවට අවශ්ය  යැයි හැඟී ගිය විටක කාරක 
සභාෙව් ම සාමාජිකයින්ෙගන් සමන්විත අනුකාරක සභා පත්  කිරීම 
කාරක සභාවට කළ හැකි ය."   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

එම නිසා  එතුමා සථාවර නිෙයෝග අංක  126.(2) යටෙත්ද 
නැත්නම් ස්ථාවර නිෙයෝග අංක 126.(4) යටෙත්ද ෙමය කර 
තිෙබන්ෙන් කියා මා දන්ෙන් නැහැ. ඒක මා ෙම් සභාෙව් 
අවධානයට ෙයොමු කරවනවා. ඇත්තවශෙයන්ම මට නම් 
පැමිණිල්ලක් ආෙව් නැහැ.  

ඊට අමතරව  අෙප්  බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තිතුමා කිව්ව 
කාරණය පැහැදිලි කර තිෙබනවා.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු අනුර දිසානායක 

මන්තීතුමා කියපු ෙද් ගැන මා නැවත අහන්ෙන් නිශ්චිත 
කාරණයකටයි. ෙකෝප් කමිටුවට වාර්තා කරන්නට පුළුවන් 
වන්ෙන් ෙමොනවාද කියන එක සම්බන්ධෙයන් සමස්තයක් 
වශෙයන් දැන් ගරු අගමැතිතුමා ෙම් ගරු සභාවට කරුණු ඉදිරිපත් 
කළා.  

මම ඉල්ලපු ෙල්ඛනයක් COPE එකට එවන එක තමයි 
පශ්නය. ඒක අපට අවශ්ය ෙවනවා රෙට් ෙපොලී අනුපාතය 
සම්බන්ධෙයන් තීරණාත්මකව කටයුතු කරන්නට. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, දැන් පශ්නයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. හංගන්න ඕනෑ 
නැහැ, ෙම්ක ලැබිලා තිෙබනවා. මීට ෙපර ෙකොෙහොමද ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? ඊෙය් අහලා තිබුණා ඇයි අපි ෙම්ෙගොල්ලන්ට බදු 
දාලා නැත්ෙත් කියලා. අපි ෙම් වාෙග් primary dealersලාට ෙමවර 
සියයට 100ක් බදු වැඩි කරලා තිෙබන බව ෙප්නවා. ඒවා තමයි 
උපෙයෝගී කර ගන්ෙන්. ෙම්වා ගැන කිසිම දත්තයක් තියන්ෙන් 
නැතිව තමයි ඒ කටයුතු කෙළේ.  

ෙම් විගණකාධිපති හිතුමතෙය් තමන්ෙග් කාර්ය භාරය ඉක්මවා 
ගිහින් කටයුතු කරලා තිෙබනවා කියන එක ෙප්න්න තිෙබන 
සාධකයක්. ෙම්ක අහන තැනට උත්තර ෙදන්ෙන් නැතිව ෙවනත් 
තැනකට ගිහින් උත්තර ෙදනවා.  

මම කනගාටුෙවන් වුණත් නැවතත් අහනවා, ගරු 
කථානායකතුමාට ෙහට ෙවනෙකොටවත් ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
වාර්තා කරන්නට පුළුවන්ද කියලා. ෙමොකද, මම ෙම්ක ඊෙය්ත් 
ඇහුවා, නමුත් අද වන විටත් උත්තරයක් ලැබුෙණ් නැහැ. අඩුම 
තරමින් ෙහටවත් ෙම්කට උත්තරයක් ලබා ෙදන්න ඕනෑ. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes, Hon. Dinesh Gunawardena? 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Hon. Prime Minister, this issue has been going on for 

one-and-a-half years now. Under the Nineteenth 
Amendment to the Constitution, Independent 
Commissions were brought in. The Audit Service 

Commission is one such Commission. When we raised it 
under the President’s Vote, the President gave an 
assurance to the House that the relevant Bill would be 
gazetted on the 09th of January. Today is the 25th of 
January and it has not yet been gazetted. All the audit 
functions come under that, Hon. Prime Minister. It 
strengthens the Auditor-General, not weakens him. So, I 
think the Government must keep to its pledge and bring 
in this Audit Service Commission. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
The Audit Service Commission Bill has been drafted 

and the Ministry of Finance is going through that finally. 
So, I think, at the moment, the Hon. Minister of Finance 
and the Auditor-General can meet and discuss their views 
on the Bill. After that, it will be submitted to the Cabinet. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you very much. Next, Notice of Motions at the 

Commencement of Public Business. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Bimal Rathnayake, what is your point of Order? 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ස්ථාවර නිෙයෝග අංක 126. (3) යටෙත් මා ඉදිරිපත් කරන 

Point of Order එක ෙමයයි.  ගරු අගමැතිතුමා ෙපොදු ව්යාපාර 
පිළිබඳ කාරක සභාෙව් කටයුතු පිළිබඳව අදාළ වන Standing 
Orders කිහිපයක් කිෙයව්වා. මම ස්ථාවර නිෙයෝග අංක 126. (3) 
කියවන්නට කැමැතියි ෙපොදු අවෙබෝධය සඳහා. එහි ෙමෙසේ 
සඳහන් ෙවනවා: 

 " කවර ෙහෝ රාජ්ය සංස්ථාවක ෙහෝ කිසියම් ලිඛිත නීතියක් යටෙත් 
ආණ්ඩුවට පැවරී ඇත්තා වූ ෙවෙළඳ ෙහෝ ෙවනත් ව්යාපාරයක පරීක්ෂාවට 
භාජනය කරන ලද ගිණුම්, අයවැය හා වාර්ෂික ඇස්තෙම්න්තු, මුදල් 
තත්ත්වය, මුදල් කටයුතු පිළිබඳව කාර්ය පරිපාටි හා සාමාන්ය 
කළමනාකාරීත්වය ගැන ද ඒ අනුව පැන නගින කවර ෙහෝ කරුණක්  
ගැන ද කාරක සභාව විසින් කලින් කලට පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තා කළ 
යුතු ය." 

ඒ අනුව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාරක සභාවට ෙම් පුළුල් වගකීම 
තිෙබනවා. ඒක කර ගැනීමට කාරක සභාවට තිෙබන පධානම 
කමයක් තමයි පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් පත් කරලා තිෙබන 
විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිර්ෙද්ශ සහ වාර්තා යනාදිය. එම නිසා 
විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාවක්  COPE  එකට ෙනොෙවයි ගරු 
කථානායකතුමාට සහ ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාර්යය ශක්තිමත් කරන්නට අවශ්ය ෙදයක්. ඒ 
බව Standing Ordersවලත් සඳහන් ෙවනවා.  
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ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමම පශන්ය මතු වුණු 

කාරණය ෙබොෙහොම නිශ්චිත ෙදයක්. ඒ තමයි රවි කරුණානායක 
මුදල් අමාත්යතුමා යම් නිශ්චිත පශ්න සහිත පශ්නාවලියක් ඉදිරිපත් 
කළා COPE එෙක් කියාකාරිත්වයටත් කලින්. ඒ අවස්ථාෙව්දී රවි 
කරුණානායක ඇමතිතුමාටවත් එය ලබා දීලා තිබුෙණ් නැහැ. 
COPE  එෙක් කටයුතු අවසන් ෙවනතුරුත් එය ලබා දීලා තිබුෙණ් 
නැහැ. රවි කරුණානායක මැතිතුමා අමාත්යවරයා වශෙයන් ඒ 
ෙදය ඉල්ලුවා නම් රවි කරුණානායක මැතිතුමාට එය ලබා දිය 
යුතුයි. COPE  එක විසින් ෙවනම ඉල්ලුෙවොත් COPE එකට එය 
ලබාදීමට හැකියාවක් තිෙබනවා. මම කියන්ෙන් නැහැ, COPE  
එකට එය ලබාදීෙම් හැකියාවක් නැහැ කියලා. නමුත් 
අමාත්යවරෙයක් තමන්ෙග් අමාත්යාංශෙය් තීරණ ගැනීමට ඉවහල් 
වන යම් වැදගත් සංෙව්දී කාරණා සහිත ෙල්ඛනයක් ඉල්ලා සිටි විට 
එය සමාජගත කිරීමට විගණකාධිපතිවරයාට පුළුවන්කමක් නැහැ. 
ඒ නිසා- 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ෙමම කරුණ ගැන මම එක කාරණයයි මතු කෙළේ. අද ෙම් 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් එක කාරක සභාවක් ෙදකක් ෙනොෙවයි 
තිෙබන්ෙන්, කාරක සභා ගණනාවක් තිෙබනවා. අද අෙප් 
තිෙබනවා රජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව- Committee on 
Public Finance-. මට කියන්නට අමතක වුණා, ඒ වාෙග්ම අෙප් 
ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 
තිෙබනවා.  

එවැනි කාරක සභා ගණනාවක් තිෙබනවා. මෙග් පශ්නය 
තමයි, ෙමවැනි වැඩ කටයුත්තක් ෙමොන කාරක සභාෙවන්ද කළ 
යුත්ෙත් කියන එක. ෙම් ගරු සභාව ඒක තීරණය කරන්න ඕනැ. 
මම ස්ථාවර නිෙයෝග අංක  126 (3) යටෙත්යි කථා කෙළේ. මම 126
(4) කියලා කිව්ෙව් වැරදීමකින්. එහි තිෙබන්ෙන්, සාමාන්ය 
කළමනාකාරීත්වය ගැනයි. පරණ ඒවා සාමාන්ය 
කළමනාකාරීත්වය යටෙත් එනවාද, නැත්නම් රජෙය් මුදල් පිළිබඳ 
කාරක සභාව යටෙත් ආර්ථිකයට බලපාන කාරණයක් හැටියට 
එනවාද කියලා තීරණය කරන්න ඕනෑ ගරු සභාව.  

විගණකාධිපතිතුමාත් ෙම් ගරු සභාවට කරුණු වාර්තා කරන 
පුද්ගලෙයක්. ඒ තීරණය මම ෙමතැන මතු කෙළේ, ෙම් ගැන 
විවාදයක් ඇති කරන්න ෙනොෙවයි. නමුත් මම අහන්ෙන්,  ෙම්ක සිදු 
ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලායි. දැන් මට ෙපෙනන විධියට පශ්න 
ගණනාවක් තිෙබනවා. අපි දැන් කාරක සභා ගණනාවක් ඇති 
කරලා තිෙබන නිසා ෙම් කාරක සභාවලට ෙම්වා ෙබදලා  කටයුතු 
කරමු. Let us decide what goes where as there are a 
number of Oversight Committees functioning now. That 
is all that I have suggested. That is why I asked on what 
basis has the Auditor-General sent this.  Really, we 
should define it and then see whether you have the right 
to call for it or not.  I just pointed out that because I 
happened to speak on it. මම ඒකයි පැහැදිලි කරලා දුන්ෙන්. 
ඊට වැඩි ෙදයක් නැහැ.  

 අපි හිතාෙගන ඉන්නවා, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අය වැය 
කාර්යාලයක් ඇති කරන්න. ඒකත් වුවමනායි. ෙමොකද, අද අපට 
පශ්න ගණනාවක් තිෙබනවා. ඒ පශ්න ගැන අප දැනුවත් කරන්න 
ෙවනම අය වැය කාර්යාලයක් වුවමනායි. ඒ ශක්තිය 
විගණකාධිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්වත්, ෙවන ෙකොෙහේවත් නැහැ. 
විගණකාධිපතිතුමාත් එතුමාෙග් වාර්තා ෙදක-තුනක ඒ කාරණය 
සඳහන් කරලා තිබුණා. ෙම්වා දිහා බලලා අපි ෙම් වැඩකටයුතු 
හරියට කරන්න ඕනෑ කියලා විතරයි මම කිව්ෙව්. ඊට වැඩි 

පශ්නයක් මට නැහැ. මම ෙම් ගරු සභාෙව් අවධානය ෙයොමු 
කරන්ෙන්, දැන් අපි කාරක සභා ගණනාවක් පත් කර තිෙබනවා, ඒ 
කාරක සභා සියල්ලම කියාත්මක කරන්න ඕනෑ කියලායි. ගරු 
සුමන්තිරන් මන්තීතුමා අය වැය කාර්යාලය පිහිටුවීම පිළිබඳ 
ෙකටුම්පත දැන් සකස් කර ෙගන යනවා. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ ෙහළිදරවු කිරීම සම්බන්ධෙයන් මම ගරු අගමැතිතුමාට 

ස්තුතිවන්ත වනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 2004 ෙපබරවාරි මාසෙය් 
12වැනි දා නීතිපති විසින් විගණකාධිපතිට ලිපියක් එවා තිෙබනවා. 
ෙම්ක මහ බැංකුෙව් තිෙබන- 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
කවදාද? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
2004 ෙපබරවාරි මාසෙය් 12වැනි දා. ෙම්  ලිපිය 

විගණකාධිපතිට එවා තිෙබන්ෙන්, accountability and audit of 
Central Bank of Sri Lanka සම්බන්ධව. ඒ ලිපිෙයන් උපෙදස් 
දීලා තිෙබනවා, ෙම් ෙතොරතුරු ෙවන කාටවත් -ඒ කියන්ෙන්, ලබා 
දීලා තිෙබන ආයතනයට මිස- ෙදන්න බැහැයි කියලා. ඒ උපෙදස 
තමයි ෙමතැන උල්ලංඝනය කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා යම් 
වැරැද්දක්  කරන ෙකෙනක් නිවැරදි කිරීමට ඔබතුමා ෙමතැන 
ෙහේතු සාධක දක්වන්න ඕනෑ නැහැ. ෙබොෙහොම ඍජුව එම ලිපිෙය් 
සඳහන් කර තිෙබනවා, "ෙම් ෙතොරතුරු ෙවන කාටවත් ෙදන්න 
එපා" කියලා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you. Next items වලට යන්න ඕනෑ. 
 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු මුදල් ඇමතිතුමාට 

මා නිසි ෙගෞරවය ඇතිවයි ෙම් කියන්ෙන්.  

ගරු ඇමතිතුමනි, Attorney-Generalෙග් ඔය ලිපිය තමයි 
Central Bank එක පාවිච්චි කරන්න හැදුෙව්, පාර්ලිෙම්න්තුවටත් 
ෙතොර තුරු ලබා ෙනොෙදන්න. ඔය ලිපිය පිටු තුනක ලිපියක් නම්, 
ඔබතුමා ඔය ලිපිෙය් අන්තිම ෙඡ්දය බලන්න. මම හිතන්ෙන් ඒ 
ලිපිය ෙවන්න ඕනෑ. ගරු සුමන්තිරන් මන්තීතුමා ඉතා පැහැදිලිව 
කාරක සභාෙව්දී ෙපන්වා දුන්නා, "Attorney-Generalෙග් ඔය 
directions අනුව පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙතොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීමට 
බාධාවක් නැහැ" කියලා. ඔය letter එකට මුවා ෙවලා තමයි 
Central Bank එක COPE එකට ෙතොරතුරු ලබා දීම නතර කරලා 
තිබුෙණ්. 

ගරු මුදල් ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් තනතුරට නිසි ෙගෞරවය 
ඇතිවයි මම ෙම් කරුණු කියන්ෙන්. විගණකාධිපතිවරයා ඇතුළු 
රෙට් මූල්ය පාලනය පසු ගිය කාලෙය් mess එකක් ෙවලා තිබුෙණ්. 
ඒක හදා ගන්න නිලධාරින් දරන උත්සාහයට උදවු කරන පැත්තට 
මිස, අපි අෙනක් පැත්තට කටයුතු ෙනොකළ යුතුයි. 
විගණකාධිපතිවරයාටත් පුළුවන් පඩි අරෙගන ෙගදරට ෙවලා 
ඉන්න. එතුමාට ෙම්වා හද හදා ඉන්න ඕනෑ නැහැ ෙන්.  

359 360 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you very much.  
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම ෙම් පශ්නය ගරු 

කථානායකතුමා එක්ක සාකච්ඡා කළා. ගරු කථානායකතුමාත් 
විගණකාධිපතිතුමා එක්ක සාකච්ඡා කළා. විගණකාධිපතිතුමා 
ලියුමට පටහැනිව වැඩ කරන්ෙන් නැහැ කියලා තමයි සඳහන් 
කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ වාර්තාෙව්ත් ඒක තිබුණා.  

ෙම් වාර්තාව ෙදන්න ඉස්ෙසල්ලා මම ගරු කථානායකතුමා 
එක්ක සාකච්ඡා කරද්දී, විගණකාධිපතිතුමාත් හම්බ වුණා. යම්කිසි 
රහසිගත කාරණයක් තිෙබනවා නම්, ඒ රහසිගත කාරණය ගැන 
සඳහන් කරන්ෙන් නැහැ කිව්වා. ඒ රහසිගත කාරණා එතුමාෙග් 
ෙම් වාර්තාෙව් සඳහන් කරන්න වුවමනා වුෙණ් නැහැ. ෙම් 
ගැටලුෙව් ෙකොටස් ෙදකක් තිෙබනවා. එකක්, ෙම් කමෙව්දෙය් 
තිෙබන අඩු පාඩු. ෙදවැනි එක, අලාභයක් ලැබුණත් ඒක බලන්න 
විෙශේෂඥ දැනුම තිබුෙණ් නැහැ කියලා එතුමා සඳහන් කළා. ඒ 
ෙදකම කරන්න රහසිගත කාරණා වුවමනා වුෙණ් නැහැ.  

ඇත්ත වශෙයන්ම රහසිගත කාරණා ගැන ෙහොයන්න යන්ෙන් 
නැතුව එතුමාට පුළුවන් වුණා, වාර්තාව ෙගෙනන්න. එයින් එක 
ෙකොටසක් ෙම් වාර්තාවට  ඇතුළු කරලා තිෙබනවා. ෙදවැනි 
ෙකොටස ගැන තමයි අෙප් හර්ෂ ද සිල්වා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා 
ෙවනමම කථා කෙළේ. රහසිගත කාරණා වුවමනා වුෙණ් නැහැ, 
අවශ්ය කාරණා ටික ෙහොයා ගන්න. ඇත්ත වශෙයන්ම අපි  'පිටිපන 
වාර්තාව' ඉදිරිපත් කෙළේත් රහසිගත කාරණා නැතුව. එතුමාටත් 
පුළුවන් වුණා රහසිගත කාරණා නැතුව ඒ වාර්තාව ඉදිරිපත් 
කරන්න. මම හිතන්ෙන් නැහැ, ෙමතැන රහසිගත කාරණා තිබුණා 
කියලා. ෙමතැන රහසිගත කාරණා නැහැ. 
 

ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් 
தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. M.S. Thowfeek - [Pause]. Not here.  

 
යූඑන්වී පදනම (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත  

என்  மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் 
UnV FOUNDATION (INCORPORATION) BILL  

ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
Hon. Deputy Chairman of Committees, I move,  
 
“That leave be granted to introduce a Bill to incorporate the UnV 
Foundation”. 

 
ගරු සුජිත් සංජය ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு சுஜித் சங்ஜய ெபேரரா) 
(The Hon. Sujith Sanjaya Perera)  

 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

පශන්ය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 

මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.  
වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 

ෙකටුම්පත සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාත්යතුමා ෙවත 
පවරන ලදී. 

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப  ச க 

வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி அைமச்ச க்கு அறிக்ைக 
ெசய்யப்ப தற்காகச் சாட்டப்பட்ட . 

Question put, and agreed to. 

Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be printed. 

The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 
Minister of Social Empowerment and Welfare for report. 

 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, රීති පශ්නයක් මතු 

කරන්න තිෙබනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, what is your point of Order?  
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  දැනට ෙමොෙහොතකට 

පථම කථා කරපු ෙද් පිළිබඳව නිවැරැදි කිරීමක් කරන්න අවශ්යයි. 
ෙම් ගැසට් නිෙව්දනෙය් ජාතික - 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, that is not a point of Order.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Anura Dissanayake.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඇත්තටම මම ෙම් 

ඉදිරිපත් කරන්ෙන් රීති පශ්නයක් ෙනොෙවයි. මම ෙම් කාරණය 
ෙකෙරහි ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න කැමැතියි, 
අගමැතිතුමාත්, විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමාත් ෙම් සභාෙව් සිටින 
නිසා.  
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පසු ගිය යුද වකවානුෙව්දී තමන්ෙග් දුවා-දරුවන්, ස්වාමීන්, 
ඥාතීන් අහිමි වුණු පිරිසක් වවුනියාෙව් උපවාසයක් ආරම්භ කරලා 
තිෙබනවා. ඔවුන්ට සාධාරණ අයිතියක් තිෙබනවා, තමන්ෙග් 
ස්වාමියාට, තමන්ෙග් දරුවාට ෙමොකක්ද සිද්ධ වුෙණ් කියලා දැන 
ගන්න. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, දැන් සැලකිය යුතු 
කාලයක් තිස්ෙසේ ෙම් නිශ්චිත පශ්නයට පිළිතුරු ෙදන්න අපි 
අසමත් ෙවලා තිෙබනවා. එක ෙවලාවකදී මම දැක්කා, 
අගමැතිතුමා යාපනයට ගිය අවස්ථාවකදී ෙම් අතුරුදහන්වූවන් 
පිළිබඳව පකාශයකුත් කරලා තිබුණා. එම පකාශය විශාල 
ආන්ෙදෝලනයකට තුඩු දීලා තිබුණා, එවැනි පකාශයක් ඔබතුමා 
කෙළේ ෙකොෙහොමද කියලා. ෙකෙසේ ෙවතත්, ඒ ඥාතීන්ට  යුක්ති 
සහගත, සාධාරණ පිළිතුරක් අපි ලබා දිය යුතුව තිෙබනවා. ඒ 
පිළිතුර ලබා දීමට තවමත් පමාද වීම නිසා ඒ ඥාතීන් විශාල 
උද්ෙඝෝෂණවලට ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, ඔවුන් 
මානසික පීඩාවකට ලක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව ආණ්ඩුව 
ගනු ලබන කියාමාර්ගය පිළිබඳව දැන ගන්න කැමැතියි, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම සිවශක්ති ආනන්දන් 

මන්තීතුමා ඊෙය් ෙම් ගැන අපි එක්ක සාකච්ඡා කළා. 
ෙපොලිස්පතිතුමා කිව්වා, දන්න කරුණු ටික ලබා ෙදන්නම් කියලා. 
වුවමනා නම්, ෙහට ස්වාමිනාදන් ඇමතිතුමා වවුනියාවට යන්න 
ලෑස්තියි කියලාත් පකාශ කළා. එතුමාෙගන් අහලා දැන ගන්න 
ෙවයි, යනවාද  නැද්ද කියලා. ෙපොලීසිෙයන් ඇහුවාම කිව්ෙව්, ෙම් 
පුද්ගලයන් ගැන කිසිම ෙතොරතුරක් ලංකාෙව් ෙහොයා ගන්න බැහැ 
කියලා. ඉන්න අය කවුද කියන ෙතොරතුරු දැනුම් ෙදන්නම් කිව්වා.  

අෙනක් අය ගැන කිසිම ෙතොරතුරක් ලංකාෙව් නැහැ. 
නීත්යනුකූල මාර්ගෙයන් පිට රට ගියා කියලාත් ෙතොරතුරක් නැහැ. 
අපට ෙහොයා ගන්න තිෙබන එකම කාරණය වන්ෙන්  ඒ අය ෙහොර 
ෙබෝට්ටුවකින් පිට රටකට ගියාද, නැත්නම් ජීවතුන් අතර නැද්ද 
කියන එකයි. එතැන තමයි පශ්නය තිෙබන්ෙන්. ෙපොලීසිය දන්නා 
කාරණා ඔක්ෙකෝම දැනුම් ෙදන්න පුළුවන් කිව්වා. සමහර අය  පිට 
රටකට යන්න ඇති කියලා හිතනවා. එතැන ෙපොඩි පශ්නයක් 
තිෙබනවා. සැක කරන හැටියට ඒ සමහර අය ජීවතුන් අතර නැහැ. 
ඒ නිසා අපට දැන් බලන්න ෙවයි, එෙහම සාක්ෂි නැති අය පිළිබඳව 
ආණ්ඩුව ෙගවිය යුතු වන්දි ෙමොනවාද, ගත යුතු කියාමාර්ග කුමක්ද 
කියලා. ඒ සඳහා පතිපත්ති තීරණයක් ගන්න අපට සිදු  ෙවනවා. As 
you know, we will have to take a policy decision. අපට 
කියන්න පුළුවන්, "ෙම් අය ලංකාෙව් නැහැ. නීත්යනුකූලව 
ලංකාෙවන් පිට ෙවලාත් නැහැ" කියලා. ෙපොලීසිය කියන්ෙන් ඒ 
කාරණය.   අතුරුදහන්වූවන් ෙලස සැලකුෙවොත් අපට තිෙබන්ෙන් 
ඊළඟ පියවර ගන්නයි. අපි සියලුෙදනා  කථා කරලා තීරණයක් 
කරන්න ෙවයි, එවැනි තත්ත්වයකදී අපි කුමක්ද කරන්ෙන් කියලා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ පනත ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කරලා තිෙබනවා.  

අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය (පිහිටුවීම, 
පරිපාලනය කිරීම සහ කර්තව්ය ඉටු කිරීම) පනත් ෙකටුම්පත 
සම්මත කරන ෙවලාෙව් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඇතිවුණු ව්යාකූල 
තත්ත්වය නිසා වැදගත් සංෙශෝධන කිහිපයක් ඇතුළත් කරන්න 
බැරි වුණා.  

ඔබතුමන්ලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙවත් දිගින් දිගටම පකාශ 
කළා, ඒ සංෙශෝධන ඉක්මනින් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගන එන 
බව. අපි ඔබතුමාෙග් ෙල්කම්තුමා වන නවුෆර් මහතාට ඒ 
සංෙශෝධන භාරදීලා තිෙබනවා. තවමත් ඒ සංෙශෝධන,- 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මම කිව්වා, ඉල්ලා ගන්න කියලා. නමුත් තවම මට ලැබුෙණ් 

නැහැ. මම විෙද්ශගතව සිට ආෙව්. ෙම් ඉරිදා විතරයි තිබුෙණ්. මම 
ඒවා එතුමාෙගන් ෙහට දිනෙය් ඉල්ලා ෙගන ඔබතුමන්ලා Steering 
Committee එෙක් මුණගැසුණාම ඒ සංෙශෝධන ගැන සාකච්ඡා 
කරන්නම්.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Item Nos. 1 to 5 to be moved by the Hon. Lakshman 

Yapa Abeywardena.  

 
ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනත: නිෙයෝග 

ஏற் மதிகள், இறக்குமதிகள் 
(கட் ப்பாட் ச்) சட்டம்: ஒ ங்குவிதிகள் 

IMPORTS AND EXPORTS (CONTROL) ACT: 
REGULATIONS 

[අ.භා. 3.04] 
 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා (මුදල් රාජ්ය  
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா அேபவர்தன - நிதி 
இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena - State Minister 
of Finance) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, සංවර්ධන උපාය මාර්ග 

හා ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා අද දින න්යාය 
පතෙය් සඳහන් පළමු ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

 "1985 අංක 48 හා 1987 අංක 28 දරන පනත් මඟින් සංෙශෝධිත 
1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙත් 4 වගන්තිෙය් 3  
උප වගන්තිය සහ 14 වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු එකී පනෙත් 20 
වගන්තිය යටෙත් සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ 
අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2016 ෙනොවැම්බර් 11 දිනැති අංක 
1992/74 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ,  2016.12.08 
දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝග අනුමත කළ යුතු ය." 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, න්යාය පතෙය් සඳහන් 
ෙයෝජනා අංක 2 තමයි ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව සඳහා වන වැට් එක 
නිදහස් කිරීම. 2002 අංක 14 දරන එකතු කළ අගය මත බදු පනත 
මඟින් පළමුවරට ශී ලංකාවට හඳුන්වා දුන් එකතු කළ අගය මත 
බදු 2002.08.01 දින අය කිරීම සිදු කළා. එතැන් සිට විවිධ 
වර්ෂයන්හි, විවිධ අනුපාත යටෙත් භාණ්ඩ හා ෙසේවා සැපයීම සඳහා 
වැට් අය කළා. එෙහම වුණත් ඇතැම් භාණ්ඩ සඳහා වැට් එක 
නිදහස් කරලා තිෙබනවා. ඒ අනුව ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව සඳහා 
2016.10.31 දක්වා වැට් එෙක් නිදහස පැවතුණා. එතෙකොට බදු 
නිදහස් කිරීෙම් අවම බදු පදනම පුළුල් කිරීෙම් රාජ්ය පතිපත්තිය 
මත 2016 අංක 20 දරන වැට් සංෙශෝධන පනත මඟින් ෙසෞඛ්ය 
ෙසේවා සඳහා වැට් නිදහස් කිරීම ඉවත් කළා. ඒ වුණත් ෙසෞඛ්ය 
ෙසේවාව මත අය වන වැට් ගණනය කිරීෙම්දී ෙසෞඛ්ය ෙසේවාෙව් 
වටිනාකම තීරණය කිරීම සඳහා ගැසට් මඟින් අවශ්ය පතිපාදන 
සැපයීමට මුදල් ඇමතිතුමාට බලය තිෙබනවා. ඒ අනුව ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සහ සමාජෙය් පශ්න කිහිපයක් මතු වුණා. 
ජනතාවට යම් යම් පශ්න පැන නඟින නිසා ෙසෞඛ්ය ෙසේවාවන් 
සඳහා බදු නිදහස ලබාදිය යුතුයි කියන තත්ත්වයක්  මතු වුණා. ඒ 
අනුව කල්පනා කරලා ෙරෝගීන් මත ඇති වන බදු බර අවම කිරීමට 
 විෙශේෂෙයන් ෛවද්ය වෘත්තිකයන්ට ෙගවන ගාස්තු, ෙරෝහල් 
ගාස්තු, ෙරෝහල් කාමර ගාස්තු, ෛවද්ය උපෙද්ශන ගාස්තු සහ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

චැනල් ගාස්තු හැර අෙනකුත්  ෙසෞඛ්ය ෙසේවා සඳහා දරන සියලුම 
වියදම් වැට් එෙකන් නිදහස් කිරීමට  2016.11.01 දින ගැසට් පතය 
මඟින් නිෙව්දනය කළා.  

ෙම් සම්බන්ධෙයන් ගරු මන්තීවරු පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අදහස් 
පකාශ කළා. ඒ වාෙග්ම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත්, සමාජෙය්ත් 
ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව වැට් එෙකන් නිදහස්  කරන්න ඕනෑ කියලා 
අදහසක් තිබුණා. ඒ අනුව මම මුලින් සඳහන් කරපු යම් යම් 
කාරණා හැර, ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව සඳහා සහ අෙනකුත් අවශ්යතාවන් 
වැට් එෙකන් නිදහස් කිරීමට ගත් තීරණය අනුව ෙමම ගැසට් 
පතෙය් නීතිමය අවශ්යතා සම්පූර්ණ කිරීමට අද දින ෙමම  
පාර්ලිෙම්න්තුවට අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කරන්න කල්පනා 
කළා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, න්යාය පතෙය් සඳහන් 
ඊළඟ ෙයෝජනාව ගැන මම පැහැදිලි කරන්නම්. පළාත් 
ආණ්ඩුකාරවරුන්ට තීරු බදු සහිත වාහන බලපත ලබා දීමට 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් 2016.09.27වැනි දින අමාත්ය 
මණ්ඩල සංෙද්ශයක් ඉදිරිපත් කරලා, 2016.10.11වැනි දින ඒ 
සඳහා අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය ලැබුණා. ඒ අනුව පසු ගිය 
වසර 5ක කාලය තුළ ෙවනත් කිසිදු සහනදායී පදනමක් මත 
ෙමෝටර් රථයක් ගත්ෙත් නැති ෙහෝ මිලදී ෙගන ෙනොමැති පළාත් 
ආණ්ඩුකාරවරෙයකුට විෂය භාර ෙර්ඛීය අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් 
විසින් නිකුත් කරන ලද සහනාදායී බලපතයක් යටෙත් ආනයනය 
කරන ලද වාහනයක් සඳහා නිෂ්පාදන බද්ද නිදහස් කිරීමට 
තීරණය කළා. ෙමහි සඳහන් කරලා තිෙබන්ෙන්, වාහනයක් 
ෙගන්වපු නැති ආණ්ඩුකාරවරුන්ට, ඒ වාෙග්ම වාහනයක් මිලදී 
ෙනොගත් ආණ්ඩුකාරවරුන්ට ෙමම පහසුකම ලබාදීමටයි. ඔවුන්ට 
වාහනයක් ආනයනය කිරීමට බලපතයක් ලබා දීලා, ඒ සඳහා බදු 
නිදහස ලබාදීම සඳහා ෙමම ගැසට් පතය නීත්යනුකූල කිරීමට 
තමයි අපි අද ෙමය ඉදිරිපත් කරන්ෙන්.  

2016 අය වැයට සමගාමීව ෙමම නිදහස් කිරීම සම්බන්ධ 
නිෙව්දනය නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනෙත් 3ඇ 
වගන්තිය යටෙත් නිකුත් කරන ලද 2016.11.10 දිනැති අංක 
1992/30 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතය මඟින් පකාශයට පත්කර 
තිෙබනවා. තවද, ෙමම ගැසට් නිෙව්දනෙය් ඉහත පනෙත් 3ඇ 
වගන්තිය යටෙත් නිෂ්පාදන බදු නිදහස් කිරීෙම් සියලු අයිතමයන් 
එම ගැසට් නිෙව්දනයට ඇතුළත් කර තිෙබනවා. නීතිමය 
අවශ්යතාව සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
අනුමැතියට 2016.11.10 දිනැතිව අමාත්ය මණ්ඩලය අනුමත කළ 
ෙල්ඛනයට අනුව ෙමය ඉදිරිපත් කිරීම සිද්ධ ෙවනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඊළඟ කාරණය ෙම්කයි.  
දුම්ෙකොළ සහ දුම්වැටි සීමා කිරීෙම් අරමුණින් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා සහ ෙසෞඛ්ය අමාත්ය ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න 
මැතිතුමා විසින් "දුම්වැටි බදු මුදල් ඉහළ නැංවීම සඳහා සිගරැට් හා 
දුම්ෙකොළ නිෂ්පාදනය මත පනවා ඇති බදු සංෙශෝධනය" මැෙයන් 
2016.08.08 දිනැතිව සහ අංක පීඑස්/සීපී/27/2016 දරන අමාත්ය 
මණ්ඩල සංෙද්ශයක් ඉදිරිපත් කළා. එම අමාත්ය මණ්ඩල 
සංෙද්ශයට අනුව සිගරැට් මත බදු වැඩි කිරීම නිසා ඇති විය හැකි 
ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් මත මුදල් ඇමතිතුමා විසින් 
2016.08.31වැනි දින පැවැති ආර්ථික කළමනාකාර කමිටුව ෙවත 
ධවල පතිකාවක් ඉදිරිපත් කර, එම රැස්වීෙම්දී ඉදිරිපත් කළ ගැටලු 
අධ්යයනය කර වාර්තාවක් ලබා දීමට කැබිනට් ඇමතිවරු 
තිෙදෙනකුෙගන් සමන්විත අමාත්ය මණ්ඩල කමිටුවක් පත් කළා. 
ඒ අනුව එම කමිටු වාර්තාව මඟින් දුම්වැටි සඳහා දැනට කියාත්මක 
කරන නිෂ්පාදන බද්ද ඕනෑම පමාණයක දුම්වැටියක් රුපියල් 
5කින් වැඩි කිරීමට නිර්ෙද්ශ කරලා තිබුණා. එම නිර්ෙද්ශය සලකා 
බලා දුම්වැටි මත පනවන ලද නිෂ්පාදන බදු ඉහළ දැමීමට 
2016.09.07වැනි දින පැවැති අමාත්ය මණ්ඩල රැස්වීෙම්දී අමාත්ය 

මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය ලැබුණා. එම තීරණයට අනුව සිගරැට් මත 
නිෂ්පාදන බදු සංෙශෝධනයට අදාළ නිෙව්දනය 2016.10.03වැනි 
දින අංක 1987/08 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතය මඟින් පකාශයට 
පත් කළා. ෙමම බදු සංෙශෝධනය නිසා සිගරැට්ටුවක අවම මිල 
රුපියල් 5ක් වූ අතර, වැඩිපුරම අෙලවි වන සිගරැට්ටුවක මිල 
රුපියල් 7කින් ඉහළ නංවන්න අවශ්ය කටයුතු කළා. ගැසට් පතය 
පකාශයට පත් කළ දිනෙය් සිට මාස 4ක් ඇතුළත ෙමම ගැසට් 
නිෙව්දනය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කළ යුතු 
ෙහයින්, ඒ සඳහා අනුමැතිය ලබා ගැනීමට ඉදිරිපත් කළා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, න්යාය පතෙය් සඳහන් 5 
වන ෙයෝජනාව 2014 අංක 38 දරන ඉඩම් (සන්තකය පැවරීම 
පිළිබඳ සීමා කිරීෙම්) පනත සංෙශෝධනය කිරීම සඳහායි. ෙමම 
පනත මඟින් 2013.01.01 දින සිට ඉඩම්වල අයිතිය විෙද්ශිකයන් 
ෙවත සින්නක්කරව පැවරීම සම්පූර්ණෙයන්ම අෙහෝසි කරලා 
තිෙබනවා. ඒ වුණත් උපරිම වශෙයන් අවුරුදු 99ක කාලයක් 
සඳහා බදු කුලී පදනම මත විෙද්ශිකයන්ට ඉඩම් ලබාදීෙම් 
හැකියාවක් ෙමම පනත තුළ තිබුණා. එම හැකියාව මත සහ 
ඔවුන්ෙග් මිල ගණන් අනුව ෙම් සඳහා සියයට 15ක බද්දක් අය 
කළා. ෙමම පනත බලාත්මක වීමට ෙපර ඉඩම් සින්නක්කරව ලබා 
ගැනීමට විෙද්ශිකයන්ට බාධාවක් තිබුෙණ් නැහැ. 

ඔවුන් සියයට සියයකින්ම බද්දකින් නිදහස් වුණා. බදු දීෙම් 
නිශ්චිත කාලසීමාවක් ෙහෝ අමතර බද්දක් ඒ සඳහා ෙගව්ෙව් නැහැ. 
2016 අය වැය මඟින් විෙද්ශික ආෙයෝජකයන් දිරිමත් කිරීෙම් 
අරමුණින් 2016.01.01 දින සිට සියයට 15ක ඉඩම් බද්ද  
සම්පූර්ණෙයන් ඉවත් කළා.  

විෙශේෂෙයන් විෙද්ශීය ආෙයෝජකයන් කිව්වා, ඔවුන්ට අනූනව 
අවුරුදු බද්දක් දැම්මත් ෙම් සියයට 15 බද්ද තුළින් ඔවුන්ෙග් 
විෙද්ශීය ආෙයෝජනවලට  බලපෑමක් සිද්ධ ෙවනවා කියලා. ඒ 
නිසා ආෙයෝජන වැඩිපුර ෙගන්වා ගැනීෙම් බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් 
ෙම් බද්ද ඉවත් කිරීමට අවශ්ය කටයුතු කළා. එම ෙයෝජනාව 
කියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්ය පතිපාදන ඇතුළත් කර ඉහත කී  
ඉඩම් (සන්තකය පැවරීම සීමා කිරීෙම්) (සංෙශෝධන) පනත 
යටෙත් නියමය පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ නිසා ෙමම 
නිෙයෝග සහ නියමයන් සඳහා අපි අය වැෙය්දී ගත්ත තීන්දුව අනුව, 
අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය ලබා ෙගන, අෙනකුත් කාරණා 
පිළිබඳවත් සාකච්ඡා කරලා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට 
තීන්දු කළා. ඒ අනුව, ෙම්වා සඳහා  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ස්තුතියි. 

 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Tharaka Balasuriya. You 

have eight minutes. 
 

[අ.භා. 3.15] 
 
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  අද දින ඉදිරිපත් කර 

තිෙබන  ෙමම නිෙයෝග සහ නියමයන් ගැන කථා කරන්න මටත් 
යම් කිසි ෙව්ලාවක් දීම ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. මට 
විනාඩි අටක කාලයක් ලැබී තිෙබනවා. විනාඩි 10ක් ෙදනවා 
කියලායි ඉස්ෙසල්ලා කිව්ෙව්. කමක් නැහැ, විනාඩි අටක් ෙහෝ 
හම්බ වුණු එක ෙලොකු ෙදයක් කියලා මා විශ්වාස කරනවා.  

365 366 

[ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා] 
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ගරු  මුදල් රාජ්ය ඇමතිතුමා පැහැදිලි කළ අන්දමට ෙමම 
නිෙයෝග සහ නියමයන් තුළින් පළමුවැනි එක ඉදිරිපත් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් VAT පිළිබඳවයි. එම නිෙයෝගය තුළින් ෙසෞඛ්ය ෙසේවා 
සැපයුම් VATවලින් අයින් කර  තිෙබනවා කියලා  එතුමා 
කියනවා.  ඊළඟට, ඉඩම් (සන්තකය පැවරීම සීමා කිරීෙම්) පනත 
යටෙත් නියමයකුත්,  Excise (Special Provisions) පනත යටෙත් 
නියමයන් ෙදකකුත් සහ Imports and Exports (Control) පනත 
යටෙත් නිෙයෝගයකුත්  ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා.  

ඇත්ත වශෙයන්ම  විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් හැටියට අපි සතුටු 
ෙවනවා, ෙසෞඛ්ය ෙසේවා සැපයුම් VATවලින් අයින් කරපු එක 
ගැන. ෙම් VAT ගැන කථා කරද්දී අපි දන්නවා, ඉස්ෙසල්ලාම 
ෙමම ආණ්ඩුව සියයට 11ට තිබුණු VAT එක 2016 අය වැෙය්දී 
කිව්වා සියයට 8, සියයට 12.5 කරන්න ඕනෑයි කියලා. ඉන් පස්ෙසේ 
නඩු තීන්දුවකින් ඒක සියයට 11ක් වුණා. ඊට පස්ෙසේ ඒක සියයට 
15ක් කරන්න ඕනෑයි කිව්වා. ෙමතැනදී අපට ෙප්නවා ෙම් රජයට 
VAT පිළිබඳවත් හරි පතිපත්තියක් තිබුෙණ් නැහැ කියන එක. 
කාලෙයන් කාලයට ඒ පතිශතය - percentage එක - ෙවනස ්
කරමින් හිටියා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් රජය එදා ෙම් VAT එක පුළුල් කළා.  
තිබුෙණ් නැති අංශවලට ෙම්ක ඇතුළත් කළා. Supply of 
telecommunication services; import or supply of telecom 
equipment or machinery, high-tech equipment including 
copper cables for telecom industry; the issue of licenses to 
local telecom operators by TRC; supply of healthcare 
services provided by medical institution or professionally 
qualified person and the supply of goods or services to any 
specified project approved on or after 02.05.2016 other than 
housing projects, කියන ෙම් අංශ 5ත් එයට ඇතුළත් කළා. 
ෙම්වාට ඉස්ෙසල්ලා VAT පැෙනව්ෙව් නැහැ. නමුත්, ෙම් අංශ 5ත් 
ෙම් VATවලට ඇතුළත් කළා. ෙමහිදී පතිශතය හැටියට බැලුවත් 
හරි පතිශතයක් ගැන ෙම් අය ඉස්ෙසල්ලා කිව්ෙව් නැහැ. එක 
ෙවලාවකට එක පතිශතයක් කියනවා. තවත් ෙවලාවක ඒක 
ෙවනස් ෙවනවා.  

ෙමහි scope එක, නැත්නම් ෙමයින් ෙමොනවාද cover ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් කියන එකත් පැහැදිලිව කිව්ෙව් නැහැ.  ඉස්ෙසල්ලා 
කිව්වා, ෙසෞඛ්ය  ෙසේවා සැපයුම් cover  ෙවනවා කියලා.  ඉන් 
පස්ෙසේ කියනවා ෙම්ෙකන් cover  ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා, ෙම්කට 
උද්ෙඝෝෂණ එෙහම තිබුණු නිසා.  ඇත්ත වශෙයන්ම අපි ෙමතැනදී 
දකින්ෙන් ෙම් ආණ්ඩුෙව් තිෙබන දුර්වලතාවයි. ෙමම ආණ්ඩුව 
සැලැස්මක් නැතිව කටයුතු කරන  නිසා තමයි ෙම්වා ෙවනස් 
කරන්න වුවමනා ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම්කත් නත්තලට හදාපු 
නත්තල් ගස වාෙගයි. ඉස්ෙසල්ලාම කිව්වා, ෙලෝකෙය් උසම 
නත්තල් ගස හදනවායි කියලා. ඉන් පස්ෙසේ කිව්වා, ඒක හදන්ෙන් 
නැහැයි කියලා. ඉන් පස්ෙසේ ආපසු හදනවා කියලා කිව්වා. ඉන් 
පස්ෙසේ  හදන ෙකොට ඒක නත්තල් ගසක් වාෙග් ෙනොෙවයි. හදලා 
ඉවර වුණාම ඒක ෙලෝකෙය් උසම නත්තල් ගසත් ෙනොෙවයි.  ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි. ඒක නත්තල් ගසක් වාෙග් ෙපෙනන්නවත් 
තිබුෙණ් නැහැ කියලායි ෙබොෙහෝ අය කිව්ෙව්. අවසානෙය් ෙමොකද 
වුෙණ්? සාමාන්යෙයන් නත්තල් ගස් පදර්ශනය කරන්ෙන් 
ෙදසැම්බර් 1 වැනිදා ඉඳලයි. නමුත්, ෙම් කියන නත්තල් ගස 
පදර්ශනය කෙළේ නත්තලත් පසු ෙවලායි.  

අපි ෙම් ආණ්ඩුවට කියන්ෙන්, "Do it right the first time."  ඒ 
කියන්ෙන්,  පළමුවැනි වතාෙව්ම පතිපත්ති හරියට කියාත්මක 
කරන්නය කියන එකයි. ෙම් පතිපත්ති හරියට කියාත්මක කෙළොත් 
තමයි ඒ ආෙයෝජකයින්ට යම් කිසි විධියක අදහසක් ඇති වන්ෙන් 
ෙමම ආණ්ඩුෙව් කියාකලාපය ගැන.  දැන් බලන්න, Port City 
එකටත් ෙම්කමයි වුෙණ්. හම්බන්ෙතොට වරායටත් ෙම්කමයි 

වුෙණ්. Port City  එක ගැන ෙමොකද කිව්ෙව්?   ෙම්ක කරන්ෙන් 
නැහැ කියලයි කිව්ෙව්. Environmental පශ්න තිෙබනවායි කිව්වා. 
ෙම් ආණ්ඩුව මැතිවරණ පතිපත්ති පකාශනෙය් ඉදිරිපත් කළා, Port 
City  එක නවත්වනවා කියලා. නමුත් ඉන් පසුව ටික කාලයක් 
යන ෙකොට, "නැහැ, අපි ෙම්ක පටන්ගන්න ඕනෑ. ෙම්ක 
සින්නක්කරයට ෙදන්න බැහැ. ෙම්ක ෙවනත් විධියකට ෙදන්න 
ඕනෑ" කියලා තවත් ෙහක්ෙටයාර වැඩි ගණනක් දීලා තමයි එය 
ඉදිරියට කරෙගන යන්න පටන් ගත්ෙත්. හම්බන්ෙතොට වරාය ගැන 
ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? "ෙම්ක ෙලෝකෙය් තිෙබන ෙලොකුම swimming 
pool එකයි" කියා අගමැතිතුමා කිව්වා. නමුත් ඉන් පසුව ෙමොකද 
වුෙණ්? Factories ටිකක් - [බාධා කිරීමක්] අක්කර 750ක් 
ෙදන්නම් කියා අෙප් ආණ්ඩුව එකඟ වුණත් ෙම් ආණ්ඩුව කාලෙය් 
අක්කර 15,000ක් ෙදන්නම් කියා තමයි -   

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු මන්තීතුමා,- 

 
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
කියන්න, ගරු අමාත්යතුමා. 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු මන්තීතුමනි, අගමැති රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා 

හම්බන්ෙතොට එම ව්යාපෘතිය පටන් ගනිද්දී උද්ෙඝෝෂණය කළා. 
ෙබොරුවට සිවුරු අන්දලා තරුණයන් ෙගන්වා උද්ෙඝෝෂණ 
කරවූවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් දැන් මා අෙත් 
තිෙබන පින්තූරෙය් ඉන්ෙන් ෙදබරවැව පෙද්ශෙය් ළමෙයක්. ෙම් 
පාසල් දැරිය තමයි ඒ මහා උත්සවෙය් ස්තුති කථාව කෙළේ. ෙම් 
ළමයාෙග් කන කර ආභරණ නැහැ. බලන්න ෙම් පින්තූරය දිහා. 
ඉතින් තවත් ෙමොනවාද කථා කරන්ෙන්?  

 
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
ඔබතුමා මෙග් කාලය ගන්නවා. ඔබතුමා මෙගන් කුමක් ෙහෝ 

පශ්නයක් අහනවා නම් අහන්න. ඔය ''ෙෆොෙටෝ'' ෙපන්වා 
ෙත්රුමක් නැහැ. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මා 
ඔබතුමාට පැහැදිලි කරමින් ආෙව්, ෙම් රජයට හරියාකාර 
පතිපත්තියක් නැහැ කියන එකයි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, you have only three more minutes.  
 
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
මා හිතන්ෙන්, විනාඩි 8න් ෙදකක් විතර ඒ ගරු අමාත්යතුමා 

ගත්තා කියායි.  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු මන්තීතුමා, අපි ඇත්ත කතා කරමු.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
ඇත්ත තමයි මාත් කියන්ෙන්.  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඒ ළමයා ගෑනු ළමෙයක්. ඒ ළමයා තමයි ඒ උත්සවෙය් ස්තුති 

කතාව කෙළේ. කනට කරාබු ෙදකක් නැහැ.  
 
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
ඉස්සර ෙවලා ඔබතුමන්ලා කිව්වා, හම්බන්ෙතොට කර්මාන්ත 

ව්යාපෘතිය කරන්ෙන් නැහැ කියා. ඉන් පසුව දැන් කියනවා, එය 
කරනවා කියා. හරියාකාර පතිපත්තියක් ඔබතුමන්ලා රටට ෙගන 
යන්ෙන් නැහැ. අන්න ඒකයි මා ෙමතැනදී ඔබතුමන්ලාට පැහැදිලි 
කරන්න හදන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි VAT ගැන කතා 
කරමු. සාමාන්යෙයන් රටවල් 164ක් පමණ VAT අය කරනවා. 
අමාත්යතුමනි, ඒ රටවල් 164 VAT අය කරන අන්දම බැලුෙවොත් 
ෙපෙනනවා, ෙසෞඛ්ය ෙසේවයට VAT පනවා තිෙබන්ෙන් රටවල් 
කීපයක් විතරයි කියා. මා හිතන්ෙන් VAT අය කරන රටවල් 
164න් ෙසෞඛ්ය ෙසේවයට VAT පනවන්ෙන් රටවල් 4ක් ෙහෝ 5ක් 
පමණයි. අෙනක් ඒවාෙය් ෙකොෙහොමද තිෙබන්ෙන්? එක්ෙකෝ zero
-rate එකක් තිෙබනවා. එෙහම නැත්නම්, VAT අයින් කර 
තිෙබනවා. එෙහමත් නැත්නම්, අඩු පතිශතයකුයි තිෙබන්ෙන්. ෙම් 
රෙට් අභිලාෂ දන්ෙන් නැති ෙම් ආණ්ඩුව ඉන් පසුව ෙමොකක්ද 
කෙළේ? ෙම් ආණ්ඩුව අය වැය ඉදිරිපත් කරන ෙකොට ජනතාවෙගන් 
අහන්ෙන් වත් නැතිව VAT එක ෙලස ෙකළින්ම සියයට 15ක් අය 
කරන්න ගියා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු 
අමාත්යතුමා ෙමොනවා කිව්වත්, අන්න ඒ හින්දා තමයි ජනතාව අද 
පාරට බැහැලා තිෙබන්ෙන්. කුමක් ෙහෝ බද්දක් ගහනවා නම් එය 
සාධාරණීකරණයක් ෙකෙරන්න ඕනෑ. අද සාමාන්යෙයන් 
ගත්ෙතොත්, පතිපත්තියක් හැටියට ආහාරවලට, ෙසෞඛ්ය අංශවලට, 
විදුලිය, ජලය ආදි ෙද්වලට VAT ගහන්ෙන් නැහැ. ෙමතුමන්ලා 
ඉස්සර ෙවලාම පශ්නය ඇති කරෙගන දැන් තමයි ඒ ගැටය 
ලිහන්න හදන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් කියන කාරණය 
ගැනත් කල්පනා කර බලන්න. PET scan report එකක් ගන්න අප 
බැරි ෙවලාවත් රජෙය් කුමක් ෙහෝ ඉස්පිරිතාලයකට ගිෙයොත්, ඒ 
රජෙය් ඉස්පිරිතාලෙය් PET scan machine එකක් නැත්නම් ඒ 
පරීක්ෂණය පිටින් කරගන්න රුපියල් 150,000ක් වාෙග් මුදලක් 
අපට වියදම් ෙවනවා. ඒකට තවත් රුපියල් 22,500ක් විතර VAT 
වශෙයන් අය කරනවා කියන එක සාධාරණයිද කියා ඔබතුමන්ලා 
ෙපොඩ්ඩක් කල්පනා කර බලන්න.  

අද රෙට් ජන ගහනය දිහා බැලුෙවොත්, වයස අවුරුදු 65ට වැඩි 
ජන ගහනය එන්න එන්නම වැඩි ෙවනවා. ඒ වාෙග් තත්ත්වයක් 
තිෙබන ෙකොට ඒ විධියට VAT ගහන එක සාධාරණයිද කියා 
ඔබතුමන්ලා සිතා බලන්න. අන්න ඒ හින්දායි මා 
තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්ෙන්, ෙම් ආණ්ඩුව ජනතා අභිලාෂ 
දන්ෙන් නැති ආණ්ඩුවක් කියා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, ෙපොල් ෙගඩියක මිල රුපියල් 70 දක්වා ඉහළ යන 
ෙකොට, හාල් කිෙලෝවක මිල රුපියල් 100ට වඩා ඉහළ යන ෙකොට 
අලුත් ව්යවස්ථාවක් ගැන කථා කරන්ෙන් නැතිව ෙම් රෙට් 
ජනතාවට ඇත්ත වශෙයන්ම ෙමොනවාද ඕනෑ කියන එක ෙත්රුම් 
ගැනීෙම් අවශ්යතාවක් තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද අපට ෙපෙනන 
ෙදයක් තමයි, ෙම් රෙට් ෙමොකක් ෙහෝ අයිතිවාසිකමක් දිනාගන්න 
වුවමනාවක් තිෙබනවා නම් ජනතාවට පාරට බහින්න සිදු ෙවලා 
තිබීම.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up now.  
 
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
 ෙදොස්තරවරු පාරට බැස්සා, ETCA එකට විරුද්ධව. 

ෙගොවිෙයෝ පාරට බැස්සා, ෙපොෙහොර සහනාධාරය කප්පාදුවට 
විරුද්ධව. ඒ විධියට එක් එක් අංශවල අය පාරට බහිනවා. සමහර 
පිරිසක් දකින්න පුළුවන්, ෙමය 'යහ පාලනයක්' කියලා. හැබැයි 
ඇත්තටම ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ඊෙය් ''බ්ලූම්බර්ග්'' 
නාලිකාෙව් කිව්වා, වැඩිෙයන්ම අවධානම තිෙබන රටවලින් 
ලංකාව 17වන තැනට ඇවිදින් තිෙබනවා කියා. ෙමෙහම හැම දාම 
strikes තිෙබනවා නම් ආෙයෝජකයන් ලංකාවට ඒවිද? ඒ හින්දා 
දැන් ෙම් ආණ්ඩුවට කරන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද?  

Volkswagen ෙනොවන factory එකක් "Volkswagen" කියන 
label එකක් ගැහුවා. ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ෙහොඳ වැදගත් 
මන්තීවරුනුත් ෙමොකක්ද ෙමතැනදී කිව්ෙව්? Volkswagen එනවා! 
Volkswagen එනවා!! කියලා කිව්වා. අන්තිමට ඒ factory එක 
ෙගනාවට පසුව අගමැතිතුමා කියනවා, "ඇයි ඕක Volkswagen 
ෙනොෙවයි නම් මට කියන්න තිබුණා ෙන්" කියා. ෙම් ආණ්ඩුව 
පතිපත්ති මාලාවක් ඉදිරියට ෙගන යනවා නම්, ඉස්සර ෙවලාම 
ජනතා අභිලාෂ දැනගන්න ඕනෑ කියලායි මා හිතන්ෙන්. ජනතා 
අභිලාෂ දැනගන්ෙන් නැතිව ෙමොන පතිපත්තියක් ෙගනාවත්, 
ෙකොච්චර ෙකොළ කෑලි ෙපන්නුවත් වැඩක් නැහැ, ඇමතිතුමා. මා 
නම් දකින්ෙන් නැහැ ෙම් ආණ්ඩුව ආර්ථික පතිපත්තිය නිවැරැදිව 
ඉදිරියට ෙගන යනවා කියා. ඒ වාෙග්ම, ෙම් වාෙග් රටකට 
ආෙයෝජකයන් ඒවි කියලාත් මම විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ.   

ෙමොකද, අද රෑ ට පවෘත්ති බැලුෙවොත් එෙහම අපට දකින්න 
පුළුවන් ෙම් රෙට් ෙකොච්චර strikes පමාණයක් තිෙබනවාද 
කියලා. ඉතින් ඒවා ෙවනස් කිරීමට නම් ජනතා අභිලාෂ දැන 
ගන්න කියා කියමින් මාෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you very much. Next, the Hon. Gamini 

Jayawickrama Perera.  You have nine minutes.  
 
[අ.භා. 3.24] 
 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා (තිරසර සංවර්ධන 
හා වනජීවි අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா - வ வாதார 
அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  
Sustainable Development and Wildlife) 
මම ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා, “ෛමතී-රනිල්” පබල 

රජයක් එක්ක මම ඉන්න එක ගැන. ෙම්ක එවැනි රජයක්, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. ගරු තාරක බාලසූරිය 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමා වැදගත් විධියට කථා කළා. වැට් එක අපි 
පැෙනව්වා ෙනොෙවයි. ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් කරපු 
ෙද්වල්, ගැහිලි ඔක්ෙකෝම අද ෙම් රෙට් අහිංසක, දුප්පත් ජනතාව 
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පිටිනුයි ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන්. ඒක ෙන් මම ෙම් පින්තූරය 
ෙපන්වූෙව්. බලන්න ෙම් ළමයා දිහා. රාජ්ය උත්සවයක- [බාධා 
කිරීමක්] නැහැ, මන්තීතුමනි. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 
ගැහැනු ළමෙයක් හරි පිරිමි ළමෙයක් හරි රාජ්ය උත්සවයක ස්තුති 
කථාව කරන්න යන්ෙන් හරි ආඩම්බරෙයන්. ෙම් ළමයාෙග් ඇඳුම 
දිහා බලන්න. කනකර ආභරණ නැහැ. ෙම් තමයි හම්බන්ෙතොට 
ඇති-නැත්තන්ෙග් පරතරය; ගසා කන්නා -සූරා කන්නා- හා 
නැත්තාෙග් පරතරය. ෙමන්න ෙම්ක නැති කරන්නයි අපි යන්ෙන්. 
අපි අක්කර 15,000ක් ගන්ෙන් නැහැ. ෙම් වැට් ඔක්ෙකෝම ඇති 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්- ඉස්සරත් වැට් ගැහුවා; ගහලා ගැහුවා. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද මම කියනවා, ෙම් රජය 
අවුරුදු පහක් පවතිනවා. අවුරුදු එකහමාරක් යන්න ඉස්සර ෙවලා,  
දැන් ෙම් අවුරුද්ෙද් අපට GSP Plus බදු සහනය ලැෙබනවා. අපි 
ෙම් රෙට් ආර්ථිකය දියුණු කරනවා. අපි අද ඉස්ෙකෝෙල් යන 
ළමයින්ට-  

 
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
What is your point of Order, Hon. Member? 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ෙමොකක්ද point of Order එක? කාලය ෙදන්න බැහැ. ෙදනවා, 

ෙදනවා. අෙන්, ෙදනවා. කියන්න, ඔබතුමා ෙහොඳ වැදගත් 
මහත්මෙයක්. 

 
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
ස්ථාවර නිෙයෝග අංක 84.(ii) යටෙත් ෙමතැනදී ෙපොඩි නිවැරදි 

කිරීමක් කරන්න ඕනෑ. අෙප් ආණ්ඩුව කාලෙය්දී  ෙසෞඛ්ය ෙසේවයට- 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
There is no point of Order in that. You can continue 

with your speech, Hon. Minister.  
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට අද භාරව 

තිෙබන්ෙන් තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාත්යාංශය. එක 
පැත්තකින් තිරසර සංවර්ධනයත්, අෙනක් පැත්ෙතන් වන ජීවී 
සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවත්, ජාතික සත්ෙවෝද්යාන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවත්, ජාතික උද්භිද උද්යාන ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් 
භාරව තිෙබනවා. අවුරුදු දහයකට ඉස්සර ෙවලා ෙලෝකෙය් මල් 
පිටරට -යුෙරෝපයට- පැටවූ රටවල් අතුරින් අෙප් රට තිබුෙණ් 
හයවන තැන. මතක තබා ගන්න. කියන්න කනගාටුයි, අවුරුදු 
පහකට පසුව ෙමොකක්ද වුෙණ් කියලා. 61 වන තැනට අෙප් රට 
පහතට බැස්සා. ඔන්න, ආර්ථික කළමනාකාරිත්වෙයන් කරපු 
ෙද්වල්. 2014 වසෙර් හිටිෙය් 61 වන ස්ථානෙය්. අපි අද 49 වන 
ස්ථානයට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. අපි ඒක තවත් ඉහළ නංවනවා. 
මෙග් අමාත්යාංශය යටෙත් උද්භිද උද්යානවල පුහුණු කිරීම් 

කරනවා; ස්වයං ව්යාපාර ඇති කරනවා; අපි අපනයනකරුවන්ට 
අත ෙදනවා. ඒකයි අෙප් පතිපත්තිය. ගම හදනවා; පවුල හදනවා. 
ඒ තැනට තමයි අපි අපනයනය ෙගන යන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙලෝකෙය් රටවලට 
තනිවම ජීවත් ෙවන්න බැහැ. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා නිදහස් 
ආර්ථික පතිපත්තිය ෙගනාපු ෙවලාෙව් ඒ නිදහස් ආර්ථිකය 
ෙමොකක්ද කියලා බලන්න ඒ ෙවලාෙව් චීනෙය් සිටි Deng 
Xiaoping ජනාධිපතිවරයා ලංකාවට ආවා. ඉන්දියාෙව් තිබුෙණ් 
වහපු ආර්ථිකයක්. ටාටා, අෙශෝක් ෙල්ලන්ඩ් විතරයි තිබුෙණ්. 
ඉන්දියාව ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාෙගන් නිදහස් ආර්ථිකය 
ගැන ඉෙගන ගත්තා. ඒ එක්කම ෙමොකක්ද වුෙණ්? අවුරුදු 32ක 
මහවැලි සැලසුම අපි අවුරුදු 8න් කළා. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
මැතිතුමා කිව්වා, නායකත්වය කියන්ෙන් ඒකයි කියලා. 
නායකයාට සැලසුමක් තිෙබන්න ඕනෑ; නායකයාට ඉලක්කයක් 
තිෙබන්න ඕනෑ. ඉලක්කය කරා යාමට තරුණ ගාමිණී දිසානායක 
පත් කරලා, මහවැලි මහා සංකල්පය යටෙත් ජලාශ ඇති කරලා 
පවුල් ලක්ෂ ගණනක් පදිංචි කෙළේ නැත්නම්, පභාකරන් අද 
ෙපොෙළොන්නරුවටයි, හලාවතටයි ඇවිල්ලා; නැද්ද? Am I right, 
Hon. Douglas Devananda? You were the first person to go 
against the LTTE. You revolted and came for a democratic 
set-up. You will agree with me. එෙහම තිබුණු රට ෙද්ශපාලන 
බල පුළුවන්කාරකම් ෙපන්වලා, මතිමතාන්තරවලට ගිහිල්ලා 
විනාශ කරලා දැම්මා. ආර්ථිකය විනාශ ෙවලා, අද ජනතාව මත 
බරක් පැටවිලා තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 
මට විනාඩි කීයක් තිෙබනවාද? කියන්න, කියන්න. විගහට 
කියන්න. Sir, how many minutes do I have? 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Five minutes.  
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
විෙද්ශ විනිමය ලබන්න නම් පැහැදිලි සැලසුමක් තිෙබන්න 

ඕනෑ. ඒ ෙමොකක්ද? අපනයන සැලසුම. අද අපට ෛමතී-රනිල් 
රජය තුළ GSP Plus බදු සහනය ලැබී තිෙබනවා. රාජපක්ෂ රජය 
තුළ අපට තහංචි දැම්මා. 

තහංචි දමලා එදා අෙප් ආර්ථිකය වසා ෙලෝකයා එද්දී මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා තමයි ආණ්ඩුව බෙලන් විසුරුවා හැරිෙය්. 
එතුමා මෙග් මිතයා. නාලන්ද විද්යාලෙය් එකට ෙබෝඩිෙම් සිටිෙය්. 
ආර්ථිකය කඩා වැෙටනවා කියා එතුමා දැන සිටියා. එම තහංචි තුළ 
ෙලෝකයා අපව වසා දමද්දී ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා 
එඩිතරව තීරණයක් ගැනීම නිසා අෙප් එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් 
සමඟ එකට එම ජයගහණය ලබා ගත්තා. එෙසේ ජයගහණය කළාට 
පසුව මම එක්සත් ජාතීන්ෙග් සමුළුවට ගියා. තිරසර සංවර්ධනය 
පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ෙග් සමුළුවට මම ගියා. එහිදී මට රාජ්ය 
නායකයන් හමු වුණා. ඔවුන් කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? ඔවුන් කිව්ෙව්, 
"We are amazed to see how President Maithripala Sirisena 
and Prime Minister Ranil Wickremesinghe are working 
together" කියා.  ෙම් ෙදෙදනා එකට වැඩ කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියා ඇසුවා. එය ෙලෝකයට ආදර්ශයක්ය කිව්වා. අපි ඒ දිහා 
බලාෙගන සිටිනවාය කිව්වා.  

ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා සමුළුවට ගිය ෙව්ලාෙව් එම 
රාජ්ය නායකෙයෝ ඔක්ෙකෝම එතුමා වට කරෙගන කථා කළා. අද 
අපිට GSP Plus එන්ෙන්, අපිට ඇෙමරිකාව ඇතුළු ෙලෝකෙය් 
අෙනක් රටවල් සහාය ෙදන්ෙන් ඒ නිසායි. චීනය මිතයාය කිව්වා. 
චීනය අද ෙම් අයට දමපු සියයට අෙට්, නවෙය් ෙපොලී ඔක්ෙකෝම 
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ඉවත් කරලා. අද චීනය සංවර්ධනය සඳහා අපි එක්ක එනවා. 
ඉන්දියාව එනවා. අෙප් අගමැතිතුමා සැලසුම් හදා තිෙබනවා. 
ෙමොන රටවල් සමඟද? සිංගප්පූරුව සමඟ ඒකාබද්ධව ජාතික 
දියුණුවක් සඳහා සැලසුමක් හදා තිෙබනවා. ඉන්දියාව එක්ක 
අපනයනය සඳහා සැලසුම් සකස් කර තිෙබනවා. ඊළඟට ජපානය 
එක්ක, යුෙරෝපා රටවල් එක්ක සැලසුම් සකස් කර තිෙබනවා. අපි 
ෙම් ඇති-නැති පරතරය නැති කරලා ෙම් රට දියුණු කරන්න නම් 
අපනයනය දියුණු කරන්න ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ තුළින් අපි ෙද්ශීය 
කෘෂි හා විවිධ කර්මාන්ත සඳහා ආෙයෝජකයින් සමඟ එකතු වී 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදකයාටත් අත දීලා නැඟිට්ට වන වැඩ පිළිෙවළක් 
පැහැදිලිව ඇති කරනවා. එම වැඩ පිළිෙවළ තුළින් ආර්ථිකය දියුණු 
කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් අපි හැම අංශයකින්ම ෙගෙනනවා.  

"වර්ජනය" කියා හිතා මතා කඩාකප්පල් කරන ෙද්වල් සිදු 
කරන්න ඉඩ ෙදන්න අපි ලැහැස්ති නැහැ. වර්ජනවලදී 
සාධාරණත්වයට ඉඩ ෙදන්න ඕනෑ. සාධාරණත්වයක් නැතුව රෙට් 
ආර්ථිකය කඩා, ආණ්ඩුව ෙපරළනවාය කියා හිතනවා නම් අපට 
ෙකොන්දක් තිෙබනවා කියාත් මා කියනවා. ෙම් ආණ්ඩුව 
කැෙඩන්ෙන් නැහැ. අපි අවුරුදු පහක් ඉන්නවා. ෙම් අවුරුදු පහ 
තුළ ජනතාවෙග් පරම අභිලාෂයන් ඉෂ්ට කරනවා. රැකියා ෙදන්න 
මහා කම්හල් ෙගෙනනවා. අපි මහා අපනයනයක් පටන් ගන්නවා. 
අෙප් අම්මලා මැද ෙපරදිග ගිහිල්ලා දුක් විඳලා අපට විෙද්ශ 
විනිමය ලබා ෙදනවා. එම කමය නැති කරන්න ඕනෑ. අ පි එම 
කමය නැති කරලා ඒ අයට ඊට වඩා ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන් 
කම්හල් ෙම් පළාත් තුළ, රට තුළ ඇති කරලා අන්න එතැනින් ෙම් 
ආර්ථිකය දියුණු කරන වැඩ පිළිෙවළට බහිනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, please wind up.  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 

Sir, I have five more minutes.  
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
No, no. You have only two more minutes.  
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, හිතුවක්කාර නැති ෙකටි, 

ස්ථිරසාර සැලසුමක් අපි ෙගෙනනවා. එදා, ඉන්දියාවත්, චීනයත් 
ඉෙගන ගත්තා. ලංකාව -අපි- පසු බෑවා. මම වියට්නාමයට ගියා. 
ගිය අවුරුද්ෙද් ෙනොවැම්බර්වල International Conference on 
Sustainable Agriculture, Food and Energy එකට ගියා. 
වියට්නාමෙය් කෘෂිකර්මාන්ත හා ගාමීය සංවර්ධන ඇමතිතුමා -
Minister of Agriculture and Rural Development - ෙබොෙහොම 
ආඩම්බරෙයන් කිව්වා, “We are exporting 62 billion dollars 
worth of agricultural products to countries all over the 
world.” කියා. නමුත් මම දැන් ඔබතුමාට ෙපන්වන ෙදය බලන්න. 
1995 වසෙර්දී ලංකාව වර්ග 235ක් අපනයනය කළා. වියට්නාමය 
1995 වසෙර්දී වර්ග 235ක් අපනයනය කළා. 2011 වසෙර්දී 

ලංකාව අපනයනය කෙළේ වර්ග 175යි. වියට්නාමය අපනයනය 
කළ වර්ග පමාණය 248ට නැග්ගා. අද ඔවුන් ඉදිරිෙයන් ෙලෝකයට 
යනවා. ෙමවැනි තත්ත්වයක් ඇති වීම සඳහා වැරදි කරන්ෙන් 
කවුද? ෙද්ශපාලකෙයෝ. ෙම් ෙද්ශපාලකයින් පටු විධියට තමන්ෙග් 
අභිලාෂයන්ට අනුව අමාත්යාංශවල පතිපත්ති ෙවනස් ෙකරුවා. අපි 
ෙද්ශපාලකෙයෝ කියා අපි දැන ගන්න ඕනෑ. අපි ස්ථිරයි. ඒකයි 
ඉන්ෙන්. වංචාවක්, දූෂණයක් කළා නම් -ෙම් පැත්ෙත් අය ෙවන්න 
පුළුවන්, ඒ පැත්ෙත් අය ෙවන්න පුළුවන්- අපි නීතිය කියාත්මක 
කරනවා. මම ඒක පැහැදිලිව කියනවා. අපි ඔක්ෙකෝම එක්කාසු 
ෙවලා ෙම් රට හදන ෙම් වැඩ පිළිෙවළ තුළින් - 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට ලබා දී තිෙබන 

කාලය ඉවරද? 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ඔව්. ඉවරයි. 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඉතින්, ෙමොනවා කියන්නද? "අස්සලාමු අෛලකුම්" 

කියන්නම්. එෙහම නම් ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you very much. Next, the Hon. S. Shritharan.  

 
[பி.ப. 3.33] 

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 

இன்ைறய தினம் - 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Will an Hon. Member propose the 

Hon. Velu Kumar to the Chair? 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
I propose that the Hon. Velu Kumar do now take the 

Chair. 
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
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අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් 
ඉවත් වූෙයන්, ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 

 அதன்பிறகு, மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ேவ  குமார் அவர்கள் 
தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF 
COMMITTEES left the Chair, and  THE  HON. VELU KUMAR   took 
the Chair. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Yes, Hon. Shritharan. 

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

இன்ைறய தினம் காணி பாராதீனப்ப த்தல் மீதான 
கட் ப்பா கள் சட்டம் மற் ம் ஏற் மதிகள், இறக்குமதிகள் 
கட் ப்பாட் ச் சட்டம் ெதாடர்பில் நான் சில க த் க்கைளப் 
பதி ெசய்ய வி ம் கின்ேறன். மிக க்கியமாக காணிகள் 
பாராதீனப்ப த்தல் என்ற விடயத்தில் வடக்கு, கிழக்கி ம் 
மைலயகத்தி ம் தமிழர்க ைடய ெசாந்தக் காணிகள் 
இன்ன ம் அவர்க க்கு வழங்கப்படாமல் இ த்த க்கப் 
பட் க் ெகாண் ப்பைதக் குறிப்பிடலாம். குறிப்பாக வடக்கு, 
கிழக்கு மாகாணங்களில் பல்ேவ  பிரேதசங்களி ம் 
தமிழர்க ைடய நிலங்களில் இரா வத்ைத ைமயாக 
நிரந்தரமாக ைவத் க்ெகாண்  அவற்ைற அபகாிக்கின்ற 
நிைலப்பா  ெதாடர்ந் ம் அதிகாித் க்ெகாண்ேட 
ெசல்கின்ற . வ காமம் வடக்கிேல மக்க ைடய காணிகைள 
வி விப்பதாகக் குறிப்பிட் க்ெகாண்டா ம், இ வைர அந்தக் 
காணிகள் ைமயாக வி விக்கப்படாமல், சில பகுதிகளில்  
ஒ சில ைடயைவ மட் ம்தான் வி விக்கப்பட் க்கின்றன. 
இந்த அரசாங்கம் நிைனத்தி ந்தால், பல ன்ேனற்றகரமான 
காாியங்கைள ஆற்றியி க்க ம் என்ற எதிர்பார்ப்  
தமிழர்களிட ம் இ க்கிற ; சர்வேதச ச கத்திட ம் 
இ க்கிற . இன்  GSP Plus வாிச்ச ைக மீண் ம் 
அரசாங்கத் க்கு வழங்கப்பட் ப்பதாகக் குறிப்பிட்டா ம், 
அரசாங்கத்தின் நல்ெலண்ணத்ைத இன்ன ம் சாியாக 
ெவளிப்ப த்தவில்ைல; சமாதான ாீதியிலான தீர் களிேலா, 
அரசியல் தீர்விேலா அத ைடய ன்ேனற்றகரமான 
பாைதகைள அரசாங்கம் இன்ன ம் வகுக்கவில்ைல என்ற 
க த் கள் இன்  பல உலக நா களிட ம் இ க்கின்றன. 
கடந்த 70 ஆண் களாக இந்த நாட் ல் மாறிமாறி ஆட்சி 
ெசய்த அரசுகள் தமிழர்கைள எவ்வா  ஏமாற்றி வந்தனேவா, 
அ ேபால இப்ெபா  இ க்கின்ற அரசும் சமாதானம் 
ேபசிக்ெகாண்  தங்கைள ஏமாற் வதாகேவ தமிழர்கள் 
க கின்றார்கள்.  

வ காமம் வடக்குப் பிரேதசத்திேல நல் ணக்க ரம் என்ற 
இடத்தில் ஒ  குறிப்பிட்ட அரச காணிைய மட் ம் எ த்  
அதிேல 100 ேப க்கு கைளக் கட் க்ெகா த்தி க் 
கிறார்கள். ஆனால், அவர்க ைடய ெசாந்த நிலங்க க்குச் 
ெசன்  மீள்கு ேயறி வாழ்வதற்கு இன்ன ம் அ மதி 
வழங்கப்படவில்ைல. ஆசியாவிேல ஒ  சிறந்த மீன்பி த் 

ைற கமாக இ க்கின்ற மயி ட் த் ைற கத்தில் 
தமிழர்கள் தங்க ைடய மீன்பி  நடவ க்ைகயில் ஈ ப வ 
தற்கும் அ மதி வழங்கப்படவில்ைல. யாழ்ப்பாணத்தில் 
மண்ைடதீ , ெந ந்தீ , சரவைண ேபான்ற மிக க்கியமான 
பகுதிகளிேல குவிக்கப்பட் க்கின்ற இரா வத்தினர், 
கடற்பைடயினர் அங்கி க்கின்ற மக்க ைடய நல்ல தண்ணீர் 
வள ள்ள ெசாந்தக் காணிகைள இப்ெபா ம் அபகாித்  

ைவத்தி க்கின்றார்கள். இ வைர ம் அந்தக் காணிகள் 
வி விக்கப்படவில்ைல. வடக்கு, கிழக்கிேல ப்பைட 
யினைர ம் உள்ளடக்கியதாக கிட்டத்தட்ட 1,50,000 
பைடயினர் குவிக்கப்பட் க்கின்ற நிைலயில், இவ்வா  
இந்தக் காணிகைளத் தமிழர்களிடம் ைகயளிக்காமல் இ த் 
த த் க்ெகாண்ேட வ கிறார்கள். சமாதானம், நல் ணக்கம், 
நல்ல உற கள் இ ப்பதாகப் ேபசப்பட்டா ம், தமிழர்கள் 
இன்ன ம் தங்க ைடய ெசாந்த நிலங்க க்குச் ெசல்ல 

யாமல் திண கிறார்கள் என்பைத நான் இந்தச் சைபயிேல 
மீண் ம் மீண் ம் வ த்த வி ம் கின்ேறன்.  

கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தி ள்ள இரைணதீ க் கிராமத்தில் 
தமிழர்கள் பாரம்பாியமாக வாழ்ந் வந்தி க்கிறார்கள். இந்தக் 
கிராமத்தி ந்  1990ஆம் ஆண்  340 கு ம்பங்கள் 
இடம்ெபயர்ந்  வந்  இரைணமாதா நகர் என்ற பகுதியிேல 
கு ேயறின. அன்  கு ேயறிய அந்தக் கு ம்பங்கள் இன்  
கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் கு ம்பங்களாக மாறியி க்கின்றன. 
ஆயி ம், இன்  26 ஆண் கள் நிைறவைடந் ம் அவர்கள் 
தங்க ைடய ெசாந்த இடங்க க்குச் ெசல்வதற்கு யாத 
ஒ  நிைல காணப்ப கின்ற . பல்ேவ பட்ட யற்சிகள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன. எனி ம், அவர்கள் தங்க ைடய 
ெசாந்த நிலங்க க்குச் ெசல்வதற்குப் றப்ப கின்றெபா  
கடற்பைட அவர்கைளத் த க்கின்ற . ஆனால், ெதன்பகுதி 
யி ந்  குறிப்பாக நீர்ெகா ம்  பிரேதசத்தி ந்  
வ கின்ற மீனவர்கள் இரைணதீவிேல கு ேயறி 
கடற்ெறாழி ல் ஈ பட ம் கடல் வளங்கைள அள்ளிச் 
ெசல்ல ம் கடற்பைடயினரால் அவர்க க்கு அ மதி ம் 
பா காப் ம் வழங்கப்ப கிற .  கிளிெநாச்சி மாவட்ட 
ஒ ங்கிைணப் க் கு க் கூட்டத்தில் இ  ெதாடர்பான 
தீர்மானம் நிைறேவற்றப்பட் , அவர்கள் அந்த இடங்க க்குச் 
ெசல்வதற்கு அ மதிக்கப்பட ேவண் ம் என்ற ேகாாிக்ைக 

ன்ைவக்கப்பட் ம்கூட, எந்த விதமான நடவ க்ைகக ம் 
இ வைர எ க்கப்படவில்ைல என்ப  மிக ம் கவைலக்குாிய 
ஒ  விடயம்.  

அேதேபால, பரவிப்பாஞ்சான் என்ப  கிளிெநாச்சியின் 
நகரப் பகுதியிேல இ க்கின்ற ஒ  பிரேதசம். கிளிெநாச்சியின் 
இதயப் பகுதியாக இ க்கின்ற இந்தப் பரவிப்பாஞ்சானில் 

ன்ெனா  காலத்தில் ஒ சில காணிகளில் தமிழீழ வி தைலப் 
களின் அரசியல் ைற தைலைமச் ெசயலகம் - சமாதானச் 

ெசயலகம் இ ந்தி க்கின்ற . அதற்காக, அதற்கு அய ள்ள 
தமிழ் மக்களின் அைனத் க் காணிகைள ம் இரா வத்தினர் 
இப்ெபா ம் தங்கள்வசம் ைவத்தி க்கிறார்கள். அங்கு ெபாிய 
இரா வ காம் இ ப்பதாகத் ெதாியவில்ைல. ஒ சில 
இரா வத்தினர் இ ப்பதற்காக அந்த நிலங்கைள 
வி விக்காமல் ெதாடர்ந் ம் ைவத்தி க்கின்றார்கள். அந்த 
மக்கள் அகதிகளாக கண்ணீேரா  அயலவர் களி ம் 
உறவினர் களி ம் வாழ்ந்  ெகாண் க்கின்றார்கள். 
எங்க ைடய எதிர்க்கட்சித் தைலவர்கூட ேநர யாகச் ெசன்   
பரவிப்பாஞ்சானி ள்ள அந்தக் காணிகைளப் பார்ைவ 
யிட் க்கிறார். அதன்பின் பா காப்  அைமச்சின் ெசயலா 
ளேரா  ெதாடர் ெகாண்  அந்த காணிகைள வி விக்குமா  
ேகட் ந்தார். எனி ம், இ வைர அந்தக் காணிகள் 
மக்களிடம் ைகயளிக்கப்படவில்ைல.  

ேம ம், கிளிெநாச்சி மகா வித்தியாலயத் க்குச் ெசாந்த 
மாக கிட்டத்தட்ட 4 ஏக்கர் காணி இ க்கின்ற . அதில் 
கிளிெநாச்சி மகா வித்தியாலயத் க்கான  கட் டங்கள் 
அைமக்கப்பட்டன. நான் அந்த மகா வித்தியாலயத்தின் 
அதிபராக இ ந்தெபா   UN-Habitat நி வனம் ' னிெசப்' 
நிதி தவிேயா  3 கட் டங்கைள அைமத் க் ெகா த்த . 
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இன் ம் சில கட் டங்க க்கு அத்திவாரங்கள் இடப்பட் ந் 
தி ந்தன. இப்ப யாக அத்திவாரங்கள் இடப்பட் ந்த 
நிைலயில்தான் அங்கி ந்  மக்களின் இடப்ெபயர்  
ஏற்பட்ட . மக்கள் ள்ளிவாய்க்கால்வைர ம் ெசன்  
மீள்கு ேயறியெபா , அந்த அத்திவாரங்க க்கு ேமேல 
மண்ைணப் ேபாட்  , இப்ெபா  இரா வத்தினர் 
அதைன காமாக ைவத்தி க்கிறார்கள். தரம் 1 தல் 
க.ெபா.த. உயர்தர கணித, விஞ்ஞானப்பிாி  வைர ம் உள்ள 
கிளிெநாச்சி மகா வித்தியாலயத்தில் சுமார் 2,500 மாணவர்கள் 
ப க்கின்றார்கள். அந்த மாணவர்கள் கற்பதற்குப் ேபாதிய 
இடவசதி இல்லாமல் திண கின்றார்கள். இத்தைகய 
நிைலயில்தான் அந்தப் ெபாிய பாடசாைல இப்ெபா  
காணப்ப கின்ற . அந்தக் காணி வி விக்கப்ப வதாகக் 
கூறப்பட்ட . இந்த நல்லாட்சி அரசு பதவிேயற்  கடந்த 8ஆம் 
திகதி அதன  இரண்  ஆண் கைளப் ர்த்திெசய்த . அந்த 
ேவைளயிேல ஜனாதிபதி அவர்கள் அைத வி விப்பாெரன்ற 
ெசய்திகள்கூட பத்திாிைககளில் வந்தி ந்தன. ஆனால், 
ஜனாதிபதி ம் அங்கு வரவில்ைல; நல்லாட்சியா ம் அந்த 
காணி வி விக்கப்படவில்ைல. அந்தக் காணிகள் 
கிைடக்காததால் மக்கள் கஷ்டப்ப கின்றார்கள்; பாடசாைல 
மாணவர்கள் கற்பதற்கு ஏற்ற வசதி இல்லாமல் 
திண கிறார்கள். எங்க ைடய எதிர்க்கட்சித் தைலவர்கூட 
ேநர யாகச் ெசன்  அந்த இடத்ைதப் பார்ைவயிட் , 
காணிகைள வி வித் த் த வதாகக் குறிப்பிட் ந்தார். 
அதைனயிட்  அவர் ஜனாதிபதிக்கு க தம் எ தியி ந் ம்   
இ வைர அந்தக் காணிகள் வி விக்கப்படவில்ைல.  

மக்கள் தங்க ைடய ெசாந்த நிலத்தில் வாழ்வதற்கும் 
உைழப்பதற்கும் ப ப்பதற்கும் யாத ஒ  சூழல் 
இலங்ைகயில் வடக்கு, கிழக்கி ள்ள மாவட்டங்கைளத் தவிர, 
ேவ  எங்குமில்ைல. இ வைர அங்கி ந்த எத்தைன 
இரா வத்தினர் குைறக்கப்பட் க்கிறார்கள்? சுமார் 
1,50,000 இரா வத்தினர் காமிட் க்கின்ற நிைலயில் 
கட்டைமக்கப்பட்ட ஒ  வைகயான அச்சு த்தல்க க்குள் 
தமிழர்கள் வாழ்கின்றார்கள். கடந்த வாரம்கூட கிளிெநாச்சி 
மாவட்டத்தில் தி ைவயா  பகுதியில் இரண்  இைளஞர்கள் - 

ன்னாள் ேபாராளிகள்  - பயங்கரவாதக் குற்றப் லனாய் ப் 
பிாிவினரால் இர  12 மணியளவில் கதறக்கதற இ த் ச் 
ெசல்லப்பட்டார்கள். அவர்கள் என்ன ஆனார்கெளன்ப  
இ வைர ெதாியா . அவர்கள் வி தைல ெசய்யப்ப  
வார்களா, அல்ல  அவர்க க்கு என்ன நடக்கும் என்ப கூடத் 
ெதாியா .  

அதைனவிட, இன்  வ னியாவிேல காணாமற்ேபான 
கணவன்மா ைடய, பிள்ைளக ைடய உற கள் சாகும்வைர 
உண்ணாவிரம் இ க்கின்றார்கள்; அரசாங்கம் பரா கமாக 
இ க்கின்ற . இவர்க ைடய கண்ணீர் இந்த அரசாங்கத்ைதச் 
சும்மா இ க்கவிடா ! அந்தக் கண்ணீ க்குப் பதில் 
ெசால்லேவண் ய ேதைவ அதற்கு இ க்கின்ற . 
தங்க ைடய கணவன்மாைர, தங்க ைடய பிள்ைளகைள 
இழந்த கு ம்பங்கள் இன்  ெத க்கு வந்தி க்கின்றன. இந்த 
அரசாங்கத்தின் உண்ைம கம் இப்ெபா  ெமல்லெமல்ல 
ெவளிேய ெதாியத் ெதாடங்கியி க்கிற . இந்த நாட் ேல 
சமாதான ம் கிைடப்பதாகத் ெதன்படவில்ைல. தமிழர்க க்கு 
அரசியல் தீர்  வழங்குவதாக குறிப்பிட்டா ம்கூட அரசியல் 
தீர் க்கான எந்தப்  பச்ைசக்ெகா ைய ம் எங்களால் காண 

யவில்ைல. இந்த நாட் ல் தமிழர்க க்கு ஏன் இவ்வா  
ெசய்யப்ப கின்ற ? இந்த நாட் ேல மாறிமாறி வ கின்ற 
அரசுகளால் - அரசுத் தைலவர்களால் நல்ெலண்ணத்ைத ம் 

நல்ல சிந்தைனைய ம் ஏன், ன்ைவக்க யவில்ைல? 
என்பைதத்தான் நான் இந்தச் சைபயிேல ேகட்க 
வி ம் கின்ேறன்.  

அ த்ததாக, ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தி ள்ள ேகப்பாப் 
பில க் கிராமத்ைதப் பற்றி ம் குறிப்பிட ேவண் ம். 
இன்ைறய தினம் ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் 

ல்ைலத்தீ க்குச் ெசல்வதாக இ ந்த . அங்ேக ெபய்த க ம் 
மைழ காரணமாக அல்ல  மப் ம் மந்தார மான காலநிைல 
காரணமாக அவர் ெசன்ற 'ெஹ ெகாப்டர்' இறங்க யாமல் 
தி ம்பியதாகக் ேகள்விப்பட்ேடாம். ஆனால், "ேகப்பாப்பில  
கிராமத் க்கு இரா வம் வந்  ேபாவ  பற்றிய ெசய்திைய 
ஜனாதிபதி அவர்களிடம் ெசால்லக்கூடா , நீங்கள் இங்ேக 
சுதந்திரமாக இ ப்பதாகச் ெசால்ல ேவண் ம். ேகப்பாப்பில  
காணி சம்பந்தமாக ம் எ ேம ேபசக்கூடா ” என்  
இரா வத் தினர் அங்குள்ள மக்க க்கு அச்சு த்தல் 
வி த்தி க்கிறார்கள். இயற்ைககூட அந்த அச்சு த்தைல 
உள்வாங்கிக் ெகாண்டதாேலா என்னேவா ஜனாதிபதி 
அவர்கைள அந்த இடத்தில் இறங்கவிடாமல் 
ெசய்தி க்கிறெதன் தான் நான் நிைனக்கின்ேறன். ஆகேவ, 
இந்த நாட் ேல ஒ  வைகயான அச்சு த்தல் 
நைடெபற் க்ெகாண்ேட இ க்கின்ற . இங்ேக சமாதானம் 
நிைலநாட்டப்பட் ப்பதாகச்  ெசால்லப்ப  கின்ற . 
சைபயிேல அைமச்சர்கள் ேபசுகின்றெபா , உலகம் 
தங்கைள அங்கீகாித்தி க்கின்றெதன் ம் தங்க க்குப் 
பச்ைசக் ெகா  காட் கின்றெதன் ம் குறிப்பிட்டார்கள். 
உலகம் அங்கீகாிப்பதற்கும் பச்ைசக்ெகா  காட் வதற்குமான 
ஒ  மாற்றத் க்காகேவ தமிழர்கள் உங்க க்கு 
வாக்களித்தார்கள். ஆனால், அேத தமிழர்க ைடய 
பிரச்சிைனகள் இன்  கிடப்பிேல ேபாடப்பட் க்கின்றன. 
அவர்க ைடய ேவண்  தல்கள் இன்  ேகட்பாரற்ற 
நிைலயில் உள்ளன.  

ேம ம், பல அரச பண்ைணகைள அங்கு இரா வத்தினர் 
நடத்திவ கின்றார்கள். மிக க்கியமாக வட்டக்கச்சியிேல 
இ க்கின்ற அரசினர் விவசாயப் பண்ைணைய இரா வத் 
தினர் நடத் கின்றனர். அேதேபான்  ேதராவில் என்ற 
இடத்தி ள்ள அரசுக்குச் ெசாந்தமான காணிைய 
இரா வத்தினர் பண்ைணயாக ைவத்தி க்கின்றனர். 
சாந்த ரத்தி ள்ள அரசுக்குச் ெசாந்தமான ஒ  ெபாிய 
நிலப்பரப்பிேல இரா வத்தினர் பண்ைணைய ைவத்தி க் 
கின்றனர். ழங்காவில் 'கஜு' ேதாட்டம், ட்ெகாம்பனி ள்ள 
ெதன்னந்ேதாட்டம் ேபான்றைவெயல்லாம் இப்ெபா ம் 
இரா வத்தினாின் வசமி க்கின்றன. பல்லாயிரம் ஏக்கர் 
விஸ்தீரணம் ெகாண்ட இந்தத் ெதன்னந்ேதாட்டங்கைள ம் 
பண்ைணகைள ம் ஒ  காலத்தில் தமிழீழ வி தைலப் கள் 
பராமாித்தி ந்தார்கள். அவர்கள் அங்கி ந்த இைளஞர் 

வதிக க்கு ேவைலவாய்ப்ைப வழங்கியி ந்தார்கள். 
ஆனால், இப்ெபா  இரா வத்தினர் csd - Civil Security 
Department என்ற இரா வப் பிாிவி டாக அங்ேக 
சில க்கு ேவைலகைள வழங்கியி க்கின்றார்கள். ஆனால், 
பல இைளஞர்க ம் ன்னாள் ேபாராளிக ம் இன்  
ேவைலயில்லாமல் ெத க்கு வந்தி க்கின்றார்கள். அவர்கள் 
தங்க க்கு ேவைல ேவண் ெமன்  ேபாராட்டம் நடத் கின்ற 
அள க்கு நிைலைம மாறியி க்கின்ற . ஆகேவ, வடக்கு 
மாகாண சைபக்குச் ெசாந்தமான 220 ஏக்கர் விஸ்தீரணம் 
ெகாண்ட வட்டக்கச்சி அரசினர் விவசாயப் பண்ைணைய வட 
மாகாண விவசாய அைமச்சிடம் ைகயளிப்பதன் லம் 
கிட்டத்தட்ட 1,000 ேப க்கு அந்தப் பண்ைணயிேல ேவைல 
வாய்ப்ைப வழங்கக்கூ யதாக இ க்கும். இந்த மன்றிேல இ  
ெதாடர்பில் நாம் பல தடைவகள் ேபசியி க்கின்ேறாம். 
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ஆனால், ஒ  நல்ெலண்ணமாக அந்தப் பண்ைணகள் இ வைர 
அரசாங்கத்தால்  வி விக்கப்படவில்ைல.  அைவ இரா வத் 
தளங்களாக, இரா வ காம்களாகப் பயன்ப த்தப்ப  
கின்றன. இதனால் அங்ேகயி க்கின்ற பல இைளஞர் வதிகள் 
இ வைர ேவைல வாய்ப்பில்லாத ஒ  நிைலக்குத் 
தள்ளப்பட் க்கின்றார்கள்.   

ேம ம், ஏற் மதி இறக்குமதி பற்றி ம் ேபசேவண் ம். 
நான் வர  ெசல த்திட்ட விவாதம் நைடெபற்றேபா  
கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தி க்கின்ற பலேநாக்குக் கூட் ற ச் 
சங்கங்களின் சமாசத்தி டாக ஆைனயிற  உப்பளத்ைத 
இயக்குவதற்கான நடவ க்ைகைய ேமற்ெகாள் மா  
ேகட் ந்ேதன். அைதத் தனியா க்கு விற்காமல் பலேநாக்குக் 
கூட் ற ச் சங்கத்தி டாக இயக்குவதன் லம் 
அங்கி க்கின்ற ஆயிரக்கணக்கான இைளஞர் வதிக க்கு 
ேவைலவாய்ப்ைப வழங்கக்கூ ய ஒ  சூழல் அங்கு 
உ வாக்கப்ப ம். ஆகேவதான், அந்த உப்பளம் பலேநாக்குக் 
கூட் ற ச் சங்கங்களின் சமாசத்திடம் ைகயளிக்கப்பட 
ேவண் ம்.  ெவ மேன ஏற் மதி, இறக்குமதி வாிக க்கூடாக 
நாட் ைடய ஸ்திரத்தன்ைம பற்றிப் ேபசிக்ெகாண் க் 
கிறீர்கள். அதைனவிட, இந்த நாட் ேல இ க்கின்ற 
உப்பளங்கள், அதாவ  மன்னாாி ம் ஆைனயிறவி ம் 
இ க்கின்ற உப்பளங்கள் அந்தந்தப் பகுதிப் பலேநாக்குக் 
கூட் ற ச் சங்கங்க க்கூடாக இயக்கப்ப கின்றேபா  
அங்குள்ள மக்கள் அந்தச் சங்கங்க க்கூடாகத் தங்க ைடய 
வ மானங்கைளப் ெப வார்கள்; அத் டன், அங்கி க்கின்ற 
வர்க க்கான ேவைலவாய்ப்ைப வழங்குவதற்கும் அ  ஒ  
சந்தர்ப்பமாக அைம ம் என்பைத ம் நான் இந்த இடத்திேல 
நிதியைமச்சர் அவர்களிடம் விநயமாகக் கூறிக்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.   

இன்  வடக்கு, கிழக்குப் பகுதிகளிேல பல கட் மான 
ேவைலகள் இரா வத்தினரால் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றன. 
அதாவ , மீள்கு ேயற்ற அைமச்சிற்கூடாக ம் ேவ  
வழிகளி ம் கைள அைமத்தல், திகைள அைமத்தல் 
ேபான்ற ேவைலகளில் கடற்பைடயினர், இரா வத்தினர் 
ஈ ப த்தப்ப கின்றார்கள். அங்ேக தமிழர்களான பல 
ஒப்பந்தக்காரர்கள் இ ந் ம்கூட, இரா வத்தின ம் 
கடற்பைடயின ம் இதற்குப் பயன்ப த்தப்ப கிறார்கள். 
நாட் க்குப் பா காப்  வழங்கேவண் ய பைடயணிகைள 
அங்கு ைவத் க்ெகாண்  திகள் தி த் தல், கைளக் 
கட் தல் ேபான்ற பணிகளில் ஈ ப த் கிறார்கள்.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, உங்க க்கு இன் ம் 

இரண்  நிமிடங்கள் உள்ளன. 
 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
பைடயின ைடய இ ப்ைபப் பா காப்பதற்காக 

அரசாங்கம் இந்த ேவைலையச் ெசய்கின்றதா? அல்ல  
பைடயினைர ைவத் க்ெகாண்ேட ஒ  வைகயான இ க்க 
மான பா காப்ைப அந்த நிலத்தில் ேமற்ெகாள்வதற்கு, 
தமிழர்கைளத் ெதாடர்ந் ம் ஒ  இரா வக் கட்டைமப் க்குள் 
ைவத் க்ெகாள்வதற்கு, இரா வப் பிரசன்னத்திற்கு ந வில் 
அவர்கைள ைவத்தி ப்பதற்கு அரசாங்கம் யற்சிக்கிறதா? 
என்ற சந்ேதகம் இன்  அந்த மக்க க்கி க்கின்ற . இந்த 
நாட் ேல சமாதானமில்லாமல் தீர் க ம் எங்ேகா 

தள்ளிச்ெசல்லப்பட் க்கின்ற சூழ ல் இரா வத் 
தின ைடய பிரசன்னங்க ம் இரா வ நடவ க்ைகக ம் 
நாளாந்தம் அதிகாித் க்ெகாண்ேடயி க்கின்றன. மக்க  
ைடய அன்றாட வாழ்க்ைகக்காக, சிைறயி க்கின்ற 
ைகதிகளி ைடய வாழ்க்ைகக்காக, காணாமற் 
ேபானவர்க க்காக இன்  உண்ணாவிரதமி ந்  கண்ணீர் 
வி கின்ற உற களின் நீதிக்காக, இந்த நாட் ேல ெசாந்த 
நிலங்கைள விட் த் தங்க ைடய உறவினர், நண்பர் 
க ைடய களில் இ ந் ெகாண்  மீளக்கு ேய  
வதற்காகக் காத்தி ப்ேபாாின் காணிகைள வி விப்பதற்காக 
அரசாங்கம் நடவ க்ைக எ ப்பதாகத் ெதாியவில்ைல. 
ஆகேவ, இந்த நாட் ேல சமாதானம் என்ப ம் அரசியல் தீர்  
என்ப ம் எட்டாக்கனியாகேவ இ ப்பதாக நாங்கள் 
உணர்கின்ேறாம்.  

இந்த அரசாங்கம் தமிழர்கைள ஏமாற் கின்ற . இங்கி க் 
கின்ற சிங்கள அைமச்சர்கேளா அல்ல  சிங்களத் 
தைலவர்கேளா யாேர ம் இதய சுத்தி டன்கூ ய 
ேநர்ைமயான ஒ  சமாதானத் தீர் பற்றிப் ேபசவில்ைல; 
அவர்கள் யா ம் வாய் திறப்பதில்ைல. அவர்கள் ெவ மேன 
தங்க ைடய அரைசக் காப்பாற் வதற்காக அதாவ  UNP, 
SLFP ஆகிய இரண்  கட்சிக ம் இைணந்த அரைசக் 
காப்பாற் வதற்காக ஒ வர் மற்றவ வ க்குப் ' ச்சாண் ' 
காட் க்ெகாண் க்கிறார்கேள தவிர, இந்த நாட் ேல ஒ  
நிைலயான சமாதானத்ைத  ஏற்ப த்தி, ைரேயா ப் 
ேபாயி க்கின்ற இனப்பிரச்சிைனக்கு ஒ  தீர்ைவ எட் வதில் 
யா க்கும் இதயசுத்தியான எண்ணம் இ ப்பதாக எங்க க்குத் 
ெதன்படவில்ைல. ஆகேவ, காலம் கைரந் ெசல்கின்ற 
நிைலயில், காலம் கடத் கின்ற ஒ  நடவ க்ைகயாகேவ 
நாங்கள் இவற்ைறப் பார்க்கின்ேறாம். இந்தக் காலத்ைத 
அரசாங்கம் சாியாகப் பயன்ப த்தத் தவ கின்ற . 
இதன் லம் அரசாங்கம் தமிழ் மக்கைள இன் ம் 
ேவதைனயான சூழ்நிைலக்குள் அல்ல  மீண் ெமா  
அழி ப்பாைதக்குள் இட் ச்ெசல்வதாகேவ நாங்கள் 
க கின்ேறாம் எனக்கூறிக்ெகாண்  என  உைரைய 
நிைற ெசய்கின்ேறன்.  நன்றி.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ெகளரவ எச்.எம்.எம். ஹாீஸ் அவர்கள்! 

 
[பி.ப. 3.49] 

 
ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස ් මහතා (කීඩා නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ் - விைளயாட் த் ைற பிரதி 
அைமச்சர்) 
(The Hon. H.M.M. Harees - Deputy Minister of Sports) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  

நைடெப ம் காணி மற் ம் ஏற் மதி இறக்குமதி சம்பந்தமான 
விடயங்கள் பற்றிய விவாதத்தில் கலந் ெகாண்  ேபசுவைத 
யிட்  மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். இன்  நான் பிரதிநிதித் வப் 
ப த் கின்ற அம்பாைற மாவட்டத்தில் குறிப்பாக காணி 
பாராதீனப்ப த்தல் சம்பந்தமாகப் பல்ேவ  பிரச்சிைனகள் 
இ க்கின்றன. அங்கு ெபாத் வில் பிரேதசத்தில் கரங்ேகா 
என் ம் வய ல் கிட்டத்தட்ட 400 க்கும் ேமற்பட்ட 
விவசாயிகள் 40 வ ட காலமாக - த்த காலத்தி ம்கூட - 
ேவளாண்ைம ெசய்  வந்தார்கள். ஆனால், த்தம் 

வைடந்த பின்  வனப் பா காப் த் திைணக்களம், வன 
ஜீவராசிகள் திைணக்களம் ேபான்றவற்றின் அதிகாாிகள் 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

அங்கு ெசன்  அந்த விவசாயிகள் கா  ெவட் க் 
களனியாக்கிய அந்தப் மியில் அவர்கைள விவசாயம் 
ெசய்யக்கூடா  என்  த த்  வ கின்றார்கள்.   

அேதேபான்  அம்பாைற மாவட்டத்தில் 14க்கும் ேமற்பட்ட 
பிரேதசங்களில் குறிப்பாக ஒ வில், ேகாமாாி, சம்மாந் ைற, 
கரங்ேகா ேபான்ற பிரேதசங்களில் விவசாயிக ைடய 
காணிகளில் அவர்கள் ேவளாண்ைம ெசய்வ  த க்கப்பட்  
இன்  அவர்கள் திக்கு வந் ள்ளார்கள். பாதிக்கப்பட்ட அந்த 
விவசாயிகள் "அம்பாைற மாவட்டத்தில் காணி 
இழந்தவர்களின் ெசயலணி" என்ற அைமப்ைப உ வாக்கி 
அண்ைமயில் அம்பாைறயின் பல பிரேதசங்களி ம் கவன 
ஈர்ப் ப் ேபாராட்டங்கைள நடத்தியி ந்தார்கள். 
அவர்க ைடய ேவண் ேகாளின்ேபாில் அம்பாைற அரச 
அதிபாிடம் நாங்கள் இ  சம்பந்தமாகப் ேபசியி ந்ேதாம்.  
பாதிக்கப்பட்ட இந்த விவசாயிக க்கு ஒ  விேமாசனத்ைதக் 
ெகா க்கும்ப ம் அவர்கள் பயிர்ெசய்  வந்த அந்தக் 
காணிகளி ள்ள தைடைய நீக்கி ெதாடர்ந்  அங்கு விவசாயம் 
ெசய்வதற்கான அ மதிைய வழங்குமா ம்  ேகட் ந்ேதாம். 
எனி ம், இ வைர உ ப்ப யான நடவ க்ைக எ ம் 
எ க்கப்படவில்ைல.  

ேம ம், அம்பாைற மாவட்டத்தின் பாரம்பாியப் பிரேதசங் 
களில் ெதால்ெபா ள் ஆராய்ச்சி நிைலய ம் ெதால்ெபா ள் 
ஆராய்ச்சி என்ற ேபார்ைவயில் இன்   இவ்வாறான 
ெசயற்பா களில் ஈ பட்  வ கின்ற . குறிப்பாக அக்கைரப் 
பற்றி ள்ள ெபாத்தாைனப் பிரேதசத்தில் ஆண்டாண்  
காலமாக ஒ  பள்ளிவாசல் இ ந் வந்த . அ  அங்கு 
இ ப்பைத ம க்கும் வைகயில் ெதால்ெபா ள் ஆராய்ச்சி 
நிைலயம் அந்தப் பிரேதசத்ைதத் ெதால்ெபா ள் வலயமாகப் 
பிரகடனப்ப த்தி ள்ள . அத டாக அம்பாைற மாவட்ட 
மக்கள் மத்தியில் பதற்ற ம் மனக்கிேலச ம் ஏற்பட் ள்ள . 
அந்த மாவட்டத்தில் மட் மல்ல, மட்டக்களப்  மாவட்டத்தி ம் 

த்தத்தின்ெபா  காணிகைள விட்  இடம்ெபயர்ந்தவர்கள் 
இன்  மீண் ம் தங்க ைடய காணிக க்குச் ெசல்வதற்கும் 
மீண் ம் தங்க ைடய காணிகைள உைடைமயாக்குவதற்கும் 
பல்ேவ  தைடகள் இ ந் ெகாண் க்கின்றன.  

அண்ைமயில் ேதசியப் பிரச்சிைனயாக விஸ்வ ப 
ெம த் ள்ள வில்பத்  பிரச்சிைனயான , உண்ைமயில் ஒ  
மனிதாபிமானப் பிரச்சிைனயாகப் பார்க்கப்பட ேவண் ம். 
1990களில் வடக்கி ந்  ெவளிேயற்றப்பட்ட - த்தளத்தில் 
அகதிகளாக இ ந்த ஸ் ம்க ைடய பாரம்பாியக் 
கிராமங்கள் இன்  வனப் பகுதி என் ம் வில்பத்  
சரணாலயத்திற்குச் ெசாந்தமான மி என் ம் 
ேபசப்ப கின்ற . உண்ைமயில் அந்தப் பகுதி அவர்க ைடய 
பாரம்பாியப் பிரேதசம் என்ப  அங்கு ெசன்  பார்த்தால் 
ெதாியவ ம். அங்கு பள்ளிவாசல்க ம் பல கட் டங்க ம் 
இ ந்ததற்கான மற் ம் மக்கள் அங்கு பாரம்பாியமாக 
வாழ்ந்ததற்கான அைடயாளங்கள் இ க்கின்றன. அவ்வா 
றி ந் ம் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் இன்  அவற்ைற எல்லாம் 
மைறத் , குறித்த பிரேதசம் ஒ  வன சரணாலயம் என்  கூறி 
வ கின்றார்கள். அதாவ , இன்  இந்த நாட் ன் க்கிய 
தைலவர்கள் பலர், "ேதசிய ாீதியான ஒ  வனப் பிரேதசம் 
அழிக்கப்பட் ள்ள " என்  அதைன ேவ  விதமாகப் 
பிரசாரம் ெசய்வ  உண்ைமயில் ேவதைன த கின்ற ஒ  
விடயமாகும்.  

இந்த நாட் ன் அபிவி த்திக்காக அம்பாந்ேதாட்ைடயில் 
15,000 ஏக்கர் காணி ைகயகப்ப த்தப்பட ள்ள  என்ற ெசய்தி 

வந் ள்ள . அேதேவைள,  அங்கு வனப் பிரேதசங்கள் - பல 
கா கள் இ க்கின்ற ஒ  சூழ்நிைல காணப்ப கின்ற . 
அேதேபான்  கடந்த காலத்தி ம் பல்ேவ  அபிவி த்தித் 
திட்டங்க க்காகக் கா கள் அழிக்கப்பட்ட சூழ்நிைல 
காணப்பட்ட . ஆனால், வில்பத் வில் மட் ம் கா களற்ற 
ெதான்ைமயான கிராமங்கள் இ ந்த பிரேதசங்கைள அந்த 
மக்களின் உாிைமக்கும் அவர்களின் இ ப் க்கும் மாறாக 
இன்  வனப்பிரேதசம் என்  கூ வ  வ த்தத்திற்குாிய 
விடயமாகும். எனேவ, அரசு ைமயாகப் பாதிக்கப்பட்ட 
அந்த மக்க ைடய எதிர்காலத்திற்காக அங்கு 
இடம்ெப கின்ற மீள்கு ேயற்ற நடவ க்ைககைளத் 
ெதாடர்ந்  ெசய்வதற்கு ஆவன ெசய்ய ேவண் ெமன்  இந்த 
இடத்தில் ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

இன்  ஏற் மதி, இறக்குமதி ெதாடர்பாக ம் விவாதிக்கப் 
ப கின்ற . அம்பாைற மாவட்டத்தில் அண்ைமயில் 
கட க்குச் ெசன்  காணாமற்ேபான 6 மீனவர்கள் பின்னர் 
மாைலதீவில் கைரேசர்ந்தி ந்தனர். எங்க ைடய கட்சியின் 
தைலவர் மாண் மிகு ர ப் ஹக்கீம் அவர்களின் 
ஆேலாசைனயின்ப  நான் அங்கு ெசன்  அந்த நாட் ன் உப 
ஜனாதிபதி, பிரதமர் ஆகிேயா டன் கலந் ைரயா யதன் 
ேபாில் அவர்களின் உதவி ட ம் அந்த நாட் ப்  பைடயி 
னாின் உதவி ட ம் அவர்கைள மீட்கக்கூ யதாக இ ந்த . 
அம்பாைற, மட்டக்களப்  மாவட்டங்களி ள்ள மீனவர் 
க க்குக் கட க்குச் ெசன்  ெதாழில் ெசய்வதற்கான 
ெபா த்தமான படகுகேளா, படகி ந்  ெதாடர்  ெகாள்ளக் 
கூ ய ெதாடர் ச்சாதனங்கேளா இல்லாத  அவர்க க்குப் 
ெப ம் பிரச்சைனயாக ம் குைறபாடாக ம் இ க்கின்ற . 
எனேவ, த்தத்தினால் கடந்த 40 வ டங்களாகப் 
பாதிக்கப்பட்ட மட்டக்களப் , அம்பாைற மாவட்ட 
மீனவர்களின் நலன் க தி அவர்க க்குத் தீர்ைவயற்ற 
வைகயில் படகு வசதிகைள ம் ெதாடர் ச்சாதன 
வசதிகைள ம் ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு நிதியைமச்சும் 
கடற்ெறாழில் அைமச்சும் இைணந்  ஆவன ெசய்ய 
ேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். 

ேம ம், அம்பாைற மாவட்டத்தின் கைரேயாரப் பிரேதச 
மக்களின் நீண்டநாள் ேகாாிக்ைகயாக இ க்கின்றதான, நான் 
பல ைற இந்த சைபயில் ெசால்கின்ற விடயம் ெதாடர்பாக ம் 
இச்சந்தர்ப்பத்தில் மீண் ம் கூறவி ம் கின்ேறன். அதாவ , 
அந்த மாவட்டத்தின் கைரேயாரப் பிரேதசத்தில்  70 தமான 
மக்கள் ெமாழி ாீதியாக  தமிழ் ெமாழி ேபசுகின்றவர்களாக 
இ க்கிறார்கள். இந்நிைலயில் அவர்கள்  அம்பாைற 
கச்ேசாியில் சிங்கள ெமாழியில் க மமாற் வதற்கு மிகுந்த 
கஷ்டத்தி ள்ளனர். இதனால் 1978ஆம் ஆண்  எல்ைல 
நிர்ணய ெமாறெகாட கமிஷன் ெசய்த சிபார்சான கல் ைன 
கைரேயார மாவட்டத்திைன உ வாக்க ேவண் ெமன்பைத 
அவர்கள் ேவண் நிற்கின்றனர். எனேவ, ேமதகு ஜனாதிபதி 
அவர்க ம் மாண் மிகு பிரதமர் அவர்க ம் இந்த மக்களின் 
நீண்டநாள் ேகாாிக்ைகையப் திய அரசியலைமப்பி டாக 
நிைறேவற் வதற்கு ஆவன ெசய்ய ேவண் ெமன்   இந்த 
இடத்தில் வ த்திக்கூற வி ம் கின்ேறன்.  

இன்  அந்தப் பிரேதசத்தில் சாதாரணமாக மக்களின் 
அன்றாட நடவ க்ைககைளக்கூடச் ெசய்ய யாமல் 
இ க்கின்ற . அவர்களின் காணிப் பிரச்சிைனகள் ஒ றம், 
வ ைமக்ேகாட் ன்கீழ் வாழ்பவர்க க்கான பிரச்சிைன 
கைளத் தீர்ப்பதற்குப் ேபாதிய நிர்வாகக் கட்டைமப்  
இல்லாம ப்ப  ஒ றம் என்ற வைகயில் இன்  அந்தப் 
பிரேதச மக்கள் ெப ம் இன்னல்கைள எதிர்ேநாக்கி ள்ளனர். 
எனேவ, அந்த மக்களின் பிரதிநிதி என்ற வைகயில் இந்த 
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நாட் ன் இனப்பிரச்சிைனத் தீர் பற்றி பல்ேவ  விதமாகப் 
ேபசப்ப கின்ற இந்தக் காலகட்டத்தில், அந்த மக்களின் 
வாழ்வாதாரப் பிரச்சிைனைய மட் மல்ல, அவர்க ைடய 
ெமாழிப் பிரச்சிைனைய ம் தீர்ப்பதற்கு இந்தக் கைரேயார 
மாவட்டத்ைத உ வாக்க ேவண் ெமன்  மீண் ம் மீண் ம் 
வ த்திக் கூறி, விைடெப கின்ேறன். நன்றி.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
அ த் , ெகளரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா அவர்கள்! 
 
[பி.ப. 3.58] 

 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, எம  

நாட்ைடப் ெபா த்தவைரயில், அரசு பல்ேவ  ைறைமகளில் 
சுமார் 26 வாிகைள விதித்  வ கின்ற . இந்நிைலயில், 
இவ்வாிகைளச் ெச த்தேவண் ய தரப்பினர் எவராயி ம், 
இதன் அ ப்பைடச் சுைமயான  ெபா மக்களின் மீேத 
சுமத்தப்ப கின்ற . ஒ க்கப் பண்பா க டன்கூ ய ஒ  
ச கத்தில் வாழ்ந்  வ கின்றவர்கள், அவர்கள் வா கின்ற 
நாட் ல் வாிகைளச் ெச த் வதி ந்  விலகியி க்க 

யா . வாி என்ப  அைனவ ம் ெச த் வதற்குக் 
கடைமப்பட்ட ஒ  விடயமாகேவ ஆக்கப்பட் ள்ள . அந்த 
வைகயில், ஏைனய எவ ம் ெசய்யாத, எனி ம் அரசு 
ெசய்கின்ற ேசைவகள் பலவற் க்காகேவ இந்த வாிையப் 
ெபா  மக்கள் ெச த் கின்றனர். இவ்வாறான ேசைவக க் 
ெகன ஒவ்ெவா  நபாிடமி ந் ம் ேநர  விைலகைள 
அறவிட ம் இயலா . எனேவ, இந்த வாிகைள அறவிட் க் 
ெகாள்வதன் லம், ஒ க்கப் பண்பா க டன்கூ ய 
ச கத்தில் அைனத்  நபர்க ம் வாழக்கூ ய வைகயில், 
அதற்குத் ேதைவயான சூழைல ஏற்ப த் வதற்கான ெபா ப் 
பணிகைள அரசு ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம். அந்த வைகயில் 
அபிவி த்திக க்கான உட்கட்டைமப்  வசதிகள், 
சட்டத்ைத ம், ஒ ங்ைக ம் உ வாக்குதல், அத்தியாவசிய 
ேசைவகைள உ வாக்குதல் ேபான்ற பல்ேவ  பணிகள் 
இதற்கு உட்ப கின்றன. இைவ, ெபா வாக ஒ  ச கத்தில் 
அைனத்  மக்க க்கும் வழங்கப்ப கின்ற ேசைவகளாகும். 
அந்த வைகயில், அைனத்  மக்களிட ம் ஒ  ெபா வான 
ெதாைகைய அறவிடலான  வாி எனக் ெகாள்ளப்ப கின்ற . 
எனி ம், இத டாக மக்க க்கு வழங்கப்பட ேவண் ய 
ேசைவகள் ஒ ங்குற நைடெப கின்றனவா? என்ப  
ெதாடர்பில் நாம் தனியாக ஆராய்ந்  பார்க்கேவண் ய 
நிைலயில் இ க்கின்ேறாம் என்பைத இங்கு சுட் க்காட்ட 
வி ம் கின்ேறன். 

உலகின் அபிவி த்தியைடந் ள்ள நா கைளப் ெபா த்த 
வைரயில் அைனத்  நபர்க ம் வாி ெச த் கின்றனர். 
என்றா ம், எம  நாட்ைடப் ெபா த்தவைரயில் வாி 
ெச த் வதி ந்  தப்பித் க்ெகாள்வதில் பல ம் குறியாக 
இ ந் வ ம் நிைலேய உ வாக்கப்பட் ள்ள . இ  மிக ம் 
அவதானத் க்குாிய ஒ  விடயமாகும். அபிவி த்தி 
யைடந் ள்ள நா களில் இவ்வா  வாி ெச த் வதி ந்  
தப்பித் க்ெகாள்வெதன்ப  இலகுவான விடயமல்ல. அந்தந்த 
நா களில் வா கின்ற ஒவ்ெவா  நப ம் ெப கின்ற 
அைனத்  வ மானங்கள், அவர்கள  ெசாத் க்கள் என்பன 
அவர்கள  ெபயர், விலாசங்க டன் கணனிமயப்ப த்தப் 
பட் ள்ளதால், அந்த நபர்களால் அரசுக்கு ெச த்தப்பட 

ேவண் ய வாித் ெதாைக ம் அதிேலேய குறிப்பிடப் 
பட் ள்ள . எனி ம், அந்த ைறைம எம  நாட் ல் 
இல்ைல. இவ்வாறான ைறைம இங்கு ஒ ங்குறச் 
ெசயற்ப த்தப் ப மானால், இந்த நாட் ல் வாிகளின் 
சுைமைய சாதாரண மக்கள் மாத்திரம் சுமக்கின்ற நிைல 
ஏற்படா  என்பைத நான் இங்கு அவதானத் க்குக் 
ெகாண் வர வி ம் கின்ேறன். எனி ம், ரதி ஷ்டவசமாக 
அந்த நிைலைய நாம் எட்டவில்ைல. இன் ம்கூட, நபர்கைளப் 
பார்த்  வாி அறவிடப்ப கின்ற ஒ  நிைலயிைனக் ெகாண்ட 
சூழ ல்தான் நாம் வாழந்  வ கின்ேறாம். அந்த வைகயில், 
நாட் ல் அைனவ ம் வாி ெச த்தேவண் ம் என்ற 
ேபாதி ம், ஒ  சி  ெதாைகயினர் மாத்திரேம அதைனச் 
ெச த் கின்ற நிைலையக் காணக்கூ யதாக இ க்கிற . 
இவ்வா  ெச த் கின்ற சி  ெதாைகயினர்கூட, அதிகளவில் 
வாி ெச த் வ  கிைடயா . அேதேநரம் அரசு ெபா ட்களின் 

லமான மைற க வாிையேய அதிகமாக அறவி கின்ற . 
இந்த ைறைம இலகுவான . ஆனால், அந்தள க்கு இ  
நியாயமானெதா  ைறயாக இல்ைல என்பைத ம் இங்கு 
நான் குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். இந்த நிைலயில், அண்ைமக் 
காலத்தில் ெப மதி ேசர் வாியிைன அதிகாித்தைம மற் ம் பல 
ெபா ட்கள் மற் ம் ேசைவக க்கான நாட்ைடக் 
கட் ெய ப் ம் வாி விதித்தைம ேபான்ற பிரச்சிைனகைள 

ன்னிைலப்ப த்தி நாட் ல் பல்ேவ  எதிர்ப்  நிைலகள் 
ேதாற்றம் ெபற்றன.  

அரைசப் ெபா த்தமட் ல், ெவளிநா களி ந்  ெபறப் 
பட் ள்ள கடன் அதற்கு ஒ  பாாிய பிரச்சிைனயாக உள்ள . 
இ  காலாகாலமாக நீ த் ள்ள பிரச்சிைனயாகும். இந்தக் 
கடன்கைள இந்த வாிகளின் லேம ெச த்தேவண் ள்ள . 
எனி ம், மக்களிடமி ந்  அறவிடப்ப கின்ற ைமயான 
வாிகளின் லமாகப் ெபறப்ப கின்ற ெதாைகயான , அரசு 
ெபற் ள்ள ெவளிநாட் க் கடன்களின் தவைணப் பணத் 
ைத ம், வட் ைய ம் ெச த்தப் ேபா மானதாக இல்லாத 
நிைல காணப்ப கின்ற . ஆனால், இந்தக் கடன்கைளச் 
ெச த் வதற்காக மாத்திரம் ெபா  மக்கள் வாி 
ெச த்தவில்ைல என்பைத ம் நாம் அவதானத்தில் ெகாள்ள 
mேவண் ம். அவர்க க்கான ேசைவகள் அரசால் வழங்கப்பட 
ேவண் ம். ஆனால், இங்கு நிைலைம மிக ேமாசமாக 
அைமந்தி ப்பைதேய காணக்கூ யதாக இ க்கிற . 
அதாவ , மக்கள் ெச த் கின்ற  வாித்ெதாைகயான  
அரசின் கடன்கைளேய ெச த்தப் ேபாதாத நிைலயில் 
உள்ளேபா , அ  மக்களின் ேதைவகைளப் ர்த்தி ெசய்வ  
எப்ப ? என்ற ேகள்வி எ வ  தவிர்க்க யாததாகும். இதில் 
தவ  எங்ேக நிக கின்றெதன்பைத ஆராய்ந் , அதற்குாிய 
பாிகாரம் காணப்படாவிட்டால் நிைலைம ேம ம் 
ேமாசமானதாகேவ இ க்கும். அரச கடன்கைளச் ெச த்தேவ 
இயலா ள்ள நிைலயில், மக்கள் ெச த் கின்ற வாிக க்காக 
அந்த மக்க க்குாிய ேசைவகைள ம் வழங்கேவண் ய 
நிைலயில், அரசு ேம ம் கடன்கைள நா ேமயானால் அ  
ெமன்ேம ம் வாிச் சுைமகைளேய எம  மக்கள் மீ  சுமத் ம் 
என்பதில் ஐயமில்ைல. எனேவ, ஒ ங்கான, நிைலயான நிதி 

காைமத் வத்தின ம் எம  நாட் க்குத் தற்ேபாைதய 
உலகளாவிய சூழ்நிைலக்குப் ெபா ந்தக்கூ ய ேதசிய 
ெபா ளாதாரக் ெகாள்ைகயின ம் அவசியத்ைதேய இைவ 
வ த் கின்றன என்  நான் எண் கின்ேறன்.  

வாி அதிகாிப்  என்ப  எம  நாட் ல் ைரேயா  
யி க்கின்ற பிரச்சிைனக்கு ஒ  தற்கா க நிவாரணேமயன்றி 
நீ த்த, நிைலத்த தீர்வாக அைமயா . இதற்கு ெகாள்ைக 
ாீதியிலான ம சீரைமப்ேப அவசியமாகின்ற . இவ்வாறான 
ெகாள்ைக ம சீரைமப்பான  எம  நாட் க்கு 1984 - 1990 
காலகட்டத்திேல அவசியமாகத் ேதைவப்பட்ட .  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
உங்க க்கு இன் ம் ஒ  நிமிடம் உள்ள . 
 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ஓாி  நிமிடங்கள் கூ தலாக எ க்க மா?  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ஆம்.  
 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ஆனால், அ  அவ்வா  ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல. இதன் 

விைளவாக எம  நாட் ல் ஏற்பட்ட மிகப் பாாிய பிரச்சிைன 
என்னெவனில், தலீ களில் ன்ேனற்றம் காணப்படாைம 
யாகும். கடந்த 5 வ ட காலங்களில் சுமார் 1,500 பில் யன் 
ெடாலர் தலீ கள் ஆசிய நா கைள ேநாக்கி வந்ததாகத் 
ெதாியவ கின்ற . இதில் ஒ  சத தமாவ  எம  நாட் க்குக் 
கிைடக்காைம இங்கு குறிப்பிடத்தக்க . 5 வ டங்கைள ம் 
தாண் , சுமார் 10 வ டங்கைள எ த் க்ெகாண்டா ம், 
ேமற்கூறிய வைகயில் ஒ  சத தமான தலீ கள்கூட எம  
நாட் க்குக் கிைடக்காத சூழ்நிைலையேய காணக்கூ யதாக 
இ க்கின்ற . எம  நாட் ன் தலீட் ச் சூழ ன் 
குைறபா கேள இதற்குக் காரணெமன்பைத ம் இங்கு நான் 
குறிப்பிட்டாக ேவண் ம். இலங்ைக தலீட்டாளர்கள்கூட 
இலங்ைகயில் தலீ கைள ேமற்ெகாள்ளப் பின்வாங்கும் ஒ  
நிைலயில். ெவளிநாட்  தலீட்டாளர் பற்றி ேம ம் 
கூறேவண் ய ேதைவயில்ைல என்ேற நிைனக்கின்ேறன்.  

இங்கு உற்பத்தி வாிகைளப் பற்றிப் ேபசுகின்ேறாம். 
உண்ைமயில் உற்பத்திகள் அதிகாிக்கப்பட் , அதன் லம் 
அதிகாிக்கின்ற வ மானங்களின் அ ப்பைடயில் 
மக்களிடமி ந்  ெபறப்ப கின்ற வாிைய அதிகாித் க்ெகாள்ள 
நடவ க்ைக எ க்கலாம். எனி ம், அவ்வாறான ஒ  
நிைலைய இங்கு காண கின்றதா?அ ம் இல்ைல. 
அ ப்பைடப் ெபா ளாதாரக் கட்டைமப் கள் இல்லாத 
நிைலயில் விதிக்கப்ப கின்ற அல்ல  அதிகாிக்கப்ப கின்ற 
வாிகளால் அரசு எதிர்பார்க்கின்ற இலக்ைக எட் வ  
சிரமமான காாியமாகும். உதாரணமாக, எம  நாட் ல் 
உ ைளக்கிழங்கு அ வைட ெசய்யப்ப ம் காலங்களில் அதன் 
இறக்குமதி வாிைய அதிகாித் , எம  உற்பத்திகளின் அள  
மற் ம் கர் த் ேதைவகைளக் க த்தில் ெகாண்  அதன் 
இறக்குமதிைய மட் ப்ப த் மா ம் நான் பல தடைவகள் 
இங்கு வ த்தி வந் ள்ேளன். அந்தக் ேகாாிக்ைகைய ஏற்  
அைத ஒ ங்காக நைட ைறப்ப த்தவில்ைல. இந்த 
நிைலயில், இன்  சந்ைதயில் உள் ர் உற்பத்தி உ ைளக் 
கிழங்கின் விைல அதிகாித் ம் இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட 
உ ைளக்கிழங்கின் விைல மிகக் குைறந் ம் 
காணப்ப கின்ற . இந்த நிைலயில், உள் ர் உற்பத்திகைள 
எப்ப  அதிகாிக்க ம்? எனேவ, உற்பத்திக க்கு வாி 
விதிப்பதற்கு ன், உற்பத்தி யற்சிகைளப் பாதிக்கின்ற 
காரணிகள் அகற்றப்பட ேவண் ம்.  

இன்  நி வனங்கைளப் பதி ெசய்வதற்கான கட்டணம் 
அதிகாித்தி ப்பதனால் சிறிய மற் ம் ந த்தர ெதாழில் 

யற்சிகள் ஊக்குவிக்கப்ப வதற்குப் பதிலாக டக்கப் 

பட் ள்ள ஒ  நிைலேய காணப்ப கின்ற . அேதேநரம், 
ேநர  வாிகள் குைறக்கப்பட் , மைற க வாிகள் 
அதிகாிக்கப்ப வதால் சாதாரண ெபா மக்கேள அதிகமான 
பாதிப் க க்கு உட்ப கின்றனர். இந்த நாட் ல் இ க்கின்ற 
சுமார் 8.5 மில் யன் உைழப்பாளர்களில் சுமார் 1.5 மில் யன் 
உைழப்பாளர்கள் அரச பணியாளர்களாக இ க்கின்றனர். 
இவர்க க்கான ஊதியம் உட்பட ஏைனய அைனத் க் 
ெகா ப்பன கைள ம் மக்களிடமி ந்  ெபறப்ப கின்ற 
வாிப் பணத்தி ந்ேத ெச த்தேவண் ள்ள . எனி ம், 
இவர்களால் நாட் க்குக் கிைடக்கின்ற ெபா ளாதாரப் 
பங்களிப் கள் குறித்  ஆராய்ந் ள்ேளாமா? இவ்வா  
பார்க்கும்ேபா , எம  நாட் ன  ெபா ளாதார நிைல 
ெதாடர்பில் பல்ேவ  ேகள்விகேள எஞ்சியி க்கின்றன. இந்த 
நிைலயில் மாற்றங்கைள ஏற்ப த்த ன்வர ேவண் ம். 
அதற்ெகன ஒ ங்கான ம் நிைலயான ம் நிரந்தரமான மான 
நிதி காைமத் வக் ெகாள்ைக ம் அேதவைகயிலான ேதசிய 
ெபா ளாதாரக் ெகாள்ைக ம் வகுக்கப்பட் , உாிய ைறயில் 
அ  ெசயற்ப த்தப்பட ேவண் ெமன் ம் நாட்ைட 

ன்ேனற் வதற்கு நாட் ன் பிரைசக க்கு வழிேயற்ப த்திக் 
ெகா க்கும் வைகயில் அவர்கள  உற்பத்திகைளப் 
ெப க்குவதற்கு ஊக்கமளிக்கப்பட ேவண் ெமன் ம் 
அவர்கள  உற்பத்திகைளப் பாதிக்கின்ற காரணிகள் மற் ம் 
வாிகள் அகற்றப்பட ேவண் ெமன் ம் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.   

அத்ேதா , ேதசிய மற் ம் சர்வேதச தலீட்டாளர்கள் 
தங்கள  தலீ கைள ேமற்ெகாள்ளத்தக்க வைகயில் எம  
நாட் ன் தலீட் த் தளங்களின் சூழல் மாற்றியைமக்கப்பட 
ேவண் ெமன் ம் நாட் ன் அைனத்  நபர்க க்குெமனப் 
ெபா வான ம் சமமான மான ஒ  வாிக் ெகாள்ைக 
அ ல்ப த்தப்பட ேவண் ெமன் ம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  
உதாரணமாக, எஸ்ேரானியா நாட் ல் தனியார் வ மான வாி 
22 தமாக ம் வர்த்தக வ மான வாி 22 தமாக ம் 
அறவிடப்ப கின்ற . இதன்ப , ஊதியம் ெப கின்ற 
அைனவ ம் தனியார் வ மான வாிைய ம் வர்த்தகங்களில் 
ஈ ப கின்ற அைனவ ம் வர்த்தக வ மான வாிைய ம் 
ெச த் கின்றனர் என்பைத இங்கு சுட் க்காட் , எனக்கு 
இந்த ேநரத்ைதக் ெகா த்தைமக்கு நன்றி கூறி, 
விைடெப கின்ேறன். 

 
[අ.භා. 4.10] 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ෙගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්ස, හිටපු ජනාධිපතිතුමනි; ෙම් රට 

ෙබ්රා ගත් නායකයාෙණනි, ෙම් අවස්ථාවට සහභාගී වී සිටින 
මිතවරුනි, සෙහෝදර සෙහෝදරියනි, තමුන්නාන්ෙසේලා සියලු 
ෙදනාෙගන්ම මට අවසරයි. අෙප් මාතෘ භූමිය ඉතාම තීරණාත්මක 
තැනකට පත් ෙවලා තිෙබන ෙවලාවක; අඳුරු හිර කුටියක ගත 
කරන්න අපට බල කරලා තිෙබන ෙවලාවක; ෙම් රෙට් ඉතිහාසය 
ආපස්සට අදිමින් සිටින ෙවලාවක; පරගැති න්යාය පතයක් එළිපිට 
රඟ දැක්ෙවමින් තිෙබන ෙවලාවක; ඒ පරගැති න්යාය පතයට 
අනුව රූකඩ ෙද්ශපාලන නායකයන් නැටෙවන විග ඩම, ඒ 
ජුගුප්සාජනක දර්ශනය බලාෙගන ඉන්නට අපට සිදු ෙවලා තිෙබන 
ෙවලාවක තමුන්නාන්ෙසේලා අමතන්න ලැබීම මා ඉතා වැදගත් 
ෙකොට සලකනවා.  

ෙම් ආණ්ඩුව  බලයට ආෙව් ෙම් රෙට් මහ ජනයාෙග් බඩ අත 
ගාලා බව තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා. ආර්ථිකෙය් පිෙපන මලක් 
පිළිබඳව ෙබොරු හීන මවලා තමයි ෙම් ආණ්ඩුව බලයට පත් වුෙණ්. 
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තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ මවපු හීන අවුරුදු ෙදකක් ඇතුළත - අද 
වනෙකොට - කුඩු පට්ටම් ෙවලා අවසානයි. ෙම් ෙහොර තක්කඩි 
ආණ්ඩුව ෙහොරකමින් අගතැන්පත් ෙවච්ච ආණ්ඩුවක් පමණක් 
ෙනොෙවයි, මහ ජනයා මත නිර්මාණය කරන ලද බලාෙපො ෙරොත්තු 
අමු - අමුෙව් කීතු කීතු කරලා ඉරා දාපු ආණ්ඩුවක් බවට ෙම් අවුරුදු 
ෙදක ඇතුළත පත්ෙවලා අවසානයි. තමුන්නාන්ෙසේලාට අප 
අමුතුෙවන් කියන්න ඕනෑ නැහැ, ෙම් රෙට් ආර්ථිකය අද හතර 
ගාෙතන් වැටිලා තිෙබන බව. ෙදවි හාමුදුරුවෙන්! උෙද්ට කථා 
කළත් ණය බර; දවල්ට කථා කළත් ණය බර; රෑට කථා කළත් 
ණය බර. වැසිකිළියට ගිහිල්ලා ෙම් මහත්වරු හිතන්ෙන්ත් ෙම් 
ණය බර ගැනයි.  

මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ෙම් රෙට් බලයට පත් 
වන ෙකොට දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් හැටියට ණය බර 
තිබුෙණ් සියයට 96ක් බව  තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා. එතුමා 
යුද්ධයක් කළා. ඒක නිකම් යුද්ධයක් ෙනොෙවයි. ඊට කලින් 
තිබුෙණ් ෙකකර ගාන යුද්ධ; අත ගාන යුද්ධ. අත ගානවා; 
රිෙදනවාද කියලා අහනවා; ආපසු අත ගානවා; ගහනවා; රිදුණාද 
කියලා අහනවා. එෙහම යුද්ධ තමයි කලින් තිබුෙණ්. ඒ යුද්ධවලට 
පුච්චපු ගිනි අවි; ඒ යුද්ධවලට පුච්චපු උණ්ඩ; ඒ යුද්ධවලට ෙගනාපු 
අවි ආයුධ; ඒ යුද්ධවලට ෙගනාපු පහාරක ගුවන් යානා 
ඔක්ෙකොටම පිච්චුෙව් ණයට ගත් සල්ලි. මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමා 2005 බලයට ඇවිල්ලා යුද්ධය පටන් අරෙගන 
අවුරුදු ෙදක හමා ෙරන් ඒ යුද්ධය අවසන් කළා. ණය අරෙගන 
තමයි ඒ ආයුධ ගත්ෙත්. හැබැයි, ඵලදායීව ඒවා ෙයොදවලා අවුරුදු 
ෙදකහමාෙරන් ෙම් රටට සාමය දිනවලා දුන්නා. අද  උතුෙර් 
ෙද්ශපාලන නායකයන් ෙමොනවා කිව්වත්, එතුමන්ලා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වාඩිෙවලා නිදහෙසේ කථා කරනවා.  
කිලිෙනොච්චිෙය් ෙමොනවා ෙවයිද කියලා හිත හිතා, ළ තැවි  ළ තැවි 
කථා කරන්ෙන් නැතිව  පපුෙව් තිෙබන ටික නිදහෙසේ පිට කරන්න 
පුළුවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඒ මිනී මරු තස්ත ව්යාපාරය තුරන් 
කරලා ෙම් රෙට් සකල ජනයාට සාමය ලබා දීපු නිසයි. ඒ අවි 
ආයුධවලට පිච්චුෙව් ණයට ගත් සල්ලි බව තමුන්නාන්ෙසේලා 
දන්නවා. යුද්ධය වවාෙගන කාපු අය; යුද්ධය අත ගාපු අය; යුද්ධය 
තමන්ෙග් ජීවෙනෝපාය මාර්ගය බවට පත් කර ගත් අය; ණයට ගත් 
සල්ලි ෙම් රෙට් පුච්ච පුච්චා  විෙනෝදාස්වාදය ලබපු අය අද මහින්ද 
රාජපක්ෂ යුග ෙය් ගත් ණය බරක් ගැන කථා කරනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා, ණය අරෙගන යුද්ධ කරලා ඒ යුද්ධෙය් 
පතිඵල ෙගනාපු බව. ණය අරෙගන රෙට් ආර්ථිකය හදලා ඒ 
ආර්ථිකෙය් පතිඵල ෙගනාවා. සියයට හයක හතක වර්ධන 
මට්ටමකට ෙම් රෙට් ආර්ථිකය අඛණ්ඩව පවත්වාෙගන ආවා.  

ෙම් රෙට් මහ ජනතාවට වැඩි වැඩිෙයන් උත්පාදනය කරන 
ජීවෙනෝපාය මාර්ග නිර්මාණය කළා. එෙහම තිබුණු රට බාර 
අ රෙගන අවුරුදු ෙදකක් ගත වනෙකොට රුපියල හතර ගාෙතන් 
වැටිලා. රුපියල කඩා වැටීෙම් පතිඵලයක් හැටියට රෙට් ණය බර 
වැඩි වුණා. හම්බන්ෙතොට වරාය වාෙග් වරායන් ෙදකක් හදන්න 
පුළුවන් ඒ වැඩි ෙවච්ච ණය බෙරන්. ෙම්වා ගැන කල්පනා කරලා 
බලන්න.  

අද හාල් කිෙලෝවක් රුපියල් 100යි. ෙපොල් ෙගඩියක් රුපියල් 
80යි. ෙදවියන්ට ගහන්න ෙපොල් ෙගඩියක්වත් ගන්න බැහැ. ෙදවි 
හාමුදුරුවෙන්! ෙපොල් ෙගඩිය රුපියල් 80යි. මහින්ද රාජපක්ෂ 
යුගෙය් අෙප් රට සහලින් ස්වයං ෙපෝෂණය ෙවච්ච රටක් බව 
තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා. ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙගොවියාට 
දීලා, ෙම් රෙට් ෙගොවි ජනතාවට නැඟිටින්න අත හිත දීලා, සහලින් 
ස්වයං ෙපෝෂණය කරපු රෙට් අද පිට රටින් හාල් ෙගනැල්ලා 
කවන්න හදනවා. ෙගොවියා හතර ගාෙතන් වට්ටලා. වගා කරන 
කුඹුරු ඉඩම් පමාණය දවසින් දවස අඩු ෙවනවා. 

ගම්බද අහිංසක, දිලිඳු ජනයාෙග් ආදායම් මාර්ග සියල්ල තූ තූ 
ෙකොට වනසා දමනු ලැබ තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා කල්පනා 

කරලා බලන්න, ඒ කාලෙය් නම් ෙගොවීන්ට පශ්නයක් එන ෙකොට 
රතු අමුඩ බල කාය ආවා. දැන් ෙදයියෙන්! ෙබෙහතකටවත් ඒ රතු 
අමුඩ බල කාය දැක ගන්න විධියක් නැහැ. 

තමුන්නාන්ෙසේලා කල්පනා කරලා බලන්න. පාෙර් යන 
ෙවෙළන්දියකට ගීයක් කියන්න කිව්ෙවොත්, ඒ ෙවෙළන්දිය 
ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? ''ලූනු, කීර - ලූනු, කීර''. ඒක තමයි ඒ 
ෙවෙළන්දිය කියන්න දන්ෙන්. රනිල් විකමසිංහ මහත්තයාත්, 
ආණ්ඩුවත් ගත්ෙතොත් හරියට අර ෙවෙළන්දිය වාෙග්. ෙමොකක්ද 
කියන්න දන්ෙන්? ''විකිණීම, විකිණීම - විකුණා ෙගන කෑම'' ෙවන 
ගායනාවක් දන්ෙන් නැහැ. 2001- 2004ත් ෙම් රෙට් පාලනය 
ෙහබවූවා. ෙමොකක්ද ගීතය? පාෙර් යන ෙවෙළන්දියෙග් ගීතය 
''ලූනු, කීර'' වාෙග්, ''විකිණීම, විකිණීම - විකුණා ෙගන කෑම'' 
තමයි ඒ අයෙග් ගීතය ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 

අෙනක් පැත්ෙතන්, සරත් ෙෆොන්ෙසේකාත් ඉන්දියාවට ගිහින් 
කියනවා, ''අපි ඉන්දියාවට තිකුණාමල වරාය ෙදනවා'' කියලා. 
අගමැතිතුමා  ෙලෝක ආර්ථික සමුළුෙව්දී කියනවා, ''ඉන්දියාව 
සමඟ තිකුණාමල වරාය සංවර්ධනය කරන්න අපි කටයුතු 
කරනවා''යි කියලා. ඉන්දියාව කියනවා, ''අෙප් එෙහම අදහසක් 
නැහැ'' කියලා. ඒක ෙලෝකෙය් තිෙබන ස්වභාවික වටිනා ෙදවැනි 
වරාය. ඒ වරාය පවා ෙනොරටුන්ට දීලා ෙම් රට බලවත් ජාතීන්ෙග් 
තිප්ෙපොළක්, බල අරගලෙය් දඩබිමක් බවට ෙපරළන්න තමයි ෙම් 
ආණ්ඩුව අද කියා මාර්ග ගනිමින් ඉන්ෙන්. ඒවාට ෙම් රෙට් 
ජාතිකවාදී බලෙව්ගවලින් බාධා ෙවන ෙකොට, ඒ බලෙව්ග 
මර්දනය කරලා, ෙම් ගමන ෙඩෝසර් කර ෙගන යන මාර්ගයක් 
තමයි ෙම් ෙපරළා ෙගන එන්න හදන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා 
කල්පනා කරලා බලන්න. පාලකෙයෝ නිරුවතින් ඉන්න ෙකොට, 
පාලකයින්ට හිෙතනවා අමුඩය ගහ ෙගන ඉන්න මිනිහාට පිස්සුයි 
කියලා. ඒ වාෙග්ම, ෙම් න්යාය පතයට විරුද්ධ මිනිස්සුන්ට පිස්සුයි 
කියලා හිතනවා, ෙහලුෙවන් ඉන්න පාලකයන්.  

ඒක අෙප් වරදක් ෙනොෙවයි, ෙහලුෙවන් ඉන්න පාලකයන්ෙග් 
වරදක්.  රනිල් විකමසිංහ අගාමාත්යවරයා මහ බැංකු බැඳුම්කර 
වංචාෙවන් ඔප්පු කළා, ඔහුෙග් පැටිකිරිය ෙමොකක්ද කියලා. ෙම් 
රට දවසින් දවස ආර්ථික අවපාතයකට ඇදලා දාන ගමන් මහ 
බැංකුව මහ දවල් ෙහොරා කාලා ෙපන්නුවා, තමන්ෙග් ආර්ථික 
දර්ශනය ෙමොකක්ද කියලා. ඒ නිසා අද තවත් තක්ෙසේරු කරලා 
බලන්න කිසිම ෙදයක් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා, 
"ෙතොටිල්ෙල් පුරුදු ෙසොෙහොන ෙතක්ම පවතිනවා" කියලා 
කියමනක් තිෙබන බව.  

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ඒක ඇත්ත, ඒක ඇත්ත. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
රනිල් විකමසිංහ අගාමාත්යවරයාෙග් ෙතොටිල්ෙල් පුරුදු ගැන 

මහාචාර්ය සුචරිත ගම්ලත් මහත්මයා එක ෙවලාවක කිව්වා. 
ෙමොකක්ද, කිව්ෙව්? අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ ගැන එතුමා 
ෙමන්න ෙමෙහම කිව්වා, "වියළුණු දැනුෙමන්ද, පිළිස්සුණු 
හදවතින්ද යුක්ත පුද්ගලෙයකි" කියලා. වියළුණු දැනුෙමන්; ෙම්ක 
පරණ දැනුමක්. 
   

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
Sir, I rise to a point of Order.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා. 

       
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙතොටිල්ෙල් පුරුදු දිගටම 

යනවා කියලා ෙමතුමා කිව්වා.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා පශ්නය ඉදිරිපත් කරන්න. 
 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ෙම් බදුරලිෙය් බැංකු කඩපු පුරුදු තමයි යන්ෙන්.   
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
තමුන්නාන්ෙසේලා කල්පනා කරලා බලන්න -[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමා කථා කරන්න.  

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
අර cheques ටික ෙගවන්න. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
තමුන්නාන්ෙසේලා කල්පනා කරලා බලන්න, "ෙතොටිල්ෙල් 

පුරුදු ෙසොෙහොන ෙතක් පවතිනවා" කියන කියමන ගැන. ඒවා 
නැති ෙවන්ෙන් නැහැ. 2001 ආවා "Regaining Sri Lanka"   
සැලැස්ම; ෙම් රට විකුණා ෙගන කෑම. ෙදමළ ෙබදුම්වාදයට උතුරු
-නැ ෙඟනහිර පාවා දීම. ෙදමළ ජනතාවට අයිතිවාසිකම් දීම 
ෙනොෙවයි. මම ඉන්ෙන්, රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරෙය්.  
     

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
 ෙමොනවා කරලා ද ගිෙය්? 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
අද එම රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරෙය් ෙකොටි සිරකරුවන් ඉන්නවා. 

ඔවුන් කියනවා, "ෙම් ආණ්ඩුවට කතිෙර් ගහන්න කියලා අපි  
ෙගවල්වල මිනිසුන්ට කථා කරලා කිව්වා. ඒත් අපි අද  කම්පා 
ෙවනවා, ෙම් ආණ්ඩුව බලයට ෙගෙනන්න උදව් වුණු එක ගැන'' 

කියලා. ෙදමළ ජනතාවෙග් සැබෑ අයිතිවාසිකම් ලබා දීම  
ෙනොෙවයි, ෙදමළ ෙබදුම්වාදී, ජාතිවාදී ෙද්ශපාලනඥයන්ට ෙදොළ 
පිෙද්නි දීමයි කරෙගන ආෙව්. 

 ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,  ෙම් රට අද අරෙගන යන්ෙන් ෙමොන 
මාවෙත්ද කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ. ෙම් 
ෙගොල්ලන් දහසක් ෙබොරු කියලා ෙදෙවොලක් මවන්න හදනවා. 
මවන්න පුළුවන්ද? ෙබොරු කියලා ෙදෙවොලක් හදන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? කල්පනා කරලා බලන්න. Volkswagen කාර් 
නිෂ්පාදනය කරනවා කියලා ෙබොරු කියනවා. Wi-Fi  ෙදනවා 
කියලා ෙබොරු කියනවා. රුපියල් 10,000ක් මූලික වැටුපට එකතු 
කරනවා කියලා ෙබොරු කියනවා. ෙම් රෙට් ආර්ථිකය පුම්බනවා 
කියලා ෙබොරු කියනවා. පට්ටපල් ෙකබර. ෙකබර ෙදසා බාන 
ගමන් ෙම් ෙගොල්ලන් කියනවා-  

 

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා (රාජ්ය 
පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார - ெபா  
நிர்வாக மற் ம் காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara - Minister of 
Public Administration and Management) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් point of Order එක ඉදිරිපත් 

කරන්න. 

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමනි, අපි රුපියල් 10,000ක මුදල 

වැටුපට එකතු කරලා අවසානයි. මූලික පඩියටත් එකතු කරනවා. 
ෙබොරු කියන්න එපා.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
කල්පනා කරලා බලන්න. ෙම් ෙබොරුවලින් -පචවලින්- 

ෙදෙවොලක් මවන්න හදනවා. එෙහම ෙදෙවොල් මවන්න බැහැ. 
එෙහම ෙදෙවොල් මවන්න පුළුවන් නම් ෙම් ෙකළලා තිෙබන පච 
කන්දරාෙවන් දැන් ෙදොෙවොල් එකක් ෙනොෙවයි දාහක් මැෙවන්න 
ඕනෑ. 2015 ජනවාරි මාසෙය් 08 ෙවනිදා ෙම් රෙට් මිනිසුන්ට 
වැරදුණා. ෙමොකක්ද කෙළේ?  කෙඩන් ෙපොල් ෙගඩියක් අරන්  
ෙදවියන්ට පාෙරදී ෙපොල් ගැහුවා වාෙග් වැඩක් වුෙණ්. පාෙර් 
ෙදවිෙයෝ ඉන්නවාද? පාෙර් ෙකොෙහේද ෙදවිෙයෝ? කෙඩන් ෙපොල් 
ෙගඩියක් අරෙගන පාෙර් ගහලා බැලුවා. ෙදවිෙයෝ පාෙර් 
ෙකොෙහේද? ෙදවිෙයොත් නැහැ; ෙපොල් ෙගඩියත් නැහැ. 2015 
ජනවාරි 08 ෙවනිදා වුෙණ් ඒකයි. ඒ නිසා ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ. 
ෙම් ගමන අපි ආෙයත් අෙනක් පැත්තට හරවන්න ඕනෑ. 
කුරුණෑගල දිසත්ික්කෙය් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් එක් මන්තී 
ෙකෙනක් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කියනවා, "අපි ෙග්නවා විෙශේෂ 
අධිකරණයක්. ඒ අධිකර ණෙයන් ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් 15ක්, 
20ක් අතර පිරිසක් නඩු අහලා හිෙර් දානවා, දඬුවම් ලබා ෙදනවා, 
පජා අයිතිය අෙහෝසි කරනවා, අවුරුදු 5කට 7කට පජා අයිතිය 
නැති කරනවා, ඒ අය පජා අයිතිය ඇතිව එනෙකොට මහින්ද 
රාජපක්ෂට අවුරුදු 82ක් විතර ෙවනවා. එතෙකොට ෙකොරන්න 
පුළුවන් ෙකන් ෙගඩියක් නැති ෙවනවා" කියලා. ෙමන්න 
බලන්නෙකෝ නීතිෙය් විධානය; නීතිෙය්  ගරුත්වය; නීතිෙය් 
ස්වාධීනත්වය ගැන කට මැද ෙදොඩවපු පිරිස ඊෙය් පාර්ලිෙම්න්තුව 
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ඇතුෙළේ ලජ්ජා නැතිව කථා කරලා කියන ෙදය.  ෙමොකක්ද, 
කියන්ෙන්? ෙමන්න තිර පිටපත. ''විෙශේෂ අධිකරණය හදලා, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් 20ක් පමණ ෙදෙනක් හිෙර් 
දාලා, පජා අයිතිය අෙහෝසි කරලා ෙද්ශපාලන පිට්ටනිය තනිෙයන් 
අපට ලියා ගන්නවා'' කියලයි. ෙම්ක පුදුම කතන්දරයක් ෙන්.  

තරගයක් නැහැ, පිට්ටනිය ලියා ගන්නවා. පතිවාදී තරගකරුවා 
පිට්ටනිෙයන් එළියට ඇදලා දානවා. ඒකට විෙශේෂ අධිකරණ 
ෙග්නවා. ෙදයිහාමුදුරුවෙන්! පජාතන්තවාදය කියන්ෙන් ෙම්කද? 
අෙන් අම්ෙම්! ෙද්දුනු හවුල රතු පා ට, ගුරු පාට, කහ පාට, අර පාට, 
ෙම් පාට, අලිද, ෙකොටිද, නරිද, හිවල්ලුද,  ෙම් ඔක්ෙකෝම ජාතිෙය් 
කට්ටිය එකතු ෙවලා 2015 ජනවාරි 8වැනිදා හදාපු ඒ හවුෙලන් 
ෙමොකක්ද කෙළේ? අන්න, ඒ හවුෙලන් පජාතන්තවාදය ෙදෝෙර් 
ගලනවා. ෙම්ක තමයි මුන්නැෙහේලාෙග් සැලැස්ම. ෙම්ක තමයි 
මුන්නැෙහේලාෙග් න්යාය පතය. ෙදයිහාමුදුරුවෙන්! ඔෙහොම 
කථාවක් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් කාෙග් 
හරි කටින් පිට වුණා නම්, ඇෙමරිකානු තානාපති කාර්යාලෙය් රන් 
ෙදෙවොල දැන් එෙහනම් ගිනියම් ෙවලා. ඇෙමරිකානු තානාපති 
කාර්යාලෙය් රන් ෙදෙවොෙලන් වහාම නිෙව්දන නිකුත් ෙවනවා. 
මහා බිතාන්ය යු ෙරෝපා සංගමෙයන් වහාම නිෙව්දන නිකුත් 
ෙවනවා. ඒ රන් ෙදෙවොල උණු ෙවනවා. අද ඒ බටහිර තානාපති 
කාර්යාල නිදි. ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදය ගැන, සිවිල් සමාජය ගැන 
කට මැත ෙදොඩවපු NGO කාක්ෙකෝ ඔක්ෙකෝම ටික අද නිදි. ඒ 
නිසා අපට ෙප්නවා, ෙම්ක තමයි මුන්නැෙහේලාෙග් න්යාය පතය 
කියලා. රාජපක්ෂ යුගයට කිව්වා ''ඒකාධිපති ෙරජීමය'' කියලා. බුදු 
හාමුදුරුවෙන්! හැම ඡන්දයක්ම නියමිත ෙවලාවටත් කලින් තිබ්බා. 
හැම අවුරුද්දකම ඡන්ද තිබ්බා. දැන් පළාත් පාලන ඡන්දත් නැහැ. 
දැන් මුන්නැෙහේලා ලැහැස්ති ෙවන්ෙන්, ෙම් පරගැති ආණ්ඩුව 
ලැහැස්ති ෙවන්ෙන් පළාත් පාලන ඡන්දය විතරක් ෙනොෙවයි, 
පළාත් සභා මැතිවරණත් පනත් සංෙශෝධනයක් කරලා කල් 
දමන්නයි. කවදා ෙවනකම් කල් දමන්න ද මහත්වරු ෙන්! හිටපු 
ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් වයස අවුරුදු 82ක්, 84ක් 
ෙවනකම් කල් දමන්නද? එතකම් ෙම් රෙට් මහ ජනතාව 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ඕනෑ විධියට කරෙගන යන්න දීලා නිකම් 
බලාෙගන ඉඳියි කියලා ද හිතන්ෙන්? ෙම් පරඬැල් ආණ්ඩුව, 
පරගැති ආණ්ඩුව හිතනවා නම් ෙම් රෙට් මිනිස්සු තමන්ට ඕනෑ 
විධියට නැටෙවයි කියලා, වැඩි කල් යන්න කලින් ෙම් රෙට් මහ 
ජනයා ඔප්පු කරලා ෙපන්වනවා, ෙම් පරගැති හවුල මහ ජනයාට 
ඕනෑ විධියට නටවන බව. ඒක ගැන විවාදයක් තියාගන්න එපා. 
දැන් ෙම් ෙගොල්ලන් කියනවා, ''අපි හම්බන්ෙතොට වරාය චීනයට 
ෙදනවා; ඒෙක් පාඩුව ඒෙකන්ම මකා ගන්නවා'' කියලා. ''අරක 
ඉන්දියාවට ෙදනව; ෙම්ක ඇෙමරිකාවට'' ෙදනවා කියනවා.  
අරෙගොල්ලන්ට ෙදනවා, ෙම්ෙගොල්ලන්ට ෙදනවා කියලා විතරයි 
මුන්නැෙහේලාෙග් කථාව.   
       

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නලින් බණ්ඩාර මන්තීතුමා, ඔබතුමාෙග් point of Order 

එක ඉදිරිපත් කරන්න. 
 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ෙම් පරගැති ආණ්ඩුව 

ඉන්දියාවට ෙදනවා කියනවා. චීන්නුන්ට ෙකොළඹින් සින්නක්කරව 
අක්කර 20ක් ෙදනෙකොට තමුන්නාන්ෙසේලා ෙකොෙහේද හිටිෙය්?  

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
තමුන්නාන්ෙසේලා කල්පනා කරලා බලන්න, ෙම්ක හරියට 

එළෙදනක් මරලා ඇයෙග් හමින් ෙසෙරප්පු දානයක් ෙදන්න 
හදනවා වාෙග් වැඩක්. ෙදමළ පස්තාව පිරුළක් තිෙබනවා, අෙප් 
ෙදමළ ජාතික සන්ධානෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලා දන්නවා ඇති. 
ෙදමළ ජාතික සන්ධානෙය් මන්තීවරු ෙපෙනන ෙතක් මානෙය් 
ෙකොතැනක ෙහෝ ඉන්නවා නම් එතුමන්ලා ෙම් පස්තාව පිරුළ 
දන්නවා ඇති. එළෙදනක් මරලා, ඒ මරපු එළෙදනෙග් හමින් 
ෙසෙරප්පු දානයක් ෙදනවා කියලා කවුරු හරි කිව්ෙවොත්, කවුද 
ඒක පිළිගන්ෙන්? එළෙදනක් ඉන්ෙන් මරලා ෙසෙරප්පු දානයක් 
ෙදන්නද?  

හම්බන්ෙතොට ජාත්යන්තර වරාය කියන්ෙන් අනාගතෙය්දී ෙම් 
රෙට් රත්රන් බිත්තර දමන කිකිළියක්. ෙලෝකෙය් නැව් ගමන් 
මාර්ගය ෙවනස් ෙවනවා. තායිලන්තය හරහා අලුත් ඇළ මාර්ගයක් 
කැෙපනවා. ඒ ඇළ මාර්ගය හරහා හම්බන්ෙතොට වරාය ෙම් රෙට් 
දිදුලන වරාය බවට ඒ නව ෙසේද මාවෙත් පත් ෙවනවා. ඒවා 
දැනෙගන තමයි චීනය ෙම්ක ගන්ෙන්. ඒ නිසා ෙත්රුම් ගන්න 
ඕනෑ, ෙම් රෙට් ආර්ථිකෙය් අනාගත අභිවෘද්ධිය සලසන ෙම් 
ආර්ථික මර්මස්ථාන ෙනොරටුන්ට පාවා දීලා,- ෙදයිහාමුදුරුවෙන්! 
ආණ්ඩුෙව් මන්තීවරු ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ, ෙකොතරම් ඔපමට්ටම් 
කළත් යකඩ රත්රන් ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා. රනිල් විකමසිංහ 
මහත්මයාෙග් න්යාය පතය ෙකොතරම් ඔපමට්ටම් කළත්, රත්රන් 
කරන්න බැහැ. ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා හිතාෙගන 
ඉන්නවා ද දන්ෙන් නැහැ, රනිල්ෙග් න්යාය පතය ඔපමට්ටම් 
කරලා, ඔපමට්ටම් කරලා, මට්ටම් කරලා, ඔප කරලා, ඔප කරලා, 
මට්ටම් කරලා ගත්තාම ෙම්ක නිකම් රත්රන් ෙවයි කියලා. රත්රන් 
ෙවන්ෙන් නැහැ. යකඩ ෙකොච්චර ඔපමට්ටම් කළත් රත්රන් 
ෙවන්ෙන් නැහැ. විකමසිංහෙග් න්යාය පතය ඔපමට්ටම් කළාට 
රත්රන් ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා අපි ඒක ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ.  

ෙම් සැලැස්ම 2001දී ආවා. ෙබදුම්වාදීන්ට ෙදොළ පිෙද්නිය 
ෙදන්න ගියා. රටම විකුණන්න ගියා. අවුරුදු ෙදෙකන් ෙම් රෙට් 
මහජනයා ඒ පාලනය එළවා දැම්මා. ඒ ෙවලාෙව් චන්දිකා 
බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග ජනාධිපතිනිය,- අද එතුමියෙග් 
භූමිකාව ගැන අපට ෙමොන විෙව්චන තිබුණත්,- ෙඵතිහාසිකව  ඒ 
තීරණය ගත්තා. ඒ තීරණය ගත්ත නිසා ඒ බටහිර ගැති රූකඩ 
පාලකයාෙග් නියම නරුම ස්වභාවෙයන් ෙම් රෙට් ජනතාව අත් 
විඳන්න ගිය ඉරණෙමන් ෙබ්රාගන්න පුළුවන් වුණා. 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාටත් අප ෙමන්න ෙම් ෙදය 
කියනවා. ෙම් ෙපොෙළොව ෙවනුෙවන් යන්තමින් ෙහෝ නාඩි 
වැෙටනවා නම්, ෙම් ෙපොෙළොව ෙවනුෙවන් යන්තමින් ෙහෝ හුස්ම 
වැෙටනවා නම් 8වැනි දා ගත්ත තීන්දුව ගැන පසුතැවීමක්, 
කලකිරීමක් රෑට නින්දට යන ෙකොටවත් තිෙබනවා නම්, ෙදයි 
හාමුදුරුවෙන්, ෙම් පරගැති හවුලට තවදුරටත් ඉදිරියට යන්න 
ෙදන්න එපා.  

ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ ඉන්න ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මැති 
ඇමතිතුමන්ලාටත් මා යමක් කියන්න ඕනෑ. ඒ මැති 
ඇමතිතුමන්ලා ගණනාවක්ම අපට අද එනවාය, ෙහට එනවාය කිය 
කියා ඉන්නවා. අද ආවත් කමක් නැහැ. ෙහට ආවත් කමක් නැහැ. 
ෙකොෙහොමත් ෙවසක් එක ළඟයි. ෙවසක් එකට තමයි අප 
ෙකොෙහොමත් බකට් පත්තු කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවලා 
ඉන්ෙන්. ෙවසක් එකට කලින් බකට් පත්තු කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. අප එක ෙදයක් ඉතාම 
ඕනෑකමින් කියන්න ඕනෑ. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ගරු 
මන්තීවරුනි, එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙයන්, බුලත් 
ෙකොළය ලකුණින් අප ඔක්ෙකොම ඡන්දය ඉල්ලුවා. මහින්ද 
රාජපක්ෂෙග් පතිරූපය ඉදිරියට දමාෙගනයි අප ඡන්දය ඉල්ලුෙව්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, තව විනාඩියකින් කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඒ ෙවලාෙව් ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාෙග් පින්තූරය 

ෙනොෙවයි අප ගැහුෙව්. ඌෙරෝ පස්ෙසේ දිව්වාම වහු පැටියාටත් අසූචි 
කන්න සිද්ධ ෙවනවා. රනිල් විකමසිංහලාෙග් පස්ෙසේ ගියාම වහු 
පැටිෙයෝ කියලා හිෙතන තමුන්නාන්ෙසේලාට, ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් මැති ඇමතිවරුන්ටත් අකමැත්ෙතන් ෙහෝ අසූචි කන්න 
සිදුෙවනවා. ඒ නිසා තමයි, මීට ටික කාලයකට කලින් ලක්ෂ්මන් 
යාපා අෙබ්වර්ධන මුදල් රාජ්ය ඇමතිතුමා කිව්ෙව්, "අප ඉන්ෙන් 
අසූචි වළකයි." කියා. ෙදයි හාමුදුරුවෙන්! ඉන්ෙන් අසූචි වළක 
කියාත් ෙත්ෙරනවා නම්, ඌ  ෙරෝ පිටිපස්ෙසේ ගිහිල්ලායි ෙම් අසූචි 
වළට වැටුෙණත් කියා හැ ෙඟනවා නම් තව ෙමොන හත් වලාමකටද 
ෙම්ක දරාෙගන ඉන්ෙන්? එම නිසා ෙම් රට ෙවනුෙවන් තීරණය 
ගන්න. ෙම් මාතෘ භූමිය ෙවනුෙවන් තීරණය ගන්න. සැබෑ ෙලසම 
ෙම් රටට ආදරය කරන ෙද්ශමාමක ජන බල ෙව්ග හිර ෙගවල්වලට 
ගාල් කරලා, කූඩු කරලා, දඩයම් කරලා ෙම් පරගැති ගමන යන්න 
ඉඩ ෙදනවාද, නැද්ද කියා තීරණය කරන්න. ෙම් ෙපොෙළොවට 
ආදරය කරන මිනිසුනි, මව් ෙපොෙළොවට, පූජනීය මාතෘ භූමියට, 
වන්දනීය මාතෘ භූමියට ආදරය කරන මිනිසුෙන්, තමන්ෙග් දරුවා 
ෙවනුෙවන් නැ ෙඟන දාරක ෙපේමය හදවෙත් ෙකොනක ෙහෝ 
තිෙබනවා නම්, ඒ දරුවාෙග් අනාගතය ගැන ෙම් ෙපොෙළොෙව් පැළ 
කරන්න හීනයක් තිෙබනවා නම්, රටත් ජාතියත් ෙවනුෙවන් ෙම් 
පරගැති, තක්කඩි හවුල තීරණාත්මකව පරාජයට පත් කරන්න මහ 
පාරට බැහැලා සටන් වදින්න සූදානම් ෙවන්න, එක් ෙරොක් 
ෙවන්න, ෙපළ ගැෙහන්න කියා ලක්ෂ සංඛ්යාත ජනීජනයාට 
ආරාධනා කරමින්, මාතෘ භූමියට ජයෙව්වා! ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට 
ජයෙව්වා! ඔබ සියලුෙදනාටම ජයම ෙව්වා! යි කියාත් පාර්ථනා 
කරමින්, නුෙග්ෙගොඩ ඓතිහාසික රැළියට එක් ෙරොක් වුණු 
ජනයාටත් මෙග් ආචාරය, ෙගෞරවය, පණාමය පුද කරනවා. 
සියලුෙදනාටම ජෙයන් ජයම ෙව්වා! චීනෙය්දී අෙත් තිබුණු 
ෙපට්ටිය ගැන මෙගන් අසා ගැනීමට  අවස්ථාව  ෙනොලැෙබ්වා! යි 
කියාත් මා පාර්ථනා කරනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා.  

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් point 

of Order එක ෙමොකක්ද?   
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විමල් වීරවංශ අෙප් ජාතික 

වීරතුමා කථා කරද්දි වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමාත් නහය 

වහෙගන හිටියා. එතුමාට ෙමහා පැත්ෙතන් හිටි බන්දුල 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමාත් නහය වහෙගන හිටියා. මම ඉල්ලා 
සිටිනවා, ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුව, -  [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව 

පටන් ගන්න.   
[අ.භා. 4.30] 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කථා කරන්න අවස්ථාව 

ලබාදීම සම්බන්ධව මුලින්ම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

"ඔවා ෙදනු පරහට, තමා සම්මෙතහි පිහිටා සිට" කියා 
කියමනක් තිෙබනවා ෙන්. ෙම් ජාතිය ෙබ්රා ගත්ත මද්දුම බණ්ඩාර 
කුමාරයාට, එෙහම නැත්නම් වීර කැප්ෙපටිෙපොලට, 
 ෙගොන්ගාෙල්ෙගොඩ බණ්ඩා වීරයාට, ෙම් රට ෙබ්රා ගත්ත 
කුඩාෙපොල හාමුදුරුවන් වැනි ෙගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්ෙසේලාට 
එහා ගිය ජාතික වීරයාෙග් කථාව තමයි ඉස්සර ෙවලා තිබුෙණ්.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
පංචායුධය! 

     
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
හැබැයි, එතුමා අද ආෙව් රිමාන්ඩ් එෙක් ඉඳලායි. තුෂාර 

ඉඳුනිල් අමරෙසේන මන්තීතුමා කියපු විධියට බන්දුල ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමාටයි, වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමාටයි ගඳ එන්න 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ගඳ ගස්සලා, හවසට ෙහොඳට නාලා, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ෙහොඳට කාලා, හවස හතහමාරට විතර ෙම් 
යාළුවා බන්ධනාගාර බස ්එකට නඟිනවා. බන්ධනාගාරෙය් ඉන්න 
බැරි නිසා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිත්, ෙම්ක ගඳ ගස්සලා යන එක 
තමයි ෙම් කරන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ෙක් වැදගත්ම, හිනා යන 
කාරණය ෙමොකක්ද දන්නවාද? ෙමතුමා ඊෙය් කථාෙව්දී මහාචාර්ය 
ආශු මාරසිංහ මන්තීතුමා ගැන කථා කළා. අවුරුදු එකහමාරකට 
විතර පසුව තමයි  එතුමා ෙම් ආශු මාරසිංහ මන්තීතුමා ගැන මතක් 
කෙළේ. විමල් වීරවංශ මන්තීතුමනි, ඔබතුමා සභා ගර්භෙයන් 
පිටෙවලා යන්ෙන් ෙමොකද?  ටිකක් ඉන්න. ආශු මාරසිංහ 
මන්තීතුමා ජාතික නිදහස් ෙපරමුෙණ් න්යායාචාර්ය කියා ෙමච්චර 
කාලයක් කථා කෙළේ නැහැ. ඔබතුමා ලජ්ජාවක් නැතිව දැන් ෙම් 
ගරු සභාෙවන් පිටෙවලා යනවා. ඔබතුමා වීරෙයක් නම් අසුෙන් 
ඉඳෙගන ෙම් කථාව අහෙගන ඉන්න. ඔය වාෙග් ෙහොඳ ෙද්වල් 
ටිකක් මම කියන්නම්. ආශු මාරසිංහ විතරයි ජාතික නිදහස් 
ෙපරමුෙණ් ෙමොළයක් තිෙබන මිනිෙහකුට හිටිෙය්. අද ආශු 
මාරසිංහ මන්තීතුමා ඉන්ෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්යි. ඇයි, 
ඔබතුමා සභාෙවන් පිටෙවලා යන්ෙන්? මහා ෙලොකු ජාතික 
වීරෙයක් වාෙග් කථා කරනවා. හැබැයි, අපි ඉස්සරහා මුහුණට 
මුහුණ බලාෙගන කථා කරන්න ශක්තියක්, ෙකොන්දක් ඔය මහා 
ෙලොකු ජාතික වීරයාට නැහැ. දැන් සභාෙවන් පිටෙවලා යනවා, 
ෙහොරා. 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
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ෙහොරකම් කරලා, ෙහොරකම් කරලා ආණ්ඩුෙව් වාහන 90ක්, -  
[බාධා කිරීමක්] 
 

ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මන්තීතුමාෙග් point of 

Order එක ෙමොකක්ද? 
 

ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ආශු මාරසිංහ කවදාවත් ජාතික නිදහස් ෙපරමුෙණ් හිටිෙය් 

නැහැ. අහන්න. 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ඕක point of Order එකක්ද? 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
අසව්! අසව්! ෙම් අර ජාතික නිදහස් ෙපරමුෙණ් නිවාස 

සංවර්ධන අධිකාරිෙයන් ෙහොරකම් කරපු ෙහොරා 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

කියනවා, ආශු මාරසිංහ ෙම් අය ෙග් පක්ෂෙය් සිටිෙය් නැහැයි ලු. 
ෙම් අයෙග් න්යායාචාර්යවරයා උපෙදස් දුන්නා, ආශු මාරසිංහ 
පක්ෂෙය් සිටිෙය් නැහැයි කියලා. ජාතික නිදහස් ෙපරමුෙණ් 
ෙමොළයක් තිබුණු එකම මනුස්සයායි සිටිෙය්. ඒ මනුස්සයාත් අද 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ඉන්ෙන්. හැබැයි, ලජ්ජාවට කාරණය 
ෙමයයි. මහා ෙලොකුවට ජාතියට කෑ ගහලා, ජාතියට නැඟිටින්න 
කියලා කියපු ෙකනා නලින් බණ්ඩාර ෙම් පැත්ෙතන් නැඟිට්ටාම 
නැට්ට පස්ෙසේ ගහෙගන හැරිලා ගියා. එම නිසා මහා ෙලොකු 
වීරයින්ට මුහුණට මුහුණ ඇවිල්ලා අපිත් එක්ක කථා කරන්න 
හයියක්, ශක්තියක්, ෙකොන්දක් නැහැ, සෙහෝදරවරුනි. ෙම්කයි 
ඇත්ත කථාව, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඔය වා ෙග්ම FCID 
එක ඉස්සරහා සුමනාවතී අක්කා තමන්ෙග් දුවත් එක්ක, තමන්ෙග් 
රැෙහේ උන් එක්ක ඇවිල්ලා කෑ ගහනවා අපි දැක්කා. තමන්ෙග් 
රැෙහේ උන්ට වාහන 14ක් දුන් තමන්ෙග් අයියා ෙවනුෙවන්; මාමා 
ෙවනුෙවන්; මස්සිනා ෙවනුෙවන් දැන් සතියකට ෙදකකට පමණ 
කලින් කණ්ඩායමක් ඇවිල්ලා කෑ ගැහුවා. ඒ රැෙහේ රැළ ෙවනුෙවන් 
තමයි ෙම් කෑ ගහන්ෙන්ත්. ඒ රැෙහේ රැළට වැඩ කරපු තමන්ෙග් 
ඥාතියා, රැෙහේ එකා දැන් කියනවා, "ජාතියට නැඟිටින්න." කියලා. 
ෙමොකටද? තමන්ෙග් පවුෙල් උන්ට කරන්න. තමන්ෙග් 
සෙහෝදරයා සරත් වීරවංශ හිෙර්. සුමනාවතී අක්කාට වාහන 14යි. 
ශෂී වීරවංශෙග් අක්කාට වාහන 4යි. අයියාෙග් පුතාට වාහන 2යි. 

ඉත්තෑකන්ෙද් සද්ධාතිස්ස හාමුදුරුවන්ට ඉතාම ෙව්ගෙයන් 
අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් ගිහිල්ලා රහත් ෙවන්න වාහන 4යි. අෙන්! 
එෙහම කරපු ෙකනා ජාතියට කියනවා, "නැඟිටින්න." කියලා. 
ජාතියට කියනවා, "ඉස්සරහට යන්න." කියලා. 

 ෙම් අද වීරෙයක් වාෙග් කථා කරන්ෙන් දවස් 14කට රිමාන්ඩ් 
එකට ගිහිල්ලා සිටින අෙප් රෙට් අහිංසක මිනිස්සුන්ෙග් සල්ලි 
රුපියල් ෙකෝටි 9ක් නැති කරපු ෙකනායි. අෙත් දමන wrist watch 
එක රුපියල් 75,000යි. සපත්තු ෙදක 40,000යි. ඇඳුම ගලවා 
දැම්ෙමොත් එෙහම රුපියල් ලක්ෂ ෙදක හමාරක් පමණ වටිනවා. 
යට කලිසෙම් ගණන මම දන්ෙන් නැහැ. එම නිසා ෙම් අහිංසක 
මිනිස්සුන්ෙග් සල්ලි රුපියල් ෙකෝ ටි 9ක් ෙහොරකම් කරපු  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

හිටපු ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් 
ඇමතිතුමා තමයි කියන්ෙන් රෙට් ජනතාවට ඉස්සරහට එන්න 
කියලා, නැඟිටින්න කියලා. [බාධා කිරීමක්] ෙමොනවා අහන්නද? 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මන්තීතුමා. 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ෙම් මන්තීතුමා ෙම් කථාෙව්දී කියනවා, "ගරු විමල් වීරවංශ 

මැතිතුමා අහවල් එක අහවල් එක පාවිච්චි කළා." කියලා. ෙම් 
අසභ්ය වචන, අසත්ය වචන ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වපුරන්න ඉඩ 
ෙදන්න  එපා. ෙම් මන්තීතුමාට කථා කරන්න අයිතිය තිෙබනවා, 
නමුත්- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

       
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මම හිතන්ෙන් ඔරෙලෝසුව අහවල් එකද, අසභ්යද කියන එක 

ජනතාව දන්නවා. ෙම් මන්තීතුමාෙග් නායකයා කිව්වා, ඔප මට්ටම් 
කරන එක ගැන. ඒ නායක යාෙග් ඔප මට්ටම් කරපු කට්ටිය තමයි 
ෙම් කථා කරන්ෙන්. නායකයාෙග් ඔප මට්ටම් කරපු ෙකොල්ෙලෝ 
ටික තමයි ෙම් කථා කරන්ෙන්. ෙමොනරාගල දිසත්ික්කෙය් ශී 
ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් අහිංසක මිනිස්සුන්ෙග් ඡන්දය තමයි 
ෙකොල්ල කාලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් ඡන්දයක් තිෙබන මිනිස්සුද? 
ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් අහිංසක ශී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකයන්ෙග් 
ඡන්ද ෙකොල්ල කාලා පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුළට ඇවිල්ලා අද මහා 
වීරෙයෝ ෙවන්න හදනවා. අද ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය 
නැඟිට්ටවන්න හදනවා. පුළුවන් නම්, තනියම ඡන්දය ඉල්ලා 
පළාත් සභාවට යන්න. පුළුවන් නම්, තනියම ඡන්දය ඉල්ලා 
පාෙද්ශීය සභාවට යන්න. පුළුවන් නම්, තනියම ඡන්දය ඉල්ලා 
නගර සභාවකට යන්න. ෙකෝ අද මට උත්තර ෙදන්න,-  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මන්තීතුමා. 
 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් මන්තීතුමා කියන්ෙන් 

අමාත්යාංශවල වාහන අවභාවිත කරපු එක පිළිබඳව ෙන්. ෙමතැන 
ඉන්න අමාත්යවරුන්ෙග් වාහන අවභාවිත කරපු ඒවාෙය් ෙතොරතුරු 
අපි පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙග්න්නම්. 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ඕවා point of Order ෙනොෙවයි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා කථා කරන්න.  

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ජාතික නිදහස් ෙපරමුෙණන් තනියම ඡන්දය ඉල්ලා පාෙද්ශීය 

සභාවට එන්න කියන්න. ෙම් ෙහොරු රැළ 
 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 

ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ෙල් උරා ෙබොන කූඩැල්ෙලෝ ටිකක්. 
[බාධා කිරීම්] අර බලන්න ෙකෝ, දඟලන දැඟලිල්ල. [බාධා කිරීම්] 
මට ෙපෙනන්ෙන් ව්යාඝා ගහලා වාෙග්යි. ෙහෝකන්දර, මංගල 
මාවෙත් ෙලොක්කාෙග් ෙගදර අර අවුරුදු 24ක ෙකොල්ලාට ව්යාඝා 
දීලා ඒ ෙකොල්ලා මරා දැම්මා. ඒවා අපි දන්නවා ෙන්. ෙම් ව්යාඝා 
රැළ තමයි දඟලන්ෙන්. අහිංසක ෙකොල්ෙලෝ නැති කරපු- [බාධා 
කිරීමක්] අන්න අර ඉන්ෙන්. තමන්ෙග් නායකයාට කුරුණෑගල 
දිස්තික්කෙය් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී නලින් බණ්ඩාරට උත්තර 
ෙදන්න බැරිව නායකයාත් ගියා. ඊ ළඟට ෙදෙවනියාත් ගියා. 

ඒක තමයි ඇත්ත. ෙබොරුවට වීරෙයෝ ෙවන්න හදන මිනිස්සු, 
ෙබොරුවට ජාතික නායකෙයෝ ෙවන්න හදන මිනිස්සු, ෙම් 
පිටිපස්ෙසේ ඉන්න අහිංසක පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක් විධියට 
ෙදකට නැවිලා නැට්ට පස්ෙසේ ගහ ෙගන යනවා අපි දැක්කා.  ඊට 
අමතරව අර ඉන්ෙන් අධ්යක්ෂතුමා. අර ඉන්න මහින්දානන්ද 
අලුත්ගමෙග් අධ්යක්ෂතුමා අපට කියනවා, කථා කරන්න එපාලු, 
කට වහ ගන්නලු. අෙන් පව් ඉතින්! ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය 
විනාශ වන ෙතක් බලා ෙගන ඉන්න කට්ටිය තමයි ෙම් ඉන්ෙන්.  

ඒ නිසා අපි පැහැදිලිවම කියනවා, අද ෙමතැන වීරෙයක් 
ෙවන්න හදන අය දවස් 14කට රිමාන්ඩ් එෙක් ඉන්න 
සැකකරුෙවක් බව; රුපියල් ෙකෝටි 90ක් ෙහොරකම් කරපු 
ෙකෙනක් බව. හැබැයි, මතක තියා ගන්න, ෙම්ක විතරක් 
ෙනොෙවයි, රුපියල් ලක්ෂ සියෙය් ෙගවල් රුපියල් ලක්ෂ 5ට 
පවුෙල් අයට විකුණලා තිෙබනවා. සුමනාවතීලාෙග් රැෙහේ අයට 

විකුණලා තිෙබනවා. ඊළඟට ඒවාට විරුද්ධවත් කටයුතු සිද්ධ 
ෙවනවා. ඒ නිසා පැහැදිලිවම ෙම් ආණ්ඩුවට විරුද්ධව ඇඟිල්ල 
දික් කරන්න හදන, ෙම් පරගැති හවුල කියන, ෙහොර හවුල ගැන 
කියන ෙම් ෙහොර නඩය තමයි අවුරුදු 10ක් එක්සත් ජාතික 
පක්ෂයට කරන්න අමාරු ආණ්ඩුවක් ලබා ෙදන්න, හිස් 
භාණ්ඩාගාරයක් ලබා ෙදන්න, රට සූරා කන්න කටයුතු කෙළේ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව තත්පර කිහිපයක් 

ෙදන්න. 

ජාත්යාලය විකුණා ෙගන කන්න හදන ඔය ෙහොරු රැලට ෙම් 
රෙට් ජනතාව රැවෙටන්ෙන් නැහැ. ෙම් රෙට් ජනතාව පැහැදිලිවම 
දන්නවා, අවුරුදු 10කින් පස්ෙසේ හිස් භාණ්ඩාගාරයක් ලබා දී  
තිෙබන බව. ගරු මුදල් ඇමතිතුමාට භාර දීලා තිෙබන්ෙන් හිස් 
භාණ්ඩාගාරයක්. "ඔක්ෙකොම කුණු ෙබ්රුවල ෙබොක්කට" කියනවා 
වාෙග් එතුමාට තමයි අද ෙම් කරුමයට කර ගහන්න ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. අද රුපියල් ෙකෝටි ගණනක ණය ෙගවීම 
කළමනාකරණය කරන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන් මුදල් ඇමතිතුමාටයි. 
මට තව විනාඩි ෙදකක් ෙදන්න. ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම 
මන්තීතුමාෙග් ෙවලාෙවන් මට විනාඩි ෙදකක් ෙදනවා.  

අද ෙම් කරුමය ෙගවන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන් එක්සත් ජාතික 
පක්ෂයටයි. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාට ෙකොන්දක්, හයියක් 
තිබුණා නම් ඊෙය් කථා කරන්න එන්න තිබුණා. එතුමා ආවාද? අද 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ආවා. හිටපු මුදල් ඇමතිතුමාට ඊෙය් ඇවිල්ලා 
බැඳුම්කර සිද්ධිය සම්බන්ධව කථා කරන්න තිබුණා. එතුමාෙග් 
කාල ෙය් මුදල් අමාත්යාංශෙය් කටයුතු කෙළේ ෙකොෙහොමද කියලා 
හිටපු මුදල් ඇමතිතුමාට විධියට හිටපු ජනාධිපතිතුමාට  ඊෙය් කථා 
කරන්න තිබුණා. ඊෙය් පැත්ත පළාතක ආෙව් නැති මහින්ද 
රාජපක්ෂ කුරුණෑගල දිස්තික් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීතුමා අද 
ෙමතැනට ඇවිල්ලා හිනා ෙවලා විනාඩි 10ක් 15ක් ඉඳලා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් හම්බ ෙවන රුපියල් 500  'මාර්ක්' කරලා ගියා.  

ඒ නිසා මම පැහැදිලිව කියනවා, ෙම් ෙබොරුව තවදුරටත් 
ඉස්සරහට ෙගන යන්න ෙදන්න එපා කියලා. ෙම් රෙට් ජනතාවට 
ෙලොකු වගකීමක් තිෙබනවා. අපි වැඩ කරන්ෙන් ෙහට ගැන 
විතරක් හිතලා ෙනොෙවයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් නායකයා 
ෙහට ගැන විතරක් හිතන ෙකෙනක් ෙනොෙවයි; තව අවුරුදු 10ක්, 
15ක්, 20ක් ගැන හිතනවා. 2030 වන විට බලගතු රටක් හදන්න 
තමයි එතුමා කටයුතු කරන්ෙන්. 2030දී එතුමා නැති ෙවයි. එතුමා 
කියනවා, "2030දී අපි නැති ෙවයි" කියලා. හැබැයි එතුමා 
හදන්ෙන් අවුරුදු 10කට 15කට එහා බලගතු රටක් හදන්නයි. අපි 
2015 භාර ගන්න ෙකොට භාණ්ඩාගාරෙය් තිබුණු තත්ත්වය 
ෙමතැන ඉන්න නිලධාරින් දන්නවා. 2018, 2019, 2020 
කියන්ෙන් භාණ්ඩාගාරයට තනිකරම අපල කාලයක්; කරුම 
කාලයක්. අපට ඒ කරුමය භාර දුන්ෙන් එහා පැත්ෙත් ඉන්න ෙම් 
ෙහොරු රැල.  

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

අද මුදල් ඇමතිතුමාට එක එක්ෙකනා ෙචෝදනා කරනවා. ආසියානු 
පැසිෆික් කලාපෙය් ෙහොඳම මුදල් ඇමතිවරයාට හිමි සම්මානය 
අෙප් මුදල් ඇමතිතුමාට ලැබුෙණ් ඇයි? එතුමා IMF එකට 
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ගිහිල්ලා දුන්න ෙයෝජනා තුළින්, ඉදිරි අවුරුදු පහ, හය සැලසුම් 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා ෙපන්වපු සැලසුම් දිහා බලලා තමයි 
එතුමාට ඒ සම්මානය දුන්ෙන්. ඒක මුදල් අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින් 
දන්නවා. ඒ වාෙග්ම මම රෙට් ඉන්න බුද්ධිමතුන්ට කියනවා, 
ඔබතුමන්ලා කට අරින්න කියලා. කියමනක් තිෙබනවා 
"බුද්ධිමතුන් නිහඬව ඉන්න තාක් කල් ෙමෝඩෙයෝ රජ කරනවා" 
කියලා. අර වාෙග් ෙමෝඩයින්ෙග් කථා ජනතාවට රජ කථා බවට 
පත් වන්ෙන් ෙම් රෙට් ඉන්න බුද්ධිමතුන් නිහඬව ඉන්න ෙතක් 
විතරයි. ඒ නිසා රෙට් ඉන්න බුද්ධිමතුන්ට, සිවිල් සංවිධානවල 
නිලධාරින්ට, කියාකාරින්ට කියනවා, මහ බැංකුෙව් ඉන්න වැදගත්, 
උගත්, රටට ආදරය කරන නිලධාරින්ට කියනවා, ඉස්සරහට 
ඇවිල්ලා කථා කරලා ෙම් ඇත්ත තත්ත්වය කියන්න කියලා.  

අවුරුදු 10ක් රාජපක්ෂ පාලනය තුළ කරපු ෙද්වල්, කියපු 
ෙද්වල් කියන්න, අපට භාර දුන්න භාණ්ඩාගාරය ගැන කියන්න. 
රුපියල් ෙකෝටි 9,00,000ක ණය කන්දරාවක්, කිසිදු ආදායමක් 
නැති ව්යාපෘති කන්දරාවක් තමයි අපි භාර ගත්ෙත්.  2007, 2008, 
2009 සිට කළ ව්යාපෘතිවල ණය වාරිකය පටන් ගත්ෙත් 2015 
ෙනොෙවයිද කියලා මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු මුදල් ඇමතිතුමාට- 
හිටපු ජනාධිපතිතුමාට- පුළුවන් නම් නැඟිටලා  කියන්න කියලා 
මම කියනවා. ඒ අය ලකුණු දමා ගත්තා. ඒ අයෙග් චරිත පුම්බන්න 
හම්බන්ෙතොට ගිහිල්ලා අධිෙව්ගී මාර්ගයි, සූරියවැව කීඩාංගණයයි, 
වැඩක් නැති සම්මන්තණ ශාලා සහ ගුවන් ෙතොටුෙපොළවල් හැදුවා. 
ඒ හැම එකකම ණය වාරිකය රුපියලක්වත් ෙම් අය ෙගවලා 
නැහැ. ඒ එකකින්වත් ශතයකවත් ආදායමක් නැහැ. ඒ හැම 
රුපියලක්ම ෙගවන්න වුෙණ් අෙප් යහ පාලන ආණ්ඩුව පත් වුණාට 
පස්ෙසේයි. ඒකයි ඇත්ත තත්ත්වය. ඒ නිසා බන්ධනාගාරය ඇතුෙළේ 
ඉඳන් ඇවිල්ලා මාංචු කුට්ටම දමා ෙගන මාධ්ය ඉස්සරහ වීරෙයෝ 
ෙවන අයෙග් නිරුවත ෙහළි කරන්න කියලා අපි මාධ්යෙව්දීන්ට 
කියනවා. කාෙගද ඇඳුම් නැද්ද, ෙමොකක්ද කියලා දැන් ෙමතැන 
කිව්වා. ඇඳුම් නැතිව ඉන්ෙන් ඔය කථා කරන මහ ෙලොකු පච 
වංශලායි.    

අපට ලජ්ජයි. අපි ආදරය කරපු වාමාංශික නායකෙයක්. හරි 
නම් ඔබතුමන්ලා නැඟිටලා ෙම්වා කියන්න; කථා කරන්න. ෙම් 
වාෙග් පච වංශලාෙග් කථා අහගන්න - [බාධා කිරීමක්] නහය 
වහෙගන ඉන්න එපා. බන්දුල ගුණවර්ධන මහත්තෙයෝ, 
ඔබතුමන්ලාට අපි ආදරය කළා. නැඟිටලා ඇත්ත කථාව කියන්න. 
ෙම් වාෙග් පචකාරයින්ට අසත්ය පකාශ කරන්න ඉඩ තියන්න එපා. 
රටට ආදරය කරන ජනතාව විධියට ඉදිරියට එන්න. අපි ෙම් රෙට් 
ජනතාවට අවංකව කියනවා, ෙම් ෙහොරුන් වහසි බස් කියන්ෙන් 
තව ටික කාලයයි කියලා. අර දිය සැළිෙය් දඟලන කකුළුවන්ට 
වුණු තත්ත්වය තමයි ෙමතුමන්ලාට ෙවන්ෙන්.  

ෙමතුමන්ලා දන්නවා, තව මාස 18ක්, 20ක් ගිෙයොත් තමන්ට 
දඬුවම් ලැෙබනවාය කියලා. තවමත් ඉන්ෙන් රිමාන්ඩ් එෙක්. දැන් 
රිමාන්ඩ් එක ඇතුෙළේ රස දැනිලායි තිෙබන්ෙන්. බන්ධනාගාරෙය් 
එෙහම නම් ෙමතුමන්ලාට අච්චු කෙළොත් ෙකොෙහොමද කියලා 
දැනිලා තිෙබනවා. ඒ නිසා තමන්ෙග් ෙහොර නඩයට ඉතාම 
ඉක්මනින් රජ කරන්න අවශ්යයි. තමන්ෙග් ෙහොර නඩයට ෙම් 
රෙට් පාලනය අවශ්යයි. තමන් බන්ධනාගාරගත වීම, තමන්ෙග් 
නඩුව නතර කර ගැනීමට නම් ඉක්මනින් රජයක් අවශ්යයි. 2005 දී 
අෙප් රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා කිව්ෙව් නැහැ, 2006දී, 2007දී, 
2008දී, 2009දී ආණ්ඩු ෙපරළනවාය කියලා. 2013දී පැහැදිලිවම 
කිව්වා, 2015දී ආණ්ඩුව ෙපරළනවාය කියලා. ඒ, නිවැරැදි 
ෙවලාවට කිව්ෙව්. ෙමොකද, නිවැරැදි ෙවලාව දන්නවා. 
ෙමතුමන්ලාට තිෙබන හදිසිය ෙමොකක්ද? හදිසිය ෙවන ෙමොනවත් 
ෙනොෙවයි. තමන්ට විරුද්ධව තිෙබන ෙචෝදනාවලින් 
ගැලෙවන්නයි. පරණ විධියට අරලියගහ මන්දිරෙයන් 
අධිකරණයට දුරකථන ඇමතුම් දීලා, අෙප් ෙෆොන්ෙසේකා 
මැතිතුමාට තීන්දු දුන්නා වාෙග් තමන්ට විරුද්ධව තිෙබන තීන්දු 
නතර කරවා ගන්න - 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව දැන් අවසන් කරන්න. 
 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
තව විනාඩියක් ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

අධිකරණෙය් නීති නිලධාරින් එහාට ෙමහාට විසි කරන පාලන 
සමයක් ඉක්මන් කර ගැනීෙම් අරමුණින් තමයි ෙම් ෙගොල්ෙලෝ 
කෙඩ් යන්ෙන්. 27වන දාද, 28වන දාද නුෙග්ෙගොඩින් ෙමොකක්ද 
එකක් කරනවාය කිව්වා. ඉස්ෙසල්ලා කිව්වා, ඇමතිවරුන් 
ගණනාවක් එනවාය කියලා. දැන් කියනවා, "එන්න එපා, පස්ෙසේ 
එන්න"යි කියලා. දැන් කියනවා, ෙවසක් එකට ආණ්ඩුව 
ෙපරළනවාය කියලා. ෙපරළ-ෙපරළා ඉන්න. ෙපොත ෙපරළ-
ෙපරළා ඉන්න. හැබැයි ෙම් රෙට් ජනතාව ෙත්රුම් ගන්නවා, ෙම් 
කරන්ෙන් ෙමොන වාෙග් ෙබොරුවක්ද කියලා. ඒ නිසා අෙප් රෙට් 
ජනතාවට පැහැදිලිව කියනවා - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව දැන් අවසන් කරන්න. 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
හැම දාම 'අධිරාජ්යවාදී', 'පරගැති', 'බටහිර ලැදි' වැනි වචන 

ෙදක, තුනක් අල්ලා ෙගන කථා කරනවා. ඔය වචන  එක ෙන් 
තිෙබන්ෙන්. අපි බටහිර ලැදි තමයි. අෙප් අපනයනවලින් සියයට 
80ක් යන්ෙන් බටහිර රටවලටයි. එෙහම නැතිව ෙවන ෙකොෙහේටද 
යන්ෙන්? ඉතින් බටහිරට ලැදි ෙවන්න ඕනෑ. අපට සහෙයෝගය 
ෙදන රටවලට ලැදි ෙවන්න ඕනෑ. අපි ඉන්දියාවට ලැදියි; චීනයට 
ලැදියි; බටහිරට ලැදියි. ෙමතුමන්ලා කාටද ලැදි? ෙමතුමන්ලා 
වැඩිම ෙදෙනකුට ඒඩ්ස ්තිෙබන සව්ාසිලන්තයට ලැදියි; ඒකාධිපති 
නායකෙයක් හිටපු ලිබියාවට ලැදියි. එවැනි රටවලට තමයි ලැදි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව දැන් අවසන් කරන්න. 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තත්පරයකින් අවසන් 

කරනවා.  

සමහර කාරණා ගැන අපට කනගාටුයි. ෙම් රෙට් භූමි පමාණය 
අෙප් ෙගොඩබිම විතරද? අෙප් මුහුදු තීරය අෙප් ෙනොෙවයිද? අෙප් 
බන්දුල ගුණවර්ධන සූරීන් ඊෙය් ෙපෙර්දා කිව්වා, "අෙප් මුහුදු තීරය 
අපට නැහැ, ෙගොඩ කරන ඉඩම් අපට නැහැ. ඒවා සින්නක්කරව 
චීනයට දුන්නාට කමක් නැහැ. ඒවා අපට අදාළ නැහැ"යි කියලා. 
ෙම් ෙමොන කථාද? ෙම්වා බුද්ධිමත් මිනිසුන් කියන කථාද? ඒ නිසා 
අපි ජනතාවට පැහැදිලිවම කියනවා, ෙම් අසත්ය කථාවලට, ෙම් 
ෙශෝභන කථාවලට, දිව ෙදෙක් කථාවලට, අර වාෙග් 
පාර්ලිෙම්න්තුව ගඳ ගස්සන කථාකාරයින්ට රැවෙටන්න එපාය 
කියලා. ඇත්ත ෙත්රුම් ගන්න, බුද්ධියට ඉඩ ෙදන්න, අෙප් රෙට් 
බුද්ධිමත් ජනතාව ඉදිරියට එන්න, ෙම් ෙහොරුන්ට විරුද්ධව අෙප් 

399 400 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

විද්වතුන් ඉදිරියට එන්න, මහා සංඝ රත්නය ඉදිරියට එන්න, 
ආගමික නායකයින් ඉදිරියට එන්නය කියා ඉල්ලා සිටිමින්, රෙට් 
බුද්ධිමත් ජනතාවට, ඒ හඬට ජයෙව්වා! කියමින් මා නවතිනවා. 
ඔබතුමාට ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! Will an Hon. Member propose the Hon. 

Mujibur Rahuman to take the Chair? 
 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා (බන්ධනාගාර 
පතිසංසක්රණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා 
හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன் - சிைறச்சாைலகள் 
ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் 
இந் மத அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan - Minister of Prison Reforms, 
Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs) 
Sir, I propose that the Hon. Mujibur Rahuman do now 

take the Chair. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, 

ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு ேவ  குமார் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான் 
அவர்கள்   தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. VELU KUMAR left the Chair and THE 
HON. MUJIBUR RAHUMAN took the Chair. 
 

 

[பி.ப. 4.47] 
 

ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, ஒ  

நாட் ன் ெபா ளாதாரத்ைத வளர்ப்பதற்கு ஏற் மதி, 
இறக்குமதி ெதாடர்பான வாிகைள விதிப்ப  வழைம.  
ஆனால், இலங்ைகையப் ெபா த்தவைரயில், இந்த ஏற் மதி, 
இறக்குமதி வாி அதிகாிப்பின் லமான பயன்பா கைள ஒ  
பிரேதசத்  மக்கள் மாத்திரம் அ பவிக்கின்ற ஒ  சூழ்நிைல 
தான் காணப்ப கின்ற .  கடந்த காலத்தில் வடக்கு, கிழக்குப் 
பிரேதசங்களில் இயங்கிவந்த, எங்க ைடய மக்களின் 
வாழ்வாதாரங்கைள ன்னி த்திச் ெசன்ற ெதாழிற்சாைலகள் 
இன்  எந்தவித ெசயற்பா மில்லாமல் டப்பட்ட 
நிைலயிேலேய காணப்ப கின்றன. அவற்ைற மீள 
ஆரம்பிப்பதற்கு அைமச்சர்கேளா, அரசாங்கேமா எந்தவிதமான 

யற்சிைய ம் எ க்கவில்ைல. எனேவ, ெபா ளாதாரத்ைத 
ேமம்ப த் கின்ற இந்த வாி இலங்ைகயி ள்ள அைனத்  
மாகாணங்க க்கும் அ ல்ப த்தப்ப மா? அல்ல  வடக்கு, 
கிழக்கு, மத்தி தவிர்ந்த மாகாணங்க க்கா? என்ற ேகள்வி 
மக்கள் மத்தியி ம் அந்தப் பிரேதசங்கைளப் பிரதிநிதித் 

வப்ப த் கின்ற மக்கள் பிரதிநிதிகள் மத்தியி ம் 
எ கின்ற . ஏெனன்றால், எங்க ைடய பிரேதசங்களி ள்ள 
மக்கள் வாழ்வாதாரத்தில் எந்தவிதமான ன்ேனற்றத்ைத ம் 
காண யாத ஒ  சூழ்நிைலயில், இன் ம் அவர்கைள இந்த 
அரசாங்கத்தி ள்ளவர்க ம் பைடயின ம் இ க்கமான ஒ  
கட்டைமப் க்குள்  வழிநடத்தி வ கின்றார்கள்.   

குறிப்பாக வடக்கு மாகாணத்ைதப் ெபா த்தளவில், 
அங்குள்ள 5 மாவட்ட அரச அதிகாாிகளின் அறிக்ைகயின்ப  
65,000 ஏக்கர் காணிகள் பைடயினர் வசமி ந்தன.  கடந்த 
இரண்  வ டங்களில் 2,000 ஏக்கர் நிலங்கள் வி விக்கப் 
பட் க்கின்றன.  மிகுதி 63,000 ஏக்கர் நிலங்கள் தற்ேபா ம் 
இரா வத்தினர் வசமி க்கின்றன. 63,000 ஏக்கர் காணிகள் 
இரா வத்தினர் வசமி க்கும்ேபா  எப்ப  அந்தப் 
பிரேதசத்தி க்கின்ற இைளஞர் வதிகள் தங்க ைடய 
வாழ்க்ைகையக் ெகாண் ெசல்ல ம்?  அல்ல  
சி வர்கள், ெபண்கள் எவ்வா  சுதந்திரமாகத் தங்க ைடய 
பிரேதசங்களில் நடமாட ம்? என்பைத இந்த அரசாங்கம் 
நன்கு ாிந் ெகாள்ளேவண் ம். ஆனால், நீங்கள் 

ாிந் ெகாள்ளவில்ைல என்பைத நான் ஏற் க்ெகாள்ள 
மாட்ேடன். எங்க ைடய மக்கைள ஓர் அ மட்ட மக்களாக, 
தைலநிமிர யாத மக்களாகத்  ெதாடர்ந் ம் ைவத்தி க் 
கின்ற ேநாக்கத்தில்தான் இந்த 63 ஆயிரம் ஏக்கர் 
காணிகைள ம் பைடயினர் இன்ன ம் வி விக்கா ள்ளனர். 
இந்தக் காணிக க்கு மத்தியில் விவசாயக் குளங்கள் 
இ க்கின்றன; விவசாய நிலங்கள் இ க்கின்றன; மக்கள் 
கு யி ந்த கள் இ க்கின்றன. உண்ைமயில் இந்தப் திய 
அரசு உ வாகி இரண்  வ டங்கள் ற் ம் ஏன், 
எங்க ைடய மக்கள் ர் கமாக வாழ்ந்த இடங்களி ள்ள 
தம  ட் ற்ேகா, விவசாயம் ெசய்த நிலத்திற்ேகா, வணக்கம் 
ெச த்திய ஆலயங்க க்ேகா சுதந்திரமாகச் ெசல்ல 

யவில்ைல? என்பைதக் ெகளரவ அைமச்சர்க ம் 
அரசாங்க ம் விளங்கிக்ெகாள்ள ேவண் ம். இப்ப யான ஒ  
சூழ்நிைலயில் இன்  இந்த அரசாங்கம் எம  மக்க க்கு 
என்ன பதிைலச் ெசால்லப்ேபாகின்ற ?  

வாி அதிகாிப்பின் லம் எங்க ைடய பிரேதசங்களில் 
ெதாழிற்சாைலகள் ஆரம்பிக்கப்ப ம் என்றேவார் 
உ திெமாழிைய நீங்கள் வழங்கினீர்களா? இல்ைல! ஆனால், 
ெதன் பகுதியில் ேவண் யள  ெதாழிற்சாைலகள் இ க் 
கின்றன; விவசாய நிலங்கள் இ க்கின்றன. அவற்ைற 
ேமம்ப த் வதற்கு அரசாங்கம் விேசட திட்டங்கைள 
ேமற்ெகாண் ள்ள . அந்த வைகயில் அங்குள்ள எல்லாக் 
குளங்க ம் னரைமத் க் ெகா க்கப்பட் க்கின்றன. 
மீன்பி ையப் ெபா த்தளவில், சர்வேதசக் கடல் எல்ைலயில் 
மீன்பி க்கின்ற அவர்களின் படகுக க்கு மானியம் 
வழங்கப்ப கின்ற . ஆனால், எங்க ைடய பிரேதசங்களில் 
பார்த்தால், எம  மக்கள் தங்க ைடய வாழ்வாதாரத் க்காக 
அவர்களாகேவ ெசய்கின்ற ெதாழில்கைள நசுக்குகின்ற ஒ  

யற்சிதான் தற்ேபா ம் இடம்ெபற் க் ெகாண் ப்ப  
ெதாிகின்ற . ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் 
அவர்கேள, இந்த நிைல ெதாட ேமயானால் இந்த நாட் ல் 
அரசியல் தீர்  ஒன்  எட்டப்ப மா? அல்ல  எங்க ைடய 
மக்கைள இந்த அரசாங்கம் இேத ேகாணத்தில் 
வழிநடத் கின்ற ஒ  ெசயற்றிட்டமாக இ  அைமந் வி மா? 
என்ெறல்லாம் எம  மக்கள் சந்ேதகிக்கிறார்கள்.  

இங்கு நான் உைரயாற்ற ஆரம்பிக்கும்ேபா  ெகளரவ 
சுவாமிநாதன் அைமச்சர் அவர்கள் சைபயில் இ ந்தார். 
ஆனால், இப்ெபா  அவர் எ ந்  ெசன் விட்டார். அவர் 
குறித்த 23 ைகதிகள் ெதாடர்பாக வாக்கு தி வழங்கி ஆ  
மாதங்களாகிவிட்டன. அவர்க க்கு ஆ  மாதப் னர்வாழ்  
அளிக்கப்ப ம் என்ற அந்த வாக்கு தி நிைறேவற்றப்பட்டதா? 
இப்ப  ஒவ்ேவார் அைமச்ச ைடய வாக்கு திக ம் அந்தந்தச் 
சந்தர்ப்பங்களில் வாயால் ெசால்லப்ப கின்றனேவ ஒழிய, 
ெசயற்பாட் ல் எ மில்ைல. அேதேநரம் மக்க ைடய 
இயல்  வாழ்க்ைக குறிப்பாக அரசியல் ைகதிக ைடய 
வாழ்க்ைக ேகள்விக்குறியாக இ க்கின்ற . அத் டன் 
காணாமல்ேபான உற க க்கு என்ன நடந்த  என்பதில் ஒ  
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ெதளிவற்ற தன்ைம காணப்ப கின்ற . அதாவ  உண்ைமயில் 
அவர்க க்கு என்ன நடந்த  என்பைத இந்த அரசாங்கம் இந்த 
மக்க க்கும் சர்வேதசத்திற்கும் ெதளி ப த்தவில்ைல.  

எங்க ைடய பிரேதசங்களில் இ க்கின்ற இைளஞர், 
வதிக ைடய ேவைலவாய்ப்ைபப் ெபா த்தளவில், 

அவர்க க்குத் தகுதிகள் இ ந் ம் ேவைல ேத  
அைலபவர்களாக இ க்கின்றார்கள். ஏெனனில், எங்கள் 
பிரேதசங்களி க்கின்ற ெவற்றிடங்கைள நிரப் வதற்கு 
ெதன்பகுதியிேல இ க்கின்ற அைமச்சர்கள் தங்க ைடய 
ெதாகுதிையச் ேசர்ந்த ஆட்கைள அ ப் கின்றார்கள். இப்ப ச் 
ெசய்கின்றேபா  எம  பிரேதசங்களில் இ க்கின்ற இைளஞர் 

வதிக ைடய ம் மக்க ைடய ம் மேனாநிைல எப்ப  
இ க்கும்? இந்த நாட் ல் எங்கைள அ ைமகள் ேபான்  இன, 
மத சமத் வத்ேதா  வாழ யாத இனமாகப் பார்க்க 
ேவண் ம் என்பதற்காக இந்த அரசாங்கத்தின் ெசயற்பா கள் 
இப்ப  இ க்கின்றேதா ெதாியவில்ைல! உண்ைமயில் 
அப்ப த்தான் இ க்க ேவண் ம். ஆகேவ, எங்க ைடய 
பிரேதசங்களில் இ க்கின்ற ேவைலவாய்ப் க்கைள அங்குள்ள 
வர்கள் எந்த இனத்ைதச் ேசர்ந்தவர்களாக இ ந்தா ம், 
அவர்க க்ேக வழங்க ேவண் ம். அதாவ , வடக்குப் 
பிரேதசத்தில் ேவைலவாய்ப்  வழங்கும்ேபா  அங்குள்ளவர் 
க க்ேக - அ  தமிழர்களாக இ க்கலாம், ஸ் ம்களாக 
இ க்கலாம், சிங்களவர்களாக இ க்கலாம் -  வழங்குவ தான் 
ெபா த்தமான .  நான் அண்ைமயில் மன்னாாில் உள்ள ஒ  
பாடசாைலக்குச் ெசன்றி ந்ேதன். அந்தப் பாடசாைலக்கு கல்வி 
அைமச்ச ைடய ெதாகுதியான குளியாப்பிட் யி ந்   ஓர் 
இைளஞன் ேவைலக்கு வந்தி க்கின்றார். நான் அவாிடம், 
"நீங்கள் எந்த இடம்?" என்   ேகட்ேடன். அவர், 
"குளியாப்பிட் ய" என்  ெசான்னார். அங்கி க்கின்ற ஒ  
minor staff பதவிக்குக்கூட மன்னாாில் ஆட்கள் இல்லாமல் 
குளியாப்பிட் யி ப்பவர் நியமிக்கப்ப கிறாெரன்றால், 
எங்க ைடய பிரேதசம் எந்த வைகயில் ன்ேனற்றமைட ம்?   

தமிழர்கள் வா ம் பிரேதசங்களில் ஆதிகாலத்தி ந்  
இயற்ைகயாக அைமந்த குளங்கள் காணப்ப கின்றன. அந்தக் 
குளங்க ம் னரைமக்கப்படவில்ைல, அங்கி க்கின்ற 

திக ம் னரைமக்கப்படவில்ைல. இப்ப யான சூழ்நிைல 
யில் வாிகள் அதிகாிக்கப்பட் ள்ளன. வாிகள் அதிகாித் ச் 
ெசல்கின்றேபா  அதன் பயைன நாட் ள்ள அைனத்  
மக்க ம் அ பவிக்க ேவண் ம். அைதவி த் , குறிப்பிட்ட  
பிரேதசங்களி க்கின்ற - வடக்கு, கிழக்கு, மைலயக - 
மக்கைளப் றந்தள்ளி, நீங்கள் திட்டமிட்  நீண்டகால 
ேநாக்ேகா  ஏைனய பிரேதசங்களில்  அபிவி த்திகைளச் 
ெசய்கின்றீர்கள். இந்த 2 வ ட காலத்தில்  வடக்கிேல ஒ  
ெதாழிற்சாைலைய ஆரம்பித்ததாக உங்களால் உ திபடச் 
ெசால்ல மா? அல்ல  அதற்காக என்ன நடவ க்ைக 
எ க்கப்பட்ட ? என்  ெதளி ப த்த மா? எந்த 
விதமான யற்சிக ம் இல்ைல. உங்க ைடய அறிக்ைககள், 
வாக்கு திகள் எல்லாம் ெவ ம் வார்த்ைதகளாகேவ 
அைமந்தி க்கின்றன.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
எங்க ைடய பிரேதசத்தில் இைளஞர், வதிக ைடய 
ேவைலவாய்ப்  மிக க்கியமான . எங்க ைடய பிரேதசங் 
களில் இரா வத்தினர்வசம் இ க்கின்ற நிலங்கைள 
வி விக்கும் நிகழ்வான  மிகப்ெபாிய விழாவாக 
நைடெப கின்ற . குறிப்பாக, ல்ைலத்தீவில் மக்க ைடய 
ெசாந்தக் காணிகளான 243 ஏக்கைர அவர்க க்கு 
வி வித் க்ெகா ப்பதற்கு இன்  மிகப்ெபாிய விழா 
இடம்ெப கிற . ஆனால், 63,000 ஏக்கர் மக்க ைடய 

காணிகள் இன்ன ம் அரச பைடகள்வசம் இ க்கின்றன. 
இதற்கு எங்க ைடய மக்கள் என்ன ெசய்ய ேவண் ம்? 53 
கு ம்பங்கைளச் ேசர்ந்தவர்களின் ெசாந்தக் காணிகைள 
அவர்களிடம் ஒப்பைடப்பதற்கு இன்  ல்ைலத்தீ  
மாவட்டத்தில் மிகப்ெபாிய விழா நடத்தப்ப கின்ற . "வட 
மாகாணத்தி ள்ள வன்னியில் காணிகைள 
வி விக்கின்ேறாம்" என்  சர்வேதசத்திற்கு  ெசய்தி 
பரப்பக்கூ ய வைகயில்  அரசாங்கத்தின்  திட்டமிட்ட ஒ  
நிகழ்வாக இ  இ க்கின்ற . ஆனால், மிகுதிக் காணிக க்கு 
என்ன நடந்த ? அவற்ைற வி விப்பதற்கு ஏன் 
தயங்குகின்றீர்கள்? எங்க ைடய மக்களின் விவசாயக் 
காணிகள் - 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, உங்க ைடய ேநரம் 
வைடந் விட்ட .  

 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
Sir, please give me one more minute.  
வடக்கு, கிழக்குப் பிரேதசங்களில் இ க்கின்ற நிலங்கைள 

இரா வத்தினர் இன் மின் ம் ேமலதிகமாகப் பி த் க் 
ெகாண் க்கிறார்கள். அவர்கள் 243 ஏக்கைர 
ேகப்பாப்பிலவில் வி வித்தால், ஒட் சுட்டானில் மக்கள் 
கு யி ப் களில்லாத இடங்களில் அேதயள  நிலத்ைதப் 
பி த் வி வார்கள். அவ்வா  இங்ேக ஒ  பக்கம் நிலங்கைள 
வி விப்பதாக சர்வேதசத்திற்குக் காட் க்ெகாண் , ம பக்கம் 
எம  மக்களின் காணிகைள இரா வத்தினர் தம்வசப்ப த்தி 
வ கிறார்கள்; உண்ைமயில் இ  ஏற் ைடயதல்ல. ஓர் 
இனத்ைதத் ெதாடர்ச்சியாக அமர்த்திவந்தால், எந்ேநர ம் 
அவர்களால் ஒ  சாதாரண ேபாராட்டத்திேலா அல்ல  
ஜனநாயகப் ேபாராட்டத்திேலா ஈ பட யா . ஏற்ெகனேவ 
எம  இைளஞர்கள் ஆ தம் ஏந்திப் ேபாரா யவர்கள். 
மீண் ம் அவர்கள் ஆ தம் ஏந்தக்கூடாெதன்பைதேய நாங்கள் 
வி ம் கின்ேறாம். எனேவ, இந்த நிைலைமயில் அரசாங்கம் 
எங்க ைடய மக்களின் காணிகைள வி வித் க் 
ெகா ப்பேதா , அவர்க க்கான அரசியல் தீர்ெவான்ைற 

ன்ைவக்க ேவண் ெமன் ம் இந்த நாட் ல் இனிெயா  
த்தம் ஏற்படாதவா   நடந் ெகாள்ள ேவண் ெமன் ம் 

ேகட் , விைடெப கின்ேறன். நன்றி. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා 

 
[අ.භා. 5.00] 
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැනට ටික ෙව්ලාවකට ෙපර 

ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා ජාති හිෛතෂීකම ගැන ෙබොෙහොම 
උජාරුවට කථා කළා.  අද අපට ෙම්  නියම, නිෙයෝග ෙගෙනන්න 
සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඇත්ත වශෙයන්ම  එදා ෙම් අය කරපු 
ෙද්වල් නිසායි.  අද ඔය උජාරුවට කථා කරන මන්තීවරයා එදා  
"ජාතිෙය් පංචායුධය" කියලා කියාෙගන එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
සංවිධානෙය් කාර්යාලය ඉදිරිපිට බිම බුදියා ගත්තා; එතැන අවහිර 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කළා. ඒ වා ෙග් කටයුතු කිරීම නිසාම යුෙරෝපීය මත්ස්ය ෙවළඳාම 
පවා අපට අහිමි  වුණා. ඒවා අහිමි වීම නිසා ෙම් රට වක බදුවලින් 
ෙගන යන රටක් බවට පත් වුණා. විෙශේෂෙයන් එතුමන්ලාෙග් 
කටයුතු ඒ සඳහා බලපෑවා.  

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අද අපි ෙම්  නිෙයෝග, නියම 
විශාල පමාණයක් අනුමත කර ෙගන, මුදල් පනත් ෙකටුම්පත් 
හදාෙගන  කටයුතු කරන්ෙන් ඇයි? අපි රෙට් ජනතාවට 
ෙපොෙරොන්දුවක් වුණා, ෙම් රට වැටී ති ෙබන අගාධෙයන් ෙබ්රා 
ගන්නවා කියලා. කාලයක් තිස්ෙසේම ෙම් රෙට් රාජ්ය ආදායම 
වශෙයන් සියයට 10ක් තමයි තිබුෙණ්. දැනුත් තිෙයන්ෙන් 
එෙහමයි. අපිටත් ඒ තත්ත්වය ෙවනස් කර ගන්න තවම එච්චර 
ෙල්සි ෙවලා නැහැ. ඒ වාෙග්ම අපට  සියයට 90ක්ම තිෙබන්ෙන් 
බදු ආදායම්. රාජ්ය  ආදායෙමන් ෙනොෙවයි, බදු ආදායමින් තමයි 
ෙම් රට කර ෙගන යන්ෙන්.   රාජ්ය ආදායම ගැන කථා කරද්දී  
ශීලන්කන් එයාර් ලයින් එක  ගත්ෙතොත්  පසු ගිය කාලෙය් ආදායම් 
ලැබුවාද? නැහැ. එහි දවසක පාඩුව ෙකෝටි හතහමාරයි. එෙහම 
නැත්නම් මිලියන 85ට වැඩි පාඩුවක් දවසකට ඇති වුණා. 
අවුරුද්දක පාඩුව ෙකෝටි 3136ක්. ඒ විධියට රාජ්ය ආදායම 
කඩාෙගන වැටුණා. එදා අෙප් රාජ්ය  ආදායම සියයට  20ක්  
හැටියට තිබුණත්  පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් ඒක සියයට 10ට 
කඩා වැටුණා. ඒ නිසා රට  කරෙගන යන්න සිදු වුෙණ් බදු 
මුදල්වලින්.  ෙම් බදු මුදල්වලින් සියයට 20ක්  අය කරන්ෙන්  
සල්ලි  උපයන අයෙගන්. සියයට 80ක්ම අය කරන්ෙන් සල්ලි 
උපයන්ෙන් නැති පුද්ගලයන්ෙගන් වක බද්දක් ෙලස.  

රාජ්ය ආදායම අඩුවීමට ෙහේතු තවදුරටත් කථා කරනවා නම්, 
ලංකා විදුලිබල  මණ්ඩලය දවසකට ෙගවන ණය ෙපොලිය ලක්ෂ 
586ක්.  ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරෙය් ණය ෙගවන්න 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්  ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට ෙනොෙවයි, 
භාණ්ඩාගාරයට.  ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරය නිසා  මහා 
භාණ්ඩාගාරෙයන් දවසකට ෙගවන ණය ෙපොලිය ලක්ෂ පන්සියය 
ඉක්මවනවා. ෙම් බර සියල්ලම ෙම් රෙට් අසරණ අහිංසක 
ජනතාවෙග් ඇඟට තමයි  කඩා වැටී තිබුෙණ්. අපි ෙම්වා විසඳනවා 
කියලා ෙපොෙරොන්දු  ෙවලා තමයි  බලයට ආෙව්.  නමුත් අපට ෙම් 
පශ්නය එක අවුරුද්ෙදන් ෙදෙකන් විසඳා ගන්න විධියක් නැහැ.  
නමුත් දැන් ෙවන ෙකොට අපි ඒ සඳහා අවශ්ය සැලසුම් සකස් කර 
තිෙබනවා. ෙම් පශ්න විසඳනවා  කියලා අපි අෙනක් වැඩ ෙනොකර 
සිටිෙය්ත් නැහැ. ෙම් රජය බලයට පත් වුණා විතරයි, අන්ත අසරණ 
විධියට වැටී තිබුණු රට, අහිංසක ජනතාව ශක්තිමත් කරන්න අපි 
පියවර කිහිපයක් ගත්තා. අපි ෙදවරක් සිතුෙව් නැහැ; අවශ්ය තීන්දු 
ගත්තා.  

සැමන් ටින් එකයි, විෙශේෂ  බලපතය ගැනයි අද කථා කරනවා. 
නමුත් අපි  බලයට  ආපු ගමන්ම සැමන් ටිකක මිල  විශාල ෙලස 
පහළ බැස්සුවා. එයින් ෙම් රෙට් සැමන් පරිෙභෝජනය  පුදුම විධියට 
ඉහළ ගියා. සැමන් ෙමටික්ෙටොන්  29,000ක් හැටියට තිබුණ 
සැමන් පරිෙභෝජනය ෙමටික්ෙටොන් 49,000 දක්වා ඉහළ ගියා. ඒ 
කියන්ෙන් ඒෙකන් පෙයෝජනයක් රෙට් ජනතාව ලබා ගත්තා 
කියන එකයි.   

 අපි බලයට ආපු ගමන් රජෙය් ෙසේවකයාෙග් වැටුප රුපියල්  
10,000කින් වැඩි කරලා දුන්නා.  පසු ගිය පාලන කාලෙය් මිනිසුන් 
විඳපු දුක අපි දන්නවා. ඒ අයට ජීවත් ෙවන්න අමාරුයි. 
අතෙළොස්සක් ෙකෝටිපතිෙයෝ බිහි ෙවලා හිටියා.  යාළුෙවෝ, 
මිතෙයෝ දියුණු ෙවලා හිටියා.   

ගරු  විමල් වරවංශ  මන්තීතුමා දැන් ෙමතැන කථා කළා. 
එතුමාෙග් ෙනෝනාට ඉඩම්  හම්බ වුණු ඒවාෙග් විස්තර තිෙබනවා. 

ඒකට හිෙර් ගිෙය් නැහැ; හිෙර් යන්නත් බැහැ. මැණික් මලු 
හම්බෙවලා තමයි ඉඩම් ගත්ෙත්. ෙඩ්සි ආච්චිෙග්   ෙගදර මැණික් 
මලු තියලා ගියා.  ෙම්වා අලුත් කථා. ෙවන ෙහොරු ඇවිත් ෙගදර  
තිෙබන බඩු ටික උස්සාෙගන යනවා. ෙම් ෙහොරා ඇවිල්ලා මැණික් 
මල්ලක් තියලා ගිහින්! ඒෙකන් තමයි ඉඩම් අරෙගන තිෙබන්ෙන්. 
විමල් වීරවංශ මන්තීතුමාෙග් ෙනෝනාට ඉඩම්  තෑගි හම්බ වුණ  
ඒවා.  විමල් වීරවංශ මහත්මයා ජාතිෙය් පංචායුධය කියාෙගන 
ෙසොරකම් 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

කරලා,   ජනතාවෙග් සල්ලිවලින් ස්වාමීන්වහන්ෙසේලාට වාහන 
නිකම් දීලා අද  රිමාන්ඩ් එෙක් ඉඳිද්දී කථා කරනවා. ජනතාවට 
පශ්නය ෙවලා  තිෙබන්ෙන් විමල් වීරවංශ මහත්මයා රිමාන්ඩ් කළ  
එක  ෙනොෙවයි.  විමල් වීරවංශ මහත්මයා  ෙහට අනිද්දා ඇප 
අරෙගන එළියට  එයිද කියන එක තමයි ජනතාවට තිෙබන 
පශ්නය.   ආණ්ඩුව යහ පාලනය නම්,  ''ඩීල්'' ගහලාද  ෙමච්චර 
වැරදි කරපු විමල් වීරවංශ එළියට දාන්න ආණ්ඩුව ලෑස්ති 
ෙවන්ෙන් කියන එකයි ජනතාවට තිෙබන පශ්නය.  එම නිසා අපි 
විෙශේෂෙයන් කියනවා, - [බාධා කිරීමක්] ඔව්. ජනතාවට තිෙබන 
පශ්නය  ඒක තමයි. ජනතාවට පශ්නය තිෙබන්ෙන් ෙම් ෙහොරු 
අල්ලා ගත්තාම  ඇප අරෙගන එළියට දානවා මිස ෙහොරාට දඬුවම් 
ෙදන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි කියන එකයි. ජනතාව බලාෙගන 
ඉන්නවා, ෙම්  රට කාපු ෙහොරා, 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

නිවාස ඇමතිවරයා හැටියට ඉඳලා එක ෙගයක්වත් හදපු නැති 
ෙහොරා 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ඇප අරෙගන එළියට එයිද කියලා. ඒකයි පශ්නය. අෙප් ආණ්ඩුව 
බලයට ආපු ගමන් සමෘද්ධි සහනාධාරය ෙදගුණයක් කරලා, 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙනොසලකා අහිංසක සමෘද්ධිලාභීන්ට ජීවත් 
ෙවන්න අවස්ථාව සලසා දුන්නා. පාසල් දරුවාෙග් අතට සල්ලි  
දුන්නා, ඕනෑ තැනකින් ඇඳුම් ගන්න කියලා. අපි ජනතාවට සහන 
ෙදන්න කඩිනම් පියවර ගත්තා. ෙගොවියාට ෙපොෙහොර ටික ගන්න 
සල්ලි දුන්නා. තමුන්ට අවශ්ය ෙපොෙහොර ටික ෙගදර හදා ෙගන 
ෙහෝ කමක් නැහැ, කෘෂිකර්මයට පාවිච්චි කරන්න කියලා, අපි 
ෙගොවියා අතට සල්ලි ටික දුන්නා. බටහිර ගැතියි, බටහිර ගැතියි 
කිව්වාට අන්තිමට ෙපොෙහොර එන්ෙන් ෙකොෙහන්ද? ෙවන රටකින් 
ෙගෙනන ෙපොෙහොර ටික තමයි අන්තිමට ෙගොවියාට ගන්න සිද්ධ 
වුෙණ්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. මහෙපොළ ශිෂ්යත්ව අරමුදල වැඩි කරලා 
විශ්වවිද්යාල දරුවාෙග් අධ්යාපනය ශක්තිමත් කළා. වැඩිහිටි 
අයෙග්  ගිණුම්වල  ෙපොලිය වැඩි කරලා වැඩිහිටියාට බැංකුවලින් 
ලැෙබන ෙපොලී ආදායම ශක්තිමත් කළා. 

ගැබිනි මාතාවට ෙපෝෂණ මල්ලක් ලබා දුන්නා. ෙම්වා කෙළේ 
ක්ෂණික විසඳුම් වශෙයන්. දැන් අපට තිෙබනවා, ෙම් රෙට් 
ජනතාවට ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් විධියට දීර්ඝ කාලීන විසඳුම් 
හදන්න. එම නිසා අපට ඕනෑකම තිෙබනවා උපයන අයෙගන් බදු 
අය කරලා සියයට 80ක් ෙවලා තිෙබන දුප්පත් මිනිසුන්ෙගන් අය 
කරන බද්ද අඩුම තරමින් සියයට 50ටවත් අඩු කරන්න. ඒ සඳහා 
ආදායම් උපයන අයෙග් බද්ද වැඩි කිරීෙම් කමයක් හදා ගන්නට 
ඕනෑ. ආදායම උපයන අය ඒ අදාළ බද්ද ෙගවන කමෙව්දය 
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හදන්න අපි විවිධ කටයුතු කරනවා. අද ෙම් නිෙයෝග සහ 
නියමයන්වලින් සාකච්ඡා කරන්ෙන් ෙම්වාෙය් තිෙබන හිල් 
වහන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක ගැනයි.  

අපි ෙම් රෙට්  පැවැති VAT කමෙව්දය අනුගමනය කළා. එම 
කමෙව්දය හඳුන්වා දුන්ෙන් අපි ෙනොෙවයි. පසුගිය ආණ්ඩුව 
කාලෙය්යි VAT කමෙව්දය හඳුන්වා දුන්ෙන්. ෙතොග සහ සිල්ලර 
ෙවෙළඳාෙම් ලාභෙයන් VAT අය කරන කමය හඳුන්වා දුන්ෙන් 
අපි ෙනොෙවයි, පසුගිය ආණ්ඩුව කාලෙය්යි. අපි ඒ ආණ්ඩුෙව් 
තිබුණු ෙහොඳ ෙද්වල් අර ෙගන ඒ තුළින් පශ්න ටික විසඳන්න 
උත්සාහ කරනවා. අපිට අවශ්ය ෙද් අපි කරනවා. නමුත් එදා VAT 
එක හඳුන්වා ෙදන විට, එදා ව්යාපාරිකයාෙග් ලාභෙයන් VAT අය 
කර ගන්නා විට කවුරුත් එළියට බැස්ෙසේ නැහැ; පාරට බැස්ෙසේ 
නැහැ.  අපි ජනතාවට දීපු නිදහස  නැති කළ මිනිස්සුම, ඒ VAT 
ගහපු මිනිස්සුම අද එය ෙමෙහයවමින් අයුතු විධියට කටයුතු කරන 
බව අපි දකිනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, තව විනාඩි ෙදකක් තිෙබනවා. 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ව්යාපාරිකයන්ෙගන් අය කරන  VAT ෙකොෙහොමද ආදායමට 

එකතු කරන්ෙන්, එෙහම නැත්නම් විවිධ  ආදායම් උපයන 
අය ෙගන් බදු එකතු කරගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක ගැන 
තමයි අපි බලන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ඒෙක් 
පගතියක් ලබලා තිෙබනවා. 2015 ජනවාරිවල අපි ආණ්ඩුව ගන්න 
විට ඍජු ආදායම් බදු ෙගවන ව්යාපාරිකයන්ෙග් files  තිබුෙණ් 
කීයද? 694,000යි. නමුත් අද වන විට, පසුගිය අය වැය ඉදිරිපත් 
කරන විට 1,450,000ක් ඍජු බදු ෙගවන්නට පටන් අරෙගන 
තිබුණා. ඍජු බදු ෙගවන්නට පටන් ගන්නවා කියන්ෙන් අහිංසක 
මනුෂ්යයාෙගන් එකතු කරන වක බද්ද නැති කරන්නට පියවර 
ගන්නවා කියන එකයි.  පසුගිය කාලෙය් VAT පනවන්න 
යනෙකොට කථා කළා, ෛවද්ය පරීක්ෂණ ගාස්තුවලට VAT අය 
කරනවා; ෙබෙහත්වල ට VAT අයකරනවා කියලා. ඒ වාෙග් විවිධ 
කථා කිව්වා. අපි ජනතා හඬට කන් දීලා ෛවද්ය ගාස්තුවටයි, 
සැත්කෙමන් පසුව ෙරෝහෙල් කාමර ගාස්තුවටයි හැෙරන්නට 
ෙසෞඛ්ය ෙසේවෙය්  -ෙපෞද්ගලික ෙහෝ ෙව්වා- අෙනක් සියලුම 
ගාස්තුවලින්  VAT ඉවත් කරන නියමයක් ගැන තමයි  අද අපි 
කථා කරන්ෙන්.   

සමහර මන්තීවරුන් කියනවා ෙම් ආණ්ඩුව විවිධ  ෙවලාවට 
තීන්දු ෙවනස් කරනවා කියලා.  2015 ජනවාරි 08ෙවනි දා ෙම් 
රටට ලැබුණු පජාතාන්තවාදය තුළින් ෙම්ක තමයි අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්. ජනතාවෙග් හඬ තුළින් අපට ෙම්වා 
ෙවනස් කරන්නට පුළුවන් නම්, ජනතාවෙග් හඬට කන් ෙදන්නට 
පුළුවන් නම් ඒක තමයි අපි ලබපු පජාතන්තවාදය.  

ජනතා හඬට කන් ෙදන්න තියා අද විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා 
ඇතුළු කණ්ඩායමට මන්තීවරයකුෙග් හඬටවත් කන් ෙදන්නට 
බැරිව පැනලා දිව්වා, කියන ෙද් අහෙගන ඉන්ෙන් නැතිව. නමුත් 
අෙප් න්යාය ඒක ෙනොෙවයි. අපි ජනතා හඬට කන් ෙදනවා, 
ජනතාවට ෙවඩි තියන්ෙන් නැහැ; මරන්ෙන් නැහැ. මාධ්යෙව්දින් 
අපි ගැන ලිව්වා කියලා අපි ඒ අයව මහ මඟ මරා දමන්ෙන් නැහැ. 
අපි ඒ අය කියන ෙද්ට ඇහුම් කන් ෙදනවා. නමුත් අපි විපක්ෂයට 
කියනවා, ෙබොර දිෙය් මාළු අල්ලන්න ලැහැස්ති ෙවන්න එපා, 
ඒවාටත් අපි පියවර ගන්නවා කියලා. ඒ කියන්ෙන් අහිංසක 
ජනතාව රවටන්න එපා. 

හම්බන්ෙතොට ෙමොකක්ද වුෙණ්? ස්වාමීන් වහන්ෙසේලාට ගිහින් 
කිව්වා, "ඔන්න පන්සල් ටික ඉවරයි. පන්සල් ටික ෙඩෝසර් 
කරන්න හදන්ෙන්" කියලා. එෙහම කියලා ඒ අය භය ගැන්වූවා. 
අහිංසක මිනිසුන්ව ගිහින් භය ගැන්වූවා, "ඕෙගොල්ලන්ෙග් ඉඩම් 
ඉවරයි, ෙහට අනිද්දා වන විට ෙඩෝසර් එකක් ෙගනැල්ලා ෙම් 
පෙද්ශෙය් අක්කර 15,000ක් කාන්තාරයක් බවට පත් කරන්නයි 
ලැහැස්ති ෙවන්ෙන්" කියලා භය ගන්වලා ඒ අයව පාරට බැස්සුවා. 
ස්වාමීන්වහන්ෙසේලා දැඩි අපහසුතාවලට පත් වුණා; 
අඩන්ෙත්ට්ටම්වලට ලක් වුණා. ෙම්වාට වග කියන්නට ඕනෑ.   
ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් කණ්ඩායමට ෙම් පාපකර්මය ෙගවන්න සිදු 
ෙවනවා.   ස්වාමීන් වහන්ෙසේලාට ෙබොරු කියලා රවටලා පාරට 
බස්සවලා ආගමට සිදු කළ හානිෙය් පව් ෙගවා අවසන් කරන්නට 
හිර ෙගවල් එකක  ෙනොෙවයි,  හිර ෙගවල් හතක හිටියත් 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් අයට  බැරි ෙවනවා කියන කාරණයත් 
විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
 

[අ.භා. 5.10] 
 
ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා (ඉඩම් රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ாி. பி. ஏக்கநாயக்க - காணி இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
(The Hon. T.B. Ekanayake - State Minister of Lands) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින සාකච්ඡාවට භාජනය 

කරන නියමයන් සහ නිෙයෝග අතර  2014 අංක 38 දරන ඉඩම් 
(සන්තකය පැවරීම සීමා කිරීෙම්) පනතට අදාළ නියමය යටෙත් 
2013.01.01සිට ඉඩම්වල අයිතිය විෙද්ශිකයන් ෙවත 
සින්නක්කරව පැවරීම සම්පූර්ණෙයන් අෙහෝසි ෙකෙරනු ඇත. 
එෙසේ වුවද උපරිම අවුරුදු 99ක කාලයක් සඳහා බදු කුලී පදනම 
මත විෙද්ශිකයන්ට ඉඩම් ලබා ගැනීෙම් හැකියාව ෙමම පනත 
යටෙත් ඇතුළත් වුවද, එහිදී සියයට 15ක ඉඩම් බදුකරණ බද්දක් 
අය කිරීෙම් කටයුත්ත ෙම් පනතට ඇතුළත් කර ඇත. ෙමම පනත 
බලාත්මක වීමට ෙපර විෙද්ශිකයන්ට ඉඩම් සින්නක්කරව ලබා 
ගැනීෙම්දී බාධාවක් ෙනොවූ අතර ඔවුන් සියයට සියයක බද්දකට 
පමණක් යටත් වීය. බදු දීෙම්දී නිශ්චිත කාලසීමාවක් ෙහෝ අමතර 
බද්දක් අය ෙනොවීය.  

2016 අය වැය මඟින් විෙද්ශීය ආෙයෝජකයන් දිරිමත් කිරීෙම් 
අරමුණින් 2010.01.01 දින සිට කියාත්මක වන සියයට 15ක බද්ද 
ඉවත් කිරීමට ෙයෝජනා කරන අතර, ෙමම ෙයෝජනාව කියාත්මක 
කිරීම සඳහා අවශ්ය පතිපාදන ඇතුළත් කර ඉඩම් (සන්තකය 
පැවරීම සීමා කිරීෙම්) පනත යටෙත් නියමය නීති සම්පාදන 
සම්පූර්ණ කිරිම සඳහා ඉහත අතිවිෙශේෂ ගැසට් පතය 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය සඳහා අද දින ඉදිරිපත් කරන ෙම් 
ෙමොෙහොෙත්දී, ෙම් සඳහා කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය ලැබී 
ඇති බවත් දන්වනු කැමැත්ෙතමි. 

ලංකාෙව් ඉඩම් පරිහරණය විවිධ ක්ෙෂේත යටෙත් තිෙබනවා. 
රජෙය් ඉඩම්, පරිසර අමාත්යාංශයට අයිති ඉඩම්, මහවැලි 
අධිකාරියට අයිති ඉඩම්, ඉඩම් පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් සභාවට 
අයිති ඉඩම්, ෙවරළ සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයිති ඉඩම්, 
වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව යටෙත් වන සංරක්ෂකතුමාට 
අයිති ඉඩම් ආදී වශෙයන් විවිධ මට්ටෙම් ඉඩම් තිෙබනවා. ඉඩම් 
කළමනාකරණය කිරීම හා ආෙයෝජකයන් ෙවත ඉඩම් පැවරීම 
පිළිබඳ කාරණය සම්බන්ධෙයන්  විෙශේෂෙයන්ම විපක්ෂය, ඒ 
වාෙග්ම බහුජන සංවිධාන හා ෙවනත් සංවිධාන විසින් විවිධ 
මට්ටෙම් ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා.  විෙද්ශිකයන්ට 
සින්නක්කර ඉඩම් ලබා දීෙම්දී  විෙශේෂෙයන්ම ගාල්ල 
දිස්තික්කෙය්, මාතර දිස්තික්කෙය්, ෙවනත් දිස්තික්කවල මුහුද 
ආසන්නෙය් ඇති අතිවිශාල  ඉඩම් ෙම් අය ලබා ගැනීමත් එක්ක 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ලාංකිකෙයකුට ඒ ඉඩම ලබා ගැනීම සඳහා අනුගත වී තිබුණු 
අවසරය ඉවත් ෙවලා තිබුණා.  ඒ නිසා තමයි  ඉඩම් (සන්තකය 
පැවරීම සීමා කිරීෙම්) පනෙත් 3 (2) වගන්තිය යටෙත් අංක 
1992/10 හා 2016.11.08 දිනැති අතිවිෙශේෂ  ගැසට් නිෙව්දනයට  
කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය ලබා ෙගන අද දින ෙමම නියමය 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර අනුමත කර ගැනීමට කටයුතු කර 
තිෙබන්ෙන්.   

ඉඩම් අමාත්යාංශය පසු ගිය කාලෙය් ජයභූමි, ස්වර්ණභූමි 
වාෙග්ම විවිධ මට්ටෙම් සින්නක්කර ඔප්පු ලබා දුන්නා. අපි එය 
තවත් ශක්තිමත් කිරීමක් විධියට -බදු කමය තුළ ෙනොව- හැමටම 
සින්නක්කර ඔප්පුවක් ලබා දීෙම් යම් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ෙම්  කාරණාව සම්බන්ධෙයන් 
එම පනතට  අපි යම් යම් වගන්ති ඇතුළත් කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙමොකද, 
සමහරු ෙම් අනවසර ඉඩම්,  එෙහම නැත්නම් තාවකාලික බලපත  
යටෙත් තිෙබන ඉඩම් පවත්වාෙගන ගිහිල්ලා  සින්නක්කර 
ඔප්පුවක් හම්බ වුණාම ඒක අෙළවි කිරීම සඳහා කටයුතු කරනවා. 
ෙමොකද, ඒ ඔප්පුවත් එක්ක ඉඩමට වටිනාකමක් ලැෙබනවා; ඒකට 
ගුණාත්මක තත්ත්වයක් ලැෙබනවා. එම නිසා ෙමයට යම් 
සංෙශෝධන ඇතුළත් කිරීම සඳහා අප ෙයෝජනා කර තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "මිනින්ෙදෝරු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඇෙමරිකානු සමාගමකට ඉඩම් මැනීම සඳහා 
බලය ලබා ෙදනවා"යි කියන කාරණයක් පිළිබඳව පසු ගිය දවස්වල 
සාකච්ඡාවට භාජනය වුණා. මා ඒ ගැන පැහැදිලි කළ යුතුයි. ඒ 
පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම සඳහා ශී ලංකා මිනින්ෙදෝරු 
ෙදපර්තෙම්න්තුෙව් සර්ෙව්යර්  ජනරාල්තුමා විසින්  රජෙය් 
මිනින්ෙදෝරු සංගමෙය් සභාපති ෙවත ඉදිරිපත් කරපු ලිපියක් අද 
මම ඔබතුමා ෙග් අනුමැතිය යටෙත් ෙම් ගරු සභාෙව්  සභාගත* 
කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එහි අන්තර්ගතය පිළිබඳව 
සියලුෙදනාෙග් දැන ගැනීම සඳහා ෙකටිෙයන් සඳහන් කිරීමට මා 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. සර්ෙව්යර් ජනරාල්තුමා යවපු ලිපිෙය් 
කියනවා,  "එම ලිපිෙයහි සඳහන් කර ඇති පරිදි මිනින්ෙදෝරු 
ෙදපර්තෙම්න්තුව කිසිදු ෙලසකින් ඇෙමරිකානු සමාගමකට ෙහෝ 
ෙවනත් කිසිදු සමාගමකට පැවරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් ෙනොමැති බව 
පථමෙයන් සඳහන් කිරීමට කැමැත්ෙතමි. ෙකෙසේ ෙවතත් ඔබ 
ලිපිෙය් සඳහන් සමහර කරුණු මෙග්  විෂය පථයට පරිබාහිර ඒවා 
බැවින්  අදාළ කරුණු  සඳහා පමණක් පිළිතුරු ලබා දීමට කටයුතු 
කරමි.  ෙමම අවස්ථාව වන විට මිනින්ෙදෝරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
මුහුණ පා තිෙබන අභිෙයෝග හා ඒවාට අප විසින් ෙගන ඇති කියා 
මාර්ගත්, අපෙග් පාරිෙභෝගික ආයතන විසින් ෙගන ඇති විකල්ප 
කියා මාර්ගත්, මිනින්ෙදෝරු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඉදිරි පැවැත්ම 
තහවුරු කිරීම සඳහා අපෙග් වගකීම පිළිබඳවත් පැහැදිලි කිරීම්ද, 
ඔබෙග් ලිපියට පිළිතුරු වශෙයන් ෙමහි සඳහන් කරමි." කියලා.  

විෙශේෂෙයන් ඉඩම් මැනීම ෙපෞද්ගලික අංශයට පැවරීම 
මෑතකදී සිදු ෙනොවූ අතර අතීතෙය් ආරම්භව කාලානුරූපීව වැඩි 
ෙවමින් පැවත ආ කටයුත්තක් බව සඳහන් කරනු කැමැත්ෙතමි. 
ඉඩම් පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් සභාවට පැවරුණු ඉඩම් මැනීෙම් 
අවශ්යතාවක් තිබුණද ඒ කටයුතු මන්දගාමීව සිදුවීම නිසා ඉඩම් 
පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් සභාව භුක්ති විඳින ඉඩම්වලට ඔප්පුවක් 

ලබා දීෙම්දී එහි  මිනුම් කටයුතු පමා වීම නිසා  ඔප්පු ලබා දීෙම්දී 
යම් කිසි පමා වීමක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් ශී ලංකා 
මහවැලි අධිකාරියට අයත් ඉඩම් මැනීම ෙම් වන විටත් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් බැහැරව මුළුමනින්ම ෙපෞද්ගලික අංශය 
විසින් සිදු කිරීම එක උදාහරණයක් විධියට අපට ෙපන්වා ෙදන්නට 
පුළුවන්.  

විෙශේෂෙයන්  ඉඩම් ෙකොමසාරිස් ජනරාල් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
මඟින් ෙම් වන විටත් ඊ-ස්ලිම්ස් නම් වැඩසටහන මඟින් රජෙය් 
ඉඩම්වල මායිම් චන්දිකා තාක්ෂණය හා ෙතොරතුරු තාක්ෂණය 
භාවිතෙයන් එක් රැස් කර ඉඩමක සරල සටහන් සකස් කරෙගන ඒ 
මඟින් දීර්ඝ කාලීන බලපතයක් ලබා දීෙම් මූලික කටයුතු 
කියාත්මක කිරීමත් ආරම්භ වී තිෙබනවා. අධිෙව්ගී මාර්ගවල 
සැලසුම් හා අත්පත් කරගැනීෙම් මැනුම් හැර මාර්ග සංවර්ධන 
අධිකාරියට ඉඩම් අත්පත් කරගැනීම් කාර්යක්ෂම කිරීම සඳහා -
වඩා ඉක්මන් කිරීම සඳහා- ෙටන්ඩර් පටිපාටිය අනුගමනය 
කරමින් ෙපෞද්ගලික අංශය මඟින් එය කරවා ගැනීම සඳහා 
කියාත්මක කරන්න අවශ්ය කටයුතු සකස් කරලා තිෙබනවා.  

ලංකාෙව් පැරණිම ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් විධියට මිනින්ෙදෝරු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඒ ෙයෝජනාවලියත් එක්ක, පසු ගිය කාලෙය් 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන කාරණා පිළිබඳව සැලකිල්ලට ෙගන 
මිනුම්පතිතුමා ෙම් පිළිබඳව පැහැදිලි සවිස්තර විස්තරයක් ඉදිරිපත් 
කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඉඩම් ෙතොරතුරු දත්ත පද්ධතියක් 
සකස් කිරීම හා ඉඩම් මැනීම වඩාත් කාර්යක්ෂම කිරීම සඳහා 
ෙකොරියානු ජනරජෙය් ඉඩම් කළමනාකරණ ආයතනය වන LX 
ආයතනය සමඟද සංවාදයකට එළඹ ඒ සඳහා ව්යාපෘති 
ෙයෝජනාවලියක් සකස් කිරීම සඳහා එම ආයතනෙය් කණ්ඩායම් 
පැමිණ අධ්යයන සිදු කර ඒ පිළිබඳ වාර්තාවක් ෙම් වන විටත් 
සකස් කරමින් පවතින බව සඳහන් කරනු කැමැත්ෙතමි. එම 
වාර්තාෙව් නිර්ෙද්ශයන් අනුව ෙකොරියානු රජෙය් තාක්ෂණික 
සහායද ඇතිව අවශ්ය ඉදිරි වැඩපිළිෙවළක් සකස් කර ගැනීමටද 
හැකියාව ඇති බව සඳහන් කිරීමට කැමැතියි. 

ජාතික අවශ්යතාවන් ෙලස ෙමම මැනුම් වෘත්තිය පිළිබඳව 
අපට නැවතත් සිතා බැලීම අවශ්යයි. එහි කාලය පිළිබඳවත්, එහි 
ගුණාත්මක සහ විද්යාත්මක හර පද්ධතිය නියමානුකූලව 
කියාත්මක කිරීම අත්යවශ්යයි. ජාතික අවශ්යතාවන් ඉටු ෙනොකරන 
හා නිසි ඵලදායීතාවක් ෙනොමැති ෙදපාර්තෙම්න්තුවකින් රටට 
වැඩක් ෙව්දැයි යන්න ඉහළ පරිපාලනෙය් මතය වී ඇති බව 
මිනින්ෙදෝරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙලස ඉදිරිපත් කර ඇති 
ෙයෝජනාවලට ලැෙබන පතිචාර හා එම පතිචාර හා එම ෙයෝජනා 
ෙවනුවට විකල්ප විසඳුම් ඉදිරිපත් කිරීම තුළින් පැහැදිලි ෙව්. 

ඈත අතීතෙය් පටන් පැවත එන වැඩසටහන් තුළම රැඳී සිටීමට 
උත්සාහ කිරීම තුළ ෙනොව අලුත් කියාමාර්ග සහ නව විද්යාත්මක 
හා තාක්ෂණික වැඩි දියුණු කිරීම් සහ එම ක්ෙෂේතය තුළ නිලධාරින් 
පුහුණු කිරීම් තුළින් කියාත්මක කිරීම තුළ ෙම් වැඩපිළිෙවළ වඩාත් 
කාර්යක්ෂම කිරීමට හැකි වන්ෙන්ය කියන එක තමයි පී.එම්.පී 
උදයකාන්ත සර්ෙව්යර් ජනරාල්තුමා පැහැදිලි කරලා තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට විනාඩියක කාලයක් තිෙබනවා. 
 
ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා 
(மாண் மிகு ாி. பி. ஏக்கநாயக்க) 
(The Hon. T.B. Ekanayake) 
2008 අංක 14 දරන කෙමෝපාය සංවර්ධන ව්යාපෘති පනත 

යටෙත් කියාත්මක කරන වැඩ පිළිෙවළ සඳහා -විෙශේෂෙයන් ඉඩම් 
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[ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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(සන්තකය පැවරීම සීමා කිරීෙම්) පනෙත් 3(2) වගන්තිය යටෙත් 
ෙම් නීති පතිපාදන සම්පූර්ණ කිරීම සදහා- අතිවිෙශේෂ ගැසට් 
පතෙය් පළ කරනු ලැබූ නියමය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය 
සඳහා ඉදිරිපත් කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා. 

 
[අ. භා. 5.20] 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අප ඉදිරිෙය් තිෙබන විවිධ 

නිෙයෝග අතර තිෙබන බදු නිෙයෝග කිහිපය සම්බන්ධ කරෙගන 
මම ෙම් කාරණය කියන්න කැමැතියි. අද ෙකොයි තරම් අයුතු ෙලස 
බදු බර පැටෙවනවාද කිව්ෙවොත්, සියයට 85ක් වක බදු ෙලසත්, 
සියයට 15ක් සෘජු බදු ෙලසත් අය කරන තැනට පත් වී තිෙබනවා. 
අය වැය ෙල්ඛනය හරහා එය සිදු කරන්න කටයුතු කරලා 
තිෙබනවා. 

ෙමහි පතිඵලයක් වශෙයන් තමයි උද්ධමනය ෙදසැම්බර් 
මාසෙය් සියයට 4.2කට වැඩිෙවලා තිෙබන්ෙන්. උද්ධමනය වැඩි 
ෙවනවා කියන්ෙන් ජීවන වියදම් බර වැඩි ෙවනවා; ෙපොලිය වැඩි 
කරන්න ෙවනවා. ඊළඟට නිෂ්පාදන වියදම් වැඩි කරන්න ෙවනවා. 
ආර්ථිකය  මන්දගාමී වීමට ඒක එක ෙහේතුවක් ෙවනවා. ඉතින්  අද 
බදු බර ඇත්තටම  දරා ගන්න බැරි මිනිසුන් මත වැටිලා තිෙබනවා. 
ඔබතුමා දන්නවා ඇති, ආබාධිත සංගමෙය් පධානියා හැටියට 
ඉන්න ආචාර්ය අජිත් සී.එස්. ෙපෙර්රා මහතා ගැන. එතුමා 
ආබාධිතෙයක් හැටියට අද ෙරෝද පුටුෙව් ඉඳෙගන ෙමෙහයවීමක් 
කරනවා. එතුමා මට දුන්නා සටහනක්. ඒ සටහන අනුව මම ෙම් 
සභාවට ඉදිරිපත් කළ යුතු ෙදයක් තිෙබනවා. බදු බර ඇත්තටම 
වැෙටන ෙම් ආබාධිත, අන්ධ නැත්නම් විවිධාකාර ෙලස තමන්ෙග් 
සාමාන්ය කටයුතු කරගත ෙනොහැකි මිනිසුන්ෙග් පමාණය 
ජනගහනෙයන් සියයට 20ක් බව එතුමා ෙපන්නුම් කරනවා.  
ආබාධ සහිත ෙම් පුද්ගලයන්  ෙම් බදු ඔක්ෙකෝටම අද යට ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ අතර ඉතා වයස්ගත පුද්ගලයන්ද ෙම් බදුවලට යට 
ෙවනවා; අඩු ආදායම් ලබන පුද්ගලයන්ද ෙම් බදුවලට යට 
ෙවනවා.  වැට්, නිෂ්පාදන බදු, සුරාබදු කියන හැම බද්දකටම යට 
ෙවනවා. ඒ නිසා ඔහු මට ෙයෝජනා කරනවා ෙමන්න ෙමවැනි 
ෙයෝජනාවක් පාර්ලිෙම්න්තුව ඉදිරිෙය් තබන්න කියලා. ඒ තමයි 
"වයස අවුරුදු 85 ඉක්මවූ සහ මරණාසන්නව බරපතළ ෙලස 
ෙරෝගීව සිටින සහ සුෂුම්නා අනතුරු, පූර්ණ අන්ධභාවය වැනි 
ෙවනස් ෙනොවන පබල කායික ආබාධ ෙහේතුෙවන් රැකියා අහිමිව 
ගිය තම පැවැත්ම සඳහා බැංකු අනුමැතියකින් ස්ථාවර තැන්පතු 
මඟින් ෙහෝ ආදායම් ලබන උදවියෙග් එම ආදායම්වලින් බදු ගැනීම 
අත්හිටුවන්න." කියන ෙයෝජනාවයි එතුමා ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. ෙම් 
ෙයෝජනාව මම අෙප් මුදල් ඇමතිතුමා ෙවත ෙයොමු කරන්න 
කැමැතියි. ඇත්තටම අද යාචකෙයොත් බදු ෙගවනවා.   

ෙම් ෙයෝජනාෙව් පධාන වශෙයන්ම තිෙබන්ෙන් යම් ස්ථීර 
තැන්පතුවක් නැත්නම් ෙපොඩි ආදායමක් තිෙබනවා ඒ අයෙග් 
ෙරෝගී තත්ත්වයන් යටෙත් ජීවත් ෙවන්න; මහලු වයෙසේ ජීවත් 
ෙවන්න. ඒ එන සුළු ආදායම, අඩු ආදායම නැත්නම් ආදායම් හිඟ 
තත්ත්වය කියන ෙම් හැම තත්ත්වයකින්ම ඉන්න අයෙගන්  බදු 
ගැනීෙම් ෙම් විශාල අයුක්තිය විසඳා ෙදන ෙලස  ෙම් 
ආබාධිතයන්ෙග් සංගමය ඉල්ලා සිටිනවා.  

මීළඟට මම ෙපන්වන්න කැමැතියි, ආනයන හා අපනයන 
(පාලන) පනත යටෙත්  නිෙයෝගයකුත් අද තිෙබනවා. අද 
ෙවනෙකොට  ෙම් ආණ්ඩුව යටෙත් අෙප් අපනයනය සැලකිය යුතු 
විධියට අඩුෙව් ගන යමින් තිෙබනවා. ගිය අවුරුද්ෙද් අපනයනය 
සියයට 5.6කින් අඩුෙවලා තිෙබනවා. ෙම් අවුරුද්ෙද් අපනයනය 
සියයට 3කින් පමණ අඩුෙවලා තිෙබනවා කියන එකයි මම 
කරුණු අනුව ෙහොයා ගත්ෙත්. ඒ අනුව  ෙම් අපනයනය අඩුවීෙම් 
ෙල්ඛනය ෙදස බැලුවාම 2015 ජනවාරි සිට සැප්තැම්බර් දක්වා  
ගැළපුම් මාස කිහිපය හැටියට අප ගත්ෙතොත් අපනයනය ෙඩොලර් 
මිලියන 8,005යි. 2016 ජනවාරි හා සැප්තැම්බර් අතර ඉපයීම 
ෙඩොලර් මිලියන 7,762.9යි. එතෙකොට ෙම් 2015 මුල් මාස 9 සිට 
2016 මුල් මාස 9 ෙවනෙකොට සියයට 3කින් අඩු ෙවලා තිෙබනවා.  
අනිත්  ෙවනස් ෙවනස් අංශ ෙවන ෙවනම බැලුෙවොත්, ඒ හැම 
එකකම ෙම් හිඟය තිෙබනවා. ෙවෙළඳ ෙශේෂය පියවා ගැනීමට 
ඇත්තටම උදව් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම් ෙපේෂණයන්. ඒ කියන්ෙන් 
විෙද්ශගතව රැකියා කරන මිනිසුන්ෙග් ෙපේෂණයන්වලින් තමයි 
ෙම් තත්ත්වය යන්තම් ෙබ්රාෙගන තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම 
සංචාරක ව්යාපාරෙයන් එන්නා වූ ආදායම තුළිනුයි. 

අෙප් රුපියෙල් වටිනාකම අවුරුදු 10ක් තුළ, ඒ කියන්ෙන් 
2005 ඉඳලා 2015 දක්වා රුපියල් 30කින් අඩුෙවලා තිෙබනවා. 
නමුත් ෙම් අවුරුදු ෙදක තුළ රුපියෙල් වටිනාකම රුපියල් 21කින් 
අඩුෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකක්ද එහි අවසාන පතිඵලය? අෙප් ණය 
බර ගිය අවුරුද්ෙද් රුපියල් මිලියන 285කින් වැඩිෙවලා 
තිෙබනවා. ඒක ෙම් අවුරුද්ෙද්  ෙදගුණයක් ෙවලා ෙවලා 
තිෙබනවා. රුපියෙල් වටිනාකම අඩුවීෙම් විපාකය නිසා රුපියල් 
බිලියන 400ක් පමණ අෙප් ණය බරට එකතු ෙවලා තිෙබනවා. 
ඇත්ත අර්ථය ගත්ෙතොත්, රුපියල් බිලියන 400ක් කියන්ෙන්, 
මිලියනවලින් නම් රුපියල් මිලියන හාරලක්ෂයක පමණ මුදලක්. 
ඇත්තටම ෙමවැනි ආර්ථික අසමත්භාවයක් මීට ෙපර ෙම් රෙට් 
ඉතිහාසෙය් ෙනොතිබුණු බව අපි සලකන්න ඕනෑ. චන්දිකා 
මැතිනියෙග් කාලෙය්; එදා ඍණ ආර්ථිකයක් පැවැති කාලෙය්වත් 
රුපියෙල් වටිනාකම ෙම් විධියට වැටිලා, අෙප් ණය බර ෙම් 
විධියට වැඩි වීමට ෙහේතු වුෙණ් නැහැ. 

ෙම් අතර, යන ගමන් කියාෙගන යන්න ඕනෑ කාරණයක් 
තිෙබනවා. උද්ධමනය වැඩි ෙවනවා, ජීවන වියදම වැඩි ෙවනවා. 
ඒ නිසා කම්කරුවන්ෙග් සහ විවිධ  ෙසේවකයින්ෙග් ඉල්ලීම් වැඩි 
ෙවනවා. එම ඉල්ලීම් වැඩි වීමත් එක්ක ඔවුන් ෙසේවෙය් ස්ථිර 
කිරීෙම් ඉල්ලීම් එනවා. වැඩ තිබුෙණොත් පමණක් එදාට 
manpower ෙසේවකයින්ට වැඩ ෙදනවා. ඒ මිනිස්සුන්ට කිසියම් වූ 
ස්ථාවරත්වයක් නැහැ. ඒ මිනිසස්ුන්ට ලැබිය යුතු දීමනා සියල්ල 
ලැෙබන්ෙන්ත් නැහැ. ඒ නිසා අපට ස්ථිර පත්වීමක් ෙදන්න කියලා 
ඒ ෙගොල්ෙලෝ ඉල්ලනවා. දැන් ඒ ෙවනුෙවන් Sri Lanka Telecom 
ආයතනය තුළ අරගළයක් කියාත්මක ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලෙය් සිටින manpower ෙසේවකයන්ෙග්ත් එවැනි 
අරගළයක් තිෙබනවා. ඊෙය් Sri Lanka Telecom සමාගෙම් 
manpower ෙසේවකයින් 37ෙදෙනක් අත් අඩංගුවට අරෙගන 
රිමාන්ඩ් කරලා තිෙබනවා. ඒ ෙගොල්ලන් රිමාන්ඩ් කරන්න ෙහේතු 
වුෙණ් ෙමොකක්ද? Sri Lanka Telecom සමාග ෙම් ෙසේවකයින්ෙග් 
වෘත්තීය සමිති කටයුතු වාරණය කිරීම සඳහා ෙපොලීසිය උසාවි 
නිෙයෝගයක් ලබාෙගන තිබීමයි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙපළපාළි නැවැත්වීම සඳහා ෙපොලීසිය උසාවි නිෙයෝගයක් 

ලබාගන්නවා. ඒ වාෙග්ම විෙරෝධතාවන් නවත්වන්න, උද්ෙඝෝෂණ 
නවත්වන්න, ඒ වෙග් වෘත්තීය සමිති කටයුතු නවත්වන්න. 
අධිකරණයකට වෘත්තීය සමිති කටයුතු වාරණය කරන්න පුළුවන් 
නම්, ඇස් ෙදක වහෙගන ෙම් රෙට් මූලික අයිතිවාසිකම් 
සියල්ලක්ම අවලංගු කරන්න පුළුවන්. ෙම් හැම ෙදයක්ම එකින් 
එක බැඳිලා තිෙබනවා කියලා තමයි මම ෙම් ෙවලාෙව් හිතන්ෙන්. 
ෙසේවකයින්ෙග් උද්ෙඝෝෂණ ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්, ෙමවැනි 
විෙරෝධතාවන් ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්, උද්ෙඝෝෂණ ඇති ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් මූලික වශෙයන්ම ෙම් රෙට් ජීවන වියදම් බර 
වැඩිවීමත් එක්කයි. ඒ වාෙග්ම උද්ධමනය ඉහළ යෑමත් එක්කයි. 
මුදල් ඇමතිතුමාෙග් දක්ෂතාව, අගමැතිතුමාෙග් දක්ෂතාව තමයි 
ෙම් පරිහානිෙයන් ෙපන්නුම් කරන්ෙන්. 

අද මුදල් ඇමතිතුමා ගැන කියැවුණා. ෙලෝකෙය් ඉන්න ෙහොඳම 
මුදල් ඇමතිතුමා හැටියට එතුමාව පිළිෙගන තිෙබනවා කියලා 
කිව්වා. ෙම් පවෘත්තිය එක් ෛවශ්යාවක් අහෙගන සිටියා. ඒ 
ෛවශ්යාව කිව්වා, "හහ්! එයා ෙහොඳම මුදල් ඇමති නම්, එෙහම 
නම් මම කන්යාවක්" කියලා. මම ෙම් කථාව විහිළුවට කිව්ව 
ෙදයක්, කාටූනයක තිබුණු ෙදයක්. නමුත්, මම ෙම් ෙවලාෙව් ඒ 
කථාව කිව්ෙව්, ෙහොඳම මුදල් ඇමතිවරයා යටෙත් රුපියෙල් 
වටිනාකම ෙමච්චර වැෙටන්න පුළුවන්ද කියන පශ්නය පැනනඟින 
නිසයි. ණය බර ෙමච්චර වැඩි වුණු රටක ෙම් මුදල් ඇමතිවරයා 
ෙලෝකෙය් ෙහොඳම මුදල් ඇමතිවරයා වීම එක්තරා විමතියකට 
කාරණයක්. Fiscal Consolidation කියන්ෙන් නිවැරදි ෙලස අය 
වැය balance කිරීමයි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ලබාදුන් කාලය අවසානයි. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒක ෙහොඳින්ම කරන ෙකොට, ෙලෝකෙය් තිෙබන grading ෙදන 

සියලුම ආයතන, ඒ වාෙග්ම විවිධ පිළිගැනීම් කරන ආයතන 
ෙබොෙහොම කැමැතියි. ඒ නිසා ෙම් රෙට් වර්ධනය බාලවීම, ඒ නිසා 
ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් වියදම් කැපීම, ඒ නිසා ෙම් රෙට් බදු බර 
වැඩිවීම, ඒවා ඒ අය අනුමත කරන නිසා තමයි ෙම් වෙග් 
තත්ත්වයන් ලබාදී තිෙබන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
මම හිතන්ෙන්, මට ලබා දී තිෙබන කාලය අවසන්. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔව්, දැන් කාලය අවසන්. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙහොඳයි. මට කාලය ලබාදීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 

ෙවනවා.  

අවසාන වශෙයන් ෙම් ගරු මන්තීතුමන්ලාට මා ෙමෙසේ 
කියනවා.  ඔබතුමන්ලා 27වැනිදා නුෙග්ෙගොඩට එන්න. 27 වැනිදා 
නුෙග්ෙගොඩට ඇවිල්ලා එතැනට එකතුවන ජනතාවෙග් පකාශය, 
හැඟීම, ඔවුන්ෙග්  උද්ෙඝෝෂණය ගැන ෙපොඩ්ඩක් සංෙව්දී ෙවන්නය 

කියලා ඔබතුමන්ලා සියලු ෙදනාෙගන්ම ඉල්ලනවා. ෙම් 27වැනිදා 
විය හැකි ඒ මහා ජනතා සන්නිපාතය පිළිබඳ නපුරු හීනයක් දැකපු 
කලක ෙමන් ඇවිස්ෙසන්නට එපායි කියලා ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ගරු 
මන්තීවරුන්ට ආයාචනා කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා  මන්තීතුමා. 

 
[பி.ப. 5.31] 

 
ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, காணி 

(பராதீனப்ப த்தல் மீதான கட் ப்பா கள்) சட்டத்தின் கீழான 
கட்டைள சம்பந்தமாக உைரயாற் வதற்கு 
வாய்ப்பளித்தைமக்கு த ல் உங்க க்கு நன்றி ெதாிவிக்கக் 
கடைமப்பட் க்கின்ேறன். குறிப்பாக, ஏற்ெகனேவ 
ெவளிநாட்டவர்க க்கு நம  காணிகைள விற்ப  ெதாடர்பில் 
விதிக்கப்பட் ந்த வாி லங்கைளத் தி த் தல் அல்ல  
அத டாக ெவளிநாட்டவர்க க்கு காணிகைள 
விற்க யாத ஒ  சூழ்நிைலைய உ வாக்குதல் ெதாடர்பாக 
இன்ைறய விவாதம் இடம்ெப கின்ற  என்ற வைகயில் 
இதைன நாங்கள் ஆதாிக்க ேவண் யவர்களாக 
இ க்கின்ேறாம். அேதேநரம் இந்தச் சட்டத்தின் கீழான 
கட்டைள அ க்கு வ வதற்கு ன்பதாக 2004ஆம் 
ஆண் ந்  2012ஆம் ஆண்  வைரயான காலப்பகுதியில் 
100 த வாியிைனச் ெச த் வத டாக 
ெவளிநாட்டவர்க க்குக் காணிகைள விற்க ம் என்ற 
நிைலப்பாட் ன்கீழ் கடந்த ஆட்சிக்காலத்தில் பல நிலங்கள் 
விற்கப்பட் ப்ப  இந்தச் சந்தர்ப்பத்திேல 
நிைன கூரத்தக்க . ஆனால், இந்த ஆட்சியில் அதில் ஒ  
மாற்றத்ைதக் ெகாண் வந்தி ப்ப  வரேவற்கத்தக்க . 
இ ந்தேபாதி ம் சில நிபந்தைனகளின் அ ப்பைடகளில் 
ெவளிநாட்டவர்க க்குக் காணிகைள விற்கக்கூ ய 
சந்தர்ப்பங்கள் திய நைட ைறயி ம் இ க்கின்றன. 49 
சத த பங்குகைள ெவளிநாட் க் கம்பனிகள் 
ைவத்தி க்குமிடத்  அந்த ெவளிநாட் க் கம்பனிகள் 
காணிகைளக் ெகாள்வன  ெசய்யக்கூ ய அல்ல  lease - 
குத்தைக அ ப்பைடயிேல காணிகைளப் 
ெபற் க்ெகாள்ளக்கூ ய நைட ைறகள் காணப்ப கின்றன. 
எனேவ, இச்சந்தர்ப்பத்தில் காணி அைமச்சர் மாண் மிகு 
ேஜான் அமர ங்க அவர்கள் இந்த சைபயில் இ ப்பதன் 
காரணமாக அவர  கவனத்ைத ம் ெப ம்ெபா ட்  நான் 
இந்தக் காணி சம்பந்தமாக  க்கியமான   சில  விடயங்கைள 
இந்த சைபக்கு ன்ைவக்கலாெமன்  நிைனக்கின்ேறன்.  

அரசியலைமப்  மாற்றம் என்ற ஒ  ேதாரைணயில் 
இப்ெபா  சில நைட ைறகள் ன்ென க்கப்பட்  
வ கின்றன. இந்த அரசியலைமப்  மாற்றம் 
இடம்ெப கின்றேபாேத நாங்கள் அதிகாரப் பகிர்  பற்றி ம் 
ேபசேவண்  வ கின்ற . அதிகாரப் பகிர்  என்  
வந்த டேனேய உடன யாக இரண்  க்கியமான 
பிரச்சிைனகள் ேமேலாங்கி நிற்கின்றன. ஒன் , ெபா ஸ் 
அதிகாரம், மற்ற , காணி அதிகாரம். வடக்கு, கிழக்கு சார்ந்  
எ கின்ற பிரச்சிைனகள் ெப ம்பா ம் மாகாண 
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சைபக க்குக் காணி அதிகாரம் ேவண் ம் என்பதாகத்தான் 
இ க்கின்ற .  இந்த அதிகாரப் பகிர்வின் பிரதான அம்சங்கள் 
ஏற்ெகனேவ மாகாண சைபையத் ெதாடர் ப த்தியதாக 
இடம்ெபற் க்ெகாண் க்கின்றன. இந்நிைலயில் 
நைட ைறயில் ெவளிநாட்டவர்க க்கு காணிகைள விற்ப  
ெதாடர்பாகப் பல்ேவ  தி த்தங்கைளக் ெகாண் வ கின் 
றேபா  உள்நாட் ேல காணிகள் ெதாடர்பாக எத்தைகய 
நைட ைறகள் இ க்கின்றன? என்  பார்க்கேவண் ம். 
அதன்ப  பார்த்தால், நாட் ல் ஆங்காங்ேக பல்ேவ  
குழப்பகரமான சூழ்நிைலகைள அவதானிக்கக்கூ யதாக 
இ க்கிற .  

ெவளிநாட்டவர்க க்குக் காணிகைள விற்ப  ெதாடர்பில் 
நாங்கள் சில நிபந்தைனகைள விதிக்கின்ற அேதேநரம், 
உள்நாட் ல் இந்தக் காணிப் பகிர் கள் ெதாடர்பாக என்ன 
நடக்கின்ற  என்ப  ெதாடர்பாக நாங்கள் 
பார்க்கேவண் யி க்கிற . குறிப்பாக, இந்தக் காலகட்டத்தில் 
நான் பிரதிநிதித் வப்ப த் ம் வெர யா மாவட்டத்ைத 
எ த் க்ெகாள்ேவாமாக இ ந்தால், னிதப் பிரேதசமாக 
அங்கீகாிக்கப்பட் க்கின்ற, உல்லாசப் பிரயாணிகள் அதிகம் 
வந்  ேச கின்ற சிவெனாளிபாதமைல என்ற பிரேதசத்தில் 
காணி அபகாிப் கள் அரச அதிகாாிகளின் ைண டேன 
நைடெப கின்றன என்  அங்கு மக்கள் ேபாராட்டம் 
ெசய் ெகாண் க்கிறார்கள். அம்பக வ பிரேதச சைபயின் 

ன்னாள் தைலவர் தி . ஜீ. நகுேலஸ்வரன் என்பவ ைடய 
தைலைமயிேல ேநற்  ன்தினம் பாாிய மக்கள் 
ஆர்ப்பாட்டெமான்  நடந்தி க்கிற . ெவளியா க்கு, 
குறிப்பாக அந்த மாவட்டத்ைதச் சார்ந்தவர்கள் அல்லாத 
ெவளிமாவட்ட வியாபாாிக க்கு குறிப்பிட்ட பிரேதசத்தில் 
கட் டங்கைள அைமப்பதற்கும் ேஹாட்டல்கைள 
அைமப்பதற்கும் காணிகள் பகிரப்பட் க்கின்றன. இதற்கு 
மக்கள் பிரதிநிதிகளின் எந்த விதமான அ சரைணேயா, 
அல்ல  மாவட்ட இைணப் க் காாியாலயக் கூட்டத்தில் 
அல்ல  பிரேதச காாியாலயக் கூட்டங்களில் அ மதிேயா 
ெபறப்படவில்ைல. இவ்வா  காணிகள் பகிரப்பட் ப்ப  
ெதாடர்பாகப் பல்ேவ  விமர்சனங்கள் 

ன்ைவக்கப்பட் ப்பேதா , குறிப்பிட்ட பிரேதச மக்கள் 
அங்கு ைறயீ கைளச் ெசய்வைத ம் நாங்கள் 
அவதானிக்கக்கூ யதாக இ க்கின்ற . 

அேதேபால, திறந்த பல்கைலக்கழகத்தின் சிேரஷ்ட 
சட்டத்தரணி ம் ஆய்வாள மான ஏ.எஸ். சந்திரேபாஸ் 
அவர்கள், "விற்பைனப் பண்டமாகிவ ம் ெப ந்ேதாட்டக் 
காணிகள்" எ ம் தைலப்பிேல ஒ  நீண்ட கட் ைரைய 
எ தியி க்கின்றார். இந்தக் கட் ைரயான , 08.01.2017ஆம் 
திகதிய "ேதசம்" பத்திாிைகயிேல ெவளியாகியி க்கிற . 
இந்தக் கட் ைரயின்ப , தனியார் கம்பனிக க்கு குத்தைக 
அ ப்பைடயில் வழங்கப்பட்ட அரசுக்குச் ெசாந்தமாக 
காணிகள் எந்தவிதமான ெபா த்தப்பா க ம் இல்லாமல், 
ெவளிநபர்க க்கு விற்பைன ெசய்யப்ப கின்ற நிைலைம 
காணப்ப கின்ற .  

ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கைளப் ெபா த்தவைரயில், 
அவர்கள் பற்றி நான் இந்தச் சைபயிேல மிக க்கியமாக ஒ  
விடயத்ைத ன்ைவக்கேவண் ம். அரசாங்கமான  கடந்த 25 
வ ட காலமாக RPC என்  ெசால்லப்ப கின்ற பிராந்தியக் 
கம்பனிக க்கு golden share அ ப்பைடயில், காணிகைளக் 
குத்தைகக்கு வழங்கி, அவற்றில் பயிர்ச்ெசய்ைகயில் 
ஈ ப வதற்கு இடமளித்தி க்கின்ற நிைலயில், இந்தக் 
காணிகள் ெவவ்ேவ  சந்தர்ப்பங்களில் தனியா க்கு 
மைற கமாக விற்பைன ெசய்யப்ப வ ம் குத்தைகக்கு 

வழங்கப்ப வ ம் ேவ  ெதாழில்க க்குப் 
பயன்ப த் வ மான ெசயற்பா கள் இடம்ெப கின்றன. 
இந்த நிைலைம காரணமாக, அதன் பிரதான உற்பத்திப் 
ெபா ளாக இ ந்த ேதயிைல சார்ந்த ைகத்ெதாழி க்கு 
பல்ேவ  குைறபா கள் ஏற்பட் ள்ளன. அந்தவைகயில் 
இப்ெபா  ேதயிைலக் காணிகள் கா களாக மாறிவ கின்ற 
நிைலைம காணப்ப கின்ற . இந்த நிைலைமயில் அவர்கள  
வ மானநிைல மிக ம் ேமாசமைடந் , ெப ந்ேதாட்டக் 
ைகத்ெதாழில் ழ்ச்சியைடந்ததனால், இந்த உற்பத்தி 

ைறயில் இப்ெபா  மாற்றத்ைத ஏற்ப த்தியி க்கிறார்கள். 
அதாவ , மர  ாீதியாகத் ெதாழிலாளர்கைள 
ைவத் க்ெகாண்  அவர்க க்குச் சம்பளம் ெகா க்கின்ற ஒ  

ைறைமயின்கீழ் ேதாட்ட நிர்வாகம் இ ந் வந்த நிைலயில், 
அதைன மாற்றியைமத்  அந்தத் ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்க க்கு காணிகைளக் குத்தைக அ ப்பைடயில் 
பகிர்ந்தளித்  அத டாக அவர்க க்கு வ மானம் 
ஈட் கின்ற outgrower எனப்ப கின்ற ைறைய 
அறி கப்ப த் வதற்கான யற்சிகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்  
வ கின்றன.  

இதைனப் பிராந்தியக் கம்பனிகள் ன்ைவக்கின்ற 
அ ேநரம், ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்ச ம் அந்த 

ன்ெமாழி க்கு அ சரைண வழங்கியவராக அதிேல 
ந நிைல வகித் , ெதாழிற்சங்கங்க க்கும் தலாளிமார் 
சம்ேமளனத் க்கும் இைடயில் பல்ேவ கட்டப் 
ேபச்சுவார்த்ைதகைள நடத்திவ கின்றார். நான் ெதாழிலாளர் 
ேதசிய சங்கத்தின் பிரதிப் ெபா ச் ெசயலாளர் என்ற 
வைகயி ம்  ெதாழிற்சங்கத்ைதச் சார்ந்தவன் என்ற 
வைகயி ம் தமிழ் ற்ேபாக்குக் கூட்டணி என்ப  ன்  
ெதாழிற்சங்கங்களின் கூட் ைணவினால் உ வான ஓர் 
அரசியல் கூட்டணி என்ற வைகயி ம் நாங்கள் இந்தப் 
ேபச்சுவார்த்ைதகளில் ெதாடர்ச்சியாகக் கலந் ெகாண்ேடாம். 
அந்தக் கம்பனிகள் ன்ைவத்த ேயாசைனகளில் இந்தத் 
ெதாழிலாளர்க க்கு காணிகைளப் பகிர்ந்தளித்  அல்ல  
குத்தைக அ ப்பைடயில் வழங்கி, அத டாக இந்த outgrower 

ைறையக் ெகாண் நடத் வதற்கான ன்ெமாழி கள் 
எ ம் இடம்ெபறவில்ைல. எனி ம், நாங்கள் 
ெதாழிலாளர்களின் பிரதிநிதிகள் என்ற வைகயில் இதைன 
வ த்திேனாம். எதிர்வ ம் காலங்களில் இவர்கள் 

தலாளித் வ கம்பனிகளில் ெதாழிலாளர்களாக இ ந்  
ேவைல ெசய்வதற்குப் பதிலாக, அவர்க க்கு நாங்கள் இந்தக் 
காணிகைளப் பகிர்ந்தளித் , குத்தைகக்கு வழங்கி அவர்கைளச் 
சுயாதீனத் ெதாழிலாளர்களாக உள்வாங்கினால் ேதயிைலத் 
ெதாழிைலத் ெதாடர்ச்சியாகச் ெசய்ய ம். அப்ப ச் 
ெசய்வதாக இ ந்தால், அவர்க க்கு அந்தக் காணிகைளக் 
குத்தைக அ ப்பைடயில் வழங்குவதற்குாிய ஏற்பா கள் 
இ க்கேவண் ம். இப்ெபா  அதற்கான உடன்பாட் ைன 
ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சர் ெதாிவித்தி ப்பதாக 
கூட்டறிக்ைகயில் குறிப்பிடப்பட் க்கிற . இந்நிைலயில், 
அங்ேக அவ்வாறான ஒ  திட்டம் நைட ைறக்கு வ ம்ேபா , 
அந்தத் ெதாழிலாளர்க க்குப் பகிர்ந்தளிப்பதற்கு காணி 
இ க்குமா என்  சந்ேதகிக்கின்ற அள க்கு இன்  காணிகள் 
பல பிரேதசங்களில் தனியா க்கு பகிர்ந்தளிக்கப்பட்  
வ கின்றன. அந்தத் தனியார் யார் என்ேற ெதாியவில்ைல. 
இவர்கள் ெவளிமாவட்டங்களி ந்  வ கின்றவர்களாக ம் 
ெவளிமாவட்ட தலாளிகளாக ம் இ க்கிறார்கள். அவர்கள் 
ெவவ்ேவ  ேதைவக க்கு அந்தக் காணிகைளப் 
பயன்ப த் கின்றார்கள். இதனால், இைவ ேஹாட்டல்கள் 
அைமப்பதற்கும் ேவ  ேதைவக க்கும் பயன்ப த் 
தப்ப கின்றன. எனேவ, இந்நிைலைமயான  காலாகாலமாக 
அந்தத் ெதாழிைலேய நம்பி வாழ்ந்த மக்கைள எதிர்வ ம் 
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காலத்தில் அவர்கள  ஜீவேனாபாயத்ைத இழக்கின்ற ஒ  
நிைலைமக்கு இட் ச்ெசல் ம்.  

குறிப்பாக "ஜனவசம" என்  ெசால்லப்ப கின்ற மக்கள் 
ெப ந்ேதாட்ட அபிவி த்திச் சைப, SPC என்  
ெசால்லப்ப கின்ற State Plantations Corporation ேபான்ற 
நி வனங்களில்தான் இந்தக் காணிப் பகிர்  
நைடெபற் க்ெகாண்  வ கின்ற . இ  பாாிய 
பிரச்சிைனயாக மாறியி க்கின்ற . குறிப்பாக, நான் 
ேதாட்டங்கைளப் பற்றிச் ெசால்ல வி ம் கின்ேறன்.  
நாவலப்பிட் , கண் , மாத்தைள ேபான்ற பிரேதசங்களிேல 
இவ்வாறான காணிகள் ெவளியா க்கு விற்பைன 
ெசய்யப்பட் ம் குத்தைகக்கு விடப்பட் ம் வ கின்ற . 
எனேவ, இ  ெதாடர்பாக ஓர் ஒ ங்குவிதிையக் ைகயாளாகாத 
பட்சத்தில் எதிர்வ ம் காலங்களில் ேதயிைலத் ெதாழில் 

ழ்ச்சியைடவ  மாத்திரமல்லாமல், அந்தத் ெதாழி ல் 
தங்கிவாழ்கின்ற இலட்சக்கணக்கான ெதாழிலாளர்களின் 
வாழ்விடங்க ம் ேகள்விக்குறியாகிவி ம். இ  அவர்கள   
வாழ்வாதாரத்தில் பாாிய பிரச்சிைனயாக உ ெவ ப்பதற்கான 
சந்தர்ப்பங்கள் இ க்கின்றன. இ  ெதாடர்பாக நான் 
ேமலதிகமாக ம் ஒன்ைறச் ெசால்ல ேவண் ம்.  

அண்ைமயில் ெமானராகைல மாவட்டத்ைத ைமயப்ப த்தி 
ெமானராகைல மக்கள் அபிவி த்தி மன்றம் எனப்ப ம் 
சுயாதீன மக்கள் சார்ந்த அைமப்ெபான்றினால் ஆய்  
ெசய்யப்பட்  ஓர் அறிக்ைக ெவளியிடப்பட்ட . 
ெமானராகைல மாவட்டத்ைத ைமயமாக ைவத்  அந்த ஆய்  
ெசய்யப்பட்டேபா ம்கூட அ  ஒட் ெமாத்த ெப ந்ேதாட்டக் 
காணிக க்கும் ெபா த்தமான ஒன்றாக அைமந்தி க்கின்ற . 
ெவளியா க்குக் காணிகள் பங்கிடப்ப வதால் அந்தக் 
குறிப்பிட்ட ெதாழிலாளர் ச கத்தின் வாழ்வாதாரம் எவ்வா  
பாதிக்கப்ப கின்ற  என்ப  ெதாடர்பாக ம், அதைன 
அவர்க க்கு எவ்வா  ெபற் க்ெகா ப்ப  என்ப  
ெதாடர்பாக ம் அந்த ஆய்  ேமற்ெகாள்ளப்பட் க்கின்ற . 
ெமானராகைல பிரேதசத்தின் அ யாவத்ைத, ெமானராெகேல, 

ளியாவத்த ேபான்ற ேதாட்டப் பிரேதசங்கைள 
எ த் க்ெகாண்  அந்த ஆய்விைனச் ெசய்தி க்கிறார்கள். 
அந்த ஆய்வின் அ ப்பைடயில் பார்க்கின்றெபா , 200 
வ டங்க க்கு ன்பாக இந்தியாவி ந்  வந்த மக்கள் 
அன்  எவ்வா  வாழ்ந்தார்கேளா அத்தைகய ஒ  வாழ்க்ைக 

ைறைமைய இன் ம் வாழ்ந் ெகாண் ப்பைதக் 
காணலாம். அத்தைகய ஓர் அவல நிைலைய என்னால் ேநாில் 
ெசன்  அவதானிக்கக்கூ யதாக ம் இ ந்த . அங்ேக 
அவர்க க்ெகன எந்தவிதமான ெப ந்ேதாட்டச் ெசய்ைக ம் 
இல்ைல. ஒ  காலத்தில் அங்ேக இறப்பர் 
பயிாிட் க்கிறார்கள்; இன்ெனா  காலத்தில் க ம்  
பயிாிட் க்கிறார்கள்; ேவெறா  காலத்தில் ேதயிைல 
பயிாிட் க்கிறார்கள். இப்ெபா  எந்தவிதமான 
பயிர்ச்ெசய்ைக ம் இல்ைல.  

இந்த உயாிய சைபயிேல மிக க்கியமான ஒ  
விடயத்ைதச் ெசால் ைவக்க ேவண் ம். அதாவ , 100-200 
வ டங்க க்கு ன்  ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட மிக ம் பைழைம 
வாய்ந்த ேசைனப் பயிர்ச்ெசய்ைக ைறைய இன் ம்கூட 
அவர்கள் ேமற்ெகாள்கின்றார்கள். காட் க்குள் ெசன்  ன்  
மாத காலத் க்கு ஏதாவ  ஒ  பயிைர நட்  விவசாய 
நடவ க்ைகயில் ஈ ப வ  மட் மல்ல, அதன் பின்னர் கூ  
ேவைலகைள ம் ெசய்கின்ற ஒ க்கப்பட்ட ஒ  ச கம் மிக ம் 

ேமாசமான நிைலயில் அங்ேக வாழ்ந் ெகாண் க்கின்ற . 
ேதயிைலத் ேதாட்டம் அல்ல  இறப்பர் ேதாட்டம் 
அைமந்தி க்கின்ற ெமானரெகேல என்ற மைலப்பாங்கான 
பிரேதசமான  ெமானராகைல நகரத்தி ந்  ெவ ம் 7 
கிேலா மீற்றர் ெதாைலவில்தான் இ க்கின்ற . அந்த 
மைலப்பாங்கான பிரேதசத்தி ள்ள ேதாட்டக் காணிகளில் 
ெவவ்ேவ  ேதைவக க்காக பயிர்ச்ெசய்ைக 
இடம்ெபற் க்ெகாண் க்கின்ற . அங்கு இரண்  ஏக்கர் 
காணி தம் ெதாழிலாளர்க க்கு வழங்குவதாக உத்தரவாதம் 
அளிக்கப்பட்டேபா ம் அதன் ேபார்ைவயில் இரண்  ஏக்கர் 
காணி ெவளி நபர்க க்கு - தனியா க்கு 
பகிரப்பட் க்கின்றேத தவிர, உாிய ைறயில் ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்க க்கு அைவ பங்கிடப்பட்டதாக இல்ைல. 
இதன்ேபா  அவர்களிடம் பல்ேவ  ஆவணங்கைள ம் 
ேகட்கிறார்கள். அவர்க ைடய தாத்தா எங்ேக பிறந்தார்? 
அப்பா எங்ேக பிறந்தார்? ேபான்ற பரம்பைர விடயங்கைள 
விசாாித் க்ெகாண்  அதைனக் ெகா க்கிறார்கேள தவிர, 
உண்ைமயான ேநாக்கத்ேதா  அந்தக் காணிப் பகிர்  
இடம்ெபறாைம பற்றி மிக விபரமாக அந்த அறிக்ைகயிேல 
ெசால்லப்பட் க்கின்ற . அந்த அறிக்ைகைய நான் 
ஹன்சாட் ல் பதிவதற்காகச் *சமர்ப்பிக்கின்ேறன். இ  

ைமயான ஓர் அறிக்ைக. இ  ெமானராகைல 
மாவட்டத்ைத ைமயமாக ைவத் த் தயாாிக்கப்பட்டேபா ம் 
ஒட் ெமாத்தப் ெப ந்ேதாட்டக் காணிக ம் இவ்வா தான் 
சூைறயாடப்ப கின்றன. அந்த அறிக்ைக காணி 
அைமச்ச க்கும் பாரா மன்றத் க்கும் மிக க்கியமான 
அறிக்ைகயாக இ க்குெமன நான் நிைனக்கின்ேறன். 
ெப ந்ேதாட்டக் காணிகள் எவ்வா  சூைறயாடப்ப கின்றன? 
நம  ேதசத்தின் வளங்கள் எவ்வா  தனியார்வசம் 
ெசல்கின்றன? என்பன  ேபான்ற விபரங்கைள இந்த 
அறிக்ைகயி டாகத் ெதாிந் ெகாள்ளக்கூ யதாக இ க்கும். 
இ  இன் , ேநற்  அல்ல, காலாகாலமாக நைடெபற்  
வ கின்ற விடயமாக இ க்கின்ற .  

இந்த நாட் ேல 1972ஆம் ஆண்  காணிச் சீர்தி த்தச் 
சட்டம் ெகாண் வரப்பட்டேபா  இந்தப் ெப ந்ேதாட்டக் 
காணிகைள ைமயப்ப த்தித்தான் பல்ேவ  பிரச்சிைனகள் 
எ ந்தன; பல்ேவ  உயிாிழப் கள் ஏற்பட்டன. சிவ  
இலட்சுமணன் என்ற ேதாட்டத் ெதாழிலாளி மைலயக 
மக்களின் காணி உாிைம விடயத்தில் தன் ைடய உயிைர 
நீத்தி க்கிறார். இத்தைன வ டங்கள் கடந் ம் இ  
ெதாடர்பான ஒ  நிைலயான தீர்மானங்கள் 
எ க்கப்படவில்ைல. ெப ந்ேதாட்டக் காணிகைள ெவ மேன 
"எ ப்பார் ைகப்பிள்ைளேபால" யா க்கு, எவ்வாெறன்றா ம் 
பகிரலாெமன்ற நிைலதான் இ க்கின்ற . அதனால் இந்தக் 
காணிப் பிரேதசத்ைத ம் அதில் பயிாிடக்கூ ய ேதயிைல, 
இறப்பர் தலான பயிர்கைள ம் நம்பி வாழ்கின்ற ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர் ச கத்தின் எதிர்கால ஜீவேனாபாயம் 
அதிகளவில் பாதிப்பைடவதற்கான வாய்ப்  இ க்கின்ற .  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
உங்க க்கு இன் ம் இரண்  நிமிடங்கள் இ க்கின்றன.  
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[ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
எ  எவ்வாெறனி ம், ஒ  வைகயில் நாங்கள் இந்த 

நல்லாட்சி அரசாங்கத் க்கு நன்றி ெதாிவிக்கக் கடைமப் 
பட் ள்ேளாம். ெப ம்பாலான அரசியல்வாதிகள் மற் ம் 
அரசியல் தைலவர்கள் மைலயக மக்க க்கு கைளச் 
ெசாந்தமாக்குகிேறாம்;காணி உாிைம வழங்குகிேறாெமன 
இதற்கு ன்  பல சந்தர்ப்பங்களில் ெசால்  வந்தேபாதி ம் 
கூட இ வைர கால ம் நைடெபறாத ஒ  நிகழ்  எதிர்வ ம் 
ெபப்ரவாி மாதம் 9ஆம் திகதி மைலயகத்திேல 
நைடெபறவி க்கின்ற . மைலயக மக்க க்கு 7 ேபா்ச் 
காணிகைள வழங்குேவாெமன்  உ தியளித்த இந்த 
நல்லாட்சி அரசாங்கம், வரலாற்றில் தன் ைறயாக காணி 
உ தி டனான ைமயான ட் ாிைமைய அந்த 
மக்க க்கு வழங்கவி க்கிற . அந்த நிகழ்ைவ நாங்கள் 
தலவாக்கைல, அக்கரப்பத்தைன ‘ஹுட்வில்’ ேதாட்டத்திேல 
ஆரம்பித் ைவக்க இ க்கிேறாம். ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் 
அந்த மக்க க்கு உ தி டன்கூ ய ைமயான ட் த் 
திட்டத்ைத வழங்கி ைவப்பதற்கு வ ைகதர இ க்கின்றார். 
எனேவ, இ  ஒ  ன்ேனற்றகரமான ெசயற்பாடாக 
இ ந்தா ம், இப்ெபா  இந்த ட் க்்காணி உ திப் 
ப த்தப்பட்ட ேபால் எதிர்வ ங்காலத்தில் இந்த மக்களின் 
ஜீவேனாபாயத்ைத உ திப்ப த்தத்தக்கதாகப் பயிாிடக்கூ ய 
நிலமாக அந்த நிலம் அங்ேக ேபணப்படேவண் ம் என்பதிேல 
நாங்கள் அதிக அக்கைற ெகாண் க்கின்ேறாம்.   

அேதேபால், Sustainable Development Goals 
எனப்ப கின்ற நிைலயான அபிவி த்தி சார்ந்த உபாயங்கைள 
அைடவதற்காக வன வளங்கைளப் பா காப்பதற்கான ஒ  

யற்சியாகக் காடாக்கற் ெசயல் ைற ம் அங்ேக 
ெகாண் வரத் திட்டமிடப்ப கின்ற . காடாக்கற் திட்டம் 
ெகாண் வரப்ப கின்றேபா  க்கியமாகக் கவனிக்கப்பட 
ேவண் ய விடயெமான் ள்ள . காடாக்கல் ெசய்வதிேல 
எமக்கு எந்தவிதமான ஆட்ேசபைன மில்ைல. அ  இயற்ைக 
வளத்ைதப் பா காப்பதற்கும் மைழ ழ்ச்சிைய 
அதிகாிப்பதற்கும் ேதைவயான அம்சம்தான்.  அதற்காகப் 
பயிாிடப்படாத நிலங்களிேல மரங்கைள வளர்த் க் காடாக்கல் 
ெசய்யலாேம தவிர, பயிாிடக்கூ ய நிலங்கைள இதற்குப் 
பயன்ப த்தக்கூடா . ஏற்ெகனேவ அந்த நிலங்களில் பயிர்கள் 
ெசழித் வளர்ந்  அவற்றி ந்  நாங்கள் ெபா ளாதார 
ஜீவேனாபாயத்ைதப் ெபற் வந்தி க்கின்ேறாம்.  எனேவ, 
அந்தக் காணிகளிேல காடாக்கல் ெசய்வதனால் எதிர்வ ம் 
காலங்களில் ெபா ளாதார ழ்ச்சிெயான்  ஏற்படக்கூ ய 
வாய்ப்பி க்கின்ற . எனேவ, இந்த விடயங்கைளக் 
கவனத்திற்ெகாண்  காணி ெதாடர்பாக மிகுந்த 
பிரேயாசனமான ம் ஆக்க ர்வமான மான விவாதெமான்ைற 
இந்தச் சைபயில் ன்ைவக்குமா  ெகளரவ காணி அைமச்சர் 
அவர்கைளக் ேகட் க்ெகாண்  வாய்ப் க்கு நன்றிகூறி, 
விைடெப கின்ேறன்.   

 
[අ.භා. 5.45] 
  
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා විසින් 

ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද ෙම් රෙට් ආර්ථිකය හා සම්බන්ධ 
නිෙයෝග සහ නියමයන් කිහිපයක් අද දින විවාදයට ෙගන 
තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා මුලින්ම කියන්න 
කැමැතියි, අද දින පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක 

සභාෙව්දී අපි ගත් තීරණයක් සම්බන්ධව. අපි බැඳුම්කර ගනුෙදනුව 
ගැන සාකච්ඡා කළා වාෙග්ම එහි යම් පගතියක්  තුළ ඉදිරි වැඩ 
ෙකොටසක් කරන්න ඊෙය් දින පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කළා. ඒ 
ආකාරයටම ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව හරහාත් අෙප් 
රටට සිදු ෙවලා තිෙබන විශාල පාඩුවක් තමයි ඊෙය්ත් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සාකච්ඡා කරපු ෙහජින් ගනු - ෙදනුව. ඒ නිසා 
ෙහජින් ගනු ෙදනුව පිළිබඳවත් ෙම් ආකාරයටම විෙශේෂ විගණන 
පරීක්ෂණයක් පවත්වා, ෙවනම පරීක්ෂා කරලා පාර්ලිෙම්න්තුවට 
වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්නත්, මාසයක් ඇතුළත  ඒ ෙවනුෙවන් 
දැනට තිෙබන සියලුම පරීක්ෂණවල පගතිය පිළිබඳ වාර්තාවක් 
සකස් කරන්නත් අපි තීරණය කළා. විෂයය භාර ගරු ඇමතිතුමාත් 
අපට ඒ සඳහා  සහෙයෝගය ෙද්වි කියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා.  

පසුගිය අවුරුද්ෙද් -2016- අෙපේල් මාසෙය් ඉඳලා ෙම් අවුරුද්ද 
ෙවන ෙකොට අවුරුද්දක් ඇතුළත ෙමහි පාඩුව රුපියල් මිලියන 
2,000ක්. ෙහජින් ගනු - ෙදනුෙව්දී ෙම් ෙවන ෙකොට රටට ෙවලා 
තිෙබන සමස්ත පාඩුව රුපියල් මිලියන 14,071ක් -රුපියල් ෙකෝටි 
1,400ක්-. ඒ රුපියල් ෙකෝටි 1,400ක පාඩුව තුළ අවුරුද්දකට අපට 
රුපියල් බිලියන ෙදකක් ගණෙන් වැඩි ෙවමින් ගිෙයොත් ෙම්කත් 
අර දිග ඇෙදන, රට ණය ෙවන, රටට තවත් බරක් එකතු ෙවන 
කියාවලියක් ෙවනවා. ඒ නිසා අපි ෙම්ෙක් අවසානයක්  දකින්න 
ඕනෑ. අපි හිතනවා පැටව් ගහන පාඩුවකුයි ෙම් සිද්ධ ෙවන්ෙන් 
කියලා. අවුරුද්දකට රුපියල් බිලියන ෙදක බැගින් වර්ෂයක් 
ගාෙන් අපි පාඩු ලබා තිෙබනවා. ෙම් අවුරුද්ෙද් ෙඩොයිෂ් බැංකුවට 
රුපියල් බිලියන ෙදකක් ෙගවන්න ඔබතුමන්ලාට සිද්ධ වුණා. 
එෙහම නම් ෙම්ක අඛණ්ඩව සිද්ධ ෙවන කියාවලියක් බවට 
පත්ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, 
පාර්ලිෙම්න්තුව අනුමැතිය ෙද්වි කියලා-  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! කවුරු ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් ගරු 

මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මන්තීතුමාෙග් නම මූලාසනය සඳහා 
ෙයෝජනා කරන්න. 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (සංචාරක සංවර්ධන හා 
කිසත්ියානි ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා සහ ඉඩම් 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - சுற் லாத் ைற அபிவி த்தி 
மற் ம் கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள் அைமச்ச ம் காணி 
அைமச்ச ம்)  
(The Hon. John Amaratunga - Minister of Tourism 
Development and Christian Religious Affairs and Minister 
of Lands) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු මයිල්වාගනම් 

තිලකරාජා මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය" යි මා ෙයෝජනා 
කරනවා.  

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு  ஜி ர் ரஹுமான் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு மயில்வாகனம் 
திலகராஜா அவர்கள்   தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. MUJIBUR RAHUMAN left the 
Chair and THE HON. MYLVAGANAM THILAKARAJAH 
took the Chair. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2016 ෙදසැම්බර් 31 වන 

ෙකොට ෙහජින් ගනු ෙදනුව නිසා රටට සිද්ධෙවලා තිෙබන පාඩුව 
රුපියල් මිලියන 14,062ක්. ෙම් පාඩුව වාර්ෂිකව වර්ධනය ෙවන, 
ඉවර ෙවන්ෙන් නැති පාඩුවක්. ෙමවැනි ගනු ෙදනු ෙගොඩක් සිද්ධ 
ෙවමින් තිෙබනවා; සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අතෙර් තමයි අපට -
[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා (ඛනිජ ෙතල් සම්පත් 
සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா  - ெபற்ேறா ய வளங்கள் 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Chandima Weerakkody - Minister of Petroleum 
Resources Development) 
සිද්ධ ෙවමින් පවතින්ෙන් නැහැ. ඒක මා වගකීෙමන් කියනවා. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉතිහාසෙය් වුණු ෙම් සිදු වීම 

ගැන අපි හැමදාම සාකච්ඡා කර කර යන්න ඕනෑ නැහැ. ෙම්ක 
නතර වීමක් අවශ්යයි. ඊළඟට,  ඒ ෙවලාෙව් තමයි අපි ෙම් බදු ගැන, 
දඩ ගැන කථා කරන්ෙන්. මටත් අහන්න ලැබුණා, අෙප් මුදල් 
ඇමතිතුමාට ආසියානු පැසිෆික් කලාපෙය් ෙහොඳම මුදල් 
අමාත්යවරයාෙග් සම්මානය ලැබිලා තිෙබනවා කියලා. රටක් 
හැටියට ඒ ගැන අපට සතුටුයි. හැබැයි, ඇත්තටම ගත්ෙතොත්, 
ආසියානු පැසිෆික් කලාපෙය් විතරක් ෙනොෙවයි, මුළු ෙලෝකෙය්ම 
දඩයි, බදුයි, ණයයි එකට ජනතාව මත පටවන මුදල් 
ඇමතිවරෙයක් ෙවන නැතිව ඇති. මුළු ෙලෝකෙයන්ම දඩයි, බදුයි, 
ණයයි පත එකට සිඳුවා ජනතාවට ලබා ෙදන සම්මානය මුදල් 
ඇමතිවරයකුට ලබා ෙදනවා නම් ඒත් අෙප් මුදල් ඇමතිතුමාට 
තමයි ලැෙබන්ෙන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද සාකච්ඡා ෙකෙරන 
කාරණාව ඊළඟට ගනිමු. අෙප් රවි කරුණානායක මුදල් 
අමාත්යතුමාෙග් නියමයන් කීපයක් ගැසට් පතවල පළ වී 
තිෙබනවා. ඉන් එක් නියමයක උපෙල්ඛනෙය් සඳහන් එකක් 
තමයි, ශී ලංකා පජාතන්තවාදී සමාජවාදී ජනරජෙය් 
ජනාධිපතිවරයාෙග් ෙහෝ අගමැතිවරයාෙග් නිල පරිහරණය සඳහා 
ආනයනය කරන ලද ෙහෝ බැඳුණු ගුදෙමන් නිෂ්කාශනය කරන ලද 
සෑම විස්තරයකම භාණ්ඩ. ඒ භාණ්ඩ නිෂ්පාදන බදු ෙගවීෙමන් 
නිදහස් කරනවා. ඒක ෙහොඳයි. ඒ වාෙග්ම එහි තිෙබනවා, 
කර්මාන්ත විෂයය භාර ඇමතිවරයා විසින් නිර්ෙද්ශිත සියයට 30 
කට ෙනොඅඩු ෙද්ශීයව එකලස් කළ ෙහෝ එකතු කළ අගයක් සහිතව 
ෙමරට එකතුකළ නිෂ්පාදනය කරනු ලබන සංෙයෝජිත වර්ගීකරණ 
සංෙක්ත අංක 84 හා 85 කාණ්ඩයන්ට අයත් වන භාණ්ඩ. එයත් 
ෙමහි සඳහන්ව තිෙබනවා.  

ෙමහි තිෙබනවා, ශී ලංකාෙව් නිෂ්පාදනය කර යම් 
අපනයනකරුෙවකු ෙවත සපයනු ලබන සෑම භාණ්ඩයක්ම එම 
නිෂ්පාදනය කරන ලද භාණ්ඩය අපනයනය කරන ලද බවට 
නිෂ්පාදන බදු අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයා සෑහීමට පත්වන ආකාරෙය් 
ලියකියවිලි ඉදිරිපත් කරන්ෙන් නම් ශී ලංකාෙව් නිෂ්පාදිත එවැනි 
භාණ්ඩ. ඊළඟට තවත් එකක් තිෙබනවා. ඒ තමයි, පාර්ලිෙම්න්තු 
කටයුතු විෂයය භාර ෙර්ඛීය අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් විසින් නිකුත් 
කරන ලද බලපතයක් යටෙත් 8වැනි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු විසින් ආනයනය කරන ලද මිල, 
රක්ෂණය සහ ගැල් කුලිය ඇතුළත් වටිනාකම - CIF value - 
ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 62,500/- ෙහෝ යූෙරෝ 55,000/- ෙහෝ ජපන් 
ෙයන් මිලියන 7.0 ෙනොඉක්මවන වාහනයක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් විධියට විවිධ කාරණා 
එකට එකතු කරපු ගැසට් පතයක් නිකුත් කළාම අපට තිෙබන 
ගැටලුව, 'අප කුමකටද පක්ෂ වන්ෙන්; කුමකටද විරුද්ධ වන්ෙන්?' 
කියන එකයි. ෙම් විවාදෙය්දී අප ෙම් ගැසට් පතයට පක්ෂ වනවා 
කිව්ෙවොත්, අප පක්ෂ වන ෙහේතුත් ෙමහි තිෙබනවා. විරුද්ධ වනවා 
කිව්ෙවොත්, පතිපත්තිමය වශෙයන් ගත් විට අප විරුද්ධ වන 
ෙහේතුත් ෙමහි තිෙබනවා. ෙමොකද, ෙමහි එක පැත්තකින් 
තිෙබනවා, කර්මාන්ත විෂයය භාර ඇමතිවරයා විසින් නිර්ෙද්ශිත 
සියයට 30කට ෙනොඅඩු ෙද්ශීය වශෙයන් එකලස් කළ ෙහෝ එකතු 
කළ අගයක් සහිතව ෙමරට එකතුකළ නිෂ්පාදනය කරනු ලබන 
භාණ්ඩ නිෂ්පාදන බදු ෙගවීෙමන් නිදහස් වනවා කියා. එම 
භාණ්ඩවලට නිෂ්පාදන බදු අය කරන එක වැරැදියි. එෙහම අය 
කරන්න ඕනෑ නැහැ. ෙද්ශීය නිෂ්පාදන දියුණු කිරීම පැත්ෙතන්, 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදන නඟා සිටුවීම පැත්ෙතන් ෙමය ෙහොඳයි.  

ඊළඟට තිෙබන අෙනක් එක තමයි, 'ලංකාෙව් නිෂ්පාදනය 
කරන භාණ්ඩ අපනයනය කරන ෙකොට ඒ නිෂ්පාදනය කරන ලද 
භාණ්ඩ අපනයනය කරන ලද බවට නිෂ්පාදන බදු අධ්යක්ෂ 
ජනරාල්වරයා සෑහීමට පත් වන්ෙන් නම්, ඒවාට නිෂ්පාදන බදු අය 
කරන්න එපා, ඒවා ශී ලංකාෙව් නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ' කියන 
කාරණය. ඒවා, "Made in Sri Lanka". ඒ කාරණය ෙහොඳයි. 
ඒකට අපි පක්ෂයි; එකඟයි. නමුත් ඒක අස්ෙසේ ගැහුෙවොත්, 8වැනි 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරුන්ට ෙගන්වන duty-free වාහන 
නිෂ්පාදන බද්ෙදන් නිදහස් කරන්න කියා? මුදල් අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්තුමා මට කියන්න, අප ෙම් ෙයෝජනා ෙදකින් එකකට 
පක්ෂ වන්ෙන් සහ අනික් එකට විරුද්ධ වන්ෙන් ෙකො ෙහොමද 
කියා. ෙමොකද, රෙට් ජනතාව මහා බදු බරක ගිලිලායි ඉන්ෙන්. අපි 
දන්නවා ෙම්වා, permit එක විකුණන වාහන බව. ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුෙණ් අපට එවැනි පතිපත්තියක් නැහැ. නමුත් ෙම් 
තිෙබන්ෙන් මන්තීවරුන්ෙග් permit එක විකුණන වාහනයි. ඒකත් 
නිෂ්පාදන බදුවලින් නිදහස් කරන්න කියා ෙම් ගැසට් 
නිෙව්දනෙය්ම තිෙබනවා. අප කියන්ෙන්, අපට විරුද්ධ වන්න 
ඕනෑ ඒවාට විරුද්ධ වන්න පුළුවන් විධිෙය් ගැසට් නිෙව්දනයක් 
කරුණාකර හදා එවන්න කියලායි. එෙහම කරනවා නම්, පක්ෂ 
ෙවන්න පුළුවන් ෙද්ට අපි පක්ෂ ෙවනවා. ෙමොකද, අපි 
ෙද්ශපාලනය කරන්ෙන් ආඬි හත්ෙදනාෙග් කැඳ හැළිය වාෙග් 
ෙනොෙවයි. අපට පතිපත්තියක් තිෙබනවා. 

දැන් අපට තිෙබන පශ්නය ෙම්කයි. ෙම් ගැසට් නිෙව්දනෙය් 
තිෙබනවා, විරුද්ධ වන්න ඕනෑ ෙයෝජනාත්. ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපතිවරයාෙග්, 
අගාමාත්යවරයාෙග් නිල පරිහරණය සඳහා ආනයනය කරන 
භාණ්ඩ නිෂ්පාදන බද්ෙදන් නිදහස ් කරන එක ගැන අපට 
ගැටලුවක් නැහැ. ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහත්මයා ද, රනිල් 
විකමසිංහ මහත්මයා ද කියන එක අපට අදාළ නැහැ. නමුත් ෙමහි 
පශ්නයක් තිෙබනවා. එය අෙප් පතිපත්තිමය කාරණා මත ඇති 
වන පශ්නයක්. වාහන permit එක සම්බන්ධෙයන් අපට 
පතිපත්තිමය කාරණා තිෙබනවා. ෙම් ඔක්ෙකෝම ෙයෝජනා එකට 
කැඳ හැළිෙය් දැම්මාට පසුව ෙමොකද ෙවන්ෙන්? අප ෙම්කට 
විරුද්ධ වුෙණොත් එය, ෙද්ශීය වශෙයන් නිෂ්පාදනය කරන එකතු 
කළ අගය වැඩි කරන භාණ්ඩ නිෂ්පාදන බද්ෙදන් නිදහස් 
කරනවාටත් අප විරුද්ධ වුණා ෙවනවා. අප ෙම් ගැසට් 
නිෙව්දනයට පක්ෂ වුෙණොත්, permit විකුණන වාහන ෙගන්වා 
නිෂ්පාදන බදු නිදහස් කර ෙදනවාටත් අප පක්ෂ වුණා ෙවනවා.    
අපි ෙම් වාෙග් අමාරුෙව් දමන්න එපා කියලා තමයි මුදල් 
අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමාෙගන් අපට ඉල්ලන්න තිෙබන්ෙන්. 
ඇත්තටම ෙම් සම්බන්ධෙයන් මට කියන්න තිෙබන්ෙන් ඒකයි. 
අපි ෙම් ගැසට් නිෙව්දනෙය් සමහර කාරණාවලට එකඟයි, සමහර 
කාරණාවලට විරුද්ධයි. හැන්සාඩ් වාර්තාවට ෙහෝ අෙප් අදහස 
ඇතුළත් ෙවන්න ඕනෑ නිසා තමයි මම ඒ කාරණාව කිව්ෙව්.  
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මම තව ෙදයක් කියන්න ඕනෑ. දැන් මන්තීවරුන්ෙග් වාහන 
permit එකට නිෂ්පාදන බදු සහනයක් ෙදනවා. මන්තීවරුන්ට  
Permit එකක් ෙදනවා.  විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශය භාර 
ගරු ඇමතිතුමිය ෙම් සභාෙව් ඉන්නවා. එතුමියටත් මම අවස්ථා 
කිහිපයකදී ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කළා. ගරු ඇමතිතුමියනි, 
අෙප් රටට විෙද්ශ විනිමය එවන, පිට රටවල රැකියා කරන අය 
ඉන්නවා. ඒ ෙගොල්ලන් එවන විෙද්ශ විනිමෙයන් තමයි අපි ර ටක් 
හැටියට දියුණු ෙවන්ෙන්; රැඳිලා ඉන්ෙන්. අපි ණය බෙරන් 
ගැලෙවන්න උත්සාහ කරන්ෙන් ඒවායින්. අන්න ඒ ෙගොල්ලන්ට 
බදු සහනයක් ෙදන්න. ඒ  ෙගොල්ලන්ට duty free සහනයක් 
ෙදන්න. අෙප් අගමැතිතුමාට වඩා, ජනාධිපතිතුමාට වඩා, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න ගරු මන්තීතුමන්ලාට වඩා ඒ ෙගොල්ලන් 
ආර්ථික වශෙයන් අමාරුකම් තිෙබන අය. ඒ වාෙග්ම, ෙම් රෙට් 
ආර්ථිකය දියුණු කරන්න පිට රටවලට ගිහිල්ලා ශමය වගුරන අය. 
මම ෙම් කියන්ෙන් මැද ෙපරදිග යන අෙප් රෙට් ගෘහ ෙසේවිකාවන් 
ගැන විතරක් ෙනොෙවයි. මට ඒ ගැන ෙපෞද්ගලික අත්දැකීමක් 
තිෙබනවා. පසු ගිය දවස්වල මම සවුදි අරාබිෙය් රියාද් නගරයට 
ගියා.  

ගරු ඇමතිතුමියනි,  මම ඔබතුමියට ඒ ගැන කිව්වා. ඒ රටවල 
කළමනාකරණ ෙසේවෙය් නියුතු අය ඉන්නවා. Accountantsලා 
ඉන්නවා, Managersලා ඉන්නවා. 'අල් මරායි' කියන ෙලෝක 
ව්යාප්ත කිරි නිෂ්පාදන සමාග ෙම් ලංකාෙව් අය 3,500ක් විතර වැඩ 
කරනවා. කළමනාකරුවන් ඉන්නවා; ඉංජිෙන්රුවන් ඉන්නවා; 
විවිධ වෘත්තීන්වල නියුතු අය ඉන්නවා. ඒ ෙගොල්ලන් ලංකාවට 
විෙද්ශ විනිමය එවනවා. ඒ පමාණය සංචාරක කර්මාන්තෙයන් ශී 
ලංකාවට ලැෙබන ආදායම වාෙග් ෙදගුණයක්. අපි කියන්ෙන් 
අන්න ඒ අයට තීරු බදු සහනයක් ෙදන්න කියලායි. ඔවුන් 
ඉල්ලන්ෙන් සැප වාහනයක් ෙනොෙවයි; Duty free වාහනයක්ම 
ෙනොෙවයි. ඔවුන් ඒ රටවල ආත්ම ෙගෞරවයක් ඇතුව ඉතා අඩු 
මුදලකට වාහන අරෙගන පරිහරණය කරනවා. ඔවුන් ලංකාවට 
ආවාට පස්ෙසේ ලංකාෙව්දීත් වාහනයක්  පාවිච්චි කිරීෙම් අයිතිය 
තිෙබනවා.  ෙමොකද, ඔවුන් ෙම් රට ෙවනුෙවන් විෙද්ශ විනිමය 
උපයන අය නිසා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ලංකාවට ඇවිල්ලා අලුතින් රැකියාවක් 
කරන්න ඔවුන්ට අවස්ථාවක් නැහැ. අවුරුදු ෙදක-තුනකට රට ගිය  
මා දන්නා සමහර අය දැන් අවුරුදු 25ක් විතර  ඉන්නවා. ඒත් තවම 
ෙග් හදා ගන්න විධියක් නැහැ. ගත්ත ණය ෙගවා ගන්න විධියක් 
නැහැ. අවුරුදු 15, 20 ඉන්න අය ඉන්නවා. බදු සහනයක් යටෙත් 
ඔවුන්ට කර්මාන්තයක් ආරම්භ කරන්න, ව්යාපාරයක් ආරම්භ 
කරන්න අවස්ථාවක් ෙදන්න. මම හිතන විධියට ඒක  ගැටලුවක් 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම් බලන්නෙකෝ. ජනාධිපතිතුමාෙග් නිල 
පරිහරණයට ෙගෙනන භාණ්ඩවලට නිෂ්පාදන බදු සහනයක් 
ෙදනවා නම් ඒ අයටත් සහනයක් ෙදන්න. පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරෙයකුෙග් වාහනයක වටිනාකම බලන්න. ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් 62,500යි. ඒක 150න් වැඩි කළාම රුපියල් අගය එනවා.  
යූෙරෝවලින් නම්  55,000යි. ඒක 163න් වැඩි කළාම රුපියල් අගය 
එනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා.  
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඒ තරම් විශාල පමාණයක තීරුබදු සහන ෙදනවා නම්, ඇයි ෙම් 

කියන අයටත් සහනයක් ෙදන්න බැරි? ෙම් පිළිබඳව මම අෙප් 
විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශය භාර ගරු ඇමතිතුමි යෙග් 

අවධානයට ෙයොමු කරවනවා. මම ෙම් ගැන අද ගරු විෙද්ශ 
කටයුතු අමාත්යතුමාටත් කිව්වා. ඒ ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාත් 
ෙමතැන ඉන්නවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ලංකාෙව් රාජ්ය නායකෙයක් 
අවරුදු 35කින් සවුදි අරාබියට ගිහිල්ලා නැහැ. අගමැතිතුමා හරි 
ජනාධිපතිතුමා හරි ඉහළ මට්ටෙම් නායකෙයක් ගිහින් නැහැ. 
හැබැයි ඒ රට තමයි අපට වැඩිෙයන්ම විෙද්ශ විනිමය ලබා ෙදන 
රට. ලක්ෂ ෙදකකට ආසන්න අෙප් ශමිකයන් පමාණයක් ඒ රෙට් 
ජීවත් ෙවනවා. සවුදි අරාබිෙය් ඉන්න ශී ලාංකිකයන්ෙග් ඉල්ලීම 
තමයි, ඔවුන් බලන්න අෙප් ර ෙට් නායකෙයකුට එන්න කියන්න 
කියන එක. අපි ඔබතුමන්ලාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, ඒ 
සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන්න කියලා. අපට හරිම ෙල්සියි-
පහසුයි චීනයට යන එක, ඉන්දියාවට යන එක. අපට ඇෙමරිකාව 
ෙපෙනනවා, යුෙරෝපය ෙපෙනනවා, විෙද්ශ ආෙයෝජන 
ෙපෙනනවා. නමුත් ෙම් මැද ෙපරදිග රටවලත් ඉන්නවා 
ආෙයෝජකෙයෝ. ඒ රටවලිනුත් ෙමහාට විෙද්ශ ආෙයෝජන 
ෙගෙනන්න පුළුවන්.   

විෙශේෂෙයන්ම සවුදි අරාබිය වාෙග් රටක් සම්බන්ධ කර 
ගන්ෙන් නැත්ෙත් සමහර විට ඉස්ලාම් ආගම අදහන රටක් නිසා 
ෙකොමිෂන් නැති නිසාද දන්ෙන්ත් නැහැ. එක්ෙකෝ  අෙනක් 
රටවලට වඩා ෙකොමිස් අඩුෙවන් හම්බ ෙවන නිසා ෙහෝ ෙකොමිස් 
නැති නිසාද දන්ෙන් නැහැ, ඒ රටවලට ෙනොයන්ෙන්. ඇයි ඒ? ඒ 
රටටත් අෙප් රාජ්ය නායකෙයක් යන්න. අෙප් රාජ්ය නායකෙයක් 
ගිහිල්ලා බලන්න,  ඒ රටවලින් ගන්න  තිෙබන ආෙයෝජන 
අවස්ථා ෙමොනවාද කියලා. අෙප් රටින් ගෘහ ෙසේවය ට විතරද 
යවන්න පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන් කියලා බලන්න. විෙද්ශ කටයුතු 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඒ රටවල අය කියනවා, ''ඔෙබ් රෙට් 
කාන්තාවන්ට පුංචි පුහුණුවක් දීලා ඩිප්ෙලෝමා සහතිකයක් දීලා 
එවන්න, අපි විෙද්ශ විනිමය ෙදන්නම්'' කියලා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලබා දී තිෙබන කාලය අවසානයි. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ෙම්වා ෙනොකිරීම තමයි ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීමට 

ෙනොහැකිව තිෙබන පශ්න. ඒ රැකියා, ආදායම ෙගෙනන්න තිෙබන 
ඒවා. ඒවා ගැන අවධානය ෙයොමු කරන්න. ඒවාට අවධානය ෙයොමු 
කෙළොත් ෙම් දඩයි, බදුයි, ණයයි එක්ක රට ණය කරන 
ආර්ථිකයක් හදන්න ඕනෑ නැහැ.  

අපි මුදල් ඇමතිතුමාට කියනවා ඒ සම්මාන  ගන්න, කමක් 
නැහැ කියලා. ෙලෝකෙය් ෙහොඳම ආෙයෝජන ලංකාවට ෙගනැල්ලා  
ඒ සම්මාන ගන්න. ෙම් රටට පිරිසිදු ආෙයෝජන ෙගනැල්ලා, ඒවාට 
ඉඩ හදලා, ෙද්ශීය කර්මාන්ත නගා සිටුවා, ෙද්ශීය ව්යාපාර දියුණු 
කරලා සම්මාන ලබා ගත්තාට කමක් නැහැ.  

මම අවසාන වශෙයනුත් ෙම් කාරණය කියනවා. අපට පුළුවන් 
ෙව්ලාවට පක්ෂ ෙවන්නයි, පුළුවන් ෙව්ලාවට විරුද්ධ ෙවන්නයි 
පුළුවන් විධියට තමයි ෙම් ගැසට් නිෙව්දන හදලා තිෙබන්ෙන්. ඒ 
විධියට ෙම් ගැසට් නිෙව්දන විකෘති කරලා ෙගෙනන්න එපා. 
එෙහම කෙළොත් පතිපත්තිමය ෙද්ශපාලනය කරන අය හැටියට 
අපට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ගැටලුවක් ඇති ෙවන බව මම 
අවධාරණය කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා (විෙද්ශ කටයුතු 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா - 
ெவளிநாட்ட வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Deputy Minister of 
Foreign Affairs) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 

මැතිතුමා සවුදි අරාබියාව ගැනත්, විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය 
ගැනත් දිගින් දිගටම කථා කරපු නිසා මට වචනයක් කියන්න 
පුළුවන්ද?  

ඇත්තටම අපට එෙහම ෙමොකක්වත් ගැටලුවක් නැහැ, ගරු 
මන්තීතුමනි. මම විෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරයා හැටියට 
ගිය අවුරුද්ෙද් සවුදි අරාබියාවට ගිහිල්ලා ඒ මූලික සාකච්ඡා 
පැවැත්වූවා. අපි ඊට වඩා ඉහළ මට්ටෙම් සංචාරයක් කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ඒ වාෙග්ම Prince Bin Talal ෙදවරක්ම ෙම්වා සාකච්ඡා 
කරන්න එන්න ලැහැස්ති වුණා. ඒ අවස්ථා ෙදෙක්දීම අවසාන 
ෙමොෙහොෙත් ඇති වූ ගැටලු නිසා තමයි එතුමාට එන්න බැරි වුෙණ්. 
ගං වතුර උවදුර පැවැති අවස්ථාෙව්දීත් එතුමා අපට ෙඩොලර් 
මිලියනයක් එවා තිබුණා. ඒ සම්බන්ධවත් අපි එතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. අපි සවුදි අරාබියානු රජයත් සමඟ සාකච්ඡා කරනවා. 
ඉදිරිෙය්දී ෙකෙරන ඉහළ ෙපෙළේ සංචාරයක් සම්බන්ධ සාකච්ඡා 
අපි දැනටමත් පටන් ෙගන තිෙබනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

[අ.භා. 6.01] 
 
ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண் மிகு இஷாக் ரஹுமான்) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දිනෙය් ආනයන හා 

අපනයන (පාලන) පනත යටෙත් ෙගෙනන නිෙයෝග සම්බන්ධව 
කථා කරන්න ලැබීම ගැන මම සතුටු ෙවනවා.  

1948දී අෙප් රටට නිදහස ලැබුණු දිනෙය් ඉඳලා අපි  ෙත්, 
රබර්, ෙකොෙකෝවා සහ ෙපොල් වැනි ෙද්වල් අපනයනය කරලා 
ලාභයක් උපයා ගත්තා.  ඒ උපයා ගත් සියයට 90න් සියයට 50ක් 
වැය කරලා ඒ රටවලින් ලංකාෙව් ජනතාවට අවශ්ය ෙද්වල් 
ෙගනැල්ලා පරිෙභෝජනයට ගත්තා.  අපි 1948න් පසුව සියයට 
40ක ලාභයක් අපනයන ෙවෙළඳාෙමන් ලබා ගත්තා. නමුත් දැන් 
තිෙබන තත්ත්වය අපට බලන්න පුළුවන්. මෙග් අෙත් ෙම් 
තිෙබන්ෙන් 2011  සිට 2016  දක්වා schedule එක. අපි භාණ්ඩ 
අපනයනය කරලා ආදායමක් ගන්නවාට වඩා ආනයනෙයහි 
වැඩිවීමක් ෙවලා තිෙබනවා. 1948 වසරත් එක්ක බලනෙකොට, 
මහා විශාල වශෙයන් අද අෙප් රට ආපස්සට ගිහින් තිෙබනවා. දැන් 
අපි සියයට 55කට වඩා  භාණ්ඩ ආනයනය කරනවා. සමස්ත රටම 
අරෙගන බලනෙකොට අද අපි සියයට 55ක පාඩුවක් ලබනවා. එදා 
තිබුණාට ව ඩා අද වනවිට අෙප් රට ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන් 
ෙකොෙහේටද කියලා අපට හිතන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා.  

අපි දන්නා විධියට හිටපු ජනාධිපති ගරු ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
මැතිතුමාෙග් කාලෙය් කටුනායක නිදහස් ෙවෙළඳ කලාපය පටන් 
ගත්තා; බියගම ෙවෙළඳ කලාපය පටන් ගත්තාළා; ෙකොග්ගල  
ෙවෙළඳ කලාපය පටන් ගත්තා. ඒවාෙයන් එතුමා ලංකාවට ෙලොකු 
ආදායමක් ෙගනැල්ලා දුන්නා. ඊට පස්ෙසේ අෙප් හිටපු ජනාධිපති 
ගරු ආර්. ෙපේමදාස මැතිතුමා සමස්ත ලංකාෙව්ම ඇඟලුම් 
කර්මාන්තය පටන් ගත්තා. මෙග් අෙත් ෙම් තිෙබන schedule එක 
අනුව ෙපනී යන්ෙන්, අපි වැඩිම ආදායම ලබා ගන්ෙන් ඇඟලුම් 
කර්මාන්තෙයන් බවයි.  

එදා අපි ෙත්වලින්, ෙකොෙකෝවාවලින්, රබර්වලින්, 
ෙපොල්වලින් ගත්ත ආදායම අද නැත්තටම නැති ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. අපි ෙලෝකෙය් රටවලට ගිහිල්ලා ''ශී ලංකාව'' කියන 
ෙකොට මහා විශාල සතුටක් දැෙනනවා. ''Sri Lanka Tea" කියලා 
කියනවා. දැන් ඒ tea නැත්තටම නැති ෙවන යුගයක් අෙප් රෙට් 
ඇති ෙවලා තිෙබන එක විශාල දුකක්. 

මා නිෙයෝජනය කරන අනුරාධපුර දිස්තික්කය 
කෘෂිකර්මාන්තෙයන් දියුණු පළාතක් බව කියනවා. නමුත්, අපි 
ලජ්ජා ෙවන්න ඕනෑ, කෘෂිකර්මාන්තය තිෙබන අෙප් රෙට් 
නිෂ්පාදනය කරලා අෙප්ම ජනතාවට හාල් ටිකක් දීගන්න බැරි 
යුගයක් ඇති ෙවලා තිෙබන එක ගැන. පසු ගිය දිනවල සිට මහා 
විශාල හාල් හිඟයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. පිට රටවලින් 
ෙගනැල්ලා අෙප් ජනතාවට ෙදන හාල්වල අෙප්  හාල්වල වාෙග් 
රසයක් නැහැ; ගුණයක් නැහැ.  හරි පිළිෙවලට වගා කරන වී ටික 
නියමිත පරිදි store කර ෙගන, අඩු පාඩු කාලවලට ෙබදා හරින්නට 
බැරි තත්ත්වයක් අෙප් රෙට් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ගැන හිතන 
ෙකොට අෙප් රට ගැන විශාල දුකක් අපට ඇති ෙවනවා. අනවශ්ය 
විධියට පිටරටවලින් ආනයනය කිරීමට ෙඩොලර්වලින් සල්ලි 
ෙගවලා අෙප් ආර්ථිකය පහතට අරෙගන යන යුගයක් තවමත් 
තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා දන්නා විධියට 1997ට 
කලින්, මිරිස් වගා කරලා ෙලෝකෙය් ෙවනත් රටවලට පටවන්න 
පුළුවන් රටක් විධියට අෙප් ලංකාව තිබුණා. අද බලන්න, 
පිටරටවලින් ලූනු ෙගෙනනවා; මිරිස් ෙගෙනනවා. අපි 
කෘෂිකාර්මික රටක් බව නමට කියලා, ඒ සියලු ෙද්වල් ලංකාවට 
ෙගෙනනවා. ඒවා ෙවනුෙවන් ෙඩොලර් පිටරටවලට  ගිහිල්ලා, අද 
අපි ණයකාරෙයෝ ෙවලා තිෙබනවා.  

අද ගරු අගමැතිතුමා -රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමා- 
හම්බන්ෙතොට පෙද්ශෙයන්, සින්නක්කර වශෙයන් විකුණන්ෙන් 
නැතිව අනූනව බද්දට අක්කර 15,000ක් චීනයට නිදහස් කරලා 
තිෙබනවා. ලංකා ඉතිහාසෙය් පළමු වතාවට ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 
බිලියන 5ක් ෙම් රටට ෙගනැල්ලා, ලක්ෂයකට රැකී රක්ෂා  
ෙදන්න යන වැඩ පිළිෙවළට අකුල් ෙහළන්ෙන් නැතිව උදවු 
කරන්න ඕනෑ.   සමස්ත පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න මන්තීවරුන් 225 
ෙදනාෙගන් අපි ඉල්ලන්ෙන්,  එතුමාෙග් වැඩ පිළිෙවළට අපත් 
එක්ක එකතු ෙවන්න, අගමැතිතුමා යන ගමනට ආශීර්වාද කරන්න 
කියලායි.  අපි එක්ෙකෝම එකතු ෙවලා ෙම් යන ගමන නිවැරැදි 
වුෙණොත් පමණයි අෙප් අනාගත දරුවන් ෙබ්රා ගන්න පුළුවන් 
වන්ෙන්. එෙසේ කියමින්, ෙදමෙළන් වචන කිහිපයක් කථා කරන්න 
ඔබතුමාෙග් අවසරය ඉල්ලනවා. 

இந்த நாட் ல் 30 வ ட காலமாக அநியாயமான 
ைறயிேல பாாியெதா  த்தம் நைடெபற்ற  என்ப  

நாங்கள் அைனவ ம் அறிந்த விடயம். இதனால், வடக்கு, 
கிழக்கு மாகாணங்களிேல பலர் இடம்ெபயர்ந்  இன் ம் 
தற்கா கக் கு ைசகளில் வாழ்ந் ெகாண் க்கின்றார்கள். 
இன்ன ம் அவர்க க்குாிய நிரந்தர இ ப்பிடத்ைத 
வழங்காத  கவைலக்குாிய விடயமாக இ க்கின்ற . இன்  

ஸ் ம்கள் வாழ்ந்த இடத்ைத வில்பத்  வனப்பிரேதசம் 
என் ெசால்  அநியாயமாக அபகாிக்கின்றார்கள். 
இ ெதாடர்பில் இன்  TV இல் கலந் ைரயாடல் நிகழ் கள் 
இடம்ெப வைத நாங்கள் பார்க்கின்ேறாம். அங்கு அவர்கள் 
வாழ்ந்ததற்கான அைடயாளமாகப் பள்ளிகள் இ க்கின்றன; 
பாடசாைலகள் இ க்கின்றன; பைழய கிண கள் 
இ க்கின்றன. இேதா என் ைகயில் ஒ  file நிைறய அதற்கான 
ஆதாரங்கள் இ க்கின்றன. அவற்ைற ஒவ்ெவான்றாக இங்ேக 
காட்ட யா . ஆகேவ, நல்லாட்சி என்  
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ெசால் க்ெகாண்  வந்த அரசாங்கம், அவர்க க்ெகன 
நிரந்தரத் தீர்ெவான்ைற வழங்காவிட்டால், இதற்குப் பிறகு 
யார் வழங்குவ  என்பைத நீங்கள் ெவ ங்கள்! நல்லாட்சி 
ஏற்ப த்தப்பட்டதன் ேநாக்கம், அைனத்  இன மக்க ம் 
ஒற் ைமயாக, ஒன் பட்  வாழேவண் ம் என்பதற்காகேவ 
ெயாழிய, மீண் ம் இனவாதத்ைதேயா, மதவாதத்ைதேயா, 
குலேபதத்ைதேயா ஏற்ப த் வதற்காக அல்ல.  

இன்  வடக்கு, கிழக்கி ள்ள ெப ம்பாலான மக்கள் 
ெதாழில் அற்றவர்களாக இ க்கின்றார்கள். யாழ்ப்பாணத்திேல 
இ க்கின்ற காங்ேகசன் ைற சீேமந் த் ெதாழிற்சாைலையப் 
பா ங்கள்!  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, உங்க க்கு இன் ம் ஒ  

நிமிடம் இ க்கின்ற .  
 

ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண் மிகு இஷாக் ரஹுமான்) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 
அவ்வாேற, எங்க ைடய அைமச்சர் அமீர் அ  

அவர்க ைடய ஊரான வாைழச்ேசைனயிேல இ க்கின்ற 
paper ெதாழிற்சாைலைய எ த் ப் பா ங்கள்! இன்  அ  

டப்பட்ட நிைலயிேல இ க்கின்ற . ெகளரவ அைமச்சர் 
அவர்கேள, ஏன் இதைனப் பார்த் க்ெகாண் க்கின்றீர்கள்? 
அந்தத் ெதாழிற்சாைலகைள ம சீரைமப்பதற்கு 

ன்வா ங்கள்! அங்குள்ள வா பர்கள் த்தத்தினால் 
பாதிக்கப்பட்  30 வ ட காலமாகத் ெதாழில் அற்றவர்களாக 
வாழ்ந் ெகாண் க்கிறார்கள். அவர்க க்குாிய ெதாழில் 
வாய்ப்ைப ஏற்ப த்திக் ெகா க்கேவண் ெமன நான் இந்த 
நாட் ன் ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்களிட ம் மாண் மிகு 
பிரதமர் அவர்களிட ம் அதற்குப் ெபா ப்பான அைமச்சர் 
அவர்களிட ம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். இந்த நல்லாட்சியில் 
இதைனச் சாிவரச் ெசய்தால் மாத்திரேம, இந்த நாட் ல் 
மீண் ம் இனவாதம், மதவாதம், குலேபதம் ஏற்படாதவா  
அைனத்  இன மக்க ம் ஒன் பட்  வாழ ம்; 
அதன் லம் ஒ  சுதந்திரமான நாட்ைட ம் கட் ெய ப்ப 

ம் என்  ெசால் , எனக்கு வாய்ப்  அளித்த உங்க க்கு 
நன்றி கூறி, விைடெப கின்ேறன். வஸ்ஸலாம்! 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
அ த் , ெகளரவ அரவிந்த் குமார்.  

 
[பி.ப. 6.09] 

 

ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, எனக்கு 

வாய்ப்பளித்ததற்கு  நன்றி! இன்  நைடெப கின்ற காணி 
பராதீனப்ப த்தல் சட்டத்தின் கீழான கட்டைள ெதாடர்பான 
விவாதத்தில் கலந் ெகாண்  ஒ  சில விடயங்கைளப் 
பகிர்ந் ெகாள்ளலாம் என்  நிைனக்கின்ேறன். காணி என்  
ெசான்னால், அதைன நாங்கள் ெவ மேன மண்ேணா  
சம்பந்தப்பட்ட ஒ  விடயமாகக் ெகாள்ள யா . ஒ  , 
ஒ  கிராமம், ஒ  நகரம், ஒ  மாவட்டம், ஒ  மாகாணம், ஒ  

நா  என்ற வைகயிேல எல்லாவற் க்குேம அ ப்பைடயாகக்  
காணிகள் அைமந்தி க்கின்றன. அந்த அள க்கு இன்  காணி 
என்ப  ஒவ்ெவா  பிரைசயின ம் உாிைமயாக 
மாறிப்ேபா ள்ள . "எ  வைளயானா ம் தனி வைள 
ேவண் ம்" என்  பழெமாழி ஒன் ள்ள . அந்தள க்கு 
உாிைமேயா  தம  மண்ணில் சுதந்திரமாகச் ெசாந்த 

ட் ேல இ க்கேவண் ெமன்ற எண்ணம் - அவா ஒவ்ெவா  
பிரைசக்கும் இ க்கின்ற .  சேகாதரர்கள் மத்தியிேல, 
ெபற்ேறா க்கும் பிள்ைளக க்கும் மத்தியிேல, இனங்க க்கு 
மத்தியிேல, நா க க்கு மத்தியிேல ரண்பா  ேதான் வ  
இந்தக் காணிக்காக - இந்த மண் க்காக. ஓர் அங்குல 
நிலத்ைதப் ெபற் க்ெகாள்வதற்காகக் ெகாைலகள் 
இடம்ெப ம் சம்பவங்கைள நாங்கள் பார்த்தி க்கின்ேறாம்; 
பார்த்  வ கின்ேறாம். அந்தள க்கு இந்த மண் க்காக - 
நிலத்திற்காக எம  மத்தியிேல இவ்வா  சச்சரைவ 
ஏற்ப த்திக்ெகாள்கின்ேறாம். எனேவ, எம  வாழ்க்ைகயிேல 
மண் ாிைம, காணி ாிைம ஆகிய இரண் ம் பின்னிப் 
பிைணந்தி க்கின்றன.  

காணி ாிைம சம்பந்தமாகக் குறிப்பி வதாயின், இந்த 
நாட் ேல நாம் 200 வ டங்களாக வாழ்ந் வந்தா ம், இந்த 
நாட்ைட வளப்ப த் ம் மக்கள் கூட்டமாக இ ந்தா ம் இங்கு 
எமக்கு ஒ  அங்குல நிலத்ைதேய ம் ெசாந்தம் ெகாண்டாட 

யாத ஓர் அவல நிைலயிேலதான் வாழ்ந்  வ கின்ேறாம். 
காணி ாிைம இல்லாத, ட் ாிைமயில்லாத அநாைதகளாக 
வாழ்ந் வ கின்ேறாம்; காணி ாிைமக்காக ஏங்கி 
நிற்கின்ேறாம்; ட் ாிைமக்காகத் தவித்  நிற்கின்ேறாம். 
எமக்குக் காணி ாிைம மற் ம் ட் ாிைமையப் ெபற் க் 
ெகாள்வதற்கான அைனத் த் தகுதிக ம் இ ந்தா ம், 
அவற்ைற வழங்குவதில் எவ்வித அக்கைற ம் காட்டப் 
படாதி ப்ப தான் இன்  எம்மக்கள் மத்தியி க்கின்ற 
ஆதங்க ம் விசன ம் ஆகும். எனேவ, இந்தக் காணி ாிைம, 

ட் ாிைம விடயத்திேல சம்பந்தப்பட்ட அைனவ ம் 
ஒட் ெமாத்தமாக ஒ மித்த க த்ேதா  ெசயற்பட ேவண் ய  
காலத்தின் ேதைவயாக இ க்கின்ற  என்பைத நான் இந்த 
உயாிய சைபயிேல குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன்.   

நாங்கள் திதாக எங்க க்குக் காணிகைளத் 
தா ங்கெளன்  ேகட்கவில்ைல; திதாக கைளத் 
தா ங்கெளன்  ேகட்கவில்ைல; காணி ாிைமைய ம் 

ட் ாிைமைய ம் ஏைனயவர்களிடமி ந்  பறித்  எமக்குத் 
தா ங்கள் என்  ேகட்கவில்ைல. நாங்கள் தற்ேபா  
வசித் வ ம் அந்த மண்ைண எங்க க்குச் ெசாந்தமாக்கித் 
தா ங்கள் என் தான் ேகாாிக்ைக ன்ைவத்  வ கின்ேறாம். 
எனேவ, அந்த உாிைமைய இந்த நல்லாட்சி அரசு 
வழங்கேவண் ெமன்  நான் மீண் ம் மீண் ம் வ த்திக் 
கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். அேதேநரத்தில், நாங்கள் 
எம  ட் க்குள்ளி ந்தா ம், ட் ன் சுவைரப்பார்த்  அ  
எமக்கு உாிைமயில்ைல என்  ெசால் ம் ஒ  
நிைலைமயி க்கின்ற . அதாவ , எம  மக்கள் வசிப்பைத 
அவர்கள் தம  ெடன்  ெபயரளவில் ெசால் க் 
ெகாண்டா ம், உண்ைமயில் அவர்க க்குச் ெசாந்தமில்லாத 

ட் க்குள்ளி ந்  அதன் உாிைமக்காக ஏங்கேவண்  
யி க்கிற . 

அேதேவைள, வடக்கு, கிழக்ைக எ த் க்ெகாண்டால், 
அங்ேக ள்ள இலட்சக்கணக்கான கு ம்பங்க க்குக் 
காணி ாிைம, ட் ாிைம இ ந்தா ம் அங்ேக 
ஏற்பட் க்கும் அசாதாரண சூழ்நிைல காரணமாக அவர்கள் 
அகதி காம்களில் டங்கிப்ேபாயி க்கின்றார்கள். அவர்கள் 
அகதி காம்க க்குள் இ ந் ெகாண்  தங்கள  
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காணிகைள ம் கைள ம் பார்த்  உாிைமக்காக ஏங்கி 
நிற்கின்றார்கள். அங்ேக அவர்க க்கான உாிைம 
ம க்கப்பட் க்கின்ற .  அங்ேக அவர்க க்குச் ெசாந்தக் 
காணி, ெசாந்த  இ ந் ம் அங்கு ெசன்  வாழ்வதற்கு 
உாிைமயில்ைல. ஆனால், நாங்கள் இங்கு மைலயகத்திேல 

ட் க்குள்ேள இ ந்தா ம் அதற்கான உாிைம 
எங்க க்கில்ைல. அந்த வைகயில் மைலயகத்தி ம் வடக்கு, 
கிழக்கி ம் வாழ்கின்ற மக்க க்கு ஒேரவிதமான குைறபாேட,  
ஒேரவிதமான பிரச்சிைனேய இ க்கின்ற .  

விேசடமாக, சி பான்ைம மக்கள் ஒன்றிைணந்  அைமத்த 
இந்த நல்லாட்சி எங்க ைடய இந்தப் பிரச்சிைனையத் 
தீர்த் ைவக்க ேவண் ம். நாங்கள் இந்த நாட் ேல 2015ஆம் 
ஆண்  ஒ  ஜனாதிபதிையத் ெதாி ெசய்ேதாம். அேதேபால் 
2015ஆம் ஆண்  கைடசியிேல ஒ  நல்ல ஆட்சிைய 
ஏற்ப த் வதற்குத் ைணேபாேனாம். எம  உாிைமகைள ம் 
எமக்குக் கிைடக்க ேவண் யவற்ைற ம் ெபற் க்ெகாள்ள 
ேவண் ம் என்ற ேநாக்கத்ேதா தான் நாங்கள் இவற்ைற 
எல்லாம் ெசய்ேதாம். எவேர ம் அரச கட் ல் அமர்ந்  
ஆட்சி ாிவதற்கு இவ்வா  வாக்களிக்கவில்ைல. இந்த 
ஆட்சியிலாவ  எம  உாிைமகள் வழங்கப்ப ம்; எம  
ேதைவகள் ர்த்தி ெசய்யப்ப ம் என்ற எண்ணத்ேதா -
சிந்தைனேயா தான் வாக்களித்ேதாம்; எம  மக்கள் 
வாக்களித்தி க்கின்றார்கள். ஆகேவ, எம  மக்களின் அந்த 
எதிர்பார்ப் , அந்த ஆதங்கம் இந்த நல்லாட்சியிேல 
நிைற ெசய்யப்ப ம்; அவர்களின் ேதைவகள் ர்த்தி 
ெசய்யப்ப ம் என்ற நம்பிக்ைக எமக்கு இ க்கின்ற . அந்த 
நல்ல காலம் எம  மக்கைளச் மிகச் சீக்கிரம் வந்தைடய 
ேவண் ம்; நல்ல அம்சம் எம  மக்கைளச் சீக்கிரம் ேசர்ந்திட 
ேவண் ம் என்  ேகட் க்ெகாண் , சந்தர்ப்பம் அளித்த 
அைவத் தைலவர் அவர்க க்கு மீண் ம் நன்றி கூறி, 
விைடெப கின்ேறன். நன்றி, வணக்கம். 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Leader of the House to move the Item 2 to 5.   

 
එකතු කළ අගය මත බදු පනත : නිෙයෝගය 

ேசர் ெப மதி வாிச் சட்டம் : கட்டைள 
VALUE ADDED TAX ACT: REGULATION 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, on behalf of the Minister of Finance, I move,  
 

"That the Regulation made by the Minister of Finance under 
Section 5(15) of the Value Added Tax Act, No.14 of 2002, as last 
amended by the Act, No. 20 of 2016, relating to excluding the cost 
of any healthcare service from VAT, other than the fees paid to 
medical practitioners, medical consultation fees, channelling fees 

and hospital room charges, and published in the Gazette 
Extraordinary No. 1991/17 of 01st November 2016, which was 
presented on 08.12.2016 be approved. 
   

 (Cabinet approval signified.)" 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
නිෂප්ාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත: 

නියමය 
உற்பத்தி வாி (விேசட ஏற்பா கள்) சட்டம் : 

கட்டைள 
EXCISE (SPECIAL PROVISIONS) ACT: ORDER 

 

I 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, on behalf of the Minister of Finance, I move,  

  

“That the Order made by the Minister of Finance under Section 
3 of the Excise (Special Provisions) Act, No.13 of 1989 relating to 
excise duty and published in the Gazette Extraordinary No. 1987/8 
of 03rd October 2016, which was presented on 09.01.2017, be 
approved. 

 

(Cabinet approval signified.)" 
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
II 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella)I 
Sir, on behalf of the Minister of Finance, I move,    

“That the Order made by the Minister of Finance under Section 
3C of the Excise (Special Provisions) Act, No. 13 of 1989 relating 
to excise duty and published in the Gazette Extraordinary No. 
1992/30 of 10th November 2016, which was presented on 
09.01.2017, be approved. 

 
(Cabinet approval signified.)" 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 

ඉඩම් (සන්තකය පැවරීම සීමා කිරීෙම්) 
පනත : නියමය 

காணி (பாராதீனப்ப த்தல் மீதான 
கட் ப்பா கள்) சட்டம் : கட்டைள 

LAND (RESTRICTION ON ALIENATION) ACT: 
ORDER 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, on behalf of the Minister of Finance, I move,  
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“That the Order made by the Minister of Finance under Section 
3(2) of Land (Restriction on Alienation) Act, No. 38 of 2014 
regarding transfer of a land in Colpetty on free hold basis to M/s 
Avic International Hotels Lanka Ltd., which is a Strategic 
Development Project and published in the Gazette Extraordinary 
No. 1992/10 of 08th November 2016, which was presented on 
09.01.2017, be  approved. 

 

(Cabinet approval signified.)" 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 

 
කල්තැබීම 

ஒத்திைவப்  
ADJOURNMENT 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Hon. Presiding Member, I move,  
 
 "That the Parliament do now adjourn." 

 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව, ගරු බන්දුල 

ගුණවර්ධන මැතිතුමා. 

       
ෙලොතරැයිපත් මිල වැඩි කිරීම  

ெலாத்தர் சீட் ன் விைல அதிகாிப்  
PRICE INCREASE OF LOTTERY TICKETS 

 

[අ.භා. 6.17]     
     

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් 

මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනව:  
 

 ''2017 අය-වැය ෙයෝජනා මඟින්, ලංකා ඉතිහාසෙයහි පථම 
වතාවට සෑම ෙලොතරැයිපතකට රුපියල් 5ක් බද්දක් පනවා, ඉනික්බිතිව 
2017 ජනවාරි 01 දින රුපියල් 20ක්ව පැවැති ෙලොතරැයිපතක මිල රුපියල් 
30 දක්වා ඉහළ නැංවීෙමන් ෙලොතරැයි අෙළවි නිෙයෝජිතයන් ලක්ෂ 
සංඛ්යාත පිරිසක් ෙලොතරැයි අෙළවි වර්ජනය ෙකොට, උද්ෙඝෝෂණ, 
ෙපළපාලි පවත්වමින්, අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා 
හමුවී සාකච්ඡා ෙකොට, ඉනික්බිති ජනාධිපතිතුමා විසින් රුපියල් 20 දක්වා 
ෙලොතරැයිපතක මිල අඩු කරන ෙලස නිෙයෝග කරන ලද්ෙද් වී නමුත්, ෙම් 
දක්වා ෙලොතරැයි මිල අඩු ෙකොට, නිර්මාණය කළ අර්බුදය විසඳාලීමට රජය 
අෙපොෙහොසත් වී ඇති බැවින්, ෙලොතරැයි අෙලවිය ජීවෙනෝපාය කරගත් 
ලක්ෂ සංඛ්යාත ජනතාවෙග් අසරණ තත්ත්වයද සැලකිල්ලට ෙගන, 
ජනාධිපති නිෙයෝගය ගරු මුදල් අමාත්යවරයා විසින් වහා කියාත්මක 
ෙකොට, ෙලොතරැයි අ ෙළවිය පිළිබඳ මහා අර්බුදය විසඳීමට වහා ඵලදායී 
පියවර ගන්නා ෙලස ෙමම ගරු සභාවට ෙයෝජනා කරමි.'' 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අප ෙමම ෙයෝජනාෙව් සඳහන් 
කළ ආකාරයට, ෙලොතරැයි අෙළවිය සම්බන්ධෙයන් ලංකා 
ඉතිහාසෙය් ෙනොවූ විරූ අර්බුදයක් මුදල් අමාත්යාංශය විසින් 
නිර්මාණය කර තිෙබනවා. ඒ අර්බුදය ඇති ෙවන්න ෙහේතුව තමයි, 
පසු ගිය අය වැය ෙල්ඛනෙයන් මුදල් අමාත්යතුමා පහත දැක්ෙවන 
ෙයෝජනාවක් තාක්ෂණික සටහන් යටෙත් ඉදිරිපත් කර තිබීමයි. 
එය ෙමෙසේයි: 

 

''10.  නිෂ්පාදන (විෙශේෂ විධිවිධාන) බද්ද   

10.1 පහත  දෑ මත නිෂ්පාදන (විෙශේෂ විධිවිධාන) බද්ද පනවනු ලැෙබ්.  

 බියර් කෑන් මත, 

 - මිලිලීටර් 350ට ෙනොවැඩි කෑන් එකක් සඳහා රුපියල් 10/-,  

 - මිලිලීටර් 350ට වැඩි කෑන් එකක් සඳහා රුපියල් 15/ සහ 

 -  ෙලොතරැයි ටිකට්පත් සඳහා ටිකට්පතකට රුපියල් 5/- '' 

ෙමවැනි බදු ෙයෝජනාවක් මීට ෙපර කිසිම මුදල් 
අමාත්යවරෙයක් ඉදිරිපත් කරලා නැහැ. ෙලොතරැයිවලින් බදු 
ගන්නා සිරිතක් අෙප් රෙට් තිබුෙණ් නැහැ. එයට ෙහේතුව තමයි, 
ෙලොතරැයි විකිණීෙමන් ලැෙබන ආදායෙමන් විශාල ෙකොටසක් 
ආදායමක් වශෙයන් රජයට ලැෙබන නිසා, එවැනි ආකාරයට 
ආදායම් ලැෙබන ෙද් මතත් බදු පනවන බදු මූල ධර්මයක් ලංකා 
ඉතිහාසෙය් කවදාවත් කියාත්මක වුෙණ් නැහැ.  

අෙප් මුදල් ඇමතිතුමා ආසියා පැසිෆික් කලාපෙය් ෙවනත් 
කිසිම මුදල් අමාත්යවරෙයකුට වඩා වැඩි වාර්තා පමාණයක් ෙම් 
ෙකටි කාලය තුළදී ඇති කර ෙගන තිෙබනවා. ලංකාෙව් බදු 
ආදායම   බිලියන 1,050ක් වශෙයනුයි තිබුෙණ්. නමුත්, බිලියන 
1,821 දක්වා, සියයට 73කින් බදු බර වැඩි කරලා තිෙබනවා. 
ඒකපුද්ගල බදු බර තිබුෙණ් රුපියල් 50,000ක් වශෙයනුයි. 
රුපියල් 86,714 දක්වා, රුපියල් 36,714කින් ඒකපුද්ගල බදු බර 
වැඩි කරලා තිෙබනවා. ඒකපුද්ගල ණය බර රුපියල් 115,024කින් 
වැඩි කරලා තිෙබනවා. ෙම් කියාවලිය කරන්නට යාම කරනෙකොට 
ෙගන ෙලොතරැයි සඳහා රුපියල් 5ක බද්දක් පැෙනව්වා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වක බද්දක් පැෙනව්වාම 
පූර්ණ අනම්ය සැපයුමක් තිෙබනවා නම්, බද්ෙද් පමාණෙයන් 
සැපයුම් වකය වමට යනවා; එවිට, බද්ෙද් පමාණෙයන්ම 
භාණ්ඩෙය් මිල ඉහළ යනවා කියලා ආර්ථික න්යායක් තිෙබනවා. 
නමුත්, ෙලොතරැයියක  පූර්ණ අනම්ය ඉල්ලුමක් ෙනොෙවයි 
තිෙබන්ෙන් කියලා අපි දන්නවා. එවිට ෙලොතරැයි පතක මිල 
පැවතුෙණ්, රුපියල් 20කටයි. ෙලොතරැයි බද්ද පනවපු අවස්ථාෙව්දී 
එහි මිල උපරිමෙයන් ඉහළ යන්න පුළුවන් වන්ෙන්, රුපියල් 
25කටයි. නමුත්,  කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය නැතිව, ගැසට් 
පතයක් නිකුත් කරන්ෙන් නැතිව මුදල් අමාත්යවරයා නීතිය 
තමන්ෙග් අතට අ රෙගන නිෙයෝගයක් නිකුත් කළා,"ජනවාරි 
පළමුෙවනිදා ඉඳන් ෙලොතරැයි අෙළවි කළ යුත්ෙත්, රුපියල් 30ක 
මුදලකටයි" කියලා. ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපි ෙත්රුම් ගත යුතු 
ෙවනවා, ෙම්ක ෙවනම ෙවෙළඳ ෙපොළක් බව. අහිංසක 
මිනිසුන්ෙග් සිහින ෙලෝකයක විවිධ පාර්ථනා යටෙත් ඔවුන් ෙම් 
වැටිලා ඉන්න නරා වෙළන් ෙගොඩ ඒම සඳහා "ෙලොතරැයි 
එකක්වත් ඇදුෙණොත්" කියන චින්තනය යටෙත් ෙලොතරැයි 
පුරුද්දක් ෙලස මිලදී ගන්නා විශාල පිරිසක් අෙප් රෙට් සිටිනවා. ඒ 
වාෙග්ම ජීවෙනෝපාය වශෙයන් ෙලොතරැයි අෙළවි නිෙයෝජිතයන් 
සහ ෙලොතරැයි අෙළවි නිෙයෝජිතයන්ෙග් පාථමික අෙළවිකරුවන් 
ෙලස ලක්ෂ සංඛ්යාත පිරිසක් කියා කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අත පය අහිමි ෙවලා ෙරෝද 
පුටුවකින් ගිහින් ෙලොතරැයි අෙළවි කරන පිරිස් ඔබතුමා දැකලා 
ඇති. ආබාධිත රණවිරුවන් දහස් ගණනක් තමන්ෙග් විශාම 
වැටුපට අමතරව ෙලොතරැයි කූඩුෙව් ඉඳන් ෙලොතරැයි අෙළවි 
කරනවා ඔබතුමා දැකලා ඇති. ඉන්ධන පිරවුම්හලක ඉන්ධන ලබා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගන්න එන අවස්ථාෙව්දී සිඟමන් යදිමින් සිටි සමහර සිඟන 
පුද්ගලෙයොත් ෙලොතරැයි අෙළවි කරලා ජීවෙනෝපාය සලසා ගත්තා; 
දරු පවුල් රැක ගත්තා. සමස්ත ශී ලංකාෙව් සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් 
ෙභ්දයකින් ෙතොරව ලක්ෂ ෙදකකට වඩා වැඩි පිරිසක් ෙලොතරැයි 
අෙළවිය තමන්ෙග් ජීවෙනෝපායක් කර ගත්තා; ස්වයං රැකියාවක් 
කර ගත්තා. ඔවුන් දරුවන්ට ෙපොත-පත අරන් දීලා දරුෙවෝ පාසලට 
යැව්වා. ෙගවල් කුලිය ෙගව්වා; කෑවා, බිව්වා.  

පසුගිය කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළදී පැවැති සෑම රජයක් විසින්ම, 
ෙමය ජීවෙනෝපාය කරෙගන හිටපු ෙලොතරැයි අෙළවිකරුවන්ව 
රැක බලා ගැනීෙම් කාර්යභාරය ඉෂ්ට කළා. නමුත්,  මුදල් 
අමාත්යවරයා ක්ෂණිකව තීන්දුවක් අරෙගන රුපියල් 30කට 
ෙලොතරැයි මිල වැඩි කළා, තෑගි පමාණය වැඩි කෙළේ නැහැ. 
ලංකාෙව් රුපියල් 10ක මිලට තිබුණු ෙලොතරැයිෙය් මිල රුපියල් 20 
දක්වා වැඩි කරන්ෙන් අවුරුදු 10කට පසුවයි. එෙසේ කරන විට, 
විශාල පචාරක ව්යාපාරයක් ෙගනිහිල්ලා, තෑගි මුදල් වැඩි කරලා, 
ෙලොතරැයි මිලදී ගැනීම සඳහා විෙශේෂ අෙළවි කරන උපාය-උපකම 
පාවිච්චි කරලා තමයි රුපියල් 20ට වැඩි කෙළේ. ෙමය ගෙහන් ෙගඩි 
එන්න වාෙග්යි වැඩි කෙළේ. ෙම් ෙයෝජනාවත් හංගලා තිබුෙණ්. ෙම් 
ෙයෝජනාවටයි, සමුපකාරවලට හා  සෙතොසට බදු පැනවීමට 
විරුද්ධවයි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී මම පමණයි  කථා කරලා 
තිෙබන්ෙන්. ෙමහිදී ඇති ෙවන අර්බුදය අපි දැක්කා. එතුමාට 
සාමාන්ය ෙපොදු ජනතාව ගැන සත 5කවත් හැඟීමක් නැතිව,  
රුපියල් 30 දක්වා ෙලොතරැයි මිල වැඩි කළාම එහි ඇතිවන 
පතිඵලය වන්ෙන්, පුරුද්දක් වශෙයන් ෙලොතරැයි මිලදී ගන්නා අය 
රුපියල් 30 මිලට ෙලොතරැයි මිලදී ගන්ෙන් නැහැ. සතියකට 
ෙලොතරැයි වර්ග 7ක් තිෙබනවා. එක එක දවසට රුපියල් 100ක් 
දීලා 20 ටිකට් 5ක් ගන්නවා. 30 ටිකටි තුනක් ගත්තාම රුපියල් 
90ක් අරෙගන, ඉතිරිය රුපියල් 10ක් කියලා එෙහම ගන්ෙන් 
නැහැ. රුපියල් 20 තිෙබන ෙකනා රුපියල් 20 දීලා තමයි 
ෙලොතරැයි පතක් ගත්ෙත්. ෙම් සඳහා පධාන අෙළවිකරුවන්ට 
සියයට 17ක ෙකොමිස් මුදලක් ලැබුණා. ඒ ෙකොමිස් මුදල ඉතාම 
ෙසොච්චම් පමාණයකින් වැඩි කරලා, ෙලොතරැයි පතක මිල රුපියල් 
30කට වැඩි කරනෙකොට සමස්ත ලංකාෙව් ෙලොතරැයිකරුවන් 
තීරණයකට ආවා "අපට ෙම්වා අෙළවි කරන්න බැහැ" කියලා. 
ඔවුන් ෙගයින්-ෙගට ගිහිල්ලා, ෙපොෙළන්-ෙපොළ ගිහිල්ලා, එෙහම 
නැත්නම් වීදිෙයන්-වීදියට සැරිසරලා පුද්ගලයන් ළඟට ගිහිල්ලා 
ෙමම ෙලොතරැයි පත් අෙළවි කරන්න ෙනොහැකි තත්ත්වයන් ගැන 
කියමින් දුක් ගැනවිල්ල කිව්වත්, කන් ෙදන්න ෙකෙනක් හිටිෙය් 
නැහැ. ඒ අවස්ථාෙව්දී ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් මන්තීවරු ෙලස ඔවුන් 
අපව මුණගැෙසන්න ආවා. අපි ඒ අවස්ථාෙව්දී කිව්වා,  "ෙම් 
ආණ්ඩුවට -විෙශේෂෙයන්ම ෙමම මුදල් ඇමතිතුමාට- පබුද්ධ 
සංවාදයක් කරලා කවදාකවත් කිසිම ෙදයක් ෙවනස් කර ගන්න 
බැහැ. එම නිසා, ඔබතුමන්ලා ජනාධිපතිතුමා හමු ෙවන්න'' කියලා. 

ජනාධිපතිතුමා හමු ෙවලා එතුමාට කියන්න. එතුමා ගමක 
ඉඳන් ආපු ෙකෙනක් නිසාත්, අෙප් පක්ෂෙය් දීර්ඝ කාලයක් ඉඳපු, 
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් හිටපු ෙල්කම්වරයා වශෙයන් ෙපොදු 
ජනතාවෙග් හද ගැස්ම හඳුනන ෙකෙනක් නිසාත්, පුළුවන් නම් 
ජනාධිපතිතුමාව මුණ ගැෙහන්න. ජනාධිපතිතුමාව හමු ෙවන්න 
කමයක් නැති ෙවච්ච අවස්ථාෙව්දී ඔවුන් වර්ජනය කළා. ඔවුන් 
ෙලොතරැයි පත් අෙළවි ෙනොකර සිටියා. ඊට පස්ෙසේ ඔවුන් විශාල 
උද්ෙඝෝෂණ ෙපළපාළියකින් ජනාධිපතිතුමා මුණ ගැසීම සඳහා 
දහස් ගණනක් ෙදනා ෙලොතරැයි ඉතිහාසෙය් පථම වතාවට 
ජනාධිපති මන්දිරය වටලන්න ගියා. ඒ වටලන්න ගිෙය් ඔවුන්ෙග් 
දුක්ගැනවිල්ල කියන්නයි. ඒ අවස්ථාෙව්දී ජනාධිපති ෙල්කම් 
කාර්යාලය ෙපොෙරොන්දු වුණා, ෙම් පශ්නය සලකා බලා සාධාරණ 
යුක්තිසහගත විසඳුමක් ෙදනවා කියලා.  

ජනාධිපතිතුමාට ෙත්ෙරනවා, ෙම් රෙට් මිනිස්සුන්, හිඟන්නන් 
පවා ආණ්ඩුවකින් තරහා කරගන්න පතිපත්තිමය තීන්දු තීරණ 
රජයක් අරගන්ෙන් නැහැ කියලා. ඒ නිසා ජනාධිපතිතුමා 
ෙපොෙරොන්දු වුණා, "ෙම් කියන කථාව සම්පූර්ණ සාධාරණයි; 
රුපියල් 30ට ෙලොතරැයියක් විකුණන්න බැහැ; රුපියල් 20ට තමයි 
ෙලොතරැයියක් විකුණන්න පුළුවන්; ෙම් ෙලොතරැයි 
අෙළවිකරුවන්ෙග් ජීවෙනෝපාය සුරක්ෂිත කරන්න ඕනෑ; ෙම් රෙට් 
ජනතාව, සාමන්ය මනුෂ්යයන් ස්වයං රැකියා කරන දුක් විඳින 
මිනිස්සු ජීවත්වීම සඳහා ජීවිතයත් සමඟ අරගළයක ෙයෙදන 
මිනිස්සු." කියලා ජනාධිපතිතුමා ඒ තීන්දුව ගන්නවා කියලා. ඒ 
අවස්ථාෙව්දී මුදල් අමාත්යවරයා කෙළේ ෙමොකක්ද? ඔහුෙග් දරදඬු 
පතිපත්ති තීන්දු අනුව කිව්වා, "කවුරු ෙකොෙහොම කිව්වත් මම 
ෙම්ක ෙවනස් කරන්ෙන් නැහැ; ඒ විධියටම අය කරනවා." කියලා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් උද්ෙඝෝෂණය කරපු අසරණ 
පුද්ගලයන්ෙග් ෙගවල්වලට ෙපොලිස් රාජ්ය සංකල්පය යටෙත් 
ෙපොලීසිය යැව්වා. අපි මතක තියාගන්න ඕනෑ, ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙවන් ෙම් රෙට් මිනිස්සුන්ට උද්ෙඝෝෂණය කරන්න, 
picketing කරන්න, රැස්වීම් පවත්වන්න, පකාශනයට අයිතිය දීලා 
තිෙබන බව. තග පාවිච්චි කරලා ඒවා නතර කරන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ. ෙපොලිස්පතිවරයා නීතිය නවනවා කියලා ෙම් 
ෙලොතරැයිවලට උද්ෙඝෝෂණය කරපු මිනිස්සුන්ෙග් ෙගවල්වලට 
ගිහිල්ලා පශ්න කරන්න ෙම් ෙපොලිස්පතිවරයාට ෙහෝ ෙපොලීසියට 
අයිතියක් නැහැ කියන එක අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න 
ඕනෑ.  

ඒ සියලු අරගළවල අවසාන පතිඵලයක් වශෙයන් සිද්ධ වුෙණ් 
කුමක්ද? ජනාධිපතිතුමා නිෙයෝගයක් කළා, වහාම ෙලොතරැයියක 
මිල රුපියල් 20 දක්වා අඩු කරන්න ඕනෑ කියලා. ඒක සියලූම 
පසිද්ධ ජනසන්නිෙව්දන මාධ්යවල ගියා. වැඩ බලන මුදල් 
අමාත්යවරයා විධියට කටයුතු කරපු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන 
මැතිතුමා ඇවිල්ලා කිව්වා, "අපි අලුතින් ගැසට් නිෙව්දනයක් 
නිකුත් කරනවා; ෙලොතරැයියක මිල රුපියල් 20යි." කියලා. ඒක 
ජනාධිපතිතුමාෙග් නිෙයෝගය. ජනාධිපතිතුමා ෙලොතරැයි 
මණ්ඩලවල සභාපතිවරු ෙදෙදනාම කැඳවලා, නිලධාරින් 
කැඳවලා තමයි ෙම් නිෙයෝගය දුන්ෙන්. අද ෙවනකම් තවම 
රුපියල් 20ට ෙලොතරැයි විකිෙණන්ෙන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් විධායක බලය 
තිෙබන ජනාධිපතිවරෙයකුෙග් නිෙයෝගයට අභිෙයෝග කරන්න 
මුදල් ඇමතිතුමාට තිෙබන බලය ෙමොකක්ද කියලා ඔබතුමාට 
ෙත්ෙරනවා. ෙම් මුදල් ඇමතිතුමා සියලු ෙදනාට තමන්ෙග් 
ආධිපත්ය බලය ෙපන්වන්න ගියාට -ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
80ගණන්වල ඉඳලා මීට වඩා ෙලොකු අය අපි දැකලා තිෙබනවා.- 
එෙහම කරන්න බැහැ. රටක රාජ්ය නායකෙයක් ඉන්නවා. 
අගාමාත්යවරෙයක් ඉන්නවා. කැබිනට් ඇමතිවරු ඉන්නවා. අපිත් 
වග කිව යුතු කැබිනට් අමාත්ය ධුර දරලා තිෙබනවා. මම ගාමීය 
ආර්ථිකය පිළිබඳ කැබිනට් ඇමතිවරයා විධියටත්, මුදල් නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිවරයා විධියටත්, ෙවෙළඳ, අෙළවි සංවර්ධන, සමුපකාර හා 
පාරිෙභෝගික ෙසේවා ඇමතිවරයා විධියට ඉඳලා තිෙබනවා. 
අධ්යාපන ඇමතිවරයා ෙලස ඉඳලා තිෙබනවා. අපි 
ජනාධිපතිවරෙයක් කියන එක, කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අෙනක් 
සාමාජිකයන් කියන එක නිහතමානීව කන් ෙදන්න ඕනෑ. එෙහම 
කන් ෙදන්ෙන් නැත්නම්, හිතුවක්කාර ෙලස පතිපත්ති තීන්දු 
ගන්න පුළුවන් ද? අපි ෙම් ෙයෝජනාෙවන් ඉල්ලා සිටින්ෙන්, 
විධායක ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් නිෙයෝගය 
වහාම; ෙපොදු ජනයා ෙවනුෙවන් කියාත්මක කිරීෙම් කාර්යය අදම 
කරන්න කියලයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අවුෙලන් දැනට පාඩුව 
දවසකට රුපියල් ෙකෝටි 5යි. දැනට ෙකෝටි 125ක් පාඩුයි.            
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ඒ ෙලොතරැයි මණ්ඩලවලට ෙවන පාඩුව වාෙග් ෙනොෙවයි, 
ජීවෙනෝපාය සලසා ගන්න අයට ෙවන පාඩුව. ෙම් පතිපත්තිය 
යටෙත් කිව්වා, "ඔක්ෙකොෙග්ම නිෙයෝජිත ධූර cancel කරලා, අපි 
අලුත් නිෙයෝජිතවරු දාලා ෙලොතරැයි විකුණනවා." කියලා. එෙහම 
කරන්න පුළුවන් ද මම අහන්ෙන්? රටක මහජන ඡන්දෙයන් එන 
නිෙයෝජිතෙයක් ෙම් විධියට බලය උද්දච්චමානෙයන් යුතුව 
පාවිච්චි කරන්න ෙමොකක්ද තිෙබන අයිතිය? ජනාධිපතිතුමාට 
challenge කරන්න ෙමොකක්ද තිෙබන අයිතිය? මම අහන්ෙන් 
සම්පදාය අනුව එෙහම කරනවා ද? ඒ නිසා තමයි අපි කියන්ෙන් 
ජනාධිපතිතුමාෙග් නිෙයෝගය කියාත්මක කරන්න කියලා. තමන් 
විසින් නිර්මාණය කරනු ලැබූ ෙම් අර්බුදෙයන් රුපියල් ෙකෝටි 
ගණන් පාඩු ෙවන ෙකොට හැමෙද්ම අවුලක් ෙන් ඇති කර ගන්ෙන්. 
එතුමා හිතනවා, එතුමා එක්ක තරහට තමයි විපක්ෂෙය් අපි ෙම්වා 
කියන්ෙන් කියලා. රටක් ෙබ්රා ගත්ත ජාතික නායකයාට 
ෙහොෙරක්, ෙහොෙරක් කියලා පසිද්ධිෙය් ඉතාම නින්දිත විධියට 
කියන ෙකොට, රට කාපු මිනිහා කියලා බනින ෙකොටත් අපි 
උහුලාෙගන ඉන්නවා නම්, ඇයි එතුමාට බැරි ෙම් විෙව්චනවලට 
කන් ෙදන්න. 

රටක් ෙබ්රා ගත් ජාතික වීරවරයන්ට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 
සලකන විධිය අපට ෙපෙනනවා. නමුත් අප එෙහම කරලා නැහැ. 
අප කියන්ෙන් අසරණ මිනිසුන්ට ඒ බලය පාවිච්චි කරන්න එපාය 
කියලායි. වැට් එකට විරුද්ධව උද්ෙඝෝෂණය කළා. Sri Lanka 
Customs එෙකන් ගිහිල්ලා ඒ කඩ ටික seal කළා. ෙමොකක්ද, ෙම්? 
ෙමෙහම ඇමතිවරු -මහජන නිෙයෝජිතෙයෝ- හැසිෙරන සිරිතක් 
තිෙබනවාද? ෙද්ශීය ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
බලහත්කාරෙයන් මැකන්සි සමාගම යවලා කියනවා, "බදු එකතු 
කරන්න." කියලා. විෙද්ශ සමාගම්වලට බදු එකතු කරන්න බලය 
ෙදන්න යනවා. ශී ලංකා මහ  බැංකුෙව් කාර්යය එළියට අරෙගන 
ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්න යනවා. ෙර්ගු ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
සම්පූර්ණෙයන් විරුද්ධ විධියට ෙර්ගු ආඥාපනත ෙවනස් කරන්න 
යනවා. සුරාබදු ආඥාපනත ෙවනස් කරන්න යනවා. ෙම් අවුල් 
ජාලාව නිර්මාණය කරලා අද එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අය පවා 
කියනවා, "ෙම් අවුල් සියල්ලම නිර්මාණය කරන්ෙන් ෙම් 
මානසිකත්වය නිසා." කියා. ෙම් මානසිකත්වෙයන් බැහැර ෙවලා 
කටයුතු කළ යුතුයි. 

 උෙද් අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමාත් ෙම් කාරණය ගැන 
කියද්දි වැරැද්දුවා. හැන්සාඩ් වාර්තාවට ෙම් කරුණු ඇතුළත් 
ෙවන්න ඕනෑ නිසා මා ෙම් කාරණය සඳහන් කරන්න ඕනෑ.  

2015 සැප්තැම්බර් මස 21 වැනි සඳුදා ගැසට් නිෙව්දනය තුළින් 
ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යවරයාට පැවෙරන 
කාර්යයන් හා කර්තව්යයන් පිළිබඳව සඳහන් කරලා තිෙබනවා. 
එහි අංක 1 යටෙත් සඳහන් කරලා තිෙබනවා, "පතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටයුතු විෂයයන්ට සහ II වැනි තීරුෙවහි දැක්ෙවන 
ෙදපාර්තෙම්න්තු හා ව්යවස්ථාපිත ආයතනයන්හි විෂයයන්ට අදාළ 
පතිපත්ති, වැඩසටහන් සම්පාදනය කිරීම, පසු විපරම් කිරීම හා 
ඇගයීම" කියලා. අංක 3 යටෙත් සඳහන් කරලා තිෙබනවා, "ශී 
ලංකා මහ බැංකුව සමඟ සම්බන්ධීකරණෙයන් මූල්ය පතිපත්ති 
සම්පාදනය හා සාර්ව ආර්ථික කළමනාකරණය." කියලා. 

එහි II වැනි තීරුව යටෙත් ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික 
කටයුතු අමාත්යතුමාට අයිති වන ෙදපාර්තෙම්න්තු, ව්යවස්ථාපිත 
ආයතන හා රාජ්ය සංසථ්ා ඇතුළත් කරලා තිෙබනවා. ඒ අනුව ශී 
ලංකා මහ බැංකුව, විෙද්ශ සම්පත් ෙදපාර්තෙම්න්තුව, ජන හා 
සංඛ්යා ෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුව, ශී ලංකා සුරැකුම්පත් හා විනිමය 
ෙකොමිසම යනාදිය ඇතුළත් වනවා.  

එහි III වැනි තීරුව යටෙත් කියාත්මක කළ යුතු නීති පිළිබඳව 
සඳහන් වනවා.  1949 අංක 58 දරන මූල්ය නීති පනත, 1957 අංක 

29 දරන විෙද්ශීය ණය පනත, 1953 අංක 24 දරන වි නිමය පාලන 
පනත, 1987 අංක 36 දරන ශී ලංකාෙව් සුරැකුම් හා විනිමය 
ෙකොමිෂන් සභා පනත  ආදී පනත් පිළිබඳව සඳහන් වනවා. 

ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්ය ගරු 
අගාමාත්යතුමාට අදාළ  විෂයය ක්ෙෂේතය හා එතුමා විසින් 
කියාත්මක කරන්න බලය තිෙබන පනත් ටික ඇතුළත් ගැසට් 
පතෙය් 5A සහ 6A පිටු හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා 
මා සභාගත* කරනවා. 

එදිෙනදා ජීවෙනෝපාය සලසා ගන්න නිරායුධ, අවිහිසංක ලක්ෂ 
සංඛ්යාත අසරණ මිනිසුන් පිළිබඳව විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු 
කරලා, වහාම කියාත්මක වන පරිදි ජනාධිපතිතුමාෙග් නියමය 
කියාත්මක කරලා, ෙලොතරැයි පතක මිල රුපියල් 20 දක්වා අඩු 
කිරීෙම් ජනාධිපතිතුමාෙග් නිෙයෝගයට ඉතාම ඉක්මනින් අවනත 
ෙවන්න මුදල් අමාත්යතුමාට හැකියාව ලැෙබ්වා! කියා පතමින් 
මෙග් කථාව සමාප්ත කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙයෝජනාව ස්ථිර කිරීම, ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන 

මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 6.32] 

 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන 

මන්තීතුමා ඉතා වැදගත් ෙයෝජනාවක් තමයි ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
ඉදිරිපත් කෙළේ. ෙමොකද, ජාතික ෙලොතරැයි මණ්ඩලය කියලා 
කියන්ෙන් ෙම් රෙට් ජීවත් වුණු, ෙම් රටට විශාල ෙසේවයක් කරපු 
කීර්තිමත් මුදල් අමාත්යවරෙයක් විසින් ඇති කරපු ආයතනයක්. 
එදා ආෙරෝග්යශාලා  ෙලොතරැයි පත සාර්ථකව කරෙගන ගිය 
අවස්ථාෙව්දී ඒ ෙලොතරැයි පතත් ඇතුළු කරලා ජාතික ෙලොතරැයි 
මණ්ඩලය පිහිෙටව්වා. ජාතික ෙලොතරැයි මණ්ඩලය පිහිටුවලා ෙම් 
වනෙකොට වසර 40කට වැඩි කාලයක් ගතෙවලා තිෙබනවා. 
ජාතික ෙලොතරැයි මණ්ඩලය නිසා ෙම් කාල සීමාව තුළ දසදහස් 
ගණනක්, ලක්ෂ සංඛ්යාත ගණනක් ජීවත්ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
තුළින් අද ඒ පවුල්වලට ෙලොකු ෙසේවාවක් සිදුෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම ෙහොඳ ෙලොතරැයි දිනුම් ලැබිලා එයින් සාර්ථක ජීවිතවලට 
අවතීර්ණ වුණු විශාල පිරිසක් ෙම් රෙට් ඉන්නවා. ඒ නිසා ෙම් 
ආයතනය අද වනෙකොට ඉතාම වැදගත් ආයතනයක් වනවා. 
ජාතික ෙලොතරැයි මණ්ඩලය කියන්ෙන් රජයට විශාල මුදල් 
සම්භාරයක් එකතු කරලා ෙදන ආයතනයක්. ෙම් ආයතනය 
සංවර්ධන ෙලොතරැයිය, ෙගොවි ෙසත ෙලොතරැයිය හරහා විශාල 
ෙසේවාවක් ෙම් රටට සිදු කරනවා.      අද ෙම් සියල්ලම ඇන හිටලා; 
අද  ෙම් සියල්ලම නැවතිලා. ෙලොතරැයි පත් විකුණලා හාරලක්ෂ 
පනස්දාහකට අධික ඉතාම දුගී දුප්පත්, අසරණ මිනිසුන් 
පමාණයක් ජීවත් වුණා. අද ඒ මිනිසුන්ට ජීවත් ෙවන්න විධියක් 
නැහැ. ඒ වැඩ පිළිෙවළ  එෙහමපිටින් ඇන හිටලා.  ෙම් හිතුවක්කාර 
වැඩ පිළිෙවළ නිසා අද  ඒ වාෙග් අවාසනාවන්ත තත්ත්වයකට 
පත්ෙවලා තිබීම ගැන අප කනගාටු ෙවන්නට ඕනෑ. ඒ නිසා තමයි 
අතිගරු ජනාධිපති  ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා තීරණයක් ලබා 
දුන්ෙන්. දැන් තිෙබන්ෙන් ෙම් තීරණය කියාත්මක කරන්නයි. 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

රුපියල් 20ට ෙලොතරැයි මණ්ඩලෙයන් ෙලොතරැයි පත් අෙළවි 
කරන්න. ෙලොතරැයි පතක මිල වැඩි කරන්න එපා.  

ෙමයින් ජනතාවට ෙදන ෙසේවාව ඒ ආකාරෙයන් ලබා ෙදන්න. 
ජනාධිපතිවරයකුෙග් නිෙයෝගය කියාත්මක ෙනොකරන්න තරම් 
අමාත්යවරෙයක් නිහතමානී ෙනොෙවනවා නම් ඒක ෙම් රෙට් 
අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක්. ෙමෙහම වුණාම අපට ෙම් රෙට් 
අනාගතය පිළිබඳව ෙලොකු අවිනිශ්චිතභාවයක් මතු ෙවනවා. කවුද 
එත ෙකොට ෙම් රට පාලනය කරන්ෙන්? ෙම් පශ්නවලට විසඳුම් 
ෙහොයන්ෙන් කවුද? ෙම් විසඳුම තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහේද? ෙම් රෙට් 
පශ්නවලට වග කියන්ෙන් කවුද? ආබාධිතෙයෝ, රණ විරුෙවෝ 
විතරක් ෙනොෙවයි, විවිධාකාර  අය - ඉතාම දුගී දුප්පත් මිනිසුන් පවා 
- පාරට බැහැලා රජයට විරුද්ධව උද්ෙඝෝෂණ කරන ෙවලාෙව්, 
අෙප් ජනාධිපතිතුමා මැදිහත් ෙවලා ෙම් පශ්නය විසඳුවා. එතුමා 
එය විසඳුවා නම් ඔබතුමන්ලා දැන් ඒ කාර්යය කියාත්මක කරන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් ජනතාව ජාතික 
ෙලොතරැයි මණ්ඩලය ෙකෙරහි ෙලොකු විශ්වාසයක් තබා තිෙබනවා. 
ඔවුන් ෙම් තරම් සහෙයෝගයක් ලබාෙදන නිසා තමයි ෙලොතරැයි 
මණ්ඩලය හරහා ෙම් තරම් ආදායමක් ලැෙබන්ෙන්. අද ඒ 
විශ්වාසය කඩෙවලා ගිහින් තිෙබනවා. ෙමයින් සිදුවන්ෙන් මිනිසුන් 
ෙලොතරැයි ගැනීමට ෙපළෙඹන්ෙන් නැති එකයි. රුපියල් 30ක් 
කියන්ෙන් අද ෙලොකු මුදලක්. රුපියල් 20ට තිෙයද්දි ෙලොතරැයි 
පත් ෙහොඳට විකිණුණා. අද ඒවා විකිෙණන්ෙන් නැහැ. ෙම් නිසා අද 
ඒ ෙලොතරැයි පත් අෙළවිකරුවන්ෙග් දුප්පත් පවුල් 450,000ක් 
පමණ අසරණ තත්ත්වයට පත්ෙවලා ඉන්නවා, ගරු ඇමතිතුමනි. 
හිතුවක්කාරකමින් ෙම් පශ්නය විසඳන්න බැහැ. ෙම් ගැන මීට වඩා 
නම්යශීලී ෙවන්න. ජනාධිපතිතුමා දුන්න නිෙයෝගය කියාත්මක 
කරන්න. ඒ වාෙග්ම, ෙම් වැඩ පිළිෙවෙළේදී ෙලොතරැයි 
මණ්ඩලෙයන් එම අෙළවිකරුවන්ට ෙදන ෙකොමිස් මුදල පුළුවන් 
නම් තවත් වැඩි කර ෙදන්න. එතෙකොට ඒ මිනිසුන් ෙම් කාර්යය 
ෙහොඳට කරාවි. ෙම් වැඩ පිළිෙවළින් ඒ මිනිසුන් ජීවත් ෙව්වි. 
ඉස්සරහට ෙම් වැඩ පිළිෙවළ තවත් ව්යාප්ත ෙව්වි.  ජනතාව 
ෙලොතරැයියක් ගන්ෙන් තමන්ට කීයක් ෙහෝ ඇෙදයි කියලා 
බලාෙගනයි. දැන් බැලුවාම කීයක්වත් නැහැ. රුපියල් 30ක් දීලා 
ෙලොතරැයි පතක් ගත්තාම එහි දිනුම ෙලස ලැෙබන්ෙන් රුපියල් 
20යි. පසු ගිය කාල සීමාව තුළ ලක්ෂ ගණන්, ෙකෝටි ගණන් නම් 
ඇදුෙණ් නැහැ. අපට එෙහම ඇදුණ බවක් ෙපනුෙණ් නැහැ. ඒ 
වාෙග්ම තමයි, airport එෙක් ෙඩොලර් ෙලොතරැයියක් තිෙබනවා. 
ඒකත් ෙමොනවා ෙවනවාද කියා කවුරුත් දන්ෙන් නැහැ. ෙමෙහම 
වුෙණොත් ෙම් ආයතනය ෙකෙරහි තිෙබන විශ්වාසය බිඳ වැටිලා 
ආයතනය කඩාෙගන වැෙටනවා. එම නිසා අප මුදල් 
ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලන්ෙන්, ජනාධිපතිතුමා දුන්න නිෙයෝගය 
කියාත්මක කරන්න කියායි. එය කියාත්මක කරලා ෙම් ආයතනය 
ෙබ්රා ගන්න; රැකගන්න. ෙම් ආයතනෙයන් ජීවත් වන 
මිනිසුන්ෙග් ජීවෙනෝපාය උසස ් කරන්න, ෙම් වැඩ පිළිෙවළ 
ඉදිරියට කියාත්මක කරන්න ඔබ සියලුෙදනාටම ඥානය පහළ 
ෙව්වා! යි කියා පාර්ථනා කරමින්, ෙම් ෙයෝජනාව ස්ථිර කරමින්, 
මෙග් කථාව හමාර කරනවා. ස්තුතියි.  

 
[අ. භා. 6.36] 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා (මුදල් අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - நிதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන 

මන්තීතුමා විසින් අද දින සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ඉදිරිපත් 
කරන ලද ෙයෝජනාවට පිළිතුරු ෙදන්න මට අවස්ථාව ලබාදීම 
සම්බන්ධව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

මා මුලින්ම කියන්න ඕනෑ, අෙප් රෙට් ජනතාවට ඥානය පහළ 
වුෙණ් 2015 ජනවාරි මාසෙය් 8වැනි දා බව. ෙම් ආයතන ෙදක 
බංෙකොෙලොත් කරලා, වට්ටලා තමයි අපට භාර දුන්ෙන්. සරණ 
ගුණවර්ධනලා වැනි හිටපු සභාපතිවරු තමයි ඒ මිනිසුන් 
හිඟන්නන් බවට පත් කෙළේ. අද අප ජාතික ෙලොතරැයි මණ්ඩලෙය් 
සියයට 250ක ලාභයක් ඇති කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම සංවර්ධන 
ෙලොතරැයි මණ්ඩලෙය් සියයට 128ක ලාභයක් ඇති කර 
තිෙබනවා. ෙමම ආයතනෙය් තිබුණු දූෂණ අද අප 
සම්පූර්ණෙයන්ම නැති කර තිෙබනවා. එදා මාධ්ය ආයතන පාවිච්චි 
කෙළේ ඔන්න ඕවාට ඇහුම්කන් දීලා ෙද්ශපාලනඥයන් 
පුම්බන්නයි. ඒ පුම්බන එක ඔක්ෙකොම කෙළේ හම්බන්ෙතොටින්. 
ෙමන්න ෙම් ෙද්වල් තමයි අද අප සුද්ද කරලා තිෙබන්ෙන්. 
ෙමතැන කිසි පශ්නයක් නැහැ. ජනාධිපතිතුමා කැබිනට් 
මණ්ඩලෙය්දී අපට කථා කරලා කියපු ෙද් අප කරනවා. 
අනිවාර්යෙයන්ම ඒ අවශ්යතාව අප ඉෂ්ට කරනවා. ඒ වාෙග්ම 
අලුත් ආකාරයකුත් ඉදිරිපත් කරන්න කියා එතුමා කියා තිෙබනවා.  

එදා ලලිත් ඇතුලත්මුදලි මැතිතුමා සංවර්ධන ෙලොතරැයිය සත 
පණෙහන් තමයි පටන් ගත්ෙත්. ඔබතුමන්ලාෙග් තර්කය අනුව 
එෙහම නම් ෙලොතරැයි පතක මිල වැඩි කරන්න බැහැ, සදාකල්ම. 
ෙමවැනි ෙමෝඩ තර්ක ඉදිරිපත් කරන්ෙන් නැතිව සැබෑ තත්ත්වය 
ෙදස බලන්න ඕනෑ. අපට ෙම් මුදල්වලින් සියයට 52ක් ජයගහණ 
ෙවනුෙවන් ෙදන්න තිෙබනවා. ෙම් වැඩ පිළිෙවළ හරියාකාරව 
කියාත්මක කරන්න එෙහම ෙදන එක අවශ්යයි. ඊළඟට, එම 
මුදල්වලින් මිලියන 20ක් විතර ජනාධිපති අරමුදලට යනවා. එම 
කටයුතු නිසා තමයි, අපට ෙම් විධියට කටයුතු කරන්න වන්ෙන්.  

 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
ඔබතුමන්ලා ෙලොතරැයි අෙළවිකරුවන්ට ෙදන ෙකොමිස් මුදල 

වැඩි කෙළේ නැහැ ෙන්ද?  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
වැඩි කළා.  

 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
ඒ අය කියන්ෙන් වැඩි කෙළේ නැහැ කියලායි.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ලක්ෂ පණෙහේ ඉඳලා, - [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, එතුමා ඇහුෙව් 

ෙලොතරැයි පත් අෙළවිකරුවන්ට ෙදන ෙකොමිස් මුදල වැඩි කළාද 
කියායි. අප ඒ ගණන වැඩි කළා. ඒ නිසා ඒ ගැන ෙමොකුත් කථා 
කරන්න ඕනෑ නැහැ.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
එත ෙකොට සියයට 17ක් ෙදනවා කිව්වා ෙන්.  

437 438 

[ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා] 
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒක ෙවන කථාවක් ෙන්. එතුමා ඇහුෙව් අෙළවිකරුවන්ට 

ෙදන මුදල වැඩි කළාද කියායි. අප වැඩි කළා. අද ඒ අයට රුපියල් 
4.30ක් ෙගවනවා. එතැන පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒෙගොල්ලන්ෙග් 
අදහස අනුව ඒ අය හිතන ෙදයකුත් තිෙබනවා. ෙමෙතක් සියයට 
17ක වට්ටමක් දීලා තිෙබන්ෙන් ජාතික ෙලොතරැයි මණ්ඩලය සහ 
සංවර්ධන ෙලොතරැයි මණ්ඩලය පමණයි. ෙම් සියයට 17 ෙදන 
ෙකොට කිසිම බදු ෙගවීමක් කරන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, යම් 
විධියකින් එය VAT එක ෙගවන තැනට ආෙවොත් අයියා 
ෙකෙනකුට භාර ෙදනවා; නැත්නම් ෙවනත් ෙකෙනකුට භාර 
ෙදනවා. තඹ සතයක්වත් ෙගවන්ෙන් නැහැ. ෙනස්ෙල් එක සහ 
යුනිලීවර් එක ෙකොමිස් මුදල සියයට 10ක්,  12ක් ෙදන ෙකොට, 
සියයට 17ක් ෙදන්ෙන් ෙමම ආයතන ෙදෙක් විතරයි.   
 

ෙමතැන අදහසක් ආවා,  ජයගහණ මුදල ෙවනුෙවන් අපි වැඩි 
සල්ලි පමාණයක් ලබා දුන්නා නම් ඒක අපට ෙවනස් කරන්න 
පුළුවන් කියලා. මහින්ද රාජපක්ෂ පාලන කාලෙය් ෙම්වා නවත්වා 
තිබුෙණ් ෙකොෙහොමද කියලා ඔබතුමාට අවශ්ය නම්, මට 
ෙපන්වන්න පුළුවන්. ඒ කාලෙය් ෙලොතරැයි ජයගහණය කරපු 
ෙකනාට සල්ලි ගන්න දුන්ෙන් නැහැ. දැන් ඒ විධියට ෙලොතරැයි 
ජයගහණය කරලා  එම මුදල ලැබී නැති එක් ෙකෙනක්  ගැන 
කියන්න පුළුවන්ද? එෙහම ඉන්නවා නම්, අපට ඒ සම්බන්ධෙයන් 
ෙවනම පරීක්ෂණයක් කරන්න පුළුවන්. ෙමොකද, ඒ වාෙග් ෙද්වල් 
අද සිදු වන්ෙන් නැහැ. අද රුපියල් ෙකෝටි ගණන් ජයගහණය කර 
සල්ලි ලබා ගැනීමට පුද්ගලෙයෝ එනවා. හැබැයි, ජයගහණය කරන 
පුද්ගලෙයෝ අකමැතියි, ඒ ෙගොල්ලන්ට ෙම් ජයගහණය ලැබුණා 
කියලා කියන්න. 

 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
ඔබතුමා කියන්ෙන් ඒ කාලෙය් ෙලොතරැයි ජයගහණයක් 

ලැබුණත්, ඒ පුද්ගලයාට ශතයක්වත් ලැබිලා නැහැ කියලාද? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔව්, ඒ වාෙග් සිදුවීම් හයක් තිෙබනවා. ඒ ෙගොල්ලන් ඇවිල්ලා 

කියා තිෙබනවා, අපි ජයගහණය කර තිෙබනවා, ෙලොතරැයිෙය් 
සල්ලි ගන්න ගියත් ඒ අයට සල්ලි ලැබුෙණ් නැහැයි කියලා.  

 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
ඒවා ෙවන්න බැහැ ෙන්. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒවා ඒ කාලෙය් වුණා.  

 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
නැහැ. 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙලොතරැයි ජයගහණය කරලා ත්යාග මුදල් ලබා ෙදන අවස්ථා 

4කට මා සහභාගි වුණා. ඒ අවස්ථාවලට ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් මුහුණ 
වහෙගන එන්ෙන්. ෙමොකද, රුපියල් මිලියන 125 වාෙග් ජයගහණ 
තමයි ඒ අය ලබා ෙගන තිෙබන්ෙන්. ඒ ෙගොල්ලන් එතැනදී 
ඉදිරිපත් වන්න අකැමැතියි. ඒක සාධාරණයි ෙන්. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි,- [බාධා කිරීමක්] ෙමොකද, tax එක අඩු කරනවා. 
හදිසිෙය් ගම්බද පෙද්ශයකින් ෙම් වාෙග් ජයගහණයක් වාර්තා 
වුණාම, ඉදිරිපත් වන්න අකමැති නිසා ජයගහණය කළා කියා 
ෙපන්වන්ෙන් නැහැ. අවශ්ය නම් ඒ හැම දවසකම ෙතොරතුරු මට 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ජයගහණය කරලා 
තිෙබන්ෙන් කවුද, කාටද ඒ ජයගහණය ලැබිලා තිෙබන්ෙන් 
කියන ෙතොරතුරු අවශ්ය නම් ෙදන්න පුළුවන්.  

අය වැය හදන අවස්ථාෙව්දී අපට ෙපනුණා, මාධ්යයට අනවශ්ය 
වියදමක් යන බව. මාධ්යයට සියයට 35ක් පමණ යනවා. රට 
සංවර්ධනය කරන්න මාධ්යයක් අවශ්ය නැහැ. මාධ්යයට සල්ලි 
පාවිච්චි කරන්න ඕනෑ නැහැ. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මුදල් ඇමතිතුමා වශෙයන් ඔබතුමා ෙම් විධියට රටට 

පචාරණය කරනවාට වඩා ෙලොකු ෙදයක් publicityවලින් 
ලැෙබනවා ෙන්. රජය publicity හරියට කෙළොත් මීට වඩා ෙලොකු 
ෙදයක් ලැෙබනවා. ඔබතුමා ඇවිල්ලා "අපි දිනුම් වැඩි කරලා 
තිෙබනවා, ෙබෝල අඩු කරලා තිෙබනවා, ෙකොෙහේවත් 
අකමිකතාවක් වන්ෙන් නැහැ" යි කියලා කියනවා නම් දැන්වීම් 
ලක්ෂ ගණනකට වඩා වටිනවා, පසිද්ධිය තුළින් ඇති වන අෙළවි 
පවර්ධනය. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙම් සජීව විකාශනය තුළ ඒ ෙගොල්ලන්ට ඒ පසිද්ධිය ලැෙබ්වි. 

ඒ ෙගොල්ලන් පිළිබඳව අපි හිතනවා, අපි ජයගහණ ලබා ෙදනවා. 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් මට අවංකව කියන්න අවශ්ය වන්ෙන් ෙම් 
ලැෙබන මුදලින්  සියයට 52ක් යන්ෙන්  ජයගහණ ලබන අයටයි.  
ඊට පස්ෙසේ වැඩි පමාණයක් යන්ෙන් මාධ්යයට. මාධ්යයට අවශ්ය 
පමාණයට වඩා පාවිච්චි කරලා තිබුණා. ෙම් පමාණය ෙද්ශපාලන 
අරමුණකින් පාවිච්චි කරලා තිබුණා. දැන් ෙම් පමාණය අඩු කරලා 
තිෙබනවා. ෙම් පමාණය තවත් අඩු කරන්න මම කැමැතියි. එම 
නිසා තමයි එදා රුපියල් මිලියන 25ක් වුණු ලාභය අද රුපියල් 
මිලියන 225කට ඉහළ ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග් ශීඝ වැඩි 
වීමක් වුෙණ් කිසිෙසේත්ම ෙලොතරැයි මිල වැඩි ෙවලා ෙනොෙවයි; ඒ 
සම්බන්ධෙයන් වූ දූෂණය අඩු කරලායි. අනික් එක තමයි, වියදම 
අඩු කිරීම. ෙම් ෙදකම තුළින් තමයි ආදායම වැඩි ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.   

මම වග කීමකින් ෙම් කරුණ කියනවා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
පැවැති අය වැය විවාදෙය්දී ඔබතුමන්ලා සියලු ෙදනාම වාෙග් කථා 
කළා. ෙලොතරැයිෙය් මිල ගැන ඔබතුමන්ලා වචනයක් කථා කළාද? 
[බාධා කිරීමක්]  අය වැය තුෙනන් ෙදකකින් සම්මත වුණා. ඊට 
පස්ෙසේ ෙලොතරැයිෙය් මිල රුපියල් 20 රුපියල් 30 වුණාම 
ජනාධිපතිතුමාට ෙනොෙයක් ෙනොෙයක් ෙද්වල් කිව්වා. ෙලොතරැයි 
සම්බන්ධ ෙයන් ඒජන්තවරු 2,000ක් ඉන්නවා. ෙම් අය තමයි ෙම් 
මුදල සූරා කන්ෙන්. ඔබතුමාෙග් වචනෙයන් කිව්වා ෙන්, ෙම් අය 
හිඟන්ෙනෝ කියලා. ඒ ෙගොල්ලන් කිසිෙසේත්ම හිඟන්ෙනෝ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙනොෙවයි. ෙම් අය අසරණභාවයට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ගිය 
ආණ්ඩුව කාලෙය් කරපු අපරාධ නිසායි. ඒජන්තවරු සිටිෙය් 
ෙද්ශපාලන අරමුණකින්. ෙම් අයට තමයි පශ්නය ඇති වුෙණ්. අෙප් 
එක ආයතනයකට distributorsලා 35ක් ඉන්නවා. ඒජන්තවරු 
2,000ක් ඉන්නවා. ඒ 2,000 තමයි අනික් 20,000 ෙහොයන්ෙන්. ෙම් 
රුපියල් 4.30න් ශත 30 distributorට යනවා. ඉතිරි පමාණය 
ෙවෙළඳ නිෙයෝජිතයන්ට ෙවන් කිරීම කරන්ෙන් ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් 
හිතුමතයට. [බාධා කිරීමක්]  

 
 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
රුපියල් 20 ෙලොතරැයිෙයන්  ඔබතුමා ෙකොපමණ දුන්නාද? 
 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ ලැෙබන පතිශතය 17යි.   
 
 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
රුපියල් 30 වුණාමත් ඒ පමාණයමද? 

 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔව්, ඒකමයි. ආ! නැහැ.  ෙලොතරැයිෙය් මිල රුපියල් 30 කරන 

ෙකොට ඒ ෙගොල්ලන්ට අවශ්ය වුෙණ් 1.25ක් එකතු කරන්න. අපි ඒ 
ෙගොල්ලන්ට ශත 25ක් දුන්නා. ඒක මදි කිව්වා. ඊට පස්ෙසේ ශත 50 
කළා. හැබැයි, ඒ ෙගොල්ලන් සැබෑ වශෙයන් බලාෙපොෙරොත්තු වූ 
පමාණය ශත 75ක් පමණ. ඒ ෙදක අතර ෙවනස නිසා තමයි ෙම් 
වාෙග් ෙදයක් වුෙණ්. තාවකාලිකව ෙවනසක් ඇති කරන්න 
ජනාධිපතිතුමා ෙම් ෙද් කළා. ජනාධිපතිතුමා කිව්වාට පසුව ඒක 
ෙවනස් කරන්න මට කිසි අයිතියක් නැහැ. නමුත්, ඒෙකන් ෙපන්වා 
ෙදනවා, ෙම්ෙක් තිෙබන ෙවනස ෙමොකක්ද කියලා. වැඩිෙයන් 
ජයගහණ වුණාම ඒ මුදලින් වැඩි පමාණයක් ජයගාහකයන්ටත් 
යනවා, යම් පමාණයක් ජනාධිපති අරමුදලටත් යනවා. ඔතැන 
සමහර ෙවලාවට කූට විධියට උපකමශීලීව වැඩ කරන අය 
ඉන්නවා. අමාත්යාංශවලත් ඔය විධියට ෙහොරු ටිකක් ඉන්නවා, 
තවම රැකෙගන. ඒ වාෙග්ම ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලෙය්ත් 
වැරදි මත ඉදිරිපත් කරන අය ඉන්නවා. ජනාධිපතිතුමා ඒක දැකලා 
තමයි කිව්ෙව්, "ෙම්ක නිවැරදි කරලා කටයුතු කරන ෙතක් 
කරුණාකරලා මෙග් ඉල්ලීම පරිදි ෙම් කටයුත්ත කරමු" කියලා.  

ඒක සාධාරණ ඉල්ලීමක්. මට කිසිෙසේත්ම අයිතියක් නැහැ, ඒක 
අභිබවා යන්න. ඒ ගමන්ම අපි තවත් ෙයෝජනාවක් කරනවා. මම 
ඒකත් ෙමතැන කියන්නම්.  ඒක තමයි  රුපියල් 20ත් 40ත් ෙලස 
මිල ගණන් ෙදකක් දමලා, රුපියල් 40 ටිකට්වලට ජයගහණ කරන 
අවස්ථා වැඩිෙයන් ලබා ෙදන්න කියන එක.  

 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඔබතුමා online කමයක් ෙග්න්ෙන් නැහැ ෙන්. 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 නැහැ. Online කමයක් ෙග්න්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, එෙහම 

කෙළොත් ඒක ඒ නිෙයෝජිතයන්ට බලපානවා. Online කමය 
ෙගනාෙව් ඔබතුමන්ලාෙන්. ඔබතුමන්ලාෙග් කාලෙය් ෙජොන්ස්ටන් 
පනාන්දු හිටපු ඇමතිතුමා මහෙපොළ යටෙත් ඒක දැම්මා.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
නැහැ. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නැත්ෙත් ෙමොකද? Online lottery එක දමලා තමයි මහෙපොළ 

කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒවා තමයි ඔක්ෙකොම ෙමතැන ෙවන්ෙන්. 
 ඔබතුමන්ලා ෙම්වා ෙනොදන්නවා වුණාට රාජපක්ෂ පාලන 
කාලෙය් ඒවා යන්න අවශ්ය කට්ටියට ගියා. ඒවා තමයි අපි නිවැරදි 
කරන්ෙන්. Online lottery එකක් තිබුණාය කියන එක මම 
වගකීමකින් කියනවා. ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මන්තීතුමාෙගන් 
අහන්න. සමහරවිට එයාට බලහත්කාරෙයන් ෙදන්න වුණා 
ෙවන්න ඇති.  

 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
මම දන්නා හැටියට online ෙලොතරැයි කමය ෙගනාෙව් පසු 

ගිය එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ආණ්ඩුව කාලෙය්. ඒක උපෙයෝගී 
කර ෙගන රුපියල් මිලියන ගණනක් ෙගවල් කුලී ෙගව්වා.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒක හරි. ඒ වාෙග් වසර 2000 කාලෙය් බන්දුල ගුණවර්ධන 

මන්තීතුමාත් අපිත් එක්ක ඉන්න අවස්ථාෙව්දී අපි ෙටන්ඩර් කරලා 
එකක් Norwegian කට්ටියකට දුන්නා. ඒෙකන් මිලියන 600ක් 
අපි ඒෙගොල්ලන්ට දුන්නා. ඒක මිලින්ද ෙමොරෙගොඩ යටෙත් 
තිබුෙණ්.  මහෙපොළට පාවිච්චි කරන්න මිලියන 1000ක් දුන්නා.  
ඔන්න ඒ ෙදක අතර ෙවනස. ඒ ක සම්පූර්ණෙයන්ම 
ස්ථාවරභාවයක් ඇති වුණා. Norwegian කට්ටිය සල්ලිත් ෙගවලා, 
ෙමොකුත් ලැබුෙණ් නැහැ. අපට සල්ලි ලැබුණා. ඒෙගොල්ලන් 
කියාත්මක කෙළේ නැහැ. ෙම්ක දැකලා තමයි ෙවෙළඳ ඇමති 
වශෙයන් හිටපු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මැතිතුමා ඒක ඉදිරිපත් 
කෙළේ. සමහරවිට ඒක දිය යුතුමයි කියලා ඇති. ඒක නිසා ෙදන්න 
ඇති. ඒ නිසා තමයි online  lottery එක තිබුෙණ්. අපිට online  
lottery එකක් ෙග්න්න අදහසක් නැහැ. නවීකරණයක් අවශ්යයි. 
නමුත් ඒ නවීකරණය ෙම් අයට හානි ෙනොවන විධියට කරනවා. 
ෙමොකද,  නවීකරණය තුළ පිටරට  lottery  එක ෙමහාට ගන්න 
පුළුවන් නම් ඒක ෙහොඳයි. ෙමොකද එතෙකොට පිටරටින් ඒ සල්ලිත් 
ෙම් රටට එනවා. ස්පාඤ්ඤෙය්, Portugalවල, Bahamasවල ෙම්ක 
ශීඝෙයන් ෙවනවා. ඒෙගොල්ලන් පිට රටින් ඇවිල්ලා ෙම් deal එක 
කරනවා. ඒ බිලියන ගණනින්. ෙවනම කට්ටියට කරන්ෙන්. 
ඒෙකන් අපට බලපෑමක් ඇති වන්ෙන් නැහැ. මට අවශ්ය වන්ෙන් 
ඒ ෙලොතරැයි ෙවෙළඳාම කරන 20,000 ආරක්ෂා කරන්නටයි. ඒ 
වාෙග්ම ඒෙගොල්ලන්ට වැඩි ආදායමක් ලබා ෙදන්නයි. මම හිතන 
විධියට අතරමැදියා ෙම් සූරාකෑම නවත්වන්නත් අවශ්යයි. 
ඒෙගොල්ලන් තමයි ෙබෝඩ් ලෑලි අල්ලා ෙගන උද්ෙඝෝෂණ කෙළේ. 
හැබැයි, ඒෙගොල්ෙලෝ ශුද්ධ කරනවා.  
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මම කියනවා අනිවාර්යෙයන්ම අපි targets ෙදනවා. කරන්න 
බැරි හැම ෙකනකුම අයින් කරලා අලුත් කට්ටිය දමනවා. ඕනෑම 
තරුණයකුට ඇවිල්ලා ඉදිරිපත් ෙවන්න පුළුවන්. ෙමෙතක් 
කාලයක් අයියාට, නංගිට, මල්ලිට දීලා තිබුණා. VAT එක 
ෙගවන්ෙන් නැතිව හිටියා. ඒ කමය නවත්වන්න ඕනෑ. අද හැම 
ෙදනාම VAT එක ෙගවනවා. අපි අකැමැත්ෙතන් වුවත් දාපු VAT 
එක වැඩි කල් යන්න ඉස්සරෙවලා අඩු කරනවා. එෙහම කරලා ඒ 
වාසිය ජනතාවට ලබා ෙදන එක තමයි අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
කරන්ෙන්. 

ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. මම දැන් 
රුපියල් 20 සහ 40 මිල ගැන කිව්වා. ඒක ෙහොඳ අදහසක් ෙන්. 
අපට ඊට වැඩිෙයන් ෙදන්න පුළුවන්. අෙනක් පැත්ෙතන් තව ඒවා 
අ ඩු කරන්නත් පුළුවන්.  අපි ඒ වාෙග් සංකල්පයකුත් ෙග්නවා. 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ෙලොතරැයි විකුණන අයට ලැෙබන ෙකොමිස් මුදල වැඩි කර 

ෙදන්න ඇමතිතුමනි.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 ඒක වැඩි කරන්න පුළුවන්. නමුත් වැඩි කරන්න අනවශ්යයි. 

ඒෙගොල්ලන් බදු ෙගවනවා නම් අපි ෙගවන්නම්. අපි ෙයෝජනාවක් 
ඉදිරිපත් කරන්නම්, බදු ෙගවන කට්ටියට සියයට25ක් ෙදනවා 
කියලා. නැත්නම් සියයට 17යි. බදුත් අපි ෙගව්වාම නිකම්ම සියයට 
30ක් යනවා. අද හැම පුද්ගලෙයක්ම ෙලොතරැයි විකුණන්ෙන් 
ෙමොකද, tax එකක් නැතිව වැෙඩ් කරනවා. එක පවුෙල් තුන්, 
හතර, පස් ෙදෙනක් ෙලොතරැයි විකුණනවා. ඒ නිසා ෙමන්න ෙම් 
වාෙග් කට්ටිය තමයි ෙම්වා තියා ෙගන හිටිෙය් කියලා අපි 
ෙහළිදරව් කරන්න ඕනෑ. ෙම්වා ෙනොදන්නා අය තමයි ෙමවැනි 
පශ්න ඇති කරන්ෙන්.  ඒ ෙලොතරැයි ඒජන්තවරුන්ට මම කියනවා 
අපි හැම ෙදනාටම target එකක් ෙදනවා, target එක ෙදන්න බැරි 
නම් ගලවනවා, පුළුවන් අයට ෙදනවා කියන එක. ඔබතුමා කියන 
විධියට ෙවෙළන්දාට මම පුළුවන් තරම් වැඩි කරන්නම්. 
නිෙයෝජිතයාට අවශ්යතාවක් නැහැ. ෙමොකද, distributor තමයි 
වැඩි බරක් අදින්ෙන්. හැබැයි, එයාට ලැෙබන්ෙන් ශත 30යි. අර 
2000 ෙද්ශපාලන ෙහංචයි ෙයෝ ටිකක්. ඒ අය තමයි ෙම් පශ්න ඇති 
කරන්ෙන්.  

මම කියනවා, ඒෙගොල්ෙලෝ කිසිම අවස්ථාවක අපිත් එක්ක 
සාකච්ඡා කරන්න ෙවලාවක් ඉල්ලුෙව් නැහැ කියලා. ෙබෝඩ් ලෑලි 
අල්ලා ෙගන ෙම්ක කරන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා ඒෙගොල්ෙලෝ 
හිතුවා. ඊට පස්ෙසේ යම් සාධාරණ කමයකට සියයට 70ක්, 80ක්, 
90ක් විතර ඉතාමත් සාමකාමීව කටයුතු කළා. සමහර අය 
තර්ජනය කළා. ඒ තර්ජනය කිරීම් වැඩිෙයන්ම තිබු ෙණ් 
කුරුණෑගලයි. ඒක ඕනෑකමින් කරලා තිබුණා.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඔබතුමා සාකච්ඡාවට ආෙව් නැහැයි කියන එක තමයි ඒ 

අයෙග් හැඟීම. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
කවුද කියන්ෙන්? 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
 ෙලොතරැයි නිෙයෝජිතෙයෝ.  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒෙගොල්ලන්ට call කරලා අෙපන් ෙවලාවක් ගන්න තිබුණා. 

ෙමො කද, appointment එකක් ගන්න ෙලෙහසිම තැන  මුදල් 
අමාත්යාංශයයි. ෙකොච්චර වැඩ තිබුණත් අපි අවස්ථාව ලබා 
ෙදනවා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
එෙහම සාකච්ඡා කරනවා නම් ෙම් පශ්න විස ෙඳනවා.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 ඒෙගොල්ලන් හිතුවා  නම් ෙනොදන්නා වැරදි මාර්ගයක 

ගිහිල්ලා, ෙබෝඩ් ලෑලි අල්ලා ෙගන හිටපු ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් 
පස්ෙසන් ගිහිල්ලා වැෙඩ් කරන්න පුළුවන් කියලා,  ඒක වැරදුණා. 
අපි නිවැරදි කරනවා. එතැන ඉන්න හැම ෙදනාෙග්ම ඥාති 
සංගහය නැති කරනවා.  ඒ ෙලොතරැයි විකිණීම සඳහා 
නිෙයෝජිතයන් ෙලස තරුණයන් පත් කරන්න ඔබතුමන්ලාටත් 
ඕනෑ නම් අපට කියන්න, අපි සතුටින් පත් කරනවා.  

අපට අවශ්ය වන්ෙන් තරුණ තරුණියන්ට ඒක ලබා ෙදන්නයි. 
ෙලොතරැයි ෙවෙළඳාම කරන පුද්ගලයකුට දවසකට අඩු ගණෙන් 
රුපියල් 1,500ක්, රුපියල් 2,000ක්, රුපියල් 3,000ක් විතර ෙසොයා 
ගන්න පුළුවන්. ඒජන්තවරයකු ඊට වැඩි මුදලක් ෙසොයනවා, 
ෙමොකුත් කරන්ෙන් නැතුව.  

ෙමන්න ෙම්ක තමයි ෙහණ ගහන අපරාධය. ෙම්ක ශුද්ධ 
කරන්න ගියාම ෙලොතරැයි නිෙයෝජිතයින් 2,000 විසින් ෙලොතරැයි 
ෙවෙළඳාම් කරන 20,000 ඇවිසස්ුවා. ෙමන්න සැබෑ තත්ත්වය. මා 
සතුටින්, ඉතාමත් ආඩම්බරෙයන් ඒ ආයතන ෙදෙක් 
සභාපතිවරුන්ට ම ෙග් ස්තුතිය පුද කරනවා. ෙමොකද, ඒ අය 
ඉතාමත් මහන්සිෙයන් කටයුතු කරනවා. මමත් ඒ අය තල්ලු 
කරනවා, සමහර විට ඉතා අසාධාරණ විධියට. බදු ෙගවන්න 
තිෙබන පශ්නය නිසා බදු බර පටවන්ෙන් නැතිව, ලාභය වැඩි 
කරලා ජනතාවට සංවර්ධන කටයුතු කිරීමයි අපි කරලා 
තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
ඒජන්තලා නැතුව ෙම් වැෙඩ් කරන්න බැහැ ෙන්. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නිෙයෝජිතයන් නැතුව කරන්න බැරිකමක් නැහැ. මන්තීතුමනි, 

දිස්තික් මට්ටමින් distributorsලා ගත්තාට පසුව ඒ ක ෙකළින්ම 
ෙවෙළඳාමට යන්න පුළුවන්. නමුත් අර 20,000, 35ෙදනකු ට 
control කරන්න බැරි නිසා තමයි අතර මැදියකු දමා තිෙබන්ෙන්. 
ඒ, agent ෙකෙනක්, broker ෙකෙනක්. නමුත් අද නූතන 
තාක්ෂණය අනුව ඒ ෙවෙළඳාම කරන එක් ෙකනාට ෙකළින්ම 
ෙදන්න අපට පුළුවන්. නමුත් ඒෙක් නවීකරණයක් කරන්න 
අවශ්යයි. 

443 444 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
අත්පිට ෙගවලා ෙන් ගන්ෙන්. අත්පිට ෙගවලා ගන්න ෙකොට 

සාමාන්යෙයන් එදිෙනදා අෙළවි කරන අයට ඒ ෙගවීෙම් ශක්තිය 
නැහැ. එතෙකොට අර ඉතිරි වන tickets ටිකට මුදල් ෙගවන්න 
ඕනෑ. ෙගවලා තමයි අරෙගන තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ ෙගොල්ෙලෝ ෙගවන්ෙන් නැතුව ඉන්ෙන් නැහැ. ෙගවන්ෙන් 

නැතිව ඉන්ෙන් නිෙයෝජිතයන් විතරයි. සමහර විට ඒ අය 
creditවලට දුන්නා නම් මාසයක් ෙගවන්ෙන් නැතුව හැංගිලා 
ඉන්නවා. අපට පුළුවන් නම් ෙකළින්ම ෙවෙළන්දන්ව access 
කරන්න, සමහර විට භය නැති කරන්න අපිම ඒෙක් risk එක 
ගත්තා නම් කිසිම පශ්නයක් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] Yes, 
sometimes, it is not practical on a long-reach basis. ෙකොළඹ, 
බස්නාහිර අවට පෙද්ශවල ඒක කරන්න පුළුවන්. පිටස්තර 
පෙද්ශවල සමහර විට අමාරු ෙවන්න පුළුවන්. ඒ සම්බන්ධෙයන් 
අපි සාකච්ඡා කරලා ඒ අය ෙග් වැඩි ඉල්ලීම පරිදි කටයුතු කරෙගන 
යනවා.  

මම තව එක කාරණයක් කියන්න ඕනෑ. අද වැඩ කටයුතු කර 
ගන්න තඹ ශතයක් ෙගවන්න ඕනෑ නැහැ. ඒ පිරිසිදු පාලනය අපි 
ඇති කරලා තිෙබනවා. එක තැනක ෙහෝ එක් ෙකනකුට තඹ 
ශතයක් ෙගවනවා නම් නිෙයෝජිතයකු පත් කරන්න, ඒ 
සම්බන්ධෙයන් මට ඉදිරිපත් කරන්න. මා ඒ සම්බන්ධෙයන් 

පරීක්ෂණයක් කරලා, එෙසේ කරපු පුද්ගලෙයක් ගැන කියනවා නම් 
ඔහු ෙහට අස් කරනවා. [බාධා කිරීමක්] එෙහම නැහැ. මුදල් 
අමාත්යාංශය යටෙත් තිෙබන එක තැනකවත් එෙහම ෙවන්න ඉඩ 
ෙදන්ෙන් නැහැ. පසු ගිය ආණ්ඩු ෙව් තිබුණු දූෂණයන් 
සම්බන්ධෙයන් අපි සද්ද කළා. අපි එදා සද්ද කරලා අද ෙමෙහම 
කරනවා නම් ෙමතැන සද්ද කරන්ෙන් නැතුව ඉන්න බැහැ. අන්න 
ඒ පිරිසිදු පාලනය ඉදිරියට ෙගන යන්න අපට දීලා තිෙබන වරම 
අකුරටම කියාත්මක කරන්න අපි බැඳී සිටිනවා. ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් පැහැදිලි කිරීමක් කළා. පුළුවන් තරම් ජයගහණ 
වැඩි කරන්න මිල සංෙශෝධනය කරනවා. ජනාධිපතිතුමා 
ෙබොෙහොම මානුෂික ඉල්ලීමක් කළා. මා ෙම්ක කියන එකක් 
විතරයි. ෙම්ක කිව්ව හැටිෙය්ම ඒක අභිභවා යන්ෙන් නැහැ. ඒ 
වාෙග්ම අලුත් සංවර්ධනයක් කරන එකත් අපි කරනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි.  

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා.  6.52ට, 2017 ජනවාරි මස 

09 වන දින සභාසම්මතිය අනුව, 2017 ජනවාරි මස 26වන 
බහසප්තින්දා පු. භා. 10.30වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

அதன்ப  பி. ப. 6.52 மணிக்கு பாரா மன்றம், அதன  2017 
சனவாி 09ஆந் திகதிய தீர்மானத் க்கிணங்க, 2017 சனவாி 26, 
வியாழக்கிழைம .ப. 10.30 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

Parliament adjourned accordingly at 6.52 p.m. until 10.30 a.m. on 
Thursday, 26th January, 2017, pursuant to the Resolution of 
Parliament of 09th January, 2017. 
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ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 
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පූ.භා. 10.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   
කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා]  මූලාසනාරූඪ විය. 

பாரா மன்றம் .ப. 10.30 மணிக்குக் கூ ய .  
சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய) தைலைம 

வகித்தார்கள். 
The Parliament met at  10.30 a.m.,  

MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA ] in the Chair. 

 
නිෙව්දන 

அறிவிப் க்கள் 
ANNOUNCEMENTS 

 

 

ෙයෝජිත සථ්ාවර නිෙයෝග ෙකටුම්පත පිළිබඳ විෙශේෂ 
රැසව්ීම 

உத்ேதச வைர   நிைலயியற் கட்டைளகள் பற்றிய 
விேசட கூட்டம் 

SPECIAL MEETING ON DRAFT STANDING ORDERS  
  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please!  ගරු මන්තීවරුනි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර 

නිෙයෝග පිළිබඳ ස්ථාවර කාරක සභාව ඉතාමත්ම කැප වීෙමන්, 
මහන්සිෙයන් වර්තමාන ස්ථාවර නිෙයෝග යාවත්කාලීන කර, 
නුදුරු අනාගතෙය්දී පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් අනුමත කිරීමට අවශ්ය 
කටයුතු කිරීමට ෙපර, එකී ෙයෝජිත පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර 
නිෙයෝග අවසන් ෙකටුම්පත පිළිබඳව තවදුරටත් සලකා බැලීම 
පිණිස විෙශේෂ රැස්වීමක් අද දින අපර භාග 3.30ට පාර්ලිෙම්න්තු 
සංකීර්ණෙය් කාරක සභා අංක 1හිදී පැවැත්වීමට සියලු කටයුතු 
සූදානම් කර ඇති බැවින්, එකී ෙයෝජිත ස්ථාවර නිෙයෝග 
ෙකටුම්පත පිළිබඳ දැනුවත් වීමටත්, ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමටත් 
පැමිණ සහභාගි වන ෙමන් සියලුම ගරු පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන්ට ෙමයින් දන්වනු ලැෙබ්.  

 
ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற ம சீர 
ைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் அரசாங்கக் 
கட்சியின்  தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon. Gayantha  Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි,   අභ්යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන 

හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම  2011 සහ 

2012 වර්ෂ සඳහා පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීෙම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය සාධන වාර්තා  ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම වාර්තා අභ්යන්තර පරිපාලනය හා රාජ්ය 
කළමනාකරණය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු 
කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මම 2013 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා රාජ්ය ඉංජිෙන්රු 
සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව සහ 2013 වර්ෂය සඳහා ජාතික නිවාස 
සංවර්ධන අධිකාරිෙය් වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම වාර්තා ෙසෞඛ්ය හා මානව සුභසාධනය, සමාජ 
සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු 
කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි. 
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා 

ජාත්යන්තර ෙවළඳ අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 1979 අංක 40 
දරන ශී ලංකා අපනයන සංවර්ධන පනෙත් 14 වගන්තිය යටෙත් 
ෙසස් බදු සම්බන්ධෙයන් සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්යන්තර 
ෙවළඳ අමාත්යවරයා විසින් පනවන ලදුව 2016 ෙනොවැම්බර් 11 
දිනැති අංක 1992/52 දරන අතිවිෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන 
ලද නිෙයෝගය  ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම නිෙයෝගය ජාත්යන්තර සබඳතා පිළිබඳ ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා 
කරමි. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 

 

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා වාර්තා 
 ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  அறிக்ைககள்  

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 
 
 

ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
Mr. Speaker, on behalf of the Hon. Chamal 

Rajapaksa, the Chairman of the Sectoral Oversight 
Committee on Transport and Communication, I present 
the Report of the Sectoral Oversight Committee on 
Transport and Communication on "Regulations under the 
Motor Traffic Act (Chapter 203)", "Annual Report of the 
National Transport Commission for the year 2013" and 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

"Annual Reports of the Sri Lanka Ports Authority for the 
years 2012, 2013 and 2014" referred to the said 
Committee.   

 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙසෞඛ්ය සහ මානව සුභසාධනය, 

සමාජ සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාෙව් 
සභාපති ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා ෙවනුෙවන් මම ෙසෞඛ්ය සහ 
මානව සුභසාධනය, සමාජ සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කරන ලද " 'දිවි නැගුම 
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත' සම්බන්ධෙයන් එම කාරක 
සභාෙව් වාර්තාව" ඉදිරිපත් කරමි. 

 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා (කම්කරු හා 
වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன - ெதாழில் மற் ம் 
ெதாழிற்சங்க உற கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne - Minister of Labour and 
Trade Unions Relations) 
ගරු කථානායකතුමනි, කුරුවිට, කුරුවිට බන්ධනාගාරෙය් 

ෙසේවය කරන ආර්.වයි.ෙක්. පියන්ත කුමාර මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.  

 
ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මහතා (ජාතික ඒකාබද්ධතා සහ 
පතිසන්ධාන රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  ஏ.எச்.எம். ெபௗ  - ேதசிய ஒ ைமப்பா  
மற் ம் நல் ணக்க இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon.  A.H.M. Fowzie - State Minister of National 
Integration and Reconciliation) 
Hon. Speaker, I present a petition from Mrs. M.A. 

Neeta of  No. 395, Mathugama Road, Nagoda, Kalutara.  
 

ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා (විෙද්ශ රැකියා නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ம ஷ நாணாயக்கார -  ெவளிநாட் த் 
ெதாழில்வாய்ப் ப் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Manusha Nanayakkara - Deputy Minister of 
Foreign Employment) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඌරගස්මන්හන්දිය, කයිලන්ත, "සැල 

ෙසවන" යන ලිපිනෙයහි පදිංචි බුද්ධික සම්පත් ජයතිලක 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඒ.ඒ. විෙජ්තුංග මහතා - පැමිණ නැත. 

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, ජා-ඇල, උතුරු බටගම, ඇවරියවත්ත 

පාර, අංක 360/එල් දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ආර්. බන්දුල 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 

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

Petitions. 
 

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

 සාදික්කා වගාව: විසත්ර  
சாதிக்காய் உற்பத்தி: விபரம் 

NUTMEG CULTIVATION: DETAILS 
529/’16 

1.  ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
   (மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
     (The Hon. Buddhika Pathirana)   

පාථමික කර්මාන්ත අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2): 
 

(අ) (i) වර්ෂ 2015 වන විට ශ  ීලංකාෙව් සාදික්කා වගා 
කරනු ලැබූ භූමි ප මාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) 2010 සිට 2015 දක්වා වසර පහ තුළ සාදික්කා 
නිෂ්පාදනය, වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කිෙලෝ ග ෑම් ෙකොපමණද; 

 (iii) රජය විසින් ෙගොවීන්ෙගන් සෘජුවම සාදික්කා මිලදී 
ගන්ෙන්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, පසු ගිය වසර පහ තුළ රජය විසින් මිලදී 
ගත් සාදික්කා ප මාණය, වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) සාදික්කා නිෂ්පාදනය ඉහළ නැංවීමට රජය පියවර 
ගන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම පියවර කවෙර්ද;  

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  
(அ) (i )  2015ஆம் ஆண்டளவில் இலங்ைகயில் சாதிக் 

காய் பயிர்ெசய்யப்பட்ட நிலப்பரப்  எவ்வள ; 

 (ii) 2010 ெதாடக்கம் 2015 வைரயான ஐந்  வ ட 
காலப்பகுதியில் சாதிக்காய் உற்பத்தி ஆண்  
வாாியாக ெவவ்ேவறாக எத்தைன கிேலாகிராம்; 

 (iii )  அரசாங்கம் விவசாயிகளிடமி ந்  ேநர யாகச் 
சாதிக்காையக் ெகாள்வன  ெசய்கின்றதா; 

 (iv )  ஆெமனில், கடந்த ஐந்  ஆண் களில் அரசாங் 
கத்தினால் ெகாள்வன  ெசய்யப்பட்ட 
சாதிக்காயின் அள  ஆண் வாாியாக ெவவ் 
ேவறாக எவ்வள ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
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(ஆ) (i )  சாதிக்காய் உற்பத்திைய அதிகாிக்கச் ெசய்ய 
அரசாங்கம் நடவ க்ைக ேமற்ெகாள் மா; 

 (ii) ஆெமனில், அந்நடவ க்ைககள் யாைவ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Primary Industries: 

(a) Will he inform this House-  

 (i) the extent of land in which nutmeg has been 
grown in Sri Lanka by the year  2015; 

 (ii) the nutmeg production in each year during 
the five years from the year 2010 up to 
2015 separately in kilograms; 

 (iii) whether the Government directly purchases 
nutmeg from farmers; and 

 (iv) if so, the  quantity of nutmeg purchased by 
the Government in each year during the last 
five years separately? 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) whether steps will be taken by the 
Government to enhance nutmeg production; 
and 

 (ii) if so, the aforesaid steps; 

(c) If not, why? 
 

 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි,  ගරු මන්තීතුමා අද අහන්ෙන් සාදික්කා 

ගැන පශ්නයක්. පාථමික කර්මාන්ත අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා 
එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

 

(අ) (i) ෙහක්ටයාර් 1,022 

 (ii) 2010 - 2015 දක්වා වසර පහ තුළ සාදික්කා 
නිෂ්පාදනය (කිෙලෝ ගෑම්) 

 

 

 
 
 

 

 (iii) නැත. 

 (iv) අදාළ නැත 

(ආ) (i) ඔව්.  

 (ii) 1. අපනයන කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් 
සාදික්කා වපසරිය වැඩි කිරීම සඳහා නව වගා 
ඇති කිරීමට අවශ්ය නිෙරෝගි පැළ නිෂ්පාදනය 
කර වගාකරුවන්ට සියයට 50ක් ආෙයෝජන 
ආධාර කමය යටෙත් ලබාදීම. 

  2. ධන සවිය ෙගවතු වැඩසටහන යටෙත් අක්කර 
කාලකට අඩු ෙගවතු සඳහා සාදික්කා පැළ 
ෙනොමිෙල් ලබාදීමත් රජය විසින් සිදු කරනවා. 

  3. වගා කිරීමට අවශ්ය යහපත් කෘෂි කාර්මික 
පිළිෙවත් පිළිබඳ උපෙදස ්හා පුහුණුව ෙගොවීන් 
ෙවත ෙනොමිෙල් ලබා ෙදනවා. 

  4. පවත්නා වගාවල ඵලදායීතාවය වැඩි කිරීම 
සඳහා අවශ්ය උපෙදස ්හා පුහුණුව ෙනොමිෙල් 
ලබාදීම හා ආෙයෝජන ආධාර ලබාදීමත් 
රජෙයන් ෙකෙරනවා. 

  5. ෙරෝග පළිෙබෝධ ඇති ෙවන අවසථ්ාවල ඒවා 
පාලනය කිරීමට අවශ්ය පියවර අපනයන 
කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් 
කියාත්මක කරනවා. 

  6. උසස ්තත්ත්වෙය් සාදික්කා නිෂ්පාදනය කිරීම 
සඳහා විෙශේෂ ආෙයෝජන ව්යාපෘති කියාත්මක 
කිරීමත් කරනවා.  

  7. අගය එකතු කළ නිෂ්පාදන ෙකෙරහි 
පාර්ශව්කරුවන් ෙයොමු කිරීම සඳහා විෙශේෂ 
ආෙයෝජන ව්යාපෘති කියාත්මක කිරීමකුත් 
රජෙයන් ෙකෙරනවා. 

  8. සාදික්කා වගාෙව් ගුණාත්මක සහ 
පමාණාත්මක වැඩි දියුණු කිරීම් උෙදසා 
සාදික්කා වගාවට අදාළ විවිධ ක්ෙෂේත ඔසේසේ 
පර්ෙය්ෂණ සිදු කිරීමත් සිදු කරනවා. ෙම් ආදී 
කරුණු තමයි රජය පැත්ෙතන් සාදික්කා වගාව 
දියුණු කිරීමට කරන්ෙන්. 

(ඇ)  පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඖෂධ වර්ග ගැන දක්වන උනන්දුව 

අපි අගය කරනවා. ඔබතුමාෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය අහන්න.  
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මම ෙම් පශ්නය අහන ෙකොට සමහරුන්ට හිනා. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක හිනාවට කාරණයක් ෙනොෙවයි. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ඒක තමයි. ගරු කථානායකතුමනි, එක එක ක්ෙෂේත අරභයා 

ෙමවැනි පශ්න අහන ෙකොට ඒ ක්ෙෂේතය පිළිබඳව රෙට්ත්, මාධ්ය 
තුළත්, පාර්ලිෙම්න්තුව තුළත් සංවාදයක් ඇති ෙවනවා. වගාවන් 
පිළිබඳව විතරක් ෙනොෙවයි. ෙහට අහන්න මම පශ්නයක් දාලා 
තිෙබනවා, මාතෙල් දිස්තික්කෙය් වහෙකෝට්ෙට් පෙද්ශෙය් ජීවත් 
ෙවන පෘතුගීසි සම්භවයක් සහිත ශී ලාංකිකයන් සම්බන්ධෙයන්. 
අද මම තව පශ්නයක් අහන්න දාලා තිෙබනවා, වන්නිෙය්- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு  சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි අද සාදික්කා ගැන කථා කරමු. 
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2010 2011 2012 

2,350,000 2,116,000 2,002,000 

2013 2014 2015 

2,545,000 2,960,000 2,750,000 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
හැබැයි, ෙම් පශ්නය විෂයය භාර අමාත්යවරයාෙගන් ඇසුවා 

නම් තමයි මට උත්තරයක් ලබාගන්න පුළුවන් වන්ෙන්.  නමුත් 
අෙප්  ජනමාධ්ය අමාත්යතුමාෙග් පළාෙතත් සාදික්කා වගාව ටිකක් 
හරි ඇති ෙන්.  

 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඔබතුමා අතුරු පශ්නය අහන්න. 

 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මම ඔබතුමා හරහා ෙම් පශ්නය අදාළ විෂයය භාර 

අමාත්යවරයාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරවන්න කියා ඉල්ලා 
සිටිනවා.  2010 සිට 2015 දක්වා ඔබතුමා ඉදිරිපත් කරන ලද 
සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුව, දළ වශෙයන් ලංකාෙව් සාදික්කා වගා කරන 
භූමි පමාණය එකම පමාණයක තමයි ෙදෝලනය ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. භූමි පමාණය වැඩි ෙනොකර නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීමට 
අමාත්යාංශය මට්ටමින් ගත හැකි සුවිෙශේෂි වැඩ පිළිෙවළක් ගැන 
කලින් සඳහන් කරන ලද කාරණාවල සඳහන් වුෙණ් නැහැ. අපි 
දන්නවා,  වගා භූමි පමාණය එක්ෙකෝ අඩු ෙවනවා; එෙහම 
නැත්නම් නියතයි. හැබැයි, අඩුවීම තමයි අපට දකින්නට 
තිෙබන්ෙන්. ඒ අඩුවන භූමි පමාණය තුළ වැඩි නිෂ්පාදනයක් 
ලබාගැනීම සඳහා අමාත්යාංශයට ඇති දැක්ම සහ වැඩ පිළිෙවළ 
ෙමොකක්ද? 

 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඒ පිළිබඳව සුවිෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරන්න කියා ගරු 

ඇමතිතුමාට දැනුම් ෙදනවා.   
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, ෙදවන අතුරු පශ්නය අහන්න. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මම විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ, ෙම් වගාව කරන ෙගොවියාෙග් 

දරුවා ඒ වගාව කරන ෙගොවිෙයක් බවට පත්විය යුතුයි කියලා. 
හැබැයි, දැන් අෙප් රටට ෙගොවීන්ට වඩා වැදගත් වන්ෙන් කෘෂි 
නිෂ්පාදකයන්. ඒ ආකල්ප සහ නාමකරණය පවා ෙවනසක් විය 
යුතු යුගයක් තමයි දැන් තිෙබන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම වර්තමාන 
පරම්පරාව අෙත් තිෙබන smartphone එක, අන්තර් ජාලය, 
සමාජජාලා ෙවබ් අඩවි, සාදික්කා ෙව්වා අනික් වගාවන්,- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, අපි සාදික්කා ගැන කථා කරමු. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ඔව්. ඒ ගැන තමයි ෙම් අහන්ෙන්. සාදික්කා වගාව ගැන තමයි 

අහන්ෙන්. ෙම් අතුර පශ්නය ඇහුවාම ඒ බව පැහැදිලි ෙවයි. [බාධා 
කිරීමක්]ෙම් දවස්වල හිර ෙගදර ඉන්න ෙකොට ඒවා හප හපා ඉන්න 
පුළුවන්. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ඔබතුමා අතුරු පශ්නය අහන්න. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, තරුණ කෘෂි නිෂ්පාදකයන්ට නව 

දැනුම ලබාගන්නත්, අෙළවිකරණය සඳහාත්, මිල පිළිබඳව 
දැනුවත් වීමටත් සමාජ ජාලා ෙවබ් අඩවිත්, ඒ වාෙග්ම නූතන 
ෙතොරතුරු තාක්ෂණයත්, ඒ වාෙග්ම අන්තර්ජාලයත් පාවිච්චි 
කරන්න පුළුවන්. පෙද්ශෙයන් පෙද්ශයට මිල ෙවනස් කරමින් 
අතරමැදියාෙගන් නිෂ්පාදකයා සූරාකෑම නතර කරන්න ෙම් 
තාක්ෂණය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ගරු අමාත්යතුමනි, ඔබතුමා 
ලබාදුන් පිළිතුර තුළ කෘෂි කර්මෙය් ෙයෙදන නූතන පරම්පරාවට 
ෙතොරතුරු තාක්ෂණය, අන්තර්ජාලය සහ සමාජ ජාලා ෙවබ් අඩවි 
භාවිත කිරීම පිළිබඳවත්, ඒ හරහා තමන්ෙග් නිෂ්පාදන අෙළවි කර 
ගැනීම පිළිබඳවත්, ඒ වාෙග්ම  සාධාරණ මිලක් ලබා ගැනීම 
පිළිබඳවත්, පුහුණුවීම් ෙහෝ එවැනි වැඩ පිළිෙවළක් ගැන සඳහන් 
වුෙණ් නැහැ.  

ෙම් කාරණෙය්දී ඉන්දියාව අපට වඩා ෙගොඩක් ඉදිරිෙයන් 
ඉන්නවා. ඉන්දියාෙව් තරුණ කෘෂි නිෂ්පාදකයා- මම ෙගොවියා 
කියලා කියන්න කැමති නැහැ- අන්තර්ජාලය හරහා, සමාජ ජාලා 
ෙවබ් අඩවි හරහා නිර්මාණය කරගත් කමෙව්දයක් තුළිනුයි 
ඔවුන්ෙග් අෙළවිකරණ කටයුතුවල ෙයෙදන්ෙන්. එම නිසා 
ෙතොරතුරු තාක්ෂණය සහ සමාජ ජාලා ෙවබ් අඩවි සමඟ ෙමතැනදී 
සම්බන්ධයක් තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් අමාත්යාංශයට තිෙබන 
දැක්ම සහ වැඩ පිළිෙවළ ෙමොකක්ද? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
අපි ඒ පිළිබඳව ගරු අමාත්යතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරලා 

පැහැදිලි පිළිතුරක් ලබාෙදන්නම්. ෙම් පශ්නයට උත්තර ෙදන්න 
අමාත්යාංශය මාස 3ක්වත් ෙවනමම උත්සාහ දරන්න ඕනෑ. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
තුන්වැනි අතුරු පශ්නය අහන්න. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් රෙට් අපනයන කෘෂිකර්ම 

ක්ෙෂේතයට අදාළව අපි තවමත් කථා කරන්ෙන් ඒවා සුළු අපනයන 
ෙභෝග විධියටයි. ඇත්තටම සුළු අපනයන ෙභෝග යැයි හඳුන්වන, 
එෙහත් පසිද්ධිෙය් කථා කරන ෙකොට නාමකරණය කර තිෙබන 
අපනයන කෘෂි කර්මයට අදාළ ෙමම ෙභෝග ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොළ 
තුළ ඇති ඉල්ලුම සඳහා අපට තවමත් සැපයුම් කරන්න බැරිෙවලා 
තිෙබනවා. 

ඒ සැපයුම සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා පාසල් අධ්යාපනෙය් සිට 
විශ්වවිද්යාල සහ තෘතියික අධ්යාපනය දක්වා කමෙව්දයක් ඇති කර 
ගත යුතුව තිෙබනවා. ඒ  සඳහා අමාත්යාංශය තුළ වැඩ පිළිෙවළක් 
තිෙබනවා ද? 

 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා වැදගත් කාරණයක් ඉදිරිපත් 

කෙළේ. ඒක අපි ඒ අදාළ අමාත්යාංශයට ෙයොමු කරනවා. 
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ඌව පළාත් පධාන අමාත්යවරයා ලබා දී ඇති රැකියා: 
විසත්ර 

ஊவா மாகாண தலைமச்சர் வழங்கிய 
ெதாழில்வாய்ப் கள்: விபரம் 

RECRUITMENT BY CHIEF MINISTER OF UVA PROVINCE: 
DETAILS 

 

811/’16 
4.  ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
      (மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
     (The Hon. Chaminda Wijesiri) 

පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - 
(3): 

(අ) (i) ඌව පළාත් වත්මන් පධාන අමාත්යවරයා එම 
තනතුරට පත්වීෙමන් පසු ෙම් දක්වා පළාත් 
සභාෙව් විවිධ ආයතනවල ලබා දී ඇති රැකියා 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පුද්ගලයන්ෙග් නම් හා රැකියා ලබා දී ඇති 
ආයතන ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iii) රැකියා ලබා දීම සඳහා අනුගමනය කර ඇති 
කියාමාර්ගය කවෙර්ද; 

 (iv) එම රැකියා අවසථ්ා ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙභ්දයකින් 
ෙතොරව ලබා දී තිෙබ්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද?  

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
 

மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) ஊவா மாகாண சைபயின் தற்ேபாைதய 
தலைமச்சர் இப்பதவிக்கு நியமிக்கப்பட்ட 

பின்னர் மாகாண சைபயின் பல்ேவ  நி வனங் 
களில் இற்ைறவைர வழங்கி ள்ள ெதாழில் 
வாய்ப் களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அத்தைகய ஆட்களின் ெபயர்கள் மற் ம் 
ெதாழில்வாய்ப்  வழங்கப்பட் ள்ள நி வ 
னங்கள் ெவவ்ெவறாக யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) ெதாழில் வாய்ப்பிைன வழங்குவதற்காகப் பின் 
பற்றப்பட் ள்ள நைட ைற யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  ெதாழில்வாய்ப் கள் அரசியல் கட்சி 
ேபதமின்றி வழங்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
 

 asked the Minister of Provincial Councils and Local 
Government: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the number of persons recruited to various 
institutions of the  Provincial Council after 
the present Chief Minister of the Uva 
Province assumed duties on that post; 

 (ii) the names of those persons and the 
institutions to which they have been 
recruited, separately; 

 (iii) the procedures followed in recruiting those 
persons; and 

 (iv) whether those recruitments have been made 
without any political affiliation? 

(b) If not, why? 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 
 

(අ) (i) ඌව පළාත් වත්මන් පධාන අමාත්යතුමා බලයට 
පත්වීෙමන් පසු ලබා දුන් මුළු රැකියා සංඛ්යාව - 
1816 (එක්දහස ්අටසිය දහසයයි) 

 

 (ii) එම පුද්ගලයන්ෙග් නම් හා රැකියා ලබා දී ඇති 
ආයතනවල සාරාංශය ඇමුණුම් අංක 01 වශෙයන් 
ද ඊට අදාළ විසත්ර පහත ඇමුණුම්වල ද සඳහන් 
කර ඇත.  

  අධ්යාපන අමාත්යාංශය - ඇමුණුම් අංක 02   {පිටු 
අංක 1(i)- 1 (xxxix) දක්වා} 

  කීඩා අමාත්යාංශය - ඇමුණුම් අංක 03 {පිටු අංක  
1(i) - 1(iv) - දක්වා} 

  ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය - ඇමුණුම් අංක 04 {පිටු 
අංක 1(i) - 1(ii) - දක්වා} 

  කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය - ඇමුණුම් අංක 05 {පිටු 
අංක 1(i) - 1(ii) - දක්වා} 

  මාර්ග අමාත්යාංශය - ඇමුණුම් අංක 06 {පිටු    
අංක 1(i) }  

  ඌව පළාත් රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව - 
ඇමුණුම් අංක 07 {පිටු අංක 1(i) -  (v) - දක්වා} 

  ඇමුණුම් සභාගත* කරමි. 
 

 (iii) (i)   ආයතනවල ඇති වන පුරප්පාඩු සඳහා ඌව 
පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරතුමාෙග් අනුමැතිය 
මත තනතුරුවලට අදාළව අනුමත බඳවා 
ගැනීෙම් පරිපාටිෙය් සඳහන් සුදුසුකම් මත 
බඳවා ගැනීම් සිදු කර ඇත. 

            (ii)   කළමනාකරණ ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
වර්ගීකරණය අනුව MN 1 හා ඊට ඉහළ 
ෙසේවා ගණවලට අයත් තනතුරු සඳහා (දීප 
ව්යාප්ත ෙසේවෙය් තනතුරු හැර) බඳවා 
ගැනීෙම් බලතල ඌව පළාත් රාජ්ය ෙසේවා 
ෙකොමිෂන් සභාව ෙවත පවරා ඇත. 

   ඒ අනුව එකී තනතුරුවල පවතින පුරප්පාඩු 
සඳහා බඳවා ගැනීමට අවශ්ය ඉදිරි කටයුතු 
සිදු කරන ෙමන් ඌව පළාෙත් පධාන 
ෙල්කම්ෙග් නිර්ෙද්ශ අනුව බඳවා ගැනීම් 
සම්බන්ධෙයන් ඌව පළාත් රාජ්ය ෙසේවා 
ෙකොමිෂන් සභාව කටයුතු සිදු කර ඇත.  

455 456 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

    ඌව පළාෙත් රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් 
සභාෙව් හා ගරු ආණ්ඩුකාරතුමාෙග් 
අනුමැතිය අනුව එක් එක් තනතුරුවලට 
අදාළ බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටිෙය් විධිවිධාන 
අනුගමනය කරමින් අයදුම්පත් කැඳවීමට 
කටයුතු කර ඇති අතර, බාහිරව හා 
අභ්යන්තරව සම්පූර්ණ කළ යුතු පුරප්පාඩු 
සංඛ්යා පදනම් කරෙගන බාහිර හා 
අභ්යන්තර අයදුම්කරුවන්ෙගන් ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් පුවත් පෙත් ෙහෝ ගැසට් 
පතෙය් පළ කරන අයදුම්පත් කැඳවීෙම් 
නිෙව්දන සහ අභ්යන්තර නිෙව්දන මඟින් 
අයදුම් පත් කැඳවා ඇත.  

    නියමිත සුදුසුකම් සහිත අයදුම්පත් සංඛ්යාව 
පුරප්පාඩු සංඛ්යාවට වඩා වැඩි වූ විට තරග 
විභාගයක ලකුණුවල පමුඛතාව මත ද, 
අයදුම්පත් සංඛ්යාව පුරප්පාඩු සංඛ්යාවට 
වඩා අඩු වූ විට සුදුසුකම් පරීක්ෂා කිරීෙම් 
සම්මුඛ පරීක්ෂණයක නිර්ෙද්ශ මත ද බඳවා 
ගැනීම සිදු කර ඇත. 

    ඒ අනුව අදාළ අයදුම්පත් කැඳවීෙම් 
නිෙව්දනෙය් හා බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටිවල 
සඳහන් ෙකොන්ෙද්සි අනුව ඌව පළාත් 
රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් සහ ගරු 
ආණ්ඩුකාරතුමාෙග් අනුමැතිය අනුව සියලු 
පත්වීම් ලබා දී ඇත. 

  (iii)   ඌව පළාත් රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව 
විසින් පවරා ඇති බලතල පකාරව PL 
කාණ්ඩෙය් ෙසේවා ගණවලට අයත් 
තනතුරුවලට බඳවා ගැනීම අමාත්යාංශ 
ෙල්කම්වරුන්, ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානින් 
හා පළාත් පාලන ආයතන පධානින් ෙවත 
පවරා ඇත. 

    ඒ අනුව ඒ ඒ ආයතනවල ඇති වන 
පුරප්පාඩු ඉතා සීමිත බැවින් ඒ සඳහා 
අයදුම්පත් කැඳවා විභාග පවත්වා බඳවා 
ගැනීම් සිදු කළෙහොත් ඒ සඳහා වැය වන 
කාලය, ශමය, ධනය ඉතා අධික බැවින් 
බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටිෙයන් බැහැරව බඳවා 
ගැනීමට ගරු ආණ්ඩුකාරතුමාෙග් පූර්ව 
අනුමැතිය ලබා ගැනීමට කටයුතු කරයි. එම 
අනුමැතිය ලද පසු සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් 
මඟින් සුදුසස්න් ෙතෝරා ගනු ලබයි. එෙසේ 
ෙතෝරා ගනු ලැබූ අයදුම්කරුවන් ෙවත 
පත්වීම් ලබා දීමට නැවත ගරු 
ආණ්ඩුකාරතුමාෙග් අනුමැතිය ලබා ෙගන 
අදාළ පත්වීම් බලධාරින් විසින් පත්වීම් ලබා 
ෙදනු ලැෙබ්. 

 (iv)  ඔව්. 

(ආ)  අදාළ ෙනොෙව්.  
 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ෙමතුමා කලින් පශ්නෙය්දීත් අෙප් මන්තීතුමාට කිව්ෙව් 
අමාත්යාංශෙයන් විමසන්න ඕනෑ කියලායි. ඒත් අදාළ ගරු 
අමාත්යතුමා ෙම් සභාවට එන්ෙන් නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. 

පළාත් සභා හා පළාත් පාලන රාජ්ය ඇමතිතුමා  ඒ ධුරෙයන් ඉවත් 
වුණා. එතුමා ඉවත් ෙවන්න ෙහේතු ෙම්වාද දන්ෙන්ත් නැහැ. එතුමා 
එදා සඳහන් කළා,  බඳවා ගත් උපෙද්ශකවරු අට ෙදෙනකුෙග් 
ෙසේවය අත් හිටුවනවා කියලා. ගරු කථානායකතුමනි, හැන්සාඩ් 
වාර්තාෙව් 246 වන කාණ්ඩෙය් 03 වන කලාපෙය් තීරු අංක 279හි 
පියංකර ජයරත්න හිටපු පළාත් සභා හා පළාත් පාලන රාජ්ය 
ඇමතිතුමා ෙමෙසේ සඳහන් කර තිෙබනවා: 

"ගරු කථානායකතුමනි, වහාම එය අත්හිටුවන්නය කියා ඒ 
සම්බන්ධෙයන් අපි නිෙයෝගයක් කර තිෙබනවා. අපිට එෙහන් දන්වා 
තිෙබන්ෙන්, එය අත්හිටුවා තිෙබනවාය කියායි."   

ගරු කථානායකතුමනි, ඊට පසුව ඔබතුමා ෙමෙසේ සඳහන් කර 
තිෙබනවා: 

"ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, එෙහම නම් ඒ පිළිබඳවත් ෙසොයා බලා කටයුතු 
කරන්න. ගරු මන්තීතුමනි, ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමා එම කරුණු ෙදක ගැනම 
ෙසොයා බලා පිළිතුරක් ලබා ෙදයි. එම පශ්න ෙදකම යම් කිසි විධියක 
වැදගත් පශ්න." 

ගරු කථානායකතුමනි, පළාත් පධාන අමාත්යවරුන්ට 
උපෙද්ශකවරු ෙලස බඳවා ගන්න පුළුවන් එක් අෙයක්ය යන 
2015.09.16 වන දින පැවැති අමාත්ය මණ්ඩල රැස්වීෙම් තීන්දුව 
පධාන ෙල්කම්වරයාට යවා තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි මම ෙම් 
පශ්නය කලින් ඇහුෙව්. ඒ අනුව තමයි ඔබතුමා නිෙයෝග කෙළේ, ඒ 
ගැන ෙසොයන්න කියලා. නමුත් අද වනතුරු උපෙද්ශකවරු අට 
ෙදෙනකුට දීමනා ලබා දීමට කටයුතු කරනවා. ඒ අතරින් 
උපෙද්ශකවරු ෙදෙදෙනකුට පළාත් සභාෙවන් වැටුප් ෙදකක් 
ෙගවනවා. ෙම් කාරණා තමයි මම මතු කෙළේ, ගරු 
කථානායකතුමනි. ඒ නිසා තමයි ගරු ඇමතිතුමා ෙමතැනට 
එන්ෙන් නැත්ෙත්; පිළිතුරු ෙදන්ෙන් නැත්ෙත්. විටින් විට මඟදී 
හමු වුණාමත් කියනවා, "ෙම් ගැන අහන්න එපා" කියලා. අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා, අගමැතිතුමා ඇතුළු සියලු ෙදනාම කියනවා, 
"ෙහොරු අල්ලනවා" කියලා.  

හැබැයි, පසු ගිය ආණ්ඩු කාලෙය් සිදු වුණු ඒවා විතරක් 
ෙනොෙවයි, ෙම් ආණ්ඩුව කාලෙය් ඒවාත් අල්ලන්න ඕනෑ.  පළාත් 
සභා හා පළාත් පාලන ඇමතිතුමා විටින් විට කරුණු කියමින්  ෙම් 
වංචාව සඟවන්නට කටයුතු කරනවා කියා මා හිතනවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් විගණන විමසුම තුළත් 
සඳහන් ෙවනවා, ෙමම උපෙද්ශකවරුන් පළාත් සභා 
අරමුදල්වලින් පිට රට පවා අරෙගන ගිහින් තිෙබන බව. අෙප් 
පළාෙත් ජනතාවෙග් පශ්නයක් ගැනයි මම ෙම් අහන්ෙන්. ෙම්  
අෙප් පළාෙත් මුදල්. මාධ්යය තුළිනුත් පළ වී තිබුණා,  වහාම 
අත්හිෙටව්වාය කියා. එෙසේ පළ වී තිබියදීත්, ගරු 
කථානායකතුමාත් නිෙයෝග කරලා,  රාජ්ය ඇමතිතුමාත් එය වැරැදි 
බව පිළිෙගන තිබියදීත් තවම ඔවුන්ට දීමනා හා වැටුප් ෙගවනවා 
නම් ෙම් සම්බන්ධව ගන්නා තීරණය ෙමොකක්ද කියලා මම ගරු 
ඇමතිතුමාෙගන් දැනගන්න කැමැතියි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, එෙහම සිදු ෙවනවා නම් ඒක ඉතාම නරක 

පිළිෙවතක්. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු මන්තීතුමාත්, පළාත් සභා හා 

පළාත් පාලන අමාත්යතුමාත් අතර ෙමම පශ්න හුවමාරුව දිගින් 
දිගටම සිද්ධ ෙවනවා. ඒ නිසා ඊළඟ පශ්න වාරෙය් දී ඔය අතුරු 
පශ්නයත් ෙයොමු කෙළොත් ෙහොඳයි කියා මම කියනවා.  
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට බැරිද අද ෙමතැනින් - 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ෙමම පශ්නය එතුමාට ෙයොමු කරන්න මට පුළුවන්. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙමම පශ්නය ගරු අමාත්යතුමාට ෙයොමු කරලා, එෙහම 

ෙපොෙරොන්දුවක් වුණා නම් ඒ පිළිබඳව වාර්තා කරන්න කියලා 
කියන්න.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අතුරු පශ්න පැන නැඟුෙණොත්  එතුමාට 

දැනුම් ෙදන්න කියලා ගරු ඇමතිතුමා කිව්වා. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඊළඟ සභා වාරෙය්දී ෙම් සම්බන්ධව වාර්තා කරන්නය කියා 

එතුමාට කියන්න.  
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා අසනීප තත්ත්වෙයන් පසු වන 

නිසා අද එන්ෙන් නැහැ කිව්වා. මම එතුමාට දැනුම් ෙදන්නම්. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. 
 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
අසනීප තත්ත්වයක් නම්,  ඔබතුමා කියන එක ඇත්තටම 

පිළිගන්නවා. නමුත් මට ෙවනම දුරකථන ඇමතුම්  ආවා, ෙම් 
සභාව තුළදී ෙමම පශ්නය අහන්න එපාය කියා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, මහ ඇමතිතුමා පිළිබඳව, එම පළාත පිළිබඳව පශ්න මම 
අහනෙකොට ඒවා වළක්වනවා, ගරු කථානායකතුමනි. ඒ නිසා මම 
ඔබතුමාෙගන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා, මට ෙමම පශ්නය ගරු 
ඇමතිතුමාෙගන්ම ඍජුව ඇසීමට  අවස්ථාව ලබා  ෙදන්න කියලා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මැතිතුමනි, ෙමම කරුණ ගැන 

ෙමතුමාට පැහැදිලි කිරීමක් කරන ෙලසට ගරු අමාත්යතුමා 
දැනුවත් කරන්න. ෙමොකද, එවැනි සිද්ධියක් වුණා නම් ඒක ෙහොඳ 
නැහැ. ඒක පාර්ලිෙම්න්තුවටත් අපහාසයක්. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මම එතුමාට දැනුම් ෙදන්නම්, ගරු කථානායකතුමනි. 

ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට තව අතුරු පශ්න අහන්න 

තිෙබනවා. නමුත් ඒවා ඇසුවත් ඵලක් ෙවන්ෙන් නැති නිසා මම 
දැන් ඒවා අසන්ෙන් නැහැ. ගරු අමාත්යතුමනි, ඒ නිසා මට එම 
අතුරු පශ්න ඇසීමට අවස්ථාව ලබා ෙදන්ෙන් කවදාද?   

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඊළඟට, පශ්නය ෙයොමු කරන අවස්ථාෙව්දී අතුරු පශ්න 

ඔක්ෙකෝම අහන්න. 
 

ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා. 
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙමවැනි පශ්න  ගරු මන්තීවරුන් ෙමහිදී ඉදිරිපත් කරන අතර, 

ගරු ඇමතිවරුන් ඒවාට පිළිතුරු ලබා ෙදනවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම ඒවා රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක 
සභාවට එව්ෙවොත්, අපට ඒ සම්බන්ධව කටයුතු කළ හැකියි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

මීළඟට,  පශ්න අංක 5 -828/'16-(3), ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 
මහතා. 
 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා මාසයක කාලයක් 
ඉල්ලා සිටිනවා. 
 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, තුන්වැනි වතාවටයි ෙම් පශ්නය 

අහන්ෙන්.  ෙම් ෙවන ෙකොට කන්න ෙදක, තුනක් වගා කරලාත් 
ඉවරයි. 

459 460 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම් පිළිබඳව ගරු  ඇමතිතුමාෙග්  අවධානය ෙයොමු කරවා, 

පිළිතුරක් ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන්න. 
 

පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 11 -948/'16-(2), ගරු එස්.සී. මුතුකුමාරණ මහතා. 

 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා 
සතියක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 12 -1004/'16-(2), ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර 

මහතා. 
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ, 

පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු 
අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති 
ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නය අහන්ෙන් ෙදවැනි 

වතාවටයි. ෙම් අනුව, ගනු ලැබූ කාලය හය මාසයකට කිට්ටුයි. 
ඔබතුමාෙග් දැන ගැනීම සඳහායි මා කියන්ෙන්. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

සුදු හඳුන් හා රත් හඳුන් වගාව : විසත්ර 
ெவண்சந்தன மற் ம் ெசஞ்சந்தனப் பயிர்ச்ெசய்ைக : 

விபரம் 
CULTIVATION OF WHITE SANDALWOOD AND RED 

SANDALWOOD: DETAILS 
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13.  ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
    (மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
      (The Hon. Buddhika Pathirana)   

 ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 
පශ්නය - (2): 

 

(අ) (i) 2015 වර්ෂය තුළ ශී ලංකාව ආනයනය කළසුදු 
හඳුන් හා රත් හඳුන් පමාණය ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (ii)  ශී ලංකාව සුදු හඳුන් හා රත් හඳුන් ආනයනය 
කරන පධාන රටවල් කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ශී ලංකාව තුළ සුදු හඳුන් හා රත් හඳුන් වගා 
කරන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එය ශී ලංකාෙව් අවශ්යතාවෙයන් 
ෙකොපමණපතිශතයක්ද; 

 (iii) සුදු හඳුන් හා රත් හඳුන් වගා ෙනොකරන්ෙන් නම්, 
ඒ මන්ද; 

 (iv) ශී ලංකාව තුළසුදු හඳුන් හා රත් හඳුන් වගාව 
ව්යාප්ත කිරීමට රජය ගන්නා පියවර කවෙර්ද;
  

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
 

சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ 
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) 2015 ஆம் ஆண் ல் இலங்ைகக்கு இறக்குமதி 
ெசய்யப்பட்ட ெவண்சந்தனம் மற் ம் ெசஞ்சந் 
தனத்தின் அள  ெவவ்ேவறாக எவ்வள 
ெவன்பைத ம்; 

 (ii) இலங்ைக ெவண்சந்தனம் மற் ம் ெசஞ்சந் 
தனத்ைத இறக்குமதி ெசய்கின்ற பிரதானமான 
நா கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ)  (i) இலங்ைகயில்  ெவண்சந்தனம் மற் ம் ெசஞ் 
சந்தனம் பயிாிடப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அ  இலங்ைகயின் ேதைவப் 
பாட் ல் எத்தைன சத தம் என்பைத ம்; 

 (iii) ெவண்சந்தனம் மற் ம் ெசஞ்சந்தனம் பயிாிடப் 
படவில்ைல எனில், ஏன் என்பைத ம்; 

 (iv) இலங்ைகயில் ெவண்சந்தன மற் ம் ெசஞ்சந்தன 
பயிர்ச்ெசய்ைகைய விஸ்தாிப்பதற்கு அரசாங்கம் 
ேமற்ெகாள் ம் நடவ க்ைககள் யாைவெயன் 
பைத ம்; 

 அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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 asked the Minister of Health, Nutrition and 
Indigenous Medicine: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the quantity of white sandalwood and the 
quantity of red sandalwood that were 
imported to Sri Lanka in the year 2015, 
separately; and 

 (ii) the main countries from which Sri Lanka  
imports white sandalwood  and  red  
sandalwood? 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) whether  white sandalwood  and  red  
sandalwood is cultivated in Sri Lanka; 

 (ii) if so, the percentage of it  out of the 
requirement of the country; 

 (iii) if white sandalwood and red sandalwood 
are not cultivated, the reason for it; and 

 (iv) the steps that will be taken by the 
Government to expand white sandalwood  
and  red sandalwood cultivation in Sri 
Lanka? 

(c) If not, why? 
 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා (ෙසෞඛ්ය, 
ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன - 
சுகாதாரம்,  ேபாசைண  மற் ம்  சுேதச ம த் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health, 
Nutrition and  Indigenous Medicine)  
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 
 

(අ) (i) සුදු හඳුන් - 35,000 Kg 

  රත් හඳුන් - ආනයනය කර නැත 

 (ii) උගන්ඩාව 

  ඉන්දියාව 

(ආ) (i) ඔව්. 

 (ii) හඳුන් ශාඛය ආයුර්ෙව්ද ඖෂධයක් ෙලස හා 
රූපලාවන්ය ක්ෙෂේතෙයහි ද භාවිතා වන නිසා 
නිශච්ිත වශෙයන් අවශ්යතා තක්ෙසේරු කළ 
ෙනොහැක. 

 (iii) පැන ෙනොනඟී. 

 (iv)  

 වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව සුදු හඳුන් 
පැළ ෙබෝ කර ජනතාව අතර ෙබදා හැරීම සිදු 
කරයි. 

 ආයුර්ෙව්ද ඔසු උයන්වල සුදු හඳුන් පැළ වගා 
කර ෙබදා හරිනු ලබයි. 

 මීට අමතරව ෙපෞද්ගලික අංශය මඟින් ද සුදු 
හඳුන් පැළ වගා කරනු ලබයි. 

 ආයුර්ෙව්ද ෙදපාර්තෙම්න්තුව යටෙත් පවතින 
පින්නදූව ඔසු උයෙන් රත් හඳුන් පැළ වගා කර 
ෙබදා හරිනු ලබයි. 

(ඇ)   පැන ෙනොනඟී. 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් පළමුෙවනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි.  ගරු අමාත්යතුමනි, පැළ වගා කිරීම පිළිබඳව පාසල් 
දරුවන් අතර ෙලොකු උනන්දුවක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම  මහවැලි 
සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්යාංශය ය ටෙත් ඇති වන සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව පිළිබඳව ඔබතුමා සඳහන් කළා. පරිසර 
අමාත්යාංශය, සෑම පාසලකම බාල දක්ෂ ව්යාපාරය හා සමානව 
පදක්කම් ලබා ෙදමින් දරුවන් උපස්ථම්භනය කරමින් පරිසර 
නියමු භට කණ්ඩායම් කියාත්මක කරනවා. ඔබතුමාෙග් ෙද්ශීය 
ෛවද්ය අමාත්යාංශය යටෙත්ත් සිදු කරන ෙමම ආයුර්ෙව්ද ඖෂධ 
පැළ වගා කිරීෙම් කටයුත්ෙත් දී පරිසර අමාත්යාංශෙය් පාසල්වල 
ඉන්න පරිසර නියමු භට කණ්ඩායම් සම්බන්ධ කර ගත් 
සෙමෝධානික වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කර ගන්න පුළුවන් නම්, 
එක පැත්තකින් රෙට් ආයුර්ෙව්ද ඖෂධ පැළ ගහනෙය් වර්ධනයක් 
ඇති ෙවනවා. අෙනක් පැත්ෙතන් පාසල් දරුවන් අතර යම් කිසි 
උනන්දුවක් ඇති ෙවනවා. එම අමාත්යාංශ ෙදක ඒකාබද්ධව ඒ 
සඳහා යම් කිසි නිර්මාණශීලී වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න 
පුළුවන්ද කියලා මම ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්නට කැමැතියි.   

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
පුළුවන්. අදහස ෙබොෙහොම ෙහොඳයි .  
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ඔබතුමා තනි වචනයකින් උත්තර ෙදන්ෙන් නැතිව  ඒ ගැන 

පැහැදිලි කිරීමක් කරනවා නම් මා කැමැතියි. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
එකපාරටම කියන්න බැහැ. අධ්යාපන අමාත්යාංශයත් එක්ක 

සාකච්ඡා කරලා ඒ වැඩ පිළිෙවළ ආරම්භ කරන්නම්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි.  ෙදවැනි අතුරු පශ්නය අහන්න. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ඇත්තටම අපිට තිෙබන අත් දැකීමක් තමයි, විෙශේෂෙයන්ම 
සිංහරාජය අවටත් ඇතැම් පෙද්ශවලත් වනෙය් තිෙබන සමහර 
ඖෂධ පැළෑටි සහ ශාක ජනතාව කපා ගැනීම.  

ඒකට ෙහේතුව තමයි, ඒ අයට තමන්ෙග් පෙද්ශවල ඒවා වගා 
කරගන්න අවස්ථාව නැතිකම වාෙග්ම එෙහම වගා කර ගන්න 
අවශ්ය පැළ ටික ගන්න ඔවුන්ට විධියක් නැතිකම. ෙව්වැල් 
ගත්තත් එෙහමයි. බාන් වැල් ගැට ගත්තත් එෙහමයි. කැලයට 
ගිහිල්ලා තමයි ඒවා කපා ගන්ෙන්. ඒකට ෙහේතුව තමයි, ඒ 
මිනිස්සුන්ට ඒවා නැති එක. මිනිස්සුන්ට ඒ පැළ ටික ෙදනවා නම්, 
කැලයට ගිහිල්ලා කැෙල් කපන්න යන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා 
ආයුර්ෙව්ද ෙදපාර්තෙම්න්තුවට පුළුවන්කම තිෙබනවා ද, ඔය වන 
සීමාෙව් buffer zone එකක් විධියට ෙම් ඖෂධමය පැළෑටි වගා 
කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළකට ඇතුළත් ෙවන්න?  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
අපට ඒ සීමාෙව් ඕනෑ නැහැ. දැන් අපට ඔසු උයන් සෑෙහන 

පමාණයක් තිෙබනවා. අපි දැන් අලුතින් ඒවාෙය් එකින් එක වගා 
කිරීමට පටන් අරෙගන තිෙබනවා. අෙප් ඔසු උයන් තවත් විශාල 
පමාණයක් තිෙබනවා. අෙප් වි.ජ.මූ. ෙලොකුබණ්ඩාර ඇමතිතුමා 
ඉන්න කාලෙය් ඌෙව් ආරම්භ කළ ඔසු උයන් තිෙබනවා. ඒවා 
ඔක්ෙකෝම කැෙල් වැවිලා තිෙබන්ෙන්. දැන් අපි ඒ ඔසු උයන් 
එකින් එක ආරම්භ කරලා, ඒවාෙය් ඔසු පැළ වගා කරනවා. ඒ 
ටිෙක් ඔසු පැළ වගා කර ගත්තාම ඕනෑ තරම් ඇති. ඒ තරම් විශාල 
ඔසු උයන් පමාණයක් අප සතුව තිෙබනවා. ඔසු උයන්වලට 
විතරක් අක්කර 200කට වැඩි භූමි පමාණයක් තිෙබනවා.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ඔබතුමා ෙදවැනි පශ්නෙය්දී දුන්නු කාරණෙයන් පැන නගින 

කාරණක් මම ෙම් විමසන්ෙන්. කාලයට ගැළෙපන ආකාරයට 
ෛවද්ය පනෙත් යම් සංෙශෝධන කිහිපයක් ඔබතුමා ෙම් ගරු 
සභාවට ඉදිරිපත් කරනවා. අෙප් ආයුර්ෙව්ද පනතත් ෙම් වාෙග්ම 
තමයි. ඒකත් යල් පැන ගිය තත්ත්වයක තිෙබන්ෙන්. ඒකටත් 
''අලුත් පනතක් එනවා, යනවා'' කියලා පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් 
ඉඳලාම 'හාව, හූව' විතරයි අන්තිමට තිබුෙණ්. එම නිසා වර්තමාන 
යහ පාලන ආණ්ඩුව යටෙත් ඔබතුමා දුම්ෙකොල සම්බන්ධෙයන් 
ගත්ත තීන්දු, ඒ වාෙග්ම ඖෂධ පතිපත්තිය හඳුන්වා දීලා අද 
ඖෂධවල මිල පාලනය කරන්න ගත්ත තීන්දු ව ෙග්ම ආයුර්ෙව්ද 
පනත සම්බන්ධෙයන් ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන විප්ලවීය 
පියවර ෙමොකක්ද කියලා මම දැනගන්න කැමැතියි. යුගයට 
ගැළෙපන ආයුර්ෙව්ද පනතක් ෙවනුෙවන් ඔබතුමා ගන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන පියවර ෙමොකක්ද?  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ෙම් ෙවනෙකොටත් අපි ඒ පියවර අරෙගනයි තිෙබන්ෙන්. දැන් 

මම කමිටු පත් කරලා වාර්තාවක් අරෙගන තිෙබනවා. තව 
ෙනොෙබෝ දිනකින් අපි ඒක කියාත්මක කරනවා.  

ෙසෞඛ්ය ෙදපාර්තෙම්න්තුව වාෙග් ෙකොමසාරිවරුන ්ෙග් 
පාලනෙයන් ඉවත් කරලා, ආයුර්ෙව්ද ෛවද්යවරුන්වත් 
පරිපාලනයට සහභාගි කරන විධියට ආයුර්ෙව්ද 
ෙදපාර්තෙම්න්තු වක් හැදීම  තමයි පළමු වැනිෙයන්ම කළ යුතු 
වන්ෙන්. ෙදවැනි කාරණය ෙමයයි. ආයුර්ෙව්ද ෛවද්ය සභාව 
කිසිම කමෙව්දයක් නැතිවයි තිෙබන්ෙන්. නිකම් මිනිසුන්, 
ෙකොමසාරිස්වරු පවා ෛවද්ය සභාෙව් ඉන්නවා. ඒ නිසා ශී ලංකා 
ෛවද්ය සභාව හා සමාන ෛවද්ය සභාවක් පිහිටුවන්න මා 
කමිටුවක් පත් කරලා තිෙබනවා.  එහි වාර්තා අරෙගන මට ලබා 
දීලා තිෙබනවා. ටික දවසකින් අප ඒ කටයුත්තත් ආරම්භ කරනවා.  

 පැරැණි පුස් ෙකොළ ෙපොත් ඔක්ෙකොම  නවීන සිංහල සහ 
ෙදමළ භාෂාවට පරිවර්තනය කරන්න මා දැන් පරිවර්තකයන් පත් 
කරලා තිෙබනවා. ඒ සඳහා පැරැණි පාරම්පරික ෛවද්යවරුන්ෙග්ත් 
අදහස් ලබාෙගන  තිෙබනවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් පර්ෙය්ෂණ 
කරන්නට අප ඇෙමරිකාෙව් ෙටක්සාස්හි පිහිටා තිෙබන Rice 
University එක හා එක්ව කටයුතු කරනවා. එෙහේ සිටින අෙප් ශී 
ලාංකිකයන් ශාකවලින් ඖෂධ නිපදවීෙම් විකල්ප ෛවද්ය කම 
ගැන - herbal medicine පිළිබඳව - පර්ෙය්ෂණ කටයුතු කරනවා. 
ඒෙගොල්ලන් හා එක්ව ඒ කටයුතු කරන්න දැන් අප  කටයුතු  
ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. විද්යාත්මකව ෙමහි තිෙබන වැදගත්කම 
ගැන පර්ෙය්ෂණ කරලා ෙමය ඉදිරිපත් කරන්න අප ෙම් දිනවල 

කටයුතු කරෙගන යනවා. බටහිර ෛවද්ය විද්යාවට කරන්න බැරි 
ෙද්වල් ආයුර්ෙව්ද ෛවද්ය කමය තුළින් කර ගන්න පුළුවන් කියලා 
ෙම් වනෙකොට ෙහොයාෙගන තිෙබනවා. 

අනික් කාරණය ෙමයයි. බටහිර ෛවද්ය විද්යාෙව් තිෙබන 
සියලුම ඖෂධ අද කෘතීමව හැදුවාට පළමුෙවන්ම ආරම්භ වුෙණ් 
ශාකසාරමය  ඖෂධයි. ඒ ගැන මට වැඩිය ෙහොඳට  ඔබතුමා 
දන්නවා. අප ෙම් ෙවනුෙවන් විශාල වැඩ ෙකොටසක් දැන් කරෙගන 
යනවා. ආයුර්ෙව්ද pharmacopoeia එකක් නැහැ.  ආචාර්ය කමල් 
ෙපෙර්රා වාෙග් කට්ටිය දාලා pharmacopoeia එකක් හදන්න දැන් 
අප කටයුතු ලෑස්ති කරලා තිෙබනවා. ෙමොකද, එතුමා වාෙග් හුඟක් 
ෙහොඳ, උගත් කට්ටිය ඉන්නවා. ආයුර්ෙව්ද  ශල්යකර්ම දැන් අප 
ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. ඒ අනුව ආයුර්ෙව්ද ශල්යකර්ම 43ක් 
විතර කරලා තිෙබනවා.  

පියයුරු පිළිකාවට පතිකාර කිරීෙම්දී අප මුළු පියයුරම අයින් 
කරනවා ෙන්. ෙම් කමෙය්දී එෙහම ෙනොෙවයි කරන්ෙන්. ෙම්ෙකදි 
tumour එක විතරක් අයින් කරලා, lymphatic system එක 
මාර්ගෙයන් secondariesවලට treat කරලා අප ඉතාම සාර්ථක 
පතිඵල ලබාෙගන තිෙබනවා. ගරු මන්තීතුමනි, අප ෙම් අවුරුද්ෙද් 
ජාත්යන්තර සම්ෙම්ලනයක් පවත්වනවා. පිට රටවල සිටින ඒ 
සියලුම විෙශේෂඥ ෛවද්යවරු ලංකාවට ෙගන්වලා, ඒ රටවල 
තිෙබන විකල්ප ෛවද්ය කම පිළිබඳව එහිදී සාකච්ඡා කරන්න අප 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙමොකද, ෙකොරියාෙව් ෙවනම කම 
තිෙබනවා; චීනෙය් ෙවනම කම තිෙබනවා; ජර්මනිෙය් 
ෙහෝමිෙයෝපති කමය තිෙබනවා. ලංකාෙව් ෙද්ශීය ෛවද්ය 
කමයත්, ඉන්දියාෙව් ආයුර්ෙව්දය, සිද්ධ, යුනානි කියන සියලු 
කමත් අධ්යයනය කරලා අපට ඒවාෙය් තිෙබන පතිකාර කම 
ගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් අප ආරම්භ කර තිෙබනවා.  

 
අධිකරණ ෙරජිසට්ාර් II වන ෙශේණියට බඳවා 

ගැනීම : සුදුසුකම් 
நீதிமன்றப் பதிவாளர் IIஆம் தரப் பதவிக்கு 

ஆட்ேசர்த்தல்: தைகைமகள் 
RECRUITMENT TO POST OF COURT REGISTRAR GRADE II: 

QUALIFICATIONS  

901/’16 
14.   ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා      (மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
         (The Hon. Sunl Handunnetti) 

  අධිකරණ අමාත්යතුමෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2): 
 

(අ) (i) අධිකරණ ෙරජිසට්ාර් II වන ෙශේණිෙය් තනතුර, 
විධායක මට්ටෙම් තනතුරක් ෙලස සළකන්ෙන්ද; 

 (ii) අධිකරණ ෙරජිසට්ාර් III වන ෙශේණිය සඳහා බඳවා 
ගැනීෙම්දී සපුරාලිය යුතු සුදුසුකම් කවෙර්ද; 

 (iii) කළමනාකරණ සහකාර, ලඝු ෙල්ඛක සහ භාෂා 
පරිවර්තක වැනි සමාන්තර ෙශේණිවලින් අධිකරණ 
ෙරජිසට්ාර් II වන ෙශේණියට බඳවා ගැනීම 
ෙවනුෙවන් සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා කැඳවා 
තිෙබ්ද; 

 (iv) අධිකරණ ෙරජිසට්ාර් III වන ෙශේණිෙය් නිලධාරින් 
200 ක් පමණ II වන ෙශේණිෙය් තනතුර සඳහා 
ඉල්ලුම්කර තිබියදී, ඒ පිළිබඳව ෙනොසළකා ඉහත  
(iii)හි සඳහන් පිරිස සම්මුඛ පරීක්ෂණයට කැඳවීම 
මඟින් ඔවුන්ට අසාධාරණයක් සිදු ෙනොවන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  

465 466 
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நீதி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  
 

(அ) (i) நீதிமன்றப் பதிவாளர்  IIஆம் தரப் பதவி, 
நிைறேவற்  மட்டத்திலான பதவியாகக் க தப் 
ப கின்றதா; 

 (ii) நீதிமன்றப் பதிவாளர் IIIஆம் தரத்திற்கான 
ஆட்ேசர்ப்பின்ேபா  நிைற  ெசய்தி க்க 
ேவண் ய  தைகைமகள் யாைவ; 

 (iii) காைமத் வ உதவியாளர், சு க்ெக த்தாளர் 
மற் ம் ெமாழிெபயர்ப்பாளர் ேபான்ற சமாந்தர 
தரங்களி ந்  நீதிமன்றப் பதிவாளர் IIஆம்              
தரப் பதவிக்கு ஆட்ேசர்ப்பதற்கான ேநர் கப் 
பாீட்ைசக்கு அைழக்கப்பட் ள்ளனரா; 

 (iv) நீதிமன்றப் பதிவாளர் III ஆம் தர  உத்திேயாகத் 
தர்கள் சுமார் 200 ேபர் II ஆம் தர பதவிக்காக 
விண்ணப்பித்தி க்ைகயில், அதைனப் ெபா ட் 
ப த்தா  ேமேல iii இல் குறிப்பிடப்பட்ட 
பிாிவினைர ேநர் கப் பாீட்ைசக்கு அைழப்பதன் 

லம் இவர்க க்கு அநீதி இைழக்கப்ப கின்ற  
அல்லவா; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
   

asked the Minister of Justice: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether the post of Court Registrar Grade II 
is treated to be  a post of executive level;  

 (ii) the qualifications that applicants should 
have fulfilled in order to be recruited to the 
post of Court Registrar Grade III; 

 (iii) whether those in the parallel services such 
as Management Assistants, Stenographers 
and Translators have been called for 
interviews for recruitment to the post of 
Court Registrar Grade II; and 

 (iv) whether it is not unfair to call for interviews 
the personnel belonging to the services 
mentioned in (iii) above while around 200 
officers in the post of Court Registrar Grade 
III have applied for the post of Court 
Registrar Grade II?   

(c) If not, why? 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අධිකරණ අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා 

එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා.  

(අ) (i)  ඔව්.  

      (ii)  අධිකරණ ෙරජිසට්ාර් III වන ෙශේණිය සඳහා 
පදනම් ෙදකක් යටෙත් බඳවා ගන්නා අතර, ඊට 
අදාළ සුදුසුකම් පහත පරිදි ෙව්.  

  අ. විවෘත පදනම (පුරප්පාඩුවලින් සියයට 25ක් 
සඳහා බඳවා ගැෙන්.) 

   වයස  අවුරුදු 20ට ෙනොඅඩු වූද, 30ට ෙනොවැඩි 
වූද, 

  (i)   නීතීඥවරයින් ෙහෝ 

  (ii)   පිළිගත් විශව්විද්යාලවල උපාධිධරයන් ෙහෝ 

  (iii)  ඊට සමාන වෘත්තීය ෙහෝ අධ්යාපන සුදුසුකම් 
      ඇති ෙවනත් යම් තැනැත්තන් 

   කාර්යාල කළමනාකරණය සහ ගිණුම් පටිපාටි 
පිළිබඳ පළපුරුද්දක් ඇති අයට  වැඩි  සැලකිල්ලක් 
දක්වනු ලැෙබ්. 

 ආ. සීමිත පදනම (පුරප්පාඩුවලින් සියයට 75ක් සඳහා 
බඳවා ගැෙන්.) 

  (i)  අවුරුදු 10කට ෙනොඅඩු අඛණ්ඩ සතුටුදායක 
ෙසේවා කාලයක් තිබීම. 

  (ii)   අධිකරණ ලිපිකාර ෙසේවය, අධිකරණ 
භාෂණ  පරිවර්තක ෙසේවය, අධිකරණ 
ලඝුෙල්ඛක ෙසේවය සහ අධිකරණ යතුරු 
ෙල්ඛක ෙසේවය යන ෙසේවා එකක ෙහෝ වැඩි 
ගණනක ෙසේවෙය් නියුතු, ෙසේවෙය් සථ්ිර 
කරනු ලැබූ උපෙල්ඛනගත රජෙය් 
නිලධාරිෙයකු වීම. 

  (iii)   සීමිත තරග විභාගය සමත් වීම.  

  (iii) ඔව්. 

 (iv)  නැත. 

 අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිසම සඳහා උපෙල්ඛනගත 
නිලධාරින් බඳවා ගැනීෙම් ෙසේවා ව්යවසථ්ාෙව් 7
(ii)(ආ) වගන්තිෙය් පතිපාදන අනුව සම්මුඛ 
පරීක්ෂණයට කැඳවා ඇත. 

(ආ)  පැන ෙනොනඟී. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය  

ෙමයයි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා මාෙග් (අ) (ii) පශ්නයට පිළිතුර 
විධියට ලබා දුන්නා, අධිකරණ ෙරජිස්ටාර් III ෙශේණියට බඳවා 
ගැනීෙම්දී විවෘත තරග විභාග පදනම සහ සීමිත තරග විභාග 
පදනම කියලා පදනම් ෙදකකින් බඳවා ගන්නවා කියලා. මා 
දැනගන්න කැමැතියි, පසු ගිය කාලෙය් අවසානයට ෙම් විවෘත 
පදනමින් සියයට 25ක් බඳවා ගත්ෙත් කවදාද කියලා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
එම පශ්නයට ගරු ඇමතිතුමාෙගන් අහන්ෙන් නැතිව මට 

පැහැදිලි පිළිතුරක් ෙදන්න බැහැ. 
 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඔබතුමාෙග් පිළිතුෙර් අඩංගු කාරණාවක් නිසාමයි මම ෙම් 

පශ්නය අහන්ෙන්. ෙම්කයි ෙම් පශ්නෙය් තිෙබන වැදගත්කම. 
ඔබතුමා ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට හරි ෙම් කරුණ ෙයොමු 
කරන්න. මම දන්නා තරමට මෑත අවුරුදු 10ක, 15ක පමණ ඉඳලා 
සියයට 25 විවෘත පදනම තිබුණාට ඒෙකන් බඳවා ගන්ෙන් නැහැ. 
එම නිසාම ෙම් අසාධාරණය එක් විශාල පිරිසකට සිද්ධ වනවා.  

ඔබතුමා මාෙග් (iv)වන පශ්නයට පිළිතුරු ෙදමින් කිව්වා, III 
ෙශේණිෙය් නිලධාරින් 200ක් පමණ II ෙශේණියට ඉල්ලුම් කර 
තිබියදී ඒ අය ෙනොසලකා ෙම් බඳවා ගැනීම කරනවා කියන 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

එෙකන් හානියක් සිද්ධ ෙනොවනවා කියලා. ඔබතුමා එෙහම 
කිව්වාට, ඔබතුමා මාෙග් (iii)වන පශ්නයට දුන් පිළිතුෙරන් 
ඉදිරිපත් වූ කාරණා අනුව ගත්තාම ඒකට බලපෑමක් වනවා.  

ෙම්කට විවෘත පදනමකුත් නැති කරලා, විවෘත සියයට 25 
බඳවා ගැනීමත් ෙනොකර තිෙබන තත්ත්වයක් යටෙත් ඒ අයට 
කිසිම ඉඩක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා නැවත ෙම් ගැන සලකා 
බලන්න කියලායි ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් 
කරන්ෙන්.  ෙමොකද, අධිකරණ ක්ෙෂේතෙය්ම එවැනි අසාධාරණයක් 
සිද්ධ ෙවනෙකොට ඒක කියන්න ඒ අයට ෙවන තැනකුත් නැහැ. 

 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඒ ගැන අවධානය ෙයොමු කරවනවා.  
 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 

 
පානම්පත්තුෙව් ජීවත්වන වන්නි සිංහලයන්: විසත්ර 
பாணமபற்றில் வாழ்கின்ற வன்னிச் சிங்களவர்கள் : 

விபரம் 
VANNI SINHALESE LIVING IN PANAMPATTU: DETAILS  

847/’16 
15. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
    (மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
        (The Hon. Buddhika Pathirana)   

ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (1): 

(අ) (i) අම්පාර දිසත් කි්කෙය්, පානම්පත්තුව ප ෙද්ශෙය්, 
වන්නි සිංහලයන් ජීවත් වන ග ාම නිලධාරි වසම් 
කවෙර්ද; 

 (ii) එම පෙද්ශෙය් දැනට ජීවත්වන පුද්ගලයන් 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) එම ජනතාවට අධ්යාපන, උසස ් අධ්යාපන හා 
ෙසෞඛ්ය යන මූලික අවශ්යතා ඉටුකර ගැනීෙම් 
අයිතිය රජය විසින්  තහවුරු කර තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ ෙකෙසේද; 

 (iii) උක්ත ජනතාවෙග් සංසක්ෘතික අනන්යතාවයන් 
හා පාරම්පරික උරුමයන් රැකෙගන ජීවත්වීම 
සඳහා රජය අනුග හයන් ලබා දී තිෙබ්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, ඒවා කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) அம்பாைற மாவட்டத்தின், பாணமபற்  
பிரேதசத்தில், வன்னிச் சிங்களவர்கள் வாழ் 
கின்ற கிராம உத்திேயாகத்தர் பிாி கள் யாைவ 
ெயன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  பிரேதசத்தில் தற்ேபா  வாழ்கின்ற 
ஆட்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  மக்க க்கு கல்வி, உயர் கல்வி மற் ம் 
சுகாதாரம் ஆகிய அ ப்பைடத் ேதைவகைள 

ர்த்தி ெசய் ெகாள்வதற்கான உாிைமைய 
அரசாங்கம் உ திெசய் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அ  எவ்வாெறன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  மக்களின் கலாசார தனித் வங் 
கைள ம் பாரம்பாிய மர ாிைமகைள ம் ேபணி 
வாழ்வதற்கு அரசாங்கம்  அ சரைண வழங்கி 

ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், அைவ யாைவெயன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

( இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

 asked  the Minister of Home Affairs:  

(a) Will he inform this House-    

 (i) the Grama Niladhari Divisions in the 
Panampattu area in the Ampara District 
where the Vanni Sinhala People live; and 

 (ii) the number of people living in those areas 
as of today?  

 

(b) Will he also inform this House-  

 (i) whether the Government has guaranteed 
fulfilling of fundamental needs of these 
people such as education, higher education 
and health;  

 (ii) if so, how?  

 (iii) whether the Government has extended 
patronage for these people to preserve their 
cultural identity and traditional heritage;  
and 

 (iv) if so, what they are?  

(c) if not why?  
 

ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා (සව්ෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன - உள்நாட்ட வல்கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Wajira Abeywardana - Minister of Home Affairs) 

 

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙමෙසේයි. 

(අ)   (i)    නැත.  

       (ii)    වන්නි සිංහලයන් ෙනොමැති බැවින් අදාළ ෙනොෙව්. 

(ආ)  (i)    අදාළ ෙනොෙව්. 

       (ii)    අදාළ ෙනොෙව්. 

       (iii)    අදාළ ෙනොෙව්. 

      (iv)    අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඇ)   අදාළ ෙනොෙව්. 

වැඩිදුරටත් පැහැදිලි කිරීමක් හැටියට  අම්පාර දිස්තික්කෙය් 
පානම්පත්තු පෙද්ශෙය් වන්නි සිංහලයන් ජීවත් වන ගාම නිලධාරි 
වසම් ෙනොමැති නිසා තමයි ඒ පිළිතුර සපයන්ෙන්.   
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ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් නම පිළිබඳ ගැටලුවක් තිබුණා 

වුණත්,  1818 පළමු නිදහස් අරගළෙයන් පස්ෙසේ  - ඒක කැරැල්ල 
ෙනොෙවයි. ඇත්තටම කැරැල්ල කියන එක වැරදියි. - ගල් ඔයත්, 
කුඹුක්කන් ඔයත්, හැඩ ඔයත් ආශිතව රැඳුණු පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ 
අයටම අනන්ය වුණු අනන්යතාවන් තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම අම්පාර දිස්තික්කෙය් හුලන්නුෙග් සහ 
බක්මිටියාව අවට තමයි ෙම් අය ජීවත් වන්ෙන්. ඒ අය සුවිෙශේෂී 
පජාවක්. අපි හිතමු දැන් වන්නිෙය් ඉඳලා ඒ පෙද්ශයට ගිහිල්ලා 
ජීවත් වන අයට  වන්නි සිංහලයන්  කියලා කියන්ෙන් නැතිව ඇති 
කියා. හැබැයි, ගරු ඇමතිතුමා පිළිගන්නවාද, 1818 පළමු නිදහස් 
අරගළෙයන් පසුව ඒ අරගළෙය් නායකයන් හිර බත් කද්දී, මරා 
දමද්දී නැත්නම් රටින් පිටුවහල් කරද්දී තනි වුණු පජාව අද 
සුවිෙශේෂී කණ්ඩායමක් ෙලස මා සඳහන් කළ පෙද්ශවල ජීවත් 
ෙවනවාය කියන එක. 
 

ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පිළිතුෙරන් පස්ෙසේ මා ෙම් 

ෙල්ඛනය හැන්සාඩ්ගත කරන්නම්. එක පිටුවයි තිෙබන්ෙන්. 
ෙක්.බී. මානෑව මහතා විසින් ලියන ලද "නුවර කලාවිෙය් 
ජනවහර" නමැති ගන්ථෙය් xxix පිටුෙව් සඳහන් ෙරොබට් ෙනොක්ස ්
පවසා ඇති කරුණුත්, ගිරා සංෙද්ශෙය් 134වන පද්යෙයන් 
කියෙවන කරුණුත්, ඒ වාෙග්ම ගුණෙසේකර ගුණෙසෝමයන් විසින් 
ලියන ලද  "පානම පත්තුෙව් ජන ඇදහිලි සහ විශ්වාස" යන 
ගන්ථෙයන් ෙපන්වා ෙදන කරුණුත් අනුව ගරු මන්තීතුමා කියපු 
ආකාරයට 1818දී ඒ කියපු පෙද්ශවල සිටි පිරිස් සම්බන්ධෙයන් 
ෙවනම ඉතිහාසයක් තිෙබනවා. ෙමය වැදගත් නිසා මා ෙම් පිටුව 
හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා සභාගත* කරනවා. 
ෙවනත් ආකාරයකට පශ්නය ඉදිරිපත් කෙළොත් ඉතිරි කාරණා 
පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. 

 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද ෙල්ඛනය : 
   சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட கூற்  : 
  Statement tabled: 

අම්පාර දිස්තික්කෙය් පානම්පත්තුව පෙද්ශෙය් වන්නි සිංහලයින් ජීවත් වන 
ගාම නිලධාරි වසම් ෙනොමැත. 

* පානම්පත්තුව පෙද්ශෙය් වන්නි සිංහලයන් ජීවත් වන බවට කිසිදු 
සටහනක් ලිඛිතව හා ජනපවාදවල ෙනොමැත. වන්නි සිංහලයන් යන්න 
ෙක්.බී.මානෑව මහතා විසින් රචිත  "නුවර කලාවිෙය් ජනවහර" නම් 
ගන්ථෙය් xxix පිටුෙව් ෙමෙසේ සඳහන් කර තිෙබ්. 

"මහනුවර රාජ සමෙය් සිට නුවර කලාවිය දිසාවන්නිය යැයි නම් වූ අතර, 
එය ෙදවන රාජසිංහ රජ සමෙය් (කි.ව. 1635 - 1687) උඩරට රාජධානිෙය් 
උතුරු ෙකොටස නුවර කලාවිය දිසාවන්නිෙයන් යුක්ත වී" යැයි ෙරොබට් 
ෙනොක්ස් පවසයි. 

ෙමෙසේ පැවති වැව්බැඳිරට ෙපොෙළොන්නරුව යුගාවසානයත් සමඟ ඇති වූ 
පරිහානිය නිසාම 'වන්නියා' නමැත්තකු අතට පත්විය. 'රාජෙසෝලන්' 
නැමැති දවිඩයකු විසින් (කි.ව. 985 - 1016) නුවර කලාවිය ආකමණය 
කිරීමට වන්නිවරුන් ෙයොදා ගත් බවත්, එයින් වන්නිවරුන්ෙග් බලය 
ව්යාප්ත වූ බවත් කන්ද උඩරට සංවිධානෙයන් පකාශ ෙව්. එෙහත් 
ෙකෝට්ෙට් රාජධානිය සහ යාපනය අතර මුළු පෙද්ශයම වන්නිය වූ බවට 
ගිරා සංෙද්ශෙය් 134 ෙවනි පද්යෙයන් කියෙව්. 

ඉහත ෙතොරතුරුවලින් වන්නි සිංහලයන් යන ජන ෙකොටස පානමපත්තුවට 
අදාළ ෙනොවන බව පැහැදිලි වන අතර පානමපත්තුෙව් වාසය කරනුෙය් 
ෙපර රජ දවස සිට පැවෙතන පිරිස් සහ 1818 ඌව ෙවල්ලස්ස 
කැරැල්ෙලන් පසු බසින ලද පිරිසකෙගනි. එෙසේ ජනාවාස වූ ආකාරය 
ගුණෙසේකර ගුණෙසෝමයන් විසින් රචිත "පානම පත්තුෙව් ජන ඇදහිලි සහ 
විශ්වාස" නැමැති ගන්ථෙයන් ඔහු ෙපන්වා ෙදන්ෙන් ෙමෙසේය. 

ෙපර රජ දවෙසන් පසුව පානමපත්තුව ජනාවාස වූ අකාරය ජනශැති 
ආශිතව ෙමෙලස කරුණු ෙහළි ෙව්. 

වර්ෂ 1818 ෙවල්ලස්ස කැරැල්ෙලන් පසු බසින ලද අප වීෙරෝදාර 
මුතුන්මිත්ෙතෝ ගල්ඔය, කුඹුක්කන්ඔය සහ හැඩඔය ආශිතව පසුබැස වන 
වැදී සැඟවී ගත්හ. හැඩඔය ආශිතව පසුබසින ලද පිරිස් කරදෙහල විහාරය 
මුල්කරෙගන හුලංනුෙග් සහ බක්මිටියාව ගම්මාන ජනාවාස කරගත්හ. 
කුඹුක්කන්ඔය ආශිතව පසුබසින ලද පිරිස ඒ අසළ ෙබෝඅත්ෙත්ගල 
විහාරය ආශිතව කුමන ගම්මානය ජනාවාස කරගත්හ. 

ඉහත ෙතොරතුරු අනුව පානමපත්තු පෙද්ශෙය් වාසය කරනුෙය් ෙවල්ලස්ස 
පෙද්ශෙයන් පැමිණි පිරිස් බවත් වන්නි සිංහලයන් පානමපත්තුෙව් ජීවත් 
ෙනොවන බවත් පැහැදිලි ෙව්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එෙහම ෙහොඳයිද, ගරු මන්තීතුමනි? 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඔය සඳහන් කරපු කාරණය තුළම 

ඒ ගැන ෙතොරතුරු දීලා තිෙබනවාද කියලා මා දන්ෙන් නැහැ. මා 
කියන ෙද් ඉතා වග කීෙමනුයි කියන්ෙන්. 1818 පළමුවන නිදහස් 
අරගළෙයන් පස්ෙසේ ගල්ඔය, කුඹුක්කන්ඔය, හැඩඔය ආශිතව ෙම් 
පිරිස සිටියා. මා දන්ෙන් නැහැ, ඔබතුමා ළඟ තිෙබන ෙල්ඛනෙය් 
ඒ ගැන සඳහන් කර තිෙබනවාද කියලා. හැබැයි එෙහම පිරිසක් 
ඉන්නවා. අද ඒ අය "වන්නි සිංහලයන්" නමින් හඳුන්වන්ෙන් 
නැතුව ඇති. ඒ වාෙග්මයි හුලන්නුෙග් සහ බක්මිටියාව පෙද්ශත්. 
ෙමය සජීවී විකාශයක් නිසා එවැනි පිරිසක් නැහැයි කියලා ෙම් 
සභාෙව්දී කිව්ෙවොත්, අපි ඒ මනුෂ්යයන් discriminate කළා 
ෙවනවා. ඔබතුමා කරුණාකරලා නිලධාරින් කණ්ඩායමක් යවා, 
ෙම් ගැන ෙසොයා බලා, ඒ අයට තිෙබන සුවිෙශේෂී පශ්න පිළිබඳව 
විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කරන්නය කියලා මා ඉල්ලා සිටිනවා. 
 

ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා ඉදිරිපත් කරන ආකාරයට 

විෙශේෂෙයන් එතුමා කියපු බක්මිටියාව ගම්මානයත්, හුලංනුෙග් 
ගම්මානයත් ඔය කියන පෙද්ශ සම්බන්ධෙයන් ෙවනත් 
විස්තරයකුයි සඳහන් ෙවන්ෙන්. ඒ අනුව වන්නි සිංහලයන් කියන 
එක ගිරා සන්ෙද්ශෙය් සහ ෙවනත් ඉතිහාස ෙපොත්වල ෙවනත් 
ආකාරයට සඳහන් ෙවනවා. එම නිසා වන්නි සිංහලයන් ෙමතැනට 
අදාළ වන්ෙන් නැහැ. 1818 ෙවල්ලස්ස කැරැල්ෙලන් පසු බසින 
අවස්ථාෙව්දී සිටි පිරිස් අතර, වනගත වූ පිරිස් සහ ඒ කණ්ඩායම් 
සම්බන්ධෙයන් ෙවනම ඉතිහාසයක් සඳහන් ෙවනවා. ඒ ඉතිහාසය 
ඉදිරිපත් කරන්නට පුළුවන් ගරු මන්තීතුමාෙග් දැන ගැනීම සඳහා.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, ඇත්තටම  ඒ පිරිස තමයි. මෙග් 

තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. පළමුෙවනි නිදහස් අරගළයට 
ලංකාෙව් විවිධ පෙද්ශවලින් පැරණි උඩරට රාජධානියට අයිති 
පිරිස් ආවා. ඇවිත් ඒ අය වනගත වුණා.  "පානම්පත්තුෙව් ඩිංගිරි 
අම්මා ය" යන කවි, ජන ශැතිවලට එකතු වුණ ඒ පජාවත් එක්කයි. 
අද ඒ අය නගරයත් එක්ක, ගමත් එක්ක සම්බන්ධකම් තිබුණත් ඒ 
අයෙග් සංස්කෘතික විවිධත්වය තුළ ඒ අය  යම්යම් ගැටලු සහගත 
තත්ත්වයන ්ට මුහුණ දී තිෙබනවා. එම නිසා, ඔබතුමාට  පුළුවන් 
නම් අමාත්යාංශෙයන් නිලධාරි කණ්ඩායමක් යවා, එහි පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්තුමන්ලා සහ ගාම නිලධාරිතුමන්ලාත් එක්ක ෙම් ඒ 
අයෙග් සුවිෙශේෂී පශ්න ගැන ෙසොයා ඒ අයට සාධාරණයක් 
කරන්නය කියා මම ඔබතුමාෙගන් ඉතා කාරුණිකව ඉල්ලනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
ගරු කථානායකතුමනි, දැනට ඇත්ත වශෙයන්ම ඒ ගැන  

ෙසොයන්නට අවශ්ය ෙවන්ෙන් නැහැ. අෙප් අමාත්යාංශය සතුව ඒ 
ෙතොරතුරු තිෙබනවා. ඒ ෙතොරතුරු අපි ගරු මන්තීතුමාෙග් දැන 
ගැනීම සඳහා අපි නැවත ඉදිරිපත් කරන්නම්. ෙමය වැදගත් 
පශ්නයක් නිසා ඊට අදාළ ෙපොෙත් ඒ පිටුව දැනටමත් හැන්සාඩ්ගත 
කර තිෙබනවා. 
 
 
 
 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ෙදවන වටය.  

පශ්න අංක 2-709/'16-(3), ගරු එස්. වියාෙල්න්දිරන් මහතා  
 
 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
ගරු එස්. වියාෙල්න්දිරන් මන්තීතුමා ෙවනුෙවන් මා එම 

පශ්නය අසනවා.  
 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි,  අධ්යාපන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 

එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා 
සිටිනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 3-723/'16-(4), ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා. 

 
 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 

ෙවනුෙවන් මා  එම පශ්නය අහනවා.  
 
 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා (ජාතික පතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටයුතු රාජ්ය අමාත්යතුමා 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா - ேதசிய ெகாள்ைககள் 
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා  ෙවනුෙවන් මම  එම පශ්නයට 
පිළිතුර දිම සඳහා  සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

වී  මිල දී ගැනීම : විසත්ර 
ெநல் ெகாள்வன  : விபரம் 
PURCHASE OF PADDY:  DETAILS 

 

6. ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා  (ගරු චමල් රාජපක්ෂ 
මහතා ෙවනුව ට) 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண - மாண் மிகு சமல் 
ராஜபக்ஷ சார்பாக)  
(The Hon. S.C. Mutukumarana on behalf of the Hon. 
Chamal Rajapaksa) 
ගාමීය ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ  පශ්නය

- (2): 
(අ) (i) 2015 යල හා මහ සහ 2016 යල යන කන්න තුන 

තුළදී ලැබූ මුළු වී අසව්ැන්න ෙකොපමණද; 
 (ii) එයින්, වී අෙළවි මණ්ඩලය මිලදී ගත් වී පමාණය 

එක් එක් දිසත්ික්කය සහ ගබඩාව අනුව ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iii) මණ්ඩලය විසින් වී කිෙලෝවක් මිලදී ගත් මිල 
කවෙර්ද; 

  යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
(ආ) (i) 2016.07.31 දිනට එම ගබඩාවල ඉතිරි වී ඇති වී 

ෙතොග පමාණය ෙකොපමණද; 
 (ii) එම ගබඩාවලින් විකුණා ඇති වී ෙතොග පමාණය 

ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 
 (iii) එම වී ෙතොග මිලදීගත් පුද්ගලයන් ෙහෝ සමාගම් 

සහ ඔවුන්ට වී ෙතොග අෙලවි කළ මිල කවෙර්ද; 
  යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
(ඇ) (i) සෙතොස සහ ෙවනත් රජෙය් ආයතන සඳහා නිකුත් 

කර ඇති වී ෙතොග පමාණය ෙකොපමණද;  
 (ii) පුද්ගලයන් සහ සමාගම් සඳහා වී විකුණා ඇති 

ෙහේතු  කවෙර්ද; 
 (iii) සත්ව ආහාර සඳහා සහ මත්පැන් නිෂ්පාදනයට 

ලබා දී ඇති වීෙතොග පමාණය සහ අෙලවි කළ මිල 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

  යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 
(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

 

கிராமியப் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா:  

(அ) (i) 2015 சி ேபாகம், ெப ம்ேபாகம் மற் ம் 2016 
சி ேபாகம் ஆகிய ன்  ேபாகங்களில் 
கிைடத்த ெமாத்த ெநல் விைளச்சல் எவ்வள ; 

 (ii) இதில், ெநல் சந்ைதப்ப த்தல் சைப ெகாள்வன  
ெசய்த ெநல் ன் அள  ஒவ்ெவா  மாவட்டம் 
மற் ம் களஞ்சியத்திற்கிணங்க ெவவ்ேவறாக 
எவ்வள ; 

 (iii) சைபயினால் ஒ  கிேலா ெநல் ெகாள்வன  
ெசய்யப்பட்ட விைல யா ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
 

(ஆ) (i) 2016.07.31ஆந் திகதியன்  ேமற்ப  களஞ்சியங் 
களில் எஞ்சியி ந்த ெநல் ன் ைகயி ப் த் 
ெதாைக எவ்வள ; 

 (ii) ேமற்ப  களஞ்சியங்களி ந்  விற்பைன 
ெசய்யப்பட் ள்ள ெநல் ன் அள  ெவவ் 
ேவறாக எவ்வள ; 

 (iii) ேமற்ப  ெநல் சந்ைதப்ப த்தப்பட்ட ஆட்கள் 
அல்ல  கம்பனிகள் மற் ம் அவர்க க்கு ெநல் 
சந்ைதப்ப த்தப்பட்ட விைல யா ; 

 என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
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(இ) (i) செதாச மற் ம் பிற அரசாங்க நி வனங்க க்கு 
விநிேயாகித் ள்ள ெநல் ன் அள  யா ;  

 (ii) ஆட்க க்கும் கம்பனிக க்கும் ெநல் விற்கப் 
பட்டைமக்கான காரணங்கள் யாைவ; 

 (iii) விலங்குத் தீனிக்காக ம் ம பான உற்பத்திக் 
காக ம் வழங்கப்பட்ட ெநல் ன் அள  மற் ம் 
சந்ைதப்ப த்திய விைலகள் ெவவ்ேவறாக 
எவ்வள ; 

 என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of  Rural Economic Affairs: 

(a) Will he  inform this House  - 

 (i) the  total yield  of  paddy, received in  Yala 
and  Maha Seasons in the year 2015 and in 
Yala Season in the year 2016 ;  

 (ii) separately, the quantity of paddy, the 
quantity purchased by Paddy  Marketing 
Board as per each district and the paddy 
stores; and 

 (iii) the price of a kilogram of paddy, purchased 
by the Paddy  Marketing Board? 

(b) Will he also inform this  House  - 
 (i) the quantity of  balance  stocks of  paddy in 

the paddy stores, as at  31.07.2016; 
 (ii) separately,  the quantity of   paddy  stocks,  

sold  from aforesaid  paddy stores; and 
 (iii) the names of the individuals or companies 

whom the aforesaid  paddy stocks were 
purchased and  the prices  at which they  
were sold? 

(c) Will he state - 

 (i) the quantity of paddy stocks, issued to 
Sathosa and other state institutions;  

 (ii) the reasons for the sale of paddy to 
individuals  and companies ; and 

 (iii) separately, the quantity of paddy stocks, 
issued for animal  feed and liquor 
production and the prices they were sold at? 

(d) If not, why? 
 

ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා (ගාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹப்தீன் - கிராமிய ெபா ளாதார 
அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen - Deputy Minister of 
Rural Economic Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මම ෙම් පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 
 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 
 

(අ)  (i)   2015 යල සහ මහ  සහ 2016 යල යන කන්න තුන තුළ දී 
ලැබූ මුළු වී අස්වැන්න කෘෂිකර්ම  ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් 
ලබා ගත් වාර්තා අනුව පහත පරිදි ෙව්.  

      

           (ii)     ඇමුණුම 01 *මඟින් දක්වා ඇත.  

    ඇමුණුම 01*-1-2015 යල කන්නය 

   ඇමුණුම 01*-2-2015/16 මහ කන්නය 

   ඇමුණුම 01*-3- 2016 යල කන්නය 

           (iii)     වී අෙළවි මණ්ඩලය විසින් මිල දී ගත් වී කිෙලෝවක සහතික 
මිල පහත පරිදි ෙව්.    

 

 
(ආ)   (i)   ඇමුණුම *02 මඟින් දක්වා ඇත.  

            (ii)   ඇමුණුම* 03 මඟින් දක්වා ඇත.  

          (iii)   ඇමුණුම* 04 මඟින් දක්වා ඇත.  
 

(ඇ)     (i)   සෙතොස ආයතනය ෙවත ලබා දුන් වී පමාණය - ෙම.ෙටො. 
24,912.373 (විසිහතර දහස් නවසිය   ෙදොළහයි දශම තුනයි 
හතයි තුනයි.) 

               ෙලෝක ආහාර වැඩසටහන ෙවත ලබා දුන් වී පමාණය - 
ෙම.ෙටො. 5,232.453 (පන්දහස් ෙදසිය තිස් ෙදකයි දශම 
හතරයි පහයි තුනයි.) 

 (ii)    වී අෙලවි මණ්ඩලය  සතු වී  ෙතොග /විවෘත ෙවෙළඳෙපොෙළේ  
විකිණීමට කටයුතු කරන ලද අතර එහිදී ජීවන වියදම් 
කමිටුෙව් අනුමැතිය මත රු.32.50 දක්වා මිල ගණන් අඩු 
කරමින්  විකිණීමට  කටයුතු කරන ලදි. ෙමෙසේ අඩු මිලට  වී 
විකිණීමට තීරණය කරන ලද්ෙද් 2015/16 මහ කන්නෙය්  
වී මිලදී ගැනීමට අවශ්ය ගබඩා පහසුකම් සපයා ගැනීෙම්  
පරමාර්ථෙයනි. 

  ෙකෙසේ නමුත් ෙමම මිලටත් වී  ෙතොග  විවෘත 
ෙවළඳෙපොෙළේ  විකිණීම  අපහසු වූ  බැවින්  ගබඩා පහසුකම් 
සපයා ගැනීෙම් පමාර්ථෙයන් පහසු විකල්ප කම අනුගමනය 
කරන ලදි.  

         i.  වී ෙතොග ෙපෞද්ගලික  සහල් ෙමෝල්  හිමියන් මගින් 
සහල් කර  සෙතොස  ආයතනය  හරහා විකිණීම. 

            ii .  ෙලෝක ආහාර වැඩසටහන  සඳහා පරිත්යාග කිරීම. 

         iii .  සත්ත්ව ආහාර නිෂ්පාදන ආයතන විසින් බඩඉරිඟු 
ආනයනය  කිරීම සඳහා  ඉල්ලුම් කළ  අවස්ථාෙව් ඒ 
සඳහා අතිරික්තව  පවතින වී ෙතොග බඩඉරිඟු  
ෙවනුවට  ලබා දීම.  

  ඉහත කරුණු  අනුව ගබඩා ඉඩ පහසුකම්  සපයා ගැනීෙම්  
අවශ්යතාවය  මත එක් එක්  සමාගම් සඳහා වී   ෙතොග ලබා දී 
ඇත.  

 (iii )  සත්ව ආහාර සඳහා පහත පරිදි  වී ෙතොග නිකුත් කර  ඇත. වී 
අෙලවි මණ්ඩලය  විසින් මත්පැන් නිෂ්පාදනය  සඳහා වී 
ෙතොග  නිකුත් කර ෙනොමැත. 

කන්නය මුළු අස්වැන්න 
(ෙම.ෙටො.මි.) 

2015 යල 1.93 

2015/16 මහ 2.98 

2016 යල 1.56 

කන්නය වී කිෙලෝවක මිල (රු.) 

  නාඩු සම්බා කීරි සම්බා 

2015 යල 45.00 50.00 - 

2015/16 මහ 38.00 41.00 50.00 

2016 යල 38.00 41.00 50.00 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ඈ)  පැන ෙනොනඟී.  
 
 
 
කථන හා ශවණ විද්යාෙව්දී උපාධිධාරින්: බඳවා 

ගැනීම 
ேபச்சு மற் ம் ெசவிப் லனியல் விஞ்ஞானமாணிப் 

பட்டதாாிகள் : ஆட்ேசர்ப்  
 SPEECH AND HEARING SCIENCES GRADUATES: 

RECRUITMENT 
 

911/’16 
 

7.  ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා (ගරු පසන්න රණතුංග 
මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண - மாண் மிகு பிரசன்ன 
ரண ங்க சார்பாக)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana on behalf of the Hon. 
Prasanna Ranatunga) 
ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය  අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය- (2): 

 

(අ) (i) 2007 වසෙර් සිට කැලණිය විශව්විද්යාලය, කථන 
හා ශවණ විද්යාෙව්දී නමින් සිව් අවුරුදු විෙශේෂ 
උපාධි පාඨමාලාවක් ආරම්භ කළ බවත්; 

 (ii) ෙමම උපාධි පාඨමාලාව, පළමු වසරින් පසුව 
කථන හා භාෂා චිකිත්සාව සහ ශවණෙව්දය 
නමින් විද්යාෙව්දී විෙශේෂ පාඨමාලාවන් ෙදකක් 
ෙලස නම් කරන  ලද බවත්; 

 (iii) කථන හා භාෂා චිකිත්සාව හැදෑරූ උපාධිධාරින්, 
භාෂා චිකිත්සකවරුන් ෙලස ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යාංශයට බඳවා ගන්නා බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) ශවණෙව්දී උපාධිය සම්පූර්ණ කර ඇති උපාධිධාරින් 
ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශයට  බඳවා ගැනීමට කටයුතු 
කරන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
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[ගරු  අමීර් අලි සිහාබ්දීන්  මහතා] 
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சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச் 
சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) 2007ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் களனிப் பல்கைலக் 
கழகத்தில் ேபச்சு மற் ம் ெசவிப் லனியல் 
எ ம் நான்கு ஆண்  விேசட பட்டப் பாடெநறி 
ெயான்  ஆரம்பிக்கப்பட்ட  என்பைத ம்; 

 (ii)  இப்பட்டப் பாடெநறி, தலாம் ஆண் ன் 
பின்னர் ேபச்சு மற் ம் ெமாழிச் சிகிச்ைச, ெசவிப் 

லனியல் என  இரண்   விஞ்ஞானமாணி 
விேசட பாடெநறிகளாகப் ெபயாிடப்ப கின்ற  
என்பைத ம்; 

 (iii) ேபச்சு மற் ம் ெமாழிச் சிகிச்ைசையக் கற்ற 
பட்டதாாிகள், ெமாழிச் சிகிச்ைசயாளர்களாக 
சுகாதார அைமச்சுக்கு ஆட்ேசர்க்கப்ப கிறார்கள் 
என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) ெசவிப் லனியல் பட்டத்ைத நிைற ெசய்த பட்ட 
தாாிகைள சுகாதார அைமச்சுக்கு ஆட்ேசர்ப்பதற்கு 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Health, Nutrition and Indigenous 

Medicine: 
(a) Is he aware- 
 (i) that the University of Kelaniya  commenced 

a four year special degree programme by 
the name of  Bachelor of Speech and 
Hearing Sciences with effect from the year 
2007 ;  

 (ii) that this degree course is named as two 
separate Bachelor of Science special 
courses as Speech and Auditory Therapy 
and Hearing Science after the first year of 
study; and 

 (iii) that the graduates who have followed 
Speech and Auditory Therapy are recruited 
to the Ministry of Health as language 
therapists? 

(b) Will he inform this House whether arrangements 
will be made by the Ministry of Health to recruit 
the graduates who have completed the Degree in 
Hearing Science? 

(c) If not, why? 
 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
  ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර මා සභාගත*  

කරනවා. 
 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 (අ)  (i)    ඔව්. 

        (ii)     ඔව්. 

        (iii)   ඔව්. 

(ආ)   (i)    ශවණෙව්දී උපාධිය සම්පූර්ණ කර  ඇති  උපාධිධාරීන්  
ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශ්යට  බඳවා ගැනීමට ෙම් වන විට කටයුතු 
කරමින් පවතී. 

  (ඇ)   පැන ෙනොනඟී.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 8-931/'16- (2),  ගරු  චන්දිම ගමෙග් මහතා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු  චන්දිම ගමෙග් මන්තීතුමා 

ෙවනුෙවන් මා  එම පශ්නය අහනවා.  
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා (විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா - மின்வ  மற் ம் 

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon 
(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 
ගරු කථානායකතුමනි, විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති  

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා  එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති 
ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 9-937/'16-(2), ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ 

මන්තිතුමා. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු  කථානායකතුමනි, ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ 

මන්තීතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා.  
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති 
ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 

පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 10-945/'16- (2),  ගරු  උදය පභාත් ගම්මන්පිල 

මහතා. 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු  ගරු  උදය පභාත් ගම්මන්පිල 

මහතා ෙවනුෙවන් මා  එම පශ්නය අහනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා  එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක 
කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 

 
වරපසාද ෙයෝජනා 

சிறப் ாிைமப் பிேரரைணகள் 
PRIVILEGE MOTIONS 

 
 දුරකථනෙයන් මරණීය තර්ජන එල්ල කිරීම 

ெதாைலேபசி லம் மரண அச்சு த்தல் வி த்தைம 
 DEATH THREATS OVER TELEPHONE 

 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස ් අධ්යාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் ெந ஞ் 
சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப தல்வ ம்) 
(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher Education 
and Highways and Leader of the House of Parliament) 
 
 Hon. Speaker, I present the following Motion: 

 
"That the question of privilege arising out of the matter raised 

by the Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne, M.P. on 07th 
December, 2016 in Parliament to the effect that his Privileges have 
been infringed, be referred to the Committee on Privileges under 
Standing Order No. 127 of the Parliament." 

  
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
 

වරපසාද: නියමිත ෙව්ලාවට පාර්ලිෙම්න්තුවට 
පැමිණීමට කටයුතු ෙනොසැලසීම 

சிறப் ாிைம : உாிய ேநரத்திற்கு 
பாரா மன்றத் க்குச் ச கமளிக்க 

நடவ க்ைகெய க்காைம  
PRIVILEGE: ARRANGEMENTS NOT MADE TO 

ATTEND  PARLIAMENT IN TIME 
 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa)  
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ෙමම 

අවස්ථාව ලබාදීම පිළිබඳව. මම රිමාන්ඩ් බණ්ධනාගාරගත කරනු 
ලැබීෙමන් අනතුරුව ෙම් සතිෙය් තමයි පළමු වතාවට 
පාර්ලිෙම්න්තු සභා වාරයක් පැවැත්වුෙණ්. ගරු කථානායකතුමනි, 
සාමාන්යෙයන් බන්ධනාගාර නිලධාරින් ෙපොලිස් ආරක්ෂාව 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, බන්ධනාගාරෙය් සිට පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරෙයක් පාර්ලිෙම්න්තුවට රැ ෙගන එෙම්දී සහ රැ ෙගන 
යාෙම්දී. ඒ අනුව ඔවුන් ඒ ඉල්ලීම කරන්ෙන් බම්බලපිටිය ෙපොලිස් 
ක්ෙෂේත බලකා මූලස්ථානෙයන්. ඒ ඉල්ලීම කළාම පසු ගිය දින 

ෙදෙක්ම ෙපොලීසිෙය් නිලධාරින් ෙදෙදනා අවි සමඟ පැමිණිෙය් 
පමාද ෙවලා. ගරු කථානායකතුමනි, එම නිසා ඊෙය් සහ ෙපර්දා 
මට ෙමම සභාව ආරම්භ වන අවස්ථාව වන විට ෙම් සභා ගැබට 
එන්න තිෙබන අවස්ථාව අහිමි වුණා. අදත් නියමිත ෙව්ලාවට 
පිටත් ෙවන්නට බැරි වුණා ගරු කථානායකතුමනි. බම්බලපිටිය 
ෙපොලිස් ක්ෙෂේත බලකා මූලස්ථානෙය් නිලධාරින් ඊෙය් හවස 
2.00ට පමණ බන්ධනාගාර ෙදපාර්තෙම්න්තුවට දැනුම්දීලා තිබුණා 
ඔවුන්ට ෙපොලිස් ආරක්ෂාව සඳහා නිලධාරින් එවන්නට ෙනොහැකි 
බව. ඉන් අනතුරුව බන්ධනාගාර ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින් 
බම්බලපිටිය ක්ෙෂේත බලකා මූලස්ථානෙය් නිලධාරින් සමඟ 
සාකච්ඡා කළාම නැවත අද ෙපරවරුෙව් නිලධාරින් ෙදෙදෙනක් 
එවන්නට ෙපොෙරොන්දු ෙවලා තිබුණා. නමුත් අද උදෑසන කථා 
කරන විට නියමිත ෙව්ලාවට ඔවුන් පැමිණ සිටිෙය් නැහැ. පසුව 
සාකච්ඡා කරන විට ඒ අය එෙහම ෙදයක් කරන්නට බැඳී නැහැ 
කියන විධිෙය් පතිචාරයක් තමයි ගරු කථානායකතුමනි ලැබුෙණ්. 
ඒ අනුව අද ෙපරවරු 9.35 පමණ බන්ධනාගාර 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඉහළ නිලධාරින් බම්බලපිටිය ක්ෙෂේත බලකා 
මූලස්ථානෙය් සාජන් වීරසිංහ නමැත්තාට කථා කළාම ඔහු දැනුම් 
දුන්නා, "අපට නිලධාරින් එවන්න විධියක් නැහැ" කියලා. ගරු 
කථානායකතුමනි, ඉන් අනතුරුව බන්ධානාගාර නිලධාරින්ට 
සිද්ධ වුණා, බන්ධනාගාර ෙපොලීසිෙය් නිලධාරින් ෙදෙදෙනකු 
සමඟ මාව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට එවන්නට.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා ෙම් කාරණය ගැන සංෙව්දී 
ෙවයි කියලා මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. මට අයිතියක් 
තිෙබනවා, සභාව ආරම්භ ෙවන්නට ෙමොෙහොතකට ෙපර ෙම් 
ආසනයට ඇවිල්ලා අවශ්ය වුෙණොත් ෙම් සභාෙව් ෙකෙරන 
සංවාදවලට සහභාගි ෙවන්නට. නමුත්, පසු ගිය දින  ෙදෙක්දීම 
උෙද් කාලෙය් රැස්වීම් සඳහා සහභාගි වීෙම් අවස්ථාව මට මඟ 
හැරුණු නිසා මා ඊෙය් හවස බන්ධනාගාරයට යන ගමන් 
ඔවුන්ෙගන් ඉල්ලා සිටියා, "ෙහට ෙපර වරුෙව්දී ෙම් වැරැද්ද 
ෙවන්න ෙදන්න එපා, කරුණාකරලා නියමිත ෙව්ලාවට කලින් මට 
පාර්ලිෙම්න්තුවට යන්න අවස්ථාව හදන්න" කියලා. එෙසේ පවසා 
තිබියදී තමයි, ෙපොලීසිය අද ෙමෙසේ කියා කෙළේ. මම ෙම් 
ෙචෝදනාව එල්ල කරන්ෙන් බන්ධනාගාර නිලධාරින්ටම 
ෙනොෙවයි. ඔවුන් ෙපොලීසියට නිසි පරිදි ෙම් ගැන දන්වනවා. 
නමුත්, ඒක නිසි පරිදි සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ගරු 
කථානායකතුමනි, කරුණාකරලා පාර්ලිෙම්න්තුව රැස්ෙවන 
දිනයන්හීදි උෙද් රැස්වීම් ආරම්භ වීමට ෙපර, එෙහම නැත්නම් පස් 
වරු 1.30ට රැස්වීම් ආරම්භ වනවා නම් එම ෙව්ලාවට ෙපර සභා 
ගර්භයට පැමිණ ෙමම සභා ගර්භෙය් රැඳී සිටීමට හැකි වන 
ආකාරයට අවශ්ය නිෙයෝග දීලා, මෙග් ඒ වරපසාදය රැක දීමට 
කටයුතු කරන්න කියලා මම ඔබතුමාෙගන් ඉතාම කාරුණිකව 
ඉල්ලා සිටිනවා. 

ෙපොලීසිය ෙම් අනුගමනය කරන කියා පටිපාටිය ෙවනස් විය 
යුතුයි. මම පමණක් ෙනොෙවයි, ෙම් ගරු සභාෙව් කවුරු ෙහෝ 
මහජන නිෙයෝජිතෙයක් ෙම් තත්ත්වයට පත් වුෙණොත් එම මහජන 
නිෙයෝජිතයාෙග් අයිතිය රැෙකන්න ඕනෑ. ෙපොලීසියට අභිමත 
ආකාරයට ඒ පිළිබඳ තීරණ ගන්න තිෙබන හැකියාව කුමක්ද 
කියන පශ්නයත් ඔබතුමා විමසලා, ෙමම ගැටලුව නිරාකරණය 
කරන්න කටයුතු කරන්න කියලා මම ඉතා ඕනෑකමින් ඉල්ලා 
සිටිනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙම් ගැන අද බන්ධනාගාර නිලධාරින් 

සමඟත්, ෙපොලීසිය සමඟත් කථා කරන්නම්. ගරු මන්තීවරෙයකු 
වශෙයන් ඔබතුමාට පාර්ලිෙම්න්තු රැස්වීම් සඳහා නියමිත 
ෙව්ලාවට පැමිණීෙම් අයිතිය තිෙබන බව මම පිළිගන්නවා. එම 
ගරුත්වය ආරක්ෂා කරන්න අවශ්ය පියවර මම අද ගන්නම්. 
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මීළඟට, පධාන කටයුතු. ෛවද්ය (සංෙශෝධන) පනත් 
ෙකටුම්පත ෙදවැනි වර කියැවීම, ගරු ෆයිසාල් කාසිම් නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා. 

 
ෛවද්ය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත 

ம த் வம் ( தி த்தம்)  சட்ட லம் 
MEDICAL (AMENDMENT) BILL  

 
ෙද වන වර කියවීෙම් නිෙයෝගය කියවන ලදී. 
இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டைள வாசிக்கப்பட்ட . 
Order for Second Reading read. 

 
 

[ .ப. 11.14] 
 

ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා (ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය 
ෛවද්ය නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம் - சுகாதாரம், ேபாசைண 
மற் ம் சுேதச ம த் வ பிரதி அைமச்சர்)  
(The Hon. Faizal Cassim - Deputy Minister of Health, 
Nutrition and Indigenous Medicine) 
"ம த் வம் (தி த்தச்)சட்ட லம் இப்ெபா  இரண்டாம் 

ைற மதிப்பிடப்ப மாக"  

எனப் பிேராிக்கின்ேறன். 

ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, ம த் வ கட்டைளச் 
சட்டத்தின் 105வ  அதிகாரச் சட்டத்தில் 43 மற் ம் 43 A 
பிாி களில் தி த்தங்கள் ேமற்ெகாள்வதற்கான  2ஆம்  வாசிப்  
மீதான விவாதத்தில் கலந் ெகாள்வைதயிட்  நான் 
மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். இதன் ேநாக்கம் என்னெவன்றால், 
பல் ம த் வப் பட்டதாாிக க்கு வைரய க்கப்பட்ட உள்ளக - 
internship பயிற்சிைய வழங்குவதாகும். பல் ம த் வப் 
பட்டதாாிக க்கு ம த் வக் கட்டைளச் சட்டத்தின்கீழ் 
உள்ளகப் பயிற்சிெயான்ைற வழங்கேவண் ெமன இலங்ைக 
ம த் வச் சைப ேகாாி ள்ள . ஏைனய ம த் வர்க க்கு 
வழங்கப்ப வைதப்ேபால் பல் ம த் வர்க க்கு இதற்கு ன் 
உள்ளகப் பயிற்சி வழங்கப்படாமேல ேநர யாகத் ெதாழி ல் 
அமர்த்தப்பட்டனர். இலங்ைக ம த் வச் சைப பல் ம த் வர் 
க க்கு உள்ளகப் பயிற்சியின்றித் ெதாழில் ாிவதற்கான 
பதி கைள ன்னர் வழங்கிய . ஆனால், ைறயான 
பயிற்சிெயான்ைறப் பல் ம த் வப் பட்டதாாிக க்கு வழங்கு 
வதற்கு ம த் வக் கட்டைளச் சட்டத்தின் 105வ  அதிகாரச் 
சட்டத்தில் 43 மற் ம் 43 A பிாி கள் தி த்தப்ப வதன் லம் 
ஏற்பா கள் ெசய்யப்பட ேவண் ம். இதற்கான உத்ேதச 
சட்டவைரவின் 2ஆம் பிாிவின் (4) வ  உப பிாிைவ 
நீக்குவதற்கும் ம த் வக் கட்டைளச் சட்டத்தின் 20வ  
பிாி க்கு உாித்தான ஏைனய தி த்தங்கைள ேமற்ெகாள் 
வதற்கும் ஏற்பாடாகி ள்ள . இத்தி த்தங்கைளக் ெகாண்  
வ வதன் லம் உள்நா களிேலா ெவளிநா களிேலா 
ம த் வப் பட்டம் ெப பவர்கள் இலங்ைக ம த் வச் 
சைபயில் பதி  ெசய்வதற்கு ன்னதாக உள்ளகப் பயிற்சி 
ெயான்ைறப் ெபற ம்.  

இக்கட்டைளத் தி த்தச் சட்டத்தில் வாசகம் 2இல் உள்ள 
ஏற்பாடான , 105ஆம் அத்தியாயமான ம த் வக் கட்டைளச் 
சட்டத்தின் 43வ  பிாிைவத் தி த் வேதா , திய பிாி  43ஆ 
என்பதன் ஏற்பா க க்கு இைசவாக 43ஆம் பிாிவில் 
ேதைவயான தி த்தங்கைளக் கூட் ைணப்பதற்கும் 
வழிெசய்யப்பட் ள்ள . இேதேபான்  வாசகம் 3இ ள்ள 
ஏற்பாடான , தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின் திய பிாி கள் 
43அ, 43ஆ  என்பவற்ைறச் ேசர்ப்ப டன், தன்ைமச் 

சட்டவாக்கத்தின்கீழ் பல் ைவத்தியர்கைளத் தற்கா கமாகப் 
பதி ெசய்வதற்கு ஏற்பா  ெசய்வதற்கும் அவ்வா  
தற்கா கமாகப் பதி  ெசய்யப்பட்டவர்களின் உாிைமகைளப் 
ெபற் க்ெகா ப்பதற்கும் வழிவகுக்கின்ற .  

இரண்டாவ  ேநாக்கம், அவர்க க்கு  Oral and Maxillary 
Facial - OMF - Unit வசதிகள் உள்ள ைவத்தியசாைலகளில் 
சத்திரசிகிச்ைச நி ணர்களின் ேமற்பார்ைவயின்கீழ் பயிற்சி 
கைள வழங்குவதாகும். இவ்வா  பயிற்சிகள் வழங்கும்ேபா  
இவர்கள் clinic, wards, சத்திரசிகிச்ைச நிைலயங்களில் ேசைவ 
ெசய்வேதா , அவசர அைழப்  மற் ம் அவசர பராமாிப் ச் 
ேசைவகளி ம் ஈ படக்கூ யதாக இ க்கும். இவர்க க்கு 
இவ்வாறான பயிற்சிகைள வழங்குவதற்குாிய ஒ ங்குகள் 
பற்ேசைவ பிரதிப் பணிப்பாளர் நாயகத்தினால் ேமற்ெகாள்ளப் 
ப கின்ற . இவ்வா  கட்டைளச் சட்டம் தி த்தப்ப வதனால் 
பல் ைவத்தியர்களின் நி ணத் வ ம் ேசைவக ம் 
ேமம்ப த்தப்ப கின்றன. இதன் லம் இலங்ைக மக்கள  பற் 
சுகாதார நிலவரங்கள் நகரங்கள், கிராமங்கள் ேபான்ற 
அைனத் ப் பகுதிகளி ம் ன்ேனற்றமைட ெமன்  
எதிர்பார்க்கின்ேறாம்.  

உண்ைமயிேல எம  நாட்  மக்கள் நல்ெதா  ேசைவையப்  
ெபற் க்ெகாள்வதற்காக இந்தப் பற்சுகாதாரச் சட்டத் 
தி த்தத்ைத  இன்  இந்த பாரா மன்றத்திற்குக் ெகாண்  
வந்தி க்கின்ேறாம். இலங்ைக பற்சுகாதார ேசைவ 1925ஆம் 
ஆண்  ஆரம்பிக்கப்பட்ட . தற்ேபா  இச்ேசைவ சுகாதார 
அைமச்சின் லமாக ம் மாகாண சுகாதார அைமச்சின் 

லமாக ம் மக்க க்கு வழங்கப்ப கின்ற . அைமச்சி ள்ள 
பற்சுகாதார ேசைவ பிரதிப் பணிப்பாளர் நாயகத்தினால்  
ேமற்பார்ைவ ெசய்யப்ப கின்ற . இன்  இலங்ைகயில்  1574 
பல் ைவத்தியர்கள் இ க்கிறார்கள்; 53 பல் ைவத்திய 
நி ணர்கள் இ க்கிறார்கள்; அத் டன், 420 பாடசாைல பல் 
சிகிச்ைசயாளர்கள் - dental therapists - அரச ைறயில் 
ேவைல ெசய்கிறார்கள். இந்தச் ேசைவக்காக கூ தலான 
பணத்ைத நாங்கள் ெசலவழிக்க ேவண் யி க்கின்ற . இன்  
நாங்கள் இந்தப் பற்சிகிச்ைசக்குாிய உபகரணங்கைளக் 
கூ தலான பணத்ைதச் ெசலவழித் க் ெகாள்வன  ெசய்  
மக்க க்குச் ேசைவ ெசய்  வ கின்ேறாம்.  

ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, எம  அைமச்சர் டாக்டர் 
ராஜித ேசனாரத்ன அவர்கள் இந்த அைமச்ைசப் பாரெம த்த 
இரண்  வ டங்க க்குள் கிட்டத்தட்ட 50 தமான ைவத்திய 
சாைலகள் தர யர்த்தப்பட் ப்பைதக் காண்கின்ேறாம். 
இன்  அைமச்சர் அவர்கள் ேமற்ெகாண் ள்ள சில தீர்க்கமான 

களின் காரணமாக நாட்  மக்க க்கு ைமயான 
சுகாதார ேசைவையப் ெபற் க் ெகா க்க ந் ள்ள . 
அதாவ  இன்  எம  அைமச்சின் லம் ைமயான 
சுகாதார ைவத்திய ேசைவ வழங்கப்ப கின்ற . இ ந்தா ம் 
இந்தத் ைறயில் குைறபா க ம் காணப்ப கின்றன.    

அண்ைமயில் ைளயில் நரம்  ெவ த்த ேநாயாளி ஒ வர் 
கல் ைன அஷ்ரஃப் ைவத்தியசாைலயி ந்  கண்  
ைவத்தியசாைலக்குக் ெகாண் வரப்பட்  இரேவா ரவாகச் 
சிகிச்ைசயளிக்கப்பட் ம் ெதாடர்ந்  அங்கு தங்கியி ந்  
சிகிச்ைச ெப வதற்கான வசதி இல்லாைமயால் அவர் மீண் ம் 
கல் ைன அஷ்ரஃப் ைவத்தியசாைலக்ேக ெகாண் ெசல்லப் 
பட்டடார். உண்ைமயிேல இ  மிக ம் கவைலக்குாிய 
விடயமாகும். ஆனால், கண்  அரச ைவத்தியசாைலயான  
கிட்டத்தட்ட 7 மாகாணங்க க்குச் ேசைவ ெசய்ய 
ேவண் யி க்கின்ற . இந்த நிைலைம பற்றி நான் ெகளரவ 
அைமச்சர் அவர்களிட ம் கூறியி க்கின்ேறன். அேதேநரம் 
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நிதியைமச்சர் அவர்களிட ம் கூறியி க்கின்ேறன். ஏெனனில் 
அங்கு குறித்த வசதிைய ஏற்ப த் வதற்கு க்கியமாகப் பணம் 
ேதைவப்ப கின்ற . ெவளிநாட்  உதவிையப் ெபற்றாவ  
கண்  ஆதார ைவத்தியசாைலையத் தர யர்த்த ேவண் ய  
எம  கடைமயாகும். ஏெனன்றால், 7 மாகாணங் 
களி ள்ளவர்க ம் அவசர சிகிச்ைசக்காக இந்தக் கண்  
ைவத்தியசாைலக்ேக வரேவண் ள்ள . அ மட் மல்ல, 
அங்கு உாிய ward மற் ம் operation theatre வசதிகள் சாியான 

ைறயில் இல்லாததன் காரணமாக இவ்வா  ேநாயாளிகள் 
அவஸ்ைதப்ப வைதயிட்  நான் கவைலயைடகின்ேறன்.  

இன்  எம  நாட் ேல ெதாற்றா ேநாய்களின் காரணமாக 
மக்கள் மிக ம் ேமாசமாகப் பாதிக்கப்ப வைத நாங்கள் 
காண்கின்ேறாம். இதற்காக இந்த வ டம் எம  அரசாங்கம் -
அைமச்சு  தீவிரமான ஒ  ேவைலத்திட்டத்திேல இறங்கி 

ள்ள . அேதேநரம் மக்கள் தங்கள் நிைலைமகைள மாற்றிக் 
ெகாள்ளாதபட்சத்தில் இதைனக் கட் ப்ப த்த யா . இந்த 
ேநாய்கள் மிக ம் பரவலாகக் காணப்ப கின்றன.  இதற்கு 
ஒவ்ெவா  மாகாணத்தி ம் ைவத்தியசாைலகள் தர யர்த்தப் 
படாைம ம் ஒ  காரணமாகும். இன்  குறித்த ைவத்திய 
சாைலகளில் ெபளதிக வளங்கள் தர யர்த்தப்பட்டா ம் 
ஆளணிப் பற்றாக்குைற நில கின்ற . உண்ைமயிேல இன்  
இலங்ைகயில் சுகாதாரத் ைறைய ேமம்ப த்த ேவண் ம் 
என்றால் கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரம் ைவத்தியர்கள் 
ேதைவப்ப கின்றார்கள். கிட்டத்தட்ட எட்டாயிரம் nurses 
ேதைவப்ப கின்றார்கள். Consultants க்கான ேதைவ ம் 
இ க்கின்ற . ஆனால், இலங்ைகயிேல இரண்டாயிரம் 
consultants இ க்கின்றார்கள். எம  அைமச்சாின் 

ரேநாக்ைக அைடவதற்கு இந்தப் பற்றாக்குைற மிக ம் 
இைடஞ்சலாக இ க்கின்ற . இவ்வாறான ைவத்தியர்கைள 
ெவளிநாட்  உதவி லம் நியமிப்பதற்கு நாங்கள் 
ேயாசித்தா ம் எம  ைவத்திய சங்கங்கள் அதற்கு 
அ மதியளிக்காத நிைலைமையக் காண்கின்ேறாம். இ  
எங்க க்கு ஒ  சவாலாகும். அந்தவைகயில், இந்த நாட்  

ள்ள மக்களின் சுகாதார நிைலைமைய எவ்வா  
ேமம்ப த்தலாம்? என்ப  இன்  ேகள்விக்குறியாக உள்ள .   

உண்ைமயிேல இன்ைறக்கு எம  ைவத்தியசாைலகளில் 
ஒ  ேநாயாளி bypass surgery ெசய்வதற்கு இரண்  
ஆண் கள் காத்தி க்க ேவண் யி க்கின்ற ; Stent 
ெபா த் ம் சிகிச்ைச ேமற்ெகாள்வதற்கு கிட்டத்தட்ட ஆ  
மாதங்கள் காத்தி க்க ேவண் யி க்கின்ற . இைவபற்றி 
உங்க க்குத் ெதாி மா இல்ைலயா என்ப  எனக்குத் 
ெதாியா . ஆனால், குறித்த ஆளணிப் பற்றாக்குைறயினால் 
இன்  இந்தப் பிரச்சிைன ெதாடர்ந் ெகாண் க்கின்ற . 
  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)  
(The Hon. Speaker) 
Hon. Deputy Minister, you have three more minutes. 
 
ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 
இைதத் தீர்க்கும்வைகயில் அைமச்சர் அவர்கள் எங்கள  

அைமச்சிேல ன்னாள் DG இன் தைலைமயிேல ஒ  கு ைவ 
நியமித் , அந்தக் கு வின் லம் தனியார் ைவத்தியசாைலைய 
நாங்கள் எவ்வா  பாவிக்கலாம்? என்ப  ெதாடர்பில் 
ஆராய்ந் வ கின்றார்.  இன்ன ம் அ  நிைறவைடயாத 

நிைலயி க்கின்ற .  ஆகேவ, இந்தச் ேசைவைய நாங்கள் 
நிவர்த்தி ெசய்வதற்குப் ெபாியெதா  ேவைலத்திட்டத்ைதச் 
ெசய்யேவண் யி க்கின்ற . இதற்காகப் பண உதவி 
ேதைவப்ப கின்ற .  வர  ெசல த் திட்டத்திேல எம  
அைமச்சிற்குக் கூ தலான பணம் ஒ க்கப்பட்டா ம், நாங்கள் 
எம  மக்க க்குத் ேதைவப்ப கின்ற அவசரமான ேசைவ 
கைளச் ெசய்ய யாத நிைலயி க்கின்ேறாம். இவற்ைறச் 
ெசய்வதற்குப் பணம் ேதைவப்ப கின்ற . நாங்கள் அண்ைம 
யிேல நிதியைமச்சர் அவர்களிடம் இ  ெதாடர்பில் 
ேபசியேபா  அவர், "நா  கடன் சுைமயில் இ க்கும்ேபா  
ேம ம் கடைனப் ெபற் க்ெகாள்ள யா " என்  
கூறினார். எனி ம், சுகாதார அைமச்சான  எம  மக்கைளச் 
சுகாதாரம் சம்பந்தமான பிரச்சிைனகளி ந்  காப்பாற்ற 
ேவண் ய ஒ  நிைலயி க்கின்ற . எனேவ, நிதியைமச்சர் 
அவர்களிடம் நான் ெதாிவிப்ப  என்னெவன்றால், நாட் ற்குக் 
கடன் சுைம இ ந்தா ம் எம  சுகாதார அைமச்ைசப்பற்றி 
நாம் ஓரளவிற்குச் சிந்திக்கேவண் ம் என்பைதத்தான்.  

இன்  நாங்கள் எந்த ைவத்தியசாைலக்குப் ேபானா ம் 
அங்கு உத்திேயாகத்தர்க க்குாிய ேதைவப்பா  இன் ம் 
இ க்கின்ற நிைலைமேய காணப்ப கின்ற . குறிப்பாக 
Doctors, nurses, attendants ேதைவப்ப கின்றார்கள். மாகாண 
அரசின் ைவத்தியசாைலகளி ம் மத்திய அரசின் ைவத்திய 
சாைலகளி ம் இந்தப் பிரச்சிைன ெதாடர்ந் ெகாண் க் 
கின்ற . ஆனால், அரசாங்கத்தினால் இந்த ஆளணிப் பற்றாக் 
குைறைய நிவர்த்தி ெசய்வதற்குாிய ேவைலத்திட்டத்திற்கு 
ஈ ெகா க்க யாதி க்கின்ற . அைமச்சர் அவர்களின் 
ேவண் ேகா க்கிணங்க, ெடங்கு ேநாையக் கட் ப் 
ப த் வதற்காக, 1500 ேபைர ேவைலக்கமர்த் ம்ப  
அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் வழங்கியி ந்த . எனி ம், 
Management Service இல் தற்கட்டமாக 500 ேபைரத்தான் 
எ க்கேவண் ெமன்  கூறினார்கள். ஆனால், நாங்கள் 
ெகா ம்  மாவட்டத்திற்கு மட் ம் 750 ேபைரக் 
ேகட் ந்ேதாம். இன்  நாட் ல் மைழ ெபய்  
ெகாண் ப்பதனால் இந்த மைழக்குப் பின்னர் அம்பாைற, 
அம்பாந்ேதாட்ைட ஆகிய மாவட்டங்களில் மட் மல்ல,  நா  

ரா ம்  'ெடங்கு' ேநாயின் தாக்கம் அதிகாிக்கப்ேபாகின்ற .   
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Deputy Minister, you have to wind up now.  

 
ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 
I will wind up, Sir.   

ஆகேவ, இவ்வாறான நிைலயிேல எங்க ைடய அைமச் 
ைசப் பின்தள்ளா  அதற்குத் ேதைவப்ப ம் பணத்ைத ம் 
வசதிகைள ம் விைரவாக வழங்கேவண் ெமன்  ெகளரவ 
நிதியைமச்சர் அவர்களிடம் ேகட் , என  உைரைய 

த் க்ெகாள்கின்ேறன்.  நன்றி.   
 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 
 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Selvam Adaikkalanathan. 
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[ගරු  ෆයිසාල් කාසිම්  මහතා] 
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ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා (නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමා) 
(மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன் - கு க்களின் பிரதித் 
தவிசாளர்) 
(The Hon. Selvam Adaikkalanathan ‐ Deputy Chairman of 
Committees) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, நன்றி. சுகாதார 

அைமச்சின்கீழ் வ கின்ற ம த் வம் (தி த்தம்) சட்ட லம் 
ெதாடர்பாகச் சில க த் க்கைளச் ெசால்லலாெமன நிைனக் 
கின்ேறன். ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் சுகாதாரத் ைறயிேல 
சித்த ைவத்தியத் க்கு க்கிய பங்காற் பவராக 
இ க்கின்றார்.  மன்னார் மாவட்டத்ைதப் ெபா த்தமட் ேல, 
அங்குள்ள மாவட்டப் ெபா  ைவத்தியசாைலயான , ெகளரவ 
பிரதி அைமச்சர் அவர்கள் கூறிய ேபால் மிக ம் பைழய 
கட் டங்கேளா ம் ைவத்தியர் பற்றாக்குைற ட ம் nurses 
பற்றாக்குைற ட ம் இயங்கிவ வைத உங்க ைடய கவனத் 
திற்குக் ெகாண் வர வி ம் கின்ேறன்.  ெகளரவ அைமச்சர் 
அவர்கேள, நான் உங்களிடம் இ  ெதாடர்பில் ேபசியேபா  
நீங்க ம் அதிேல கவனம் ெச த் வதாகச் ெசால் யி ந் 
தீர்கள். ஏற்ெகனேவ நீங்கள் பல ைறகளிேல அைமச்சராக 
இ ந்தி க்கின்றீர்கள். கடற்ெறாழில் அைமச்சிேல மிக 
ேநர்ைமயான ைறயிேல உங்க ைடய பணிையச் 
ெசய்தி க்கின்றீர்கள். அேதேபால் சுகாதாரத் ைறயிேல 
கூ தலாகச் சித்த ம த் வ ைறைய ம்  வளர்ச்சிைய ம் 
நீங்கள் பா காக்க ேவண் ம். அப்ெபா தான் எங்க ைடய 
மக்களின் ஆேராக்கியம் நல்ல நிைலயில் இ க்கும்.  

இன்  ெடங்கு என்ற மிக ேமாசமான ஆட்ெகால்  
ேநாயான , எங்க ைடய வன்னிப் பிரேதசத்திேல குைறவாக 
இ ந்தா ம் அதைன இல்லாமற் ெசய்வதற்கான நடவ க்ைக 
களில் ஈ ப த் வதற்கான ஆட்பலங்கைளப் ேபார்க்கால 
அ ப்பைடயிேல ெசய்வ ேபான்  உடன யாக நியமிக் 
கின்ற நிைலைமைய நீங்கள் ஏற்ப த்த  ேவண் ம் என்ப  
என் ைடய க த் . வட மாகாண சுகாதார அைமச்சேரா  
இைணந்  நீங்கள் பல ேசைவகைளச் ெசய்  வ கின்றீர்கள் 
என்ப  எங்க க்கு ெதாி ம். வன்னிையச் ேசர்ந்த 
மாவட்டங்களிேல கூ தலான கிராமங்களில் பிரசவத் க்கான 
clinic இல்லாத நிைலயில், அங்குள்ள மக்கள் சிரமப் 
ப கின்றார்கள். அங்ேக ேபாக்குவரத் ச் ெசய்வ ம் சிரமமாக 
உள்ள . 2-3 கிேலா மீற்றர் ரத்ைத அந்த மக்கள் நடந்ேத 
கடக்கின்றார்கள். எனேவ, ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் வட 
மாகாண சுகாதார அைமச்ச டன் கலந்தாேலாசித்  அந்தக் 
கிராமங்களில் அதற்கான வசதிகைள ஏற்ப த்திக் 
ெகா ப்பதற்கு உடன யாக நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ள 
ேவண் ம். உங்க ைடய அைமச்சின் கீழி க்கின்ற 
விடயங்கைள நீங்கள் நன்கு கவனிக்கக்கூ யவர் என்ற 
ாீதியிேல அைத நான் விநயமாகக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

எங்க ைடய வன்னிப் பிரேதசத்திேல, மாவட்ட ைவத்திய 
சாைலகள் உட்படப் பல கிராமிய ைவத்தியசாைலகளி ம் மிக 
ேமாசமான ஆளணிப் பற்றாக்குைற நில கின்ற . குறிப்பாக 

ல்ைலத்தீ , மன்னார் ைவத்தியசாைலகள் இன் ம் வி த்தி 
ெசய்யப்படேவண் ெமன்ப  என் ைடய க த்தாகும். அந்த 
வைகயிேல எங்க ைடய மன்னார் மாவட்ட ைவத்தியசாைல 
களின் ெசயற்பாட் ல் நீங்கள் மிக க்கியமான கவனம் 
ெச த்த ேவண் ம். அங்ேக சாியான நி வாக ைற இல்லா  
தளம்பல் நிைல காணப்ப கின்ற . அ மட் மல்ல, 
சிகிச்ைசக க்கான உாிய machinery இல்லாத நிைல ம் 
காணப்ப கின்ற . அ ேபால், அந்த ைவத்தியசாைல 

க க்குக் கூ தலான ைவத்தியர்கைள நீங்கள் நியமிக்க 
ேவண் ம். ெகளரவ பிரதி அைமச்சர் அவர்கள் தமிழ் 
ேபசுகின்ற ஒ  சேகாதரர் என்ற அ ப்பைடயில் அவ ம் இந்த 
விடயத்திேல கவனம் ெச த்தேவண் ெமன்  நான் 
இச்சந்தர்ப்பத்திேல ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

ஒ  க்கியமான விடயத்ைத நான் இங்கு குறிப்பிட 
ேவண் ம். ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கேள, தய ெசய்  
நீங்கள் என் ைடய ேபச்சிேல கவனம் ெச த்த ேவண் ம். 
நீங்கள் அைமச்சரைவப் ேபச்சாளராக ம் இ க்கின்றீர்கள். 
காணாமற்ேபானவர்கள் சார்பாக நீங்கள் ெசான்ன 
க த் க்கைளப் பத்திாிைககளில் பார்க்கக்கூ யதாக இ ந்த . 
அவர்கள  உற கள் அவர்கைளத் ேத யைலந்  ெகாண் க் 
கின்றார்கள். அவர்கெளல்ேலா ம் வ ைமக் ேகாட் க்குக் கீழ் 
இ ப்பவர்கள். இப்ெபா  மைழக்காலம். காணாமற் 
ேபானவர்கள் சார்பாக அங்கு அவர்கள் ேமற்ெகாள் ம் 
உண்ணா ேநான் ப் ேபாராட்டம் நான்காவ  நாளாக ம் 
நைடெபற் க் ெகாண் க்கின்ற . அவர்களில் ஒ வ க்கு 
blood sugar level நன்றாகக் குைறந்தி ப்பதாக ைவத்தியர்கள் 
ெசால்கின்றார்கள். நாைளய தினம் அவர்க ைடய நிைலவரம் 
எப்ப யி க்குெமன்  ெசால்ல யாெதன் ம் அவர்கள் 
ெசால்கின்றார்கள். ேநற்ைறய தினம் பிரதமர் அவர்கள் 
தன் ைடய பதிைல இங்கு எ த் ச் ெசான்னார். ஜனாதிபதி 
அல்ல  பிரதமர் சார்பாக  அைமச்சரைவயி ள்ள ஒ வர் 
உடன யாக அங்கு ெசன்  ஒ  தீர்க்கமான தீர்ைவ 
அவர்க க்கு வழங்க ேவண் ம். நான் உங்களிடம் விநயமாகக் 
ேகட்ப  என்னெவன்றால், அைமச்சரைவப் ேபச்சாளர் என்ற 
ாீதியிேல அவர்கள் உண்ணா ேநான்ைப த் க் 
ெகாள்வதற்கான ேதைவயான நடவ க்ைககைள இந்த அரசு 
சார்பாக நீங்கள் ேமற்ெகாள்ள ேவண் ெமன் தான். 
ஆயிரத் க்கும் ேமேல அங்கு மக்கள் கூ யி க்கிறார்கள். 
மக்கள் ெப ெவள்ளமாக அ  மா கின்ற ஒ  நிைல 
ஏற்படப்ேபாகின்ற . உண்ணா ேநான்  இ க்கின்ற வயதான 
தாய்மாாின் நிைலைமைய அரசாங்கம் கவனத்திெல க்க 
ேவண் ம். நீங்கள் க்கியமான ஓர் அைமச்சர். அ ம் 
ைவத்தியத் ைறக்கான அைமச்சராக இ க்கின்றீர்கள். 
மனிதாபிமானம் ெகாண்டவெரன்ற அ ப்பைடயிேல நீங்கள் 
இதிேல கவனெம த்  அவர்க க்கு ஓர் உத்தரவாதத்ைதக் 
ெகா க்க ஏற்பா  ெசய்ய ேவண் ம். இங்கி ந்  க்கியமான 
ஓர் அைமச்சர் அங்கு ெசல்ல ேவண் ம். தமிழரான அைமச்சர் 
சுவாமிநாதன் அவர்கைள அங்கு அ ப் வதாகச் 
ெசால்லப்பட்ட .  

அைதவிட, க்கியமான ஓர் அைமச்சைர அல்ல  பிரதமர் 
அவர்கள் குறிப்பி கின்ற அல்ல  ஜனாதிபதி அவர்கள் 
குறிப்பி கின்ற ஓர் அைமச்சைர அங்கு அ ப்பி, அவர்கைளப் 
பா காக்கின்ற ெபா ப்  உங்களிடம் இ க்கிற . நீங்கள் 
இந்த விடயத்திற்கு ெவ ம் ேபச்சளவில் பதில் ெசால்வைத 
விட, ேநர யாக அவர்களிடம் ெசன்  இந்த விடயத்ைதக் 
ைகயாளேவண் ம் என்  பிரதமர் அவர்களிட ம் ஜனாதிபதி 
அவர்களிட ம் நான் இந்தச் சந்தர்ப்பத்திேல விநயமாகக் 
ேகாாிக்ைக வி க்கின்ேறன். ஏெனன்றால், இ  உங்களால் 

ம்! அந்த வைகயிேல நீங்கள் அைதச் ெசய்யேவண் ம். 
இந்த உண்ணா ேநான்  ெதாடர்ச்சியாக நாலாவ  நாைளத் 
தாண்டப்ேபாகிற . இன் ம் பல இடங்களிேல உண்ணா 
ேநான்ைபத் ெதாடங்கியி க்கிறார்கள். சிைறயிேல ெதாடங்கி 
யி க்கிறார்கள்; இன்ைறக்கு கிளிெநாச்சியிேல மாணவர் 
ேபரைவ ெதாடங்கியி க்கிற . இப்ப த் ெதாடர்ச்சியாக ம் 
பரவலாக ம் இந்த உண்ணா ேநான்  நைடெப கின்ற . 
ஆகேவ, ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் இதிேல க்கிய கவனம் 
ெச த்தேவண் ம்.  அேதேநரத்தில் அவர்கள் எல்ேலா ம் 
ஒன்றாக, ஒேர இடத்தில் உண்ணாவிரதப் ேபாராட்டத்ைதச் 
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ெசய்யேவண் ம் என்பேத என் ைடய ேகாாிக்ைக. 
ெவவ்ேவ  இடங்களில் உண்ணா ேநான்ைபச் ெசய்வ  
என்ப  ஒ  விழிப் ணர்ைவ ஏற்ப த் வதாகேவ அல்ல  ஓர் 
உணர் ர்வமான ெசயற்பாடாகேவ இ க்கா . ஆகேவ, 
அவர்க க்கு இச்சந்தர்ப்பத்திேல நான் ெசால் க்ெகாள்ள 
வி ம் வ , நீங்கள் உண்ணாவிரதம் இ ப்பதாக இ ந்தால், 
வ னியா க்கு வந் , அவர்கேளா  இைணந் , இந்த 
அைடயாள உண்ணாவிரதத்ைத ேமற்ெகாள்ளேவண் ம் 
என்பைதத்தான்.  

அைமச்சர் அவர்கள் ெசான்ன ேபால, காணாமல் 
ேபாேனார், சிைறயிேல இ ப்ேபார் ேபான்ற விபரங்கைள 
எங்க க்குப் ெபற் த்தரேவண் ம். ஓர் அம்ைமயார் தன்வசம் 
ைவத்தி க்கும் ைகப்படத்திேல தற்ேபாைதய ஜனாதிபதி  
அவர்க டன் இ க்கின்ற பாடசாைல மாணவிகளில் அந்த 
அம்ைமயாாின் பிள்ைள ம் உடன் இ க்கின்றார். ஆனால், 
அ  எத்தைனயாம் ஆண்  எ த்த ைகப்படம் என்  
ெதாியவில்ைல; அவர்கள் எந்தப் பாடசாைல மாணவிகள் 
என் ம் ெதாியவில்ைல. தற்ேபாைதய ஜனாதிபதி அவர்கள் 
சுகாதார அைமச்சராக இ ந்தேபா  அந்தப் ைகப்படம் 
எ க்கப்பட் க்கிற . இப்ப யான ஒ  படத்ைத ஆதாரமாக 
ைவத் க்ெகாண்  அந்த அம்ைமயார் உண்ைமயாகேவ 
தன் ைடய ெபண் பிள்ைள உயி டன் இ க்கிறாள் என்  
நிைனத் க்ெகாண்  இ க்கிறார். ஆகேவ, இதற்கான ப் 
ெபா ப்ைப ம் அரசாங்கம் ெசால் யாகேவண் ம். கடந்த 
அரசாங்கத்திேலதான் இந்த அட் ழியங்கள் நைடெபற்றன. 
வி தைலப் கேளா  இ ந்தவர்கள் வந்  சரணைடய 
ேவண் ெமன்  ெபாிய அளவிேல அறிவித்தல் 
வி க்கப்பட்ட . அதன்ப  சரணைடந்தவர்கைள, கண் 

ன்னாேல ஒப்பைடக்கப்பட்டவர்கைள இன்  இல்ைல என்  
கூ கின்றனர். இந்த நிைலைமக்குச் ெசன்ற அரசாங்கம் பதில் 
ெசால் யாக ேவண் ம்; இந்த அரசாங்கத் க்கும் பதில் 
ெசால்லேவண் ய கடைம இ க்கிற  என்பைத நான் இங்கு 
குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன்.  

இ  ெதாடர்பில் நான் ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்களிட ம் 
விநயமாகக் ேகட்கின்ேறன். எங்க ைடய வயதான 
அம்மாமா ைடய உயிைரப் பா காப்பதற்கு நீங்க ம் இந்த 
உயர் சைபயி டாக நடவ க்ைக எ க்கேவண் ம். அவர்கள் 
வ ைமக்ேகாட் க்குக் கீழ் ஒ  ேநர சாப்பாட்ேடா  
தங்க ைடய வாழ்க்ைகைய ஓட் வந்தவர்கள். ஆகேவ, 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, நீங்கள் மனிதாபிமான 
உள்ளம் ெகாண்டவர் என்ற ாீதியிேல இதிேல அக்கைற 
ெச த்தி, உண்ணா ேநான்ைப ஓர் உத்தரவாதத்ேதா  
நி த் வதற்கான யற்சிகைளத் ாிதமாக ேமற்ெகாள்ள 
ேவண் ம். இல்ைலெயன்றால், நிச்சயமாக பாாியளவிேல இந்த 
உண்ணாவிரதப் ேபாராட்டம் நைடெப ம் என்பைதத் 
ெதாிவித் க்ெகாண் , ேபசுவதற்கு வாய்ப்பளித்ததற்கு 
மீண் ம்  நன்றி கூறி, விைடெப கின்ேறன். நன்றி! 

 
[පූ.භා. 11.38 ] 
 
ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෛවද්ය (සංෙශෝධන) පනත් 

ෙකටුම්පත පිළිබඳව පවත්වන විවාදෙය්දී අදහස් දැක්වීමට 
අවස්ථාව ලැබීම ගැන  සතුටු ෙවනවා. දන්ත ෛවද්යවරයකු වන 
ගරු ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා ෙම් විෂය පිළිබඳව ඉතාම ෙහොඳින් දන්නා 
බව මා දන්නවා. ඒ වාෙග්ම ෙමම පනත හරහා දන්ත ෛවද්යවරුන් 

ලියා පදිංචිය ෙවනුෙවන් කරන කටයුතු වඩාත් විධිමත් කරන්න 
විධිවිධාන සලස්වලා තිෙබනවා. අපි ඒ පිළිබඳව සතුටු ෙවනවා.  
ලංකාෙව් තවත් දන්ත ෛවද්යවරු පිරිසක් පත්වීම් 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන්, එෙහම නැත්නම් සීමාවාසික පත්වීම් 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් සිටිනවා. දැනටමත්  කණ්ඩායම් ෙදකකට 
අයත් දන්ත ෛවද්යවරුන් 200කට ආසන්න පිරිසක් පත්වීම් 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් සිටින බව ගරු ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමාත් 
දන්නවා ඇති.  

ලංකාෙව් දන්ත ෛවද්යවරු 2,000කට ආසන්න පිරිසක් 
රජෙය්ත්, ෙපෞද්ගලික අංශෙය්ත් ඉතාම කැපවීෙමන් කටයුතු 
කරමින් ලංකාෙව් ජනතාවෙග් මුඛ ෙසෞඛ්ය මට්ටම ඉහළට 
ෙගනයන්න විශාල වැඩ ෙකොටසක් කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
ඉතිරි ෛවද්යවරුන්ටත් නුදුෙර්දීම රජෙය් ෙරෝහල්වලට අනුයුක්ත 
ෙවලා සීමාවාසික පත්වීම් ලබාගන්න කටයුතු සලස්වන්න 
ඇමතිතුමාට පුළුවන් ෙවයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා.  

ඇත්තටම දන්ත ෛවද්යවරු නැති සමහර රජෙය් ෙරෝහල් 
තිෙබනවා. අෙප් පළාත්වලත් ෙරෝහල් විශාල පමාණයක් 
තිෙබනවා. නාෙගොඩ, ඌරගහ වාෙග්ම සමහර central 
dispensaries ඇතුළු ස්ථානවලට, ඒ වාෙග්ම මූලික පහසුකම් 
තිෙබන ගාමීය ෙරෝහල්වලට තවත් දන්ත ෛවද්යවරු විශාල 
පිරිසක් අනුයුක්ත කරන්න පුළුවන්කම තිෙබන බව ඔබතුමා 
දන්නවා. ඒ නිසා cadre revision එකක් කරලා තවත් වැඩි දන්ත 
ෛවද්යවරුන් පිරිසක් රජෙය් ෙසේවයට බඳවාෙගන ස්ථිර පත්වීම් 
ලබා ෙදන්නට ඔබතුමා කටයුතු කරනවා ඇතැයි කියා අපි විශ්වාස 
කරනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි,  ලංකාෙව් ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය පිළිබඳව 
කථා කරන ෙකොට අෙප් රෙට් මාතෘ මරණ අනුපාතය, ළදරු මරණ 
අනුපාතය පිළිබඳව ඉතා ඉහළ මට්ටමක ෙලෝක තත්ත්වයක් 
තිබුණත්, මුඛ ෙසෞඛ්ය පිළිබඳව ගත්තාම සමහර ෙවලාවට ඒ තරම් 
ඉහළ මට්ටෙම් ෙසෞඛ්ය දර්ශක අෙප් රටට නැති බව අපි සෑම 
ෙදෙනකුම දන්නා කාරණයක්. ඒකට ෙහේතුව තමයි, ලංකාෙව් 
දැනට තිෙබන ෙසෞඛ්ය පහසුකම්වලට අනුව විෙශේෂෙයන්ම දැනට 
සංඛ්යාත්මකව සිටින දන්ත ෛවද්යවරුන් පමාණය අඩු නිසා 
ඔවුන්ට විශාල කාර්ය භාරයක් පැවරිලා තිබීම. ඒ නිසා ඔවුන් 
preventive පැත්තට; මුඛ ෙරෝග වළක්වා ගැනීෙම් පැත්තට 
අවධානය ෙයොමු කරනවා ෙවනුවට විෙශේෂෙයන්ම පතිකාර ලබා 
දීෙම් කටයුතු තමයි විශාල වශෙයන් සිදු කරන්ෙන්. ගරු 
ඇමතිතුමා දන්නවා, මුඛ ෙසෞඛ්ය පිළිබඳව "decayed, filling and 
missing teeth" කියලා ෙබොෙහොම පැහැදිලි indicator එකක් 
තිෙබන බව.  අෙනකුත් ෙසෞඛ්ය දර්ශකවලට සාෙප්ක්ෂව දත් 
දිරායාම, දත් පිරවීම සහ දත් ගැලවීම කියන කරුණු තුන සහිත 
මුඛ ෙසෞඛ්ය දර්ශකෙයන් ලංකාව ෙලෝක මට්ටමට තවම 
ලඟාෙවලා නැහැයි කියන කාරණය අපි සඳහන් කරන්නට 
අවශ්යයි. ෙම් තත්ත්වය යටෙත් දැනට දන්ත ෛවද්යවරු සහ ඒ 
ආශිත ෙරෝගවලට පතිකාර කරන School Dental Therapist 
කියන ඒ සියලුම ෙදනා කටයුතු කරන්ෙන් දත් පිරවීම සහ ගැලවීම 
සම්බන්ධෙයනුයි. එම නිසා ඉදිරිෙය් දී මුඛ ෙරෝග නිවාරණය 
ෙවනුෙවන් වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කරන්න අවශ්ය කරන පදනම 
දන්ත ෛවද්ය ෙසේවාව හරහා ඇති කරන්න අවශ්ය කටයුතු 
සලස්වන්න ඇමතිතුමා කටයුතු කරයි කියලා අපි විශ්වාස 
කරනවා. 

දැනට තිෙබන තත්ත්වය යටෙත්  පාසල්වල සිදුකරන දන්ත 
ෙරෝග පරීක්ෂණවලදී විශාල ෙසේවාවක් සිදු වන බව අපි සඳහන් 
කළා. ඒ නිසා ලංකාෙව් පාසල්වල දරුවන්ෙග් මුඛ ෙසෞඛ්ය 
පිළිබඳව ඇති තත්ත්වය එන්න එන්න උසස් ෙවනවා. නමුත් අද 
තිෙබන තත්ත්වය යටෙත් School Dental Therapistෙග් පධාන 
කාර්ය තමයි දත් ගැලවීම. ඇත්ත වශෙයන්ම දත් පිරවීමටත් වඩා  
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විශාල ෙලස සිදු වන්ෙන් දත් ගැලවීමයි.  එය ඉතාම හානිකර 
තත්ත්වයක්. අපි දන්නවා, ලංකාෙව් ජනතාව අතරින් 
බහුතරයකෙග්  වයස අවුරුදු 60, 70වනෙකොට  මුඛෙය්  දත් විශාල 
පමාණයක් ගලවා දමන්නට සිදු ෙවලා තිෙබන බව. ඒක ඉතාම 
අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක්. ෙගොඩක් අයට කෘතිම දත් පාවිච්චි 
කරන්න සිදුෙවලා තිෙබනවා.  එම නිසා  මුඛ ෙසෞඛ්ය ෙරෝග 
නිවාරණය කියන කාරණය පිළිබඳව අපි මීට වඩා අවධානය ෙයොමු 
කරන්න අවශ්යයි කියලා මා හිතනවා.  ඒ පිළිබඳව අවධානය 
ෙයොමු කරන්න කියලා මා ඉල්ලීමක් කරනවා.    

මුඛ ෙසෞඛ්ය පිළිබඳව  කාරණෙය්දී  විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් 
කළ යුතු ෙදයක් තමයි,  ලංකාෙව්  පිරිමින් අතර තවමත් මුඛ 
පිළිකාව අංක එකට තිෙබන ෙරෝගාබාධයක්  බවට පත්ෙවලා 
තිෙබන බව. ඒ ගැන අපි ඉතාම කනගාටු ෙවනවා. දීර්ඝ කාලයක් 
තිස්ෙසේ ලංකාෙව්  පිරිමින් අතර තිෙබන පධානම ෙරෝගාබාධයක්  
තමයි මුඛ පිළිකාව.  එය පිරිමින් අතර  පළමු ස්ථානයට තිෙබනවා 
වාෙග්ම, කාන්තා පාර්ශ්වය අතර හත්වන ස්ථානයට තිෙබන 
පිළිකාව බවට ෙම් මුඛ පිළිකාව පත්ෙවලා තිෙබනවා. ඒක ඉතාම 
කනගාටුදායක තත්ත්වයක්. මෑත ඉතිහාසය තුළ එම  තත්ත්වය 
වර්ධනය වන බව ගරු ඇමතිතුමා සමහර විට දන්නවා ඇති. 
ෙමොකද, මෑත ඉතිහාසය තුළ  බුලත්විට හා සමාන  ඉතාම හානිකර  
බාබුල් කියන මත්ෙවන දව්යයක් ලංකාෙව් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ 
අෙලවි වනවා.   

විෙශේෂෙයන් ෙමය තරුණ පරම්පරාව අතර ජනපියතාවට පත්වී 
ඇති බව ඉතාම කනගාටුෙවන් සදහන් කරන්න අවශ්යයි. දීර්ඝ 
කාලයක් තිස්ෙසේ ලංකාෙව් සංස්කෘතියත් සමඟ බැඳුණු කාරණයක් 
හැටියට  බුලත් විට සැපීම අපි දැකලා තිෙබනවා. පසුකාලීනව 
එයින් ඇතිවන විවිධ අනතුරු පිළිබඳව,  ෙමයින් හට ගන්නා විවිධ 
ආබාධ  පිළිබඳව දැනුවත් කිරීෙමන් පසුව  අලුත් පරම්පරාව අතර 
බුලත්විට කෑම  කමානුකූලව අඩුෙවන බව අපි දන්නවා. දුම්බීමත් 
අලුත් පරම්පරාව අතර අඩුයි; බුලත්විට සැපීමත් අඩුයි. නමුත් 
අවාසනාවකට වාෙග් බාබුල් කියන දව්ය treated areca nut   
එෙහම නැත්නම් ෙවනස් කරන ලද පුවක්වලට ෙවනත් ෙද්වල් 
අන්තර්ගත කරලා නිෂ්පාදනය කරන ෙම් බාබුල් එකක්  රුපියල් 
25ක, 30ක මිලකට ගන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා.  අද ෙවෙළඳ 
ෙපොෙළේ බුලත් විටක් රුපියල් 40ක්,  50ක් පමණ ෙවනෙකොට  
බාබුල් එකක්  රුපියල් 25කට, 30කට ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් 
තිෙබනවා. ෙම්ක දැන් ෙමෝස්තරයක් - fashion  එකක්- බවට 
පත්ෙවලා තිෙබනවා. සමහරක් විට කීඩකයන් පවා, පාසල් ළමුන් 
පවා බාබුල් ඉහළ මට්ටමින් පාරිෙභෝජනය කරන බව අපි ඉතාම 
කනගාටුෙවන් සඳහන් කරන්න අවශ්යයි. දන්ත ෛවද්යවරුන් 
සඳහන් කරනවා, ෙම් බාබුල් කියලා කියන්ෙන් ඉතාම ෙකටි 
කාලයකදී මුඛ ෙසෞඛ්ය ඉතාම නරක මට්ටමට පත් කරන්න 
පුළුවන් දව්යයක් බව. ඒ වාෙග්ම  Leucoderma වැනි තත්ත්වයන් 
ඇති කිරීම, මුඛ අභ්යන්ත රෙය් ෛසලවලට ඉතාම ෙකටි කාලයක් 
තුළ,  එනම් මාස 6ක්, අවුරුද්දක් වාෙග් කාලයක් තුළ දැඩි ෙලස 
හානි කරන්න පුළුවන්,  ඉතාම ෙකටි කාලයක් තුළ පිළිකාමය 
තත්ත්වයන්  ඇති කරන්න පුළුවන් දව්යයක් තමයි බාබුල් 
කියන්ෙන්.  

ඒ නිසා මත්දව්ය විෙරෝධය ෙවනුෙවන් වාෙග්ම දුම්වැටි 
පාරිෙභෝජනයට දක්වන විෙරෝධයම ෙම් බාබුල් කියන මුඛ 
ෙසෞඛ්යට ඉතාම හානිකර -මුඛ පිළිකා ඇති කරන්න පුළුවන් 
කාරක දව්යයක් හැටියට සලකන්න පුළුවන්- ෙම් දව්ය තහනම් 
කරන්න කටයුතු කරන්න. ෙම් සම්බන්ධෙයන් දැනුවත් කිරීම් 
කරන්න කියලා අපි ආණ්ඩුෙවන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම ගරු 
ඇමතිතුමාට  ෙම් කාරණය පිළිබඳවත් සඳහන් කරන්න මා 
කැමැතියි.  දැනට දන්ත ෛවද්යවරුන් විතරක් පාවිච්චි කරන 
උපකරණයක් තිෙබනවා. ඉතාම ෙපොඩි කාලෙය්දී දෙත් ෙහෝ මුඛ 
ෙසෞඛ්ය සම්බන්ධ කාරණයකදී ඉතාම කුඩා erosion එකක් එෙහම 
නැත්නම්  කුඩා දිරාපත් වීමක් එන ෙකොට කල් තබා ඒක වළක්වා 

ගන්න පුළුවන් fissure sealant එකක් පාවිච්චි කරන්න අවස්ථාව 
Dental Therapistsලාට ලබා ෙදන්න කියලා අපි ඉල්ලනවා.  දන්ත 
ෛවද්යවරුන්ට - Dental Therapistsලාට- ෙම් පුහුණුව ලබා දීලා 
නැහැ. ඒ කටයුත්ත කරනවා නම් පාසල් දන්ත ෙසෞඛ්ය ෙසේවාෙව් 
වැඩි පවර්ධනයක් ඇති කර ගන්නට අවස්ථාව ලැෙබනවා කියලා 
අපි ෙගෞරවෙයන් මතක් කරනවා.  

දන්ත ෙසෞඛ්ය පිළිබඳව කථා කරන ෙම් අවස්ථාෙව් දී ෙම් 
කාරණයත්  ගරු අමාත්යතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරන්න මා 
කැමැතියි.   ගාල්ෙල් කරාපිටිය ශික්ෂණ ෙරෝහලට අනුබද්ධව 
දන්ත ෙසෞඛ්ය ඒකකයක් ඇති කරන්න ඔබතුමා පසු ගිය අය 
වැෙය්දී රුපියල් මිලියන 50ක මුදලක් ෙවන් කරලා තිබුණා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, තවමත් එහි වැඩ ආරම්භ කරලා නැහැ. අපි විශ්වාස 
කරනවා, ළඟදී එහි වැඩ ආරම්භ කරයි කියලා. ඒ වාෙග්ම රුපියල් 
මිලියන 50ක් කියලා කියන්ෙන් කුඩා මුදලක්. ඔබතුමාට පුළුවන් 
නම් කරුණාකර එහි  වැඩ ඉක්මනින් ආරම්භ කරන්න. ඒක ෙහොඳ 
කාර්යක්. විෙශේෂෙයන් දන්ත ෙසෞඛ්ය ඒකකයක් ගාල්ල ෙරෝහලට 
අවශ්යයි. ඒ වාෙග්ම ඒ මුදල පමාණවත් ෙනොවන බවත්, ඔබතුමාට 
හැකි නම් ඒ මුදල වැඩි කරලා ෙදන්න කියන ඉල්ලීමත් ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, සමාජෙය් ෙම් දවස්වල ඉතාම 
අවධානයට ලක් ෙවන කාරණයක් තමයි ෙඩංගු ෙරෝගය පිළිබඳ 
කාරණය. කවර අර්ථෙයන් ගත්තත්, ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය මඟින් 
ෙමොන වැඩසටහන කියාත්මක කළත් ඉතාම නරක මට්ටමට 
ෙඩංගු ෙරෝගය ලංකාෙව් පබල ෙලස ව්යාප්ත වන බව අපි දැකලා 
තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, වාර්තා නිවැරැදි නම් පසු ගිය 2016 
වර්ෂෙය් දී පමණක් ෙරෝගීන් 51,000ක් වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම ෙම් වසෙර් මුල් සති ෙදක, තුන ඇතුළත ගාල් ල කරාපිටිය 
ෙරෝහෙල්ත් ෙලඩුන් ෙදෙදෙනකුෙග් ජීවත නැති වුණා.   

ෙම් වර්ෂෙය්  මුල් මාසෙය් පමණක් අෙප් රෙට් ෙරෝගීන් 
දහෙදෙනකුෙග් පමණ ජීවිත නැති ෙවලා තිෙබනවා. අපි සෑම 
ෙකෙනකුටම ෙඩංගු ෙරෝගය ඉතාම පබල තර්ජනයක් බවට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශයට අනුබද්ධිතව ෙඩංගු 
නිවාරණය පිළිබඳව කාර්ය සාධන බලකායක් සහ විෙශේෂිත 
ඒකකයක් තිෙබනවා. නමුත් ෙමහි කාර්ය භාරය පිළිබඳව මීට වඩා 
ශක්තිමත් ස්ථාවරයක් ඇති කරන්න අවශ්යයි. පසු ගිය කාලෙය් 
ෙඩංගුවලින් ඇති වුණු මරණ පමාණය අඩු වුණා. ඒකට ෙහේතුව 
තමයි ෙඩංගු ෙරෝගෙය් හදිසි අවස්ථාවන් ෛවද්ය විද්යාත්මකව 
පාලනය කිරීෙම් තත්ත්වය. Medical management කියන 
ෙකොටස ඉතාම ෙහොඳ තත්ත්වයකට වර්ධනය වුණා. පසු ගිය 
කාලෙය් විෙශේෂෙයන් උණ ෙරෝහල ආශිතව ෛවද්ය ආනන්ද 
විෙජ්විකම මැතිතුමා,  ඒ වාෙග්ම ගම්පහ විෙශේෂිත ෙරෝග ඒකකෙය් 
ෛවද්ය ලක්කුමාර් පනාන්දු වාෙග් ෛවද්යවරුන්ෙග් 
මූලිකත්වෙයන් එය සිදු වුණා. ෙඩංගුවල acute management or 
the acute stage and also the medical management of Dengue 
fever had been improved a lot. Because the doctors know 
how to manage the acute phase. 

එම නිසා ගරු කථානායකතුමනි, ෙඩංගු ෙරෝගෙයන්, 
"Dengue Haemorrhagic Fever" කියන ඉතාම මාරාන්තික ෙරෝගී 
තත්ත්වෙයන් සිදු වන මරණ පමාණය අඩු ෙවලා තිෙබනවා. 
හැබැයි අපි දැක්කා පසු ගිය වසෙර් අවසන් මාස ෙදක තුන තුළත් - 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙඩංගු ෙරෝගීන් සංඛ්යාවත් අඩු වුණා. ඒ 

කියන්ෙන් 2014දී 48,000ට තිබුණු එක 27,000 දක්වා අඩු වුණා. 
මැරුණු සංඛ්යාවත් 92 සිට 52 දක්වා අඩු වුණා. 2016 අවුරුද්ෙද් 
තමයි වැඩි වුෙණ්, ගංවතුර පශ්නයත් එක්ක.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
( மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
ඔව්, 2016 වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒක ඉතාම අවාසනාවන්ත 

කාරණයක්. ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය ෙම් සඳහා විවිධ කටයුතු 
කරනවා.  දැන් ෙම් medical management පැත්තට අමතරව 
තවත් කරුණු ෙදකක් ගැන අවධානය ෙයොමු කරන්න මා 
කැමැතියි. ෙමහිදී, patient surveillance and vector surveillance 
කියන කරුණු ෙදක අතිනත යන මට්ටමින් සහ  කාර්ය සාධන 
බලකායක් හැටියට ෙම් ෙඩංගු ෙරෝගය පිළිබඳ කාරණෙය්දී සියලුම 
අංශ ආවරණය වන පරිදි ආමන්තණය ෙවන්ෙන් නැහැයි කියලා 
ෙපෞද්ගලික හැඟීමක් මට තිෙබනවා. ඒකට ෙහේතුවක් තිෙබනවා. 
අපි දන්නවා,  සෑම ෛවද්යවරයකුම වගකීෙමන් බැඳිලා ඉන්නවා,  
ෙඩංගු ෙරෝගිෙයක් ෙරෝහලට ඇතුළත් කෙළොත්, Epidemiology 
Unit එකට එෙහම නැත්නම් ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය් ඒ ෙරෝග 
නිවාරණය පිළිබඳව තිෙබන  අංශවලට ෙම් ෙරෝගියා පිළිබඳව 
දැනුම් ෙදන්න. ඒ ගැන වහාම වාර්තා කරන්න අවශ්යයි. එෙහම 
වාර්තා කෙළොත් තමයි විවිධ අංශවලට එකතු ෙවලා ඒ පිළිබඳව 
කටයුතු කරන්න පුළුවන් වන්ෙන්. MOH එකට වාෙග්ම කීට 
විද්යාඥයින්ට දන්වා ෙම් කටයුත්ත සාධාරණ විධියට කරන්න 
පුළුවන් වන්ෙන් එවිටයි.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.  Epidemiology Unit එකත්, ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යාංශෙය් තිෙබන National Dengue Control Unit එකත් 
අතර  -ෙම් ෙදෙගොල්ලන් අතර- තිෙබන අන්තර් අවෙබෝධය අඩු 
බව ෙඩංගු ෙරෝගීන් වැඩිෙයන් වාර්තා වුණු අවස්ථා රාශියකදී 
හැඟිලා තිෙබනවා. ෙමොකද,   ෙබෝ වන ෙරෝග පිළිබඳ ෙතොරතුරු 
ටික ෙරෝහෙලන් Epidemiology Unit එකට ආවාට පස්ෙසේ 
එතැනින්  National Dengue Control Unit එකට ෙම්වා ඉතාම 
ඉක්මනින් ලැෙබනවා ද කියන ගැටලුව අපට තිෙබනවා. එෙහම 
ලැබුෙණොත් තමයි ඒ පිළිබඳව කටයුතු කරන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. Vector surveillance පිළිබඳව 
බැලුෙවොත්, MOH එකත් ඒ වාෙග්ම කීට විද්යාඥයිනුත් එකතු 
ෙවලා මදුරු ගහනය වැඩි පෙද්ශ පිළිබඳව දැනුවත් ෙවලා ෙරෝගීන් 
සහ මදුරු ගහනය පිළිබඳව ඇති අන්තර් සම්බන්ධතාව සලකා බලා 
ෙම් ෙරෝගීන් ආරක්ෂා කරනවා වාෙග්ම, ෙරෝගීන්ට පතිකාර 
කරනවා වාෙග්ම මදුරු ගහනය පාලනය කිරීම සඳහාත්  කටයුතු 
කරන්න අවශ්යයි. ෙමහිදී අපි දැකපු එක කාරණයක් තිෙබනවා. 
එනම්, ෙරෝහල් අවට ෙඩංගු ෙරෝගය පැතිරීමක් දකින්න ලැෙබන 
බව. අෙප් පෙද්ශය ගත්ෙතොත්, අපට දැන ගන්න ලැබුණු ආකාරයට 
ෙඩංගු ෙරෝගීන්ෙගන් විශාල පමාණයක් ඉන්ෙන් කරාපිටිය 
ෙරෝහල අවට. ඒකට ෙහේතුව ෙමයයි. මදුරුවාෙගන් ෙකෙනකුට 
ෙරෝගය ෙබෝෙවනවා වාෙග්ම  ඒ ෙරෝගියාට දෂ්ට කරන  මදුරුවා 
ෙවනත් නිෙරෝගී පුද්ගලයකුට ෙම් විෂ බීජය අරෙගන  යන්න 
පුළුවන්. එෙහම නම් ෙරෝගියා ආරක්ෂා කර ගන්නත් අවශ්යයි  
මදුරුවන්ෙගන්.   

අපි දන්නවා, කරාපිටිය ෙරෝහල ඇතුළු බහුතරයක් 
ෙරෝහල්වලත් ෙම් ආසාධිත තත්ත්වෙයන් ෙපෙළන ෙරෝගීන්ට 
mosquito net එකක් නැහැ. අපට ෙම්ක ෙල්සිෙයන් කරන්න 
පුළුවන් කාරණයක්. ගරු ඇමතිතුමනි, සෑම ෙරෝහලකම 
අධ්යක්ෂවරයාට ඔබතුමා නියම කරන්න ෙඩංගු ෙරෝගෙයන් 
ෙපෙළන සෑම ෙරෝගියකුටම මදුරු දැලක් ලබා ෙදන්න කියලා. 
ෙමොකද, ෙරෝගියා ආරක්ෂා කරගැනීම ඉතාම අවශ්යයි. ෙඩංගු 
හැෙදන ෙම් cycle එක break කරන්න අපට අවශ්ය නම් අප 
කරන්න ඕනෑ පධාන කාර්යය තමයි ෙරෝගය හඳුනාගත්තාට පසුව 
ෙඩංගු ෙරෝගියාට මදුරුවන් දෂ්ට කිරීම වළක්වා ගැනීම.  

අපි දන්නවා, ෙරෝහල්වලත් ෙඩංගු ෙරෝගින් ඉන්ෙන් 
නිරාවරණය ෙවලායි කියා. කරාපිටිය ෙරෝහල අවට නිෙවස්වල 
බහුතරයක්  ෙඩංගු ෙරෝගින් සිටීමට ෙහේතුව එයයි. කරාපිටිය 

ෙරෝහෙල් ඉන්නවා ෙඩංගු ෙරෝගින් විශාල සංඛ්යාවක්. ඒ 
ෙරෝගින්ට දෂ්ට කරන මදුරුවන් ගිහින් අවට නිවාසවල සිටින 
නීෙරෝගි පුද්ගලයන්ට දෂ්ට කිරීම නිසා තමයි ෙඩංගු ෙරෝගය ඇති 
වන්ෙන්. එම නිසා ගරු අමාත්යතුමනි, ඔබතුමාෙග් National 
Dengue Control Unit එක වාෙග්ම, Epidemiology Unit එක 
වාෙග්ම විෙශේෂ කාර්ය සාධන බලකායක් හරහා ෙම් තත්ත්වය 
වළක්වා ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුයි. ෙම් රෙට් මාධ්ය වැනි විවිධ 
අංශ, මහා නගර සංවර්ධන සැලැස්ම කියාත්මක කරන අංශ ආදිය 
තුළින් ෙම් සම්බන්ධව දැනුවත් කළ යුතුයි. ෙඩංගු ෙරෝගය 
විෙශේෂෙයන්ම නාගරික පෙද්ශවල ඉතාම ශීඝෙයන් ව්යාප්ත 
ෙවනවා. එකී අදාළ අංශ දැනුවත් කරලා, අධ්යාපන ආයතනවල 
නිලධාරින් ඇතුළු සියලු ෙදනා මාසික සභා වාරයකට කැඳවා, 
නාගරික පෙද්ශ ඇතුළුව ෙඩංගු ෙරෝගය ශීඝෙයන් ව්යාප්ත වන 
පෙද්ශ ෙකෙර් විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරලා විෙශේෂ නිවාරණ 
වැඩසටහනක් කියාත්මක කරන්න කියා අපි ඉල්ලනවා. ෙමොකද, 
පසු ගිය අවුරුද්ෙද් මාදිෙවල මන්තී නිල නිවාසවල සිටින 
මන්තීවරුන් විශාල පිරිසකටත් ෙඩංගු ෙරෝගය වැළඳී තිබුණා අපි 
දැක්කා. ඒ වාෙග්ම පසු ගිය දවස්වල මහත් ව්යසනයක් විධියට 
ගාල්ෙල් විශාල පිරිසකට ෙඩංගු ෙරෝගය වැළඳී තිබුණා. අප ජීවත් 
වන පෙද්ශවල සෑම නිවසකම වාෙග් ෙඩංගු ෙරෝගින් කීපෙදෙනක් 
සිටි බව අප කියන්න ඕනෑ. ෛවද්යවරු සඳහන් කර තිබුණා, ෙම් 
වතාෙව් ෙඩංගු ඇති කරපු ෛවරසය ෙවනත් වර්ෂවලට වඩා 
ඉතාම තදබල බව.  

The strain created by Dengue Haemorrhagic Fever 
this year was much virulent than what the doctors had 
seen in the previous years. So, it was a virulent strain 
caused by Dengue Haemorrhagic Fever. In the last year 
and the year before, we did not see that much of strain 
created by Dengue Haemorrhagic Fever because the 
strain was less virulent.  But, this time, it is very strong.  
Many people have caught Dengue Haemorrhagic Fever. 
So, we have to be very concerned about this situation, 
unless otherwise, we will lose a lot of lives.  Also, 
patients may take a lot of working days to recover from 
Dengue and it will make a significant cost to the Sri 
Lankan health sector.  ගරු අමාත්යතුමනි, ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව 
ඔබතුමා අවධානය ෙයොමු කරාවි කියා අපි විශ්වාස කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් කථාව අතරතුර කියන්න අවශ්ය 
තවත් කාරණයක් තිෙබනවා. ෙම් සම්බන්ධව කථා කරන ෙකොට 
අප කියන්න ඕනෑ, ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශයට අදාළව, ෙරෝග 
නිවාරණය සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන තනතුරු රාශියක් 
පුරප්පාඩු ෙවලා තිෙබන බව. අතිෙර්ක ෙල්කම් (ෛවද්ය ෙසේවා) 
සහ අතිෙර්ක ෙල්කම් (මහජන ෙසෞඛ්ය) ආදි තනතුරු පුරප්පාඩු 
ෙවලා තිෙබනවා. ගරු අමාත්යතුමනි, ඔබතුමාෙග් මැතිනිය වන 
සුජාතා ෙසේනාරත්න මැතිනියත් වරක් ෙම් තනතුරු ෙහබවූවා. අද 
ෙම් තනතුරුවලට වැඩ බලන තත්ත්වෙයන් ෙහෝ කවුරුවත් නැහැ. 
අතිෙර්ක ෙල්කම් (මහජන ෙසෞඛ්ය), අතිෙර්ක ෙල්කම් (ෛවද්ය 
ෙසේවා) ආදි තනතුරුවල, ෛවද්ය පරිපාලන ෙසේවෙය් පුරප්පාඩු 
පැවතීෙම් ගැටලුව තිෙබනවා. එම පුරප්පාඩු පුරවන්න අවශ්යයි. 

විෙශේෂෙයන්ම පධාන ෙරෝහල්වලත් වැඩ බලන තනතුරු 
කීපයක් දැනටමත් ආවරණය කරෙගනයි යන්ෙන්. රාගම, 
කුරුණෑගල ඇතුළු ශික්ෂණ ෙරෝහල්වල වැඩ බලන තනතුරු 
තමයි තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම උතුරු මැද, බස්නාහිර, ඌව ඇතුළු 
පළාත්වල පළාත් ෙසෞඛ්ය ෙසේවා තනතුරු පුරප්පාඩු 
සම්බන්ධෙයන් පත්වීම් ලබා දී තිෙබන්ෙන්, වැඩ ආවරණය 
කිරීෙම් පදනම මතයි. ඒ වාෙග්ම ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය් පරිපාලන 
ෙසේවෙය් තවත් තනතුරු රාශියක් හිස්ව තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් 
ෙඩංගු ෙරෝගය ගැන අවධානය ෙයොමු කරනවා වාෙග්ම එහිදී 
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වැදගත් වන පරිපාලන තනතුරුවල පුරප්පාඩු පිෙරව්ෙවොත්  ෙම් 
සම්බන්ධීකරණය -coordination එක- වඩාත් ෙහොඳින් සිදු ෙව්වි 
කියා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු 
කරන්න කියන ඉල්ලීම මා කරනවා.   

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன ) 
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)  
ගරු මන්තීතුමා, Deputy Medical Administrative Grade 

එෙක් පුරප්පාඩු තිෙබනවා. මා ෙසෞඛ්ය අමාත්යවරයා වී එන ෙකොට 
තනතුරු 200 ගණනක පුරප්පාඩු තිබුණා. ඒවා ඔක්ෙකෝම 
පිෙරව්වා. ඒවා, ෙජ්යේෂ්ඨ තනතුරුයි. එකක් ෙදකක් විතරයි ඉතිරි 
වුෙණ්. නමුත් කනිෂ්ඨ ඒවාෙය් පශ්නයක් තිෙබනවා. Deputy 
Medical Administrative Grade එෙක් තනතුරුවල සුදුසුකම් 
සම්බන්ධෙයන් Colleges ෙදක අතෙර් විශාල කඹ ඇදීමක් තිබුණා. 
අවසානෙය්දී -දැන් වන විට- ඒ ෙදපාර්ශ්වයම සමඟ කථා කරලා 
එම පුරප්පාඩු පුරවන්න කටයුතු කර තිෙබනවා.       

වසර ගණනාවක් ඒ කටයුතු ඇනහිටලා තිබුණා. මම කථා 
කරලා ඒ සියලුම පුරප්පාඩු පුරවන්න පසු ගිය සතිෙය් කැබිනට් 
මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා ගත්තා.  

 

 
ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
( மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
ෙහොඳයි, ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ගරු ඇමතිතුමනි, 

Colleges ගැන කථා කරපු නිසාත්, කඹ ඇදීම් ගැන කථා කරපු 
නිසාත් මම ෙම් කාරණයත් කියන්න කැමැතියි. ෛවද්යවරු 
පිරිසක් ෙමතැනටත් ඇවිල්ලා හිටියා. ඔවුන්ට ගැටලුවක් 
තිෙබනවා, Emergency Medicine (MD) එක පිළිබඳව. ඒක 
ෛවද්ය විද්යා පශ්චාත් උපාධි ආයතනෙයන් අනුමත කරලා දීර්ඝ 
කාලයක් ෙවනවා. ෙම් කඹ ඇදීම නිසා ඩිප්ෙලෝමාව සම්පූර්ණ 
කරපු ෛවද්යවරුන්ට තමුන්ෙග් පශ්චාත් උපාධිය සම්පූර්ණ 
කරගන්න ෙනොහැකි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව 
අවධානය ෙයොමු කරලා ඒ ෛවද්යවරුන්ට සාධාරණයක් ඉෂ්ට 
කරන්න කියලාත් මම ඉල්ලීමක් කරනවා. ඔවුන් අවුරුදු පහකට 
ආසන්න කාලයක්- 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
PGIM එකට දන්වා තිෙබනවා, ඒක start කරන්න කියලා.  

 
ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. ඒක ඔවුන්ට කරන සාධාරණයක් හැටියට 

අපි දකිනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෛවද්ය (සංෙශෝධන) පනත ් 
ෙකටුම්පත, ෛවද්ය ක්ෙෂේතය පිළිබඳව කථා කරන නිසා ෙම් 
දවස්වල ඉතාම පකට කාරණයක් වන SAITM  අර්බුදය පිළිබඳව 
මම වචන කිහිපයක් කථා කරනවා.  ගරු කථානායකතුමනි, 
ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලවලට මම විරුද්ධ නැහැ. පිට රට 
අධ්යාපනය ලබලා ෙම් රෙට් ෛවද්ය ක්ෙෂේතයට කවුරු හරි ඇතුළු 
ෙවනවාට අෙප් කිසිම විරුද්ධත්වයක් නැහැ. ඒක ෙබොෙහොම 
පැහැදිලිව කියන්න අවශ්යයි. ලංකාෙව් ෛවද්යවරුන්ෙග් හිඟයක් 
තිෙබනවා. ඒ හිඟය පුරවන්න කටයුතු කරන්න අවශ්යයි. හැබැයි 
ලංකාෙව් අතිබහුතරයක් ෛවද්යවරු, ඒ වාෙග්ම විශ්වවිද්යාල 
ශිෂ්යෙයෝ, ෛවද්ය පීඨවල දරුෙවෝ අද පාරට බැහැලා එක හඬින් 

ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ ඉල්ලීමට කන් ෙනොදී ඉන්න මහජන 
නිෙයෝජිතයින් හැටියට අපට බැහැ. මම දන්නවා, ඇමතිතුමාට 
ඉතිහාසයක් තිෙබන බව.  රාගම ෛවද්ය පීඨය ජනසතු කරන්න 
එතුමා පබල අරගළයක නිරත වුණා. අද ඒ හඬට කන් ෙනොදී 
ඉන්න, මහජන නිෙයෝජිතයින් හැටියට අපට හැකියාවක් නැහැ. 
ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාල ඇති කරන්න ඕනෑ කියන මතෙය් 
හිටියාට අෙප් හදවතට එකඟව මාලෙබ් ෛවද්ය උපාධි ලබා ෙදන 
ආයතනය මඟින් කරන ලද කටයුතු සහ වර්තමානෙය් කරන 
කටයුතු පිළිබඳව අපට සෑහීමකට පත් ෙවන්නවත්, ෙකෙසේවත් 
ඒවා අනුමත කරන්නවත් බැහැ කියන කාරණය අපි සඳහන් 
කරන්න අවශ්යයි. විශ්වවිද්යාලයක් ස්ථාපනය කිරීෙම්දී මූලික වන 
1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද්යාල පනත පවා උල්ලංඝනය කරලා 
තමයි ඒ ආයතනය ස්ථාපනය කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ පනෙත් 
ෙබෙහොම පැහැදිලිව සඳහන් ෙවනවා, උපාධියක් ලබා ෙදන්න 
කරුණු ෙදකක් සම්පූර්ණ කරන්න අවශ්යයි කියලා. එකක් තමයි 
උසස් අධ්යාපන ඇමතිතුමාෙග් අනුමැතිය සහිත ගැසට් පතය; 
ෙදවන කාරණය තමයි අදාළ වෘත්තීය පිළිබඳව අධිකාරිත්වය 
උසුලන ආයතනයකින් ලබා ෙදන අවසරය. අපි දන්නවා, 2011 
වසෙර්දී එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමා ගැසට් පතයක් නිකුත් 
කරලා තිෙබනවා. හැබැයි ඒ ගැසට් පතෙය් SAITM ආයතනය 
උපාධි ලබා ෙදන ආයතනයක් හැටියට සඳහන් කරලා නැහැ. 
ෙමන්න ෙම් අඩු පාඩු සම්පූර්ණ කරගන්න කියන කාරණාව තමයි 
ඒ ගැසට් පතෙය් තිෙබන්ෙන්. ඒ ගැසට් පතයට පසුව උසස් 
අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් හිටපු ෙල්කම් සුනිල් ජයන්ත නවරත්න 
මහත්මයා ලිපියක් නිකුත් කරලා තිෙබනවා, දැන් ෙම් අඩුපාඩු 
සම්පූර්ණ කරලා තිෙබනවා කියලා. හැබැයි, මූලික කාරණය 
හැටියට පනෙත් තිෙබනවා උපාධි ලබා දීෙම් අවස්ථාව ගැසට් 
පතයකින් ලබා ෙදන්න කියලා. ඒ මූලික කරුණ සම්පූර්ණ කරලා 
නැහැ.  

ෙදවනුව, ෙබොෙහොම පැහැදිලිව සඳහන් ෙවනවා, ෛවද්ය 
අධ්යාපනය නම් ෛවද්ය සභාව තුළින් ෙහෝ ඉංජිෙන්රු අධ්යාපනය 
නම් ඒ හා සම්බන්ධ අධිකාරි බලයලත් ආයතනයකින් අනුමැතිය 
ලැබී නැහැ කියා. ෙබොෙහොම පැහැදිලිව මූලික ෙකොන්ෙද්සි ෙදකම 
කඩ කරලා තිෙබනවා. එෙසේ ෙකොන්ෙද්සි කඩ කරන බව 2009, 
2010 සහ 2011 වර්ෂවලදී අඛණ්ඩව ශී ලංකා ෛවද්ය සභාව පුවත් 
පත් දැන්වීම් මඟින් දන්වා තිෙබනවා, ෙම් සිසුන් බඳවා ගැනීම 
නවත්වන්න කියා. ඒ නිසා ෙමම ආයතනය ෙබොෙහොම පැහැදිලිව 
අඛණ්ඩව රජ ය මඟින් කරන ලද නිෙව්දන, ෛවද්ය සභාව මඟින් 
කරන ලද නිෙව්දන සියල්ලටම පටහැනිව තමයි සිසුන් බඳවා 
ගැනීම කර තිෙබන්ෙන්. එහිදී ලංකාෙව් කිසිම ෛවද්ය විද්යාලයක් 
ෙනොකරන ආකාරයට එක වර්ෂයකට කණ්ඩායම් ෙදකක් බඳවා 
ෙගන තිෙබනවා. සායනික පුහුණුව පිළිබඳව ගැටලු තිබියදී, පජා 
ෛවද්ය ෙසේවාව පිළිබඳව ගැටලු තිබියදී, අධිකරණ ෛවද්ය 
අත්දැකීම් පිළිබඳව ගැටලු තිබියදී වසරකට කණ්ඩායම් ෙදකක් 
බඳවා ගනිමින්, රුපියල් ලක්ෂ 65ක්-70ක්, සමහර විට 80ක්-90ක් 
එක දරුෙවකුෙගන් අය කරමින් කරෙගන ගිය එම කමෙව්දය අපි 
කිසිෙවකුෙග් අනුමැතියට ලක් ෙවන්න අවශ්ය නැහැ කියා මම 
විශ්වාස කරනවා. ෙම් පිළිගත් මූලධර්ම සියල්ලම, අනුල්ලංඝන 
නීති සියල්ලම උල්ලංඝනය කරමින් තමයි ෙමම ආයතනය 
ස්ථාපනය කර තිෙබන්ෙන්. ෙම්ක ෙද්ශපාලන පශ්නයක් ෙනොෙවයි 
කියා මා හිතනවා. ෙම් රටට ෛවද්යවරුන් අවශ්යයි. පිට රට 
විශ්වවිද්යාලවලට ගිහින් ඉෙගන ෙගන ඇවිත් Act 16  විභාගය 
කරලා ෙම් රෙට් සාමාන්ය ධාරාවට ඇතුළු ෙවනවා. කිසිම 
ගැටලුවක් නැහැ. ලංකාෙව් නියමිත කමෙව්දය අනුව ශික්ෂණ 
ෙරෝහලක් ස්ථාපනය කරලා උසස් අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් 
අනුමැතිය ඇතුව, ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය් අනුමැතිය ඇතුව ෙම් 
වාෙග් විශ්වවිද්යාලයක් ස්ථාපනය කරන්න. හැබැයි, ආවාට-ගියාට 
ෙම්වා කරන එෙක් ගැටලුසහගත තත්ත්වය පිළිබඳව ලංකාෙව් 
ෛවද්ය අධ්යාපනයට සම්බන්ධ සෑම ආයතනයක්ම ෙබොෙහොම 
පැහැදිලිව කරුණු ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. 
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වත්මන් ජනාධිපති අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා 
2012 වර්ෂෙය් ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරයා වශෙයන් සිටියදී, ෙබොෙහොම 
පැහැදිලිව ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙයන් වාර්තාවක් දීලා තිෙබනවා. 
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව අඩු පාඩුකම් රාශියක් සිදු ෙවනවා කියා එම 
වාර්තාෙවන් කියැෙවනවා. ෙමම අඩු පාඩුකම් රාශිය අවසන් 
වනෙතක් කරුණාකර සිසුන් බඳවා ගන්න එපාය, සිසුන් බඳවා 
ගැනීම නවත්වන්නය කියා එහි සඳහන් ෙවනවා. ෙම් කරුණු 
කාරණා සම්පූර්ණ කර ෛවද්ය සභාෙව් අනුමැතිය ගන්නය කියා 
එවකට ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් -වත්මන් 
ජනාධිපතිතුමාෙග්- උපෙදස් අනුව පත් කළ අනු කමිටුව ලබා දුන් 
වාර්තාෙව් තිෙබනවා.  

ඊට පසුව  Sri Lanka Medical Council එක එතැනට ගිහිල්ලා 
ෙමම කරුණු පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරලා report එකක් 
නිකුත් කළා. එම report එෙක් ෙබොෙහොම පැහැදිලිව සඳහන් 
ෙවනවා, අඩු පාඩුකම් රාශියක් තිෙබන බව. එම අඩු පාඩු සම්පූර්ණ 
කර ගන්න; සායනික පරීක්ෂාෙව්දී ඉතාම අඩු මට්ටමකින් තමයි 
එම කරුණු සිදු ෙවන්ෙන්; පජා ෙසෞඛ්ය ෛවද්ය විද්යාවට 
ස්ථානයක් නැහැ; අධිකරණ ෛවද්ය විද්යාව පිළිබඳව ගැටලු 
තිෙබනවා කියා එහි සඳහන් ෙවනවා. ෙම්ක දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ 
විසඳන්න අවශ්ය කාරණයක්. එක රැයින් ෙම්වා විසඳන්න බැහැ.  
ෙසෞඛ්ය, ශල්යෛවද්ය කමය එෙහම නැත්නම් අෙනක් අංශ 
පිළිබඳව අපි අවුරුදු තුනක් ඉෙගන ගන්නවා. ඒ නිසා ෙමය 
අවුරුද්දකින්, ෙදකකින් විසඳන්න පුළුවන් පශ්නයක් ෙනොෙවයි.   

අපි දන්නවා, ෙම් දරුවන්ෙග් පැත්ෙතන් ෙම්ක අසාධාරණ 
කාරණයක් කියලා. නමුත් ෙම් ආකාරයටයි ෙම් ආයතනය මුල 
ඉඳලාම කටයුතු කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව 
විෙශේෂෙයන්ම අවධානය ෙයොමු කරවනවා, ගරු කථානායකතුමනි. 
විෙශේෂ වාර්තාවක් 2015,- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි පහක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
 

ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
ෙහොඳයි, ගරු කථානායකතුමනි. 

ලංකාෙව් සියලුම ෛවද්ය පීඨවල පීඨාධිපතිතුමන්ලා එකතු 
ෙවලා ෙම් කරුණු පිළිබඳව අවධානයට ලක් කරමින්, 2016 ජූලි 
මාසෙය් විෙශේෂ වාර්තාවක් නිකුත් කරලා තිෙබනවා. පළමු වතාවට 
2008-2009 ෙම් ආයතනය register කරලා තිෙබන්ෙන්  "SAITM 
- South Asian Institute of Technology and Media" කියලායි. ඒ 
නම 2009දී  ෙවනස් කරනවා, "South Asian Institute of 
Technology and Management" කියලා. නැවතත් තුන්වැනි 
වතාවට "South Asian Institute of Technology and Medicine" 
කියලා නම ෙවනස් කරනවා. ඒ නම Media, Management, 
Medicine කියලා තුන්වතාවක් ෙවනස ්කරනවා. ඒ සඳහා කිසිම 
ආයතනයකින් අනුමැතියක් ලබා ෙගන නැහැ. ඔවුන් කියනවා, 
වසර හතරක් ලංකාෙව්දී අධ්යාපනය ලබලා දීලා පස්වැනි වර්ෂය 
රුසියාවට ගිහිල්ලා, රුසියාෙව් අනුබද්ධ විශ්වවිද්යාලයකින් 
අධ්යාපනය ලබලා ෙදනවාය කියලා. ඒ අනුව මූලිකව පටන් ගත්ත 
කමෙව්දෙය් කිසි වරදක් නැහැ. අවසාන අවුරුද්ද රුසියාෙව් ගත 
කරනවා. එහිදී ඔවුන්ට රුසියානු උපාධියක් ලබලා ෙදනවා. 
ලංකාවට ඇවිල්ලා Act 16 විභාගය කරලා ෛවද්ය ධාරාවට එකතු 
ෙවනවා; ෙසෞඛ්ය අංශයට එකතු ෙවනවා. ඒෙක් කිසිම ගැටලුවක් 

නැහැ. හැබැයි ඒ විශ්වවිද්යාලයත් එක්ක; රුසියානු ෛවද්ය 
ඇකඩමියත් එක්ක තිබුණු සම්බන්ධය පවා පසුව නතර කර දමලා, 
හිතු මනාපයට යන ගමනක් තමයි දැන් තිෙබන්ෙන්. ලංකාෙව් 
ෛවද්ය පීඨ අෙටහිම මහාචාර්යවරුන්, පීඨාධිපතිවරුන් එකතු 
ෙවලා සකස් කළ අදාළ වාර්තාව මම සභාගත* කරනවා, ගරු 
කථානායකතුමනි.  

Sir, the Joint Statement on SAITM Medical Degree 
prepared by Deans of State Medical Faculties states, I 
quote:  

“The above sequence of events makes it clear that there were many 
irregularities, if not outright deception of the public, in the manner 
in which the SAITM medical degree programme was established.”  

එය ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියා තිෙබනවා. ෙමෙහම කියන්ෙන් 
රෙම්ෂ් පතිරණ කියන පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයා ෙනොව ලංකාෙව් 
ෛවද්ය පීඨවල පීඨාධිපතිවරුන් තමයි කියන්ෙන්. ඔවුන් 
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියනවා,  I quote:  

“There has been no Gazette notification that the conditions 
stipulated by the Specified Authority in Gazette no. 1721/19 of 
2011.08.30 have been fulfilled.” 

එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමා නිකුත් කරපු ගැසට් නිෙව්දනය 
අනුව, කිසිම විෙටක SAITM ආයතනය උපාධි ලබාදීෙම් 
ආයතනයක් හැටියට පිළිගන්නා එකක් ෙනොෙවයි. ඒ නිසා ඒ 
කාරණය ෙබොෙහොම පැහැදිලියි. ඒ ගැසට් නිෙව්දනෙය් තිෙබන්ෙන් 
අඩු පාඩු සම්පූර්ණ කර ගන්න කියලා විතරයි. ඒ වාෙග්ම, එය ෙම් 
ආයතනයට උපාධි ලබා දීෙම් බලයවත් හිමි කර ෙදන ගැසට් 
නිෙව්දනයක් ෙනොෙවයි කියලාත් සඳහන් කරනවා. තවදුරටත් එහි 
කියනවා, I quote :  

“As of now, SAITM has not obtained the compliance certification 
(required under the above rule) from the specified professional 
body, which is the SLMC in the case of degrees in Medicine.”  

ගරු කථානායකතුමනි, SAITM ආයතනෙය් ඉෙගන ගන්නා 
දරුවන්ෙග් පශ්නය විසඳන්න අවශ්යයි. හැබැයි, ඒ ෙවනුෙවන් 
ලංකාෙව් ෛවද්ය අධ්යාපනෙය් ගුණාත්මකභාවය බිලි ෙදන්න 
එපා. ෙම් රෙට් හිටිය සෑම ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරෙයක්ම ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා කියලා තිෙබනවා, ෙම් රෙට් ෙසෞඛ්ය 
ෙසේවය ෙවනුෙවන් පවුල් ෙසෞඛ්ය ෙසේවිකාවෙග් ඉඳලා, ෙහද 
ෙහදියන්ෙග් ඉඳලා, අතුරු ෛවද්ය ෙසේවාවල ඉඳලා ෛවද්යවරුන් 
දක්වා කරපු අපමාණ කැප කිරීම නිසා තමයි ලංකාව, ෙමොන 
අංශෙයන් අඩු වුණත්,-  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
ෙහොඳයි. ගරු කථානායකතුමනි.  

497 498 

[ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ් පතිරණ  මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ආර්ථික සංවර්ධනය ගැන ෙමොන විධියකට  කථා කළත්, 
ලංකාෙව් ෛවද්ය ක්ෙෂේතය ෙලෝක මට්ටමට ගිහිල්ලා කියා 
ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරු, පක්ෂ විපක්ෂ සෑම ෙකෙනක්ම ෙම් ගරු 
සභාෙව් දී කියලා තිෙබනවා. එවැනි ෙලෝක මට්ටමකට ගිෙය් අෙප් 
ෙසෞඛ්ය ෙසේවාෙව් ගුණාත්මකභාවයක් තිබුණු නිසායි. 
ගුණාත්මකභාවය ආරක්ෂා වුෙණ්, විෙශේෂෙයන්ම ෛවද්ය 
අධ්යාපනෙය් තිබුණු ගුණාත්මකභාවය නිසායි. අෙප් ආණ්ඩුෙවන් 
කරපු වරදක් හැටියට ෙලොකුවට ෙමතුමන්ලා දකිනවා. ඔව්. අෙප් 
ආණ්ඩුෙවන් වැරදි වුණා. ඒක නිසා තමයි ජනාධිපතිවරණය පරාද 
ෙවලා අපට විපක්ෂයට යන්න වුෙණ්. හැබැයි, 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව අද බලයට පත් කරලා තිෙබන්ෙන්, 
කරපු වැරදි ඒ විධියට කරෙගන යන්න ෙනොෙවයි. විශ්වවිද්යාල 
ශිෂ්යෙයෝ සියලු ෙදනාම අද මහ පාෙර්. අන්තර් විශ්වවිද්යාල බල 
මණ්ඩලෙය් විශ්වවිද්යාල පජාව සියලු ෙදනා මහ පාෙර්. ඒකට 
ෙහේතුව සල්ලිවලට ෛවද්ය උපාධි විකිණීම ඔවුන්ට බලාෙගන 
ඉන්න බැහැ.  ඒක ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාල පිළිබඳ විෙරෝධයක් 
ෙනොෙවයි, ගරු කථානායකතුමනි.  ගුණාත්මකභාවෙයන් අඩු 
ෛවද්යවරෙයක් මුදලට නිෂ්පාදනය කරන එක අපි කාටවත් එකඟ 
ෙවන්න ෙනොහැකි බව ෙම්  ගරු සභාවට පකාශ කරමින්,  මෙග් 
කථාව අවසන් කරනවා.  ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා.  

ඊට පථම ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනය 
ගන්නවා ඇති.  

 
අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, 

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා [ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන්  
මහතා] මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 
தினின்  அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்  
[மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்]  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 
CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 
ADAIKKALANATHAN] took the Chair. 

 
[අ.භා. 12.05] 
 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා (පවාහන හා සිවිල් ගුවන් 
ෙසේවා නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க - ேபாக்குவரத்  மற் ம் 
சிவில் விமானச் ேசைவகள் பிரதி அைமச்சர்)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport and Civil Aviation) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෛවද්ය (සංෙශෝධන) 

පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධ විවාදෙය්දී මටත් වචන කිහිපයක් කථා 
කරන්නට අවස්ථාව ලැබීම ගැන මම සන්ෙතෝෂ වනවා. ඒ වාෙග්ම, 
විපක්ෂෙය් ඉතා දක්ෂ කථිකෙයක්ෙගන් පසුව කථා කරන්න ලැබීම 
පිළිබඳවත් මම සන්ෙතෝෂ වනවා. අෙප් රෙට් දන්ත ෛවද්ය 
පීඨෙයන් බිහිවන ෛවද්යවරු සහ විෙද්ශ විශ්වවිද්යාලවලින් 
බිහිවන ෛවද්යවරු සඳහා සීමාවාසික පුහුණුවක් ලබා දීමට 
ෛවද්ය පනත සංෙශෝධනය කිරීම සඳහායි ෙමම පනත් ෙකටුම්පත 
ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්. අෙප් රෙට් දන්ත ෛවද්ය ෙසේවය ආරම්භ 
වී තිෙබන්ෙන්, 1925 වසෙර්දීයි.  අද ෙවද්දි 2,000කට ආසන්න 
දන්ත ෛවද්යවරු පමාණයක් අෙප් රෙට් ෙසේවය කරනවා. එය 
සාමාන්යෙයන් ජනතාවෙගන් ලක්ෂයකට දන්ත ෛවද්යවරු 
20කට ආසන්න පමාණයක්. විෙශේෂෙයන්ම අප රජය බලයට පත් 
වුණාට පසුව 2017 අයවැෙයන් මිලියන 160,000කට අධික මුදලක් 
-ඒ කියන්ෙන්, ෙකෝටි 16,000කට අධික මුදලක්-  ෙසෞඛ්ය ෙසේවය 
සඳහා ෙවන් කරලා තිෙබනවා.  

මම හිතන විධියට ෙමය 2017 අය වැෙයන් ආරක්ෂක 
අමාත්යාංශය, මුදල් අමාත්යාංශය සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 
අමාත්යාංශයට පසුව වැඩිම මුදල් පමාණයක් ෙවන් කරපු 
අමාත්යාංශයයි. විෙශේෂෙයන්ම ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය පශ්න, ගැටලු 
වැඩි වශෙයන් තිෙබන අමාත්යාංශයක්. නමුත්, වර්තමාන ගරු 
ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා ඉතාමත්ම නිර්භීත ෙලස 2015 ජනවාරි 08වැනි 
දා තම ජීවිතය පරදුවට තබා තීන්දු ගත්තා වාෙග්, ඉතාමත්ම 
නිර්භීත තීන්දු ගනිමින් ෙසෞඛ්ය ෙසේවය ඉහළට ෙගන යෑම සඳහා 
කියා කරනවා. ඒ වාෙග්ම, අෙප් රෙට් ෙදෙකෝටි විසිලක්ෂයකට 
ආසන්න වන ජනතාවෙග් ෙසෞඛ්ය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ඉතා 
කාෙලෝචිත ෙයෝජනා කිහිපයක් සම්මත කර ගත්තා.  

මහාචාර්ය ෙසේනක බිබිෙල් මැතිතුමා තමන්ෙග් ජීවිතය 
පරිත්යාග කෙළේ ෙම් රෙට් ෙසෞඛ්ය ෙසේවාෙව් යම්කිසි කමෙව්දයක් 
ඇති කරන්න ගිහිල්ලයි. එතුමාට ඒක කරන්න බැරි වුණත්, 
වර්තමාන ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා බහුජාතික සමාගම් සමඟ සාකච්ඡා 
කිරීෙමන් පසුව, ඒ වාෙග්ම ඔවුන්ෙග් දැඩි බලපෑම්වලට යට ෙනොවී 
ෙම් රෙට් ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව දියුණු කිරීම සඳහා විශාල පරිශමයක් 
ෙගන අද ෙවද්දී එය මල්ඵල ගැන්වී තිෙබනවා. අෙප් රෙට් අද 
ෙවද්දී ෛවද්යවරු 22,000කට අධික සංඛ්යාවක් ඉන්නවා. ඒ 
කියන්ෙන්, ලක්ෂයකට ෛවද්යවරු 200කට ආසන්න  සංඛ්යාවක් 
ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම, ෙහදියන් 33,000ක් පමණ ඉන්නවා. ඒ 
කියන්ෙන්, ලක්ෂයකට ෙහදියන් 300කට ආසන්න සංඛ්යාවක් 
ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම, එතුමා දන්ත ෛවද්යවරෙයකු වශෙයන් 
දන්ත ෛවද්ය ෙසේවය දියුණු කිරීම සඳහා ෙම් ගන්නා කියාමාර්ගය 
අපි ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරු විධියට විෙශේෂෙයන්ම අගය 
කරන්න ඕනෑ.  

ෙමවර අය වැෙයන් ෙසෞඛ්යයට විශාල මුදල් පමාණයක් ෙවන් 
කරලා තිෙබනවා. වකුගඩු ෙරෝගය නිවාරණය සඳහාත් විශාල 
මුදලක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, ෙබෝ ෙනොෙවන ෙරෝග 
සඳහා විශාල වශෙයන් මුදල් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. අප රජය 
බලයට පත් වුණාට පස්ෙසේ ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව සම්බන්ධෙයන් මහ 
ජනතාවට හිතකර ආකාරයට ගත් තීන්දු කිහිපයක් මම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න ඕනෑ. අත්යවශ්ය ඖෂධ වර්ග 48ක 
මිල ඉතා ශීඝ ෙලස අඩු කරලා ජනතාවට ඒ අත්යවශ්ය ඖෂධ අඩු 
මිලට ගැනීම සඳහා වැඩ පිළිෙවළ සකස් කරලා තිෙබනවා. 
ෛවද්යවරුන්ට ෙවෙළඳ නාමෙයන් ඖෂධ ලිවීම තහනම් කරලා, 
ඖෂධ නාමෙයන් පමණක් නිර්ෙද්ශ කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් 
සකස් කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, ලංකාව තුළ ඖෂධ නිපදවීමට 
දැනට අවශ්ය මූලික වැඩ පිළිෙවළ සකස් කරලා තිෙබනවා. ඖෂධ 
නිපදවීම දැන් ලංකාව තුළ සිදු කරමින් යනවා. ඒ වාෙග්ම රාජ්ය 
ෙසේවකයන්ට මුළු ජීවිත කාලය පුරාවටම අගහාර ජීවිත රක්ෂණය 
ලබාදීමට ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය හරහා තීන්දු කරලා තිෙබනවා. 

පතිජීවක ඖෂධ භාවිතය අවම කිරීම සඳහා පතිපත්ති සකස් 
කිරීමක් කරලා තිෙබනවා. ලංකාෙව් සියලුම පාසල්වල සිට මීටර් 
500ක දුරක් ඇතුළත දුම් වැටි හා දුම් වැටි ආශිත නිෂ්පාදන 
විකිණීම තහනම් කරලා තිෙබනවා. සිගරැට් පැකට්ටුෙව් ෙමන් 
අනිකුත් බීඩි, සුරුට්ටු ආදී පැකට්ටුවලද රූපමය අවවාද සටහන් 
කිරීම ෙකෙරහි අවධානය ෙයොමු කරලා තිෙබනවා. ඒ කටයුත්ත 
දැනට ෙකෙරමින් පවතිනවාය කියා මා හිතනවා. පැණි බීම 
ෙබෝතල්වල අඩංගු සීනි පතිශතය සංෙක්තාත්මකව පදර්ශනය කළ 
යුතුයි කියලා නීතියක් ෙගනැල්ලා තිෙබනවා.ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග 
ව්යාප්තිය අඩු කිරීම සඳහා  විෙශේෂෙයන්ම සිගරට් පැකට්ටු තුළ 
රූපමය අවවාද සියයට 80ක පමාණයට වඩා වැඩි කරන්න එම 
සමාගම් සමඟ දැඩි සටනක ෙයදිලා තිෙබනවා. ඒ අනුව ඒ 
කටයුත්ත ෙම් වනෙකොට ඉටු කරෙගන තිෙබනවා. ජනතාවෙග් 
ෙසෞඛ්යමය තත්ත්වය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා, සිගරට්  භාවිතය 
අවම කිරීමට සිගරට්වල මිල වැඩි කළා.   

499 500 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

විෙශේෂෙයන්ම ජනවාරි මාසෙය් සිට සියලුම රුධිර පරීක්ෂණ 
කටයුතු අෙප් රජෙය් ෙරෝහල්වලින් ෙනොමිෙල් කිරීම සඳහා වැඩ 
පිළිෙවළක් සකස් කරලා තිෙබනවා. සෑම ෙපොලිස් වසමක්ම 
ආවරණය වන පරිදි "සුව සැරිය" නමින් ගිලන් රථ ෙසේවයක් 
ආරම්භ කිරීෙම් මූලික වැඩ පිළි ෙවළ එතුමා විසින් ආරම්භ කරලා 
තිෙබනවා. එතුමාෙග් නායකත්වය යටෙත් කියා කිරීම මත ෙබෝ 
ෙනොවන ෙරෝගවලින් නිදහස් වීම සම්බන්ධෙයන් අෙප් රටට 
ජාත්යන්තර සහතිකයක් හිමි ෙවලා තිෙබනවා. ආපන ශාලාවන්හිදී 
පාරිෙභෝගිකයන්හට කිරි සහ ෙත් ලබා දීෙම්දී සීනි ෙවනම ලබා 
ෙදන්න කියලා එතුමා විෙශේෂෙයන් ඉල්ලීමක් කරලා තිෙබනවා. 
 මහ ජනතාවට හිතකර ෙමවැනි තීන්දු රාශියක් ගැනීම සඳහා 
ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා පියවර ෙගන තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් අප 
එතුමාට විෙශේෂෙයන්ම සත්ුතිවන්ත වනවා. ඒ වාෙග්ම ෙපෞද්ගලික 
ෙරෝහල් නියාමනය කිරීම සඳහා විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළක් එතුමා 
සකස් කළා. ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල් නියාමනය කිරීම තුළින් 
channelling fee එක රුපියල් 2,000ක උපරිමයකට යටත් කරලා 
තිෙබනවා. අඩුම තරමින් විනාඩි  දහයක්වත් ෙරෝගිෙයකු පරීක්ෂා 
කළ යුතුයි කියන කාරණය එම නියාමනයට ඇතුළත් කරලා 
තිෙබනවා. ශල්යකර්මයකින් පසු ශල්ය ෛවද්යවරයා පැයක පමණ 
කාලයක් එම ෙරෝගියා සමඟ සිටිය යුතුයි කියන නීතියත් එතුමා 
විසින් නියාමනය කරලා තිෙබනවා.  

2017 වසෙර් අෙප් අය වැෙයන් රුධිර කාන්දු ෙපරන 
මධ්යස්ථාන 1,000ක් ඉදිකිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 6,500ක - 
රුපියල් ෙකෝටි 650ක - මුදලක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ෙමය 
ඉතාම කාෙලෝචිත ෙයෝජනාවක් විධියට මා සලකනවා. අෙප් 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ජීවත් වන පෙද්ශය ආශිතව තමයි වැඩිපුරම 
වකුගඩු ෙරෝගය තිෙබන්ෙන්. මින්ෙන්රිය පෙද්ශෙය් වකුගඩු 
ෙරෝහලක් ඉදිකිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 2,000ක් - රුපියල් 
ෙකෝටි 200ක් - ෙවන් කරලා තිෙබනවා. පිළිකා ෙරෝහල් තුනක් 
ඉදිකිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 3,000ක -රුපියල් ෙකෝටි 300ක- 
මුදලක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා.  

මෙග් ආසනය කුරුණෑගල මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයයි. ඒ 
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය දැනටමත් ජාතික ෙරෝහෙලන් 
සංවර්ධනයක් වනවා. රුපියල් මිලියන 300ක් වැය කරලා අප 
දැනට එහි වැඩ පටන්ෙගන තිෙබනවා. අනුරාධපුර, කුරුණෑගල 
සහ යාපනය ෙරෝහල් සංවර්ධනයට රුපියල් මිලියන 3,000ක් 
ෙමවර අය වැෙයන් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Deputy Minister, you have only five more 

minutes.  

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
ජංගම ආෙරෝග්යශාලා ඇති කිරීම සඳහා රුපියල් ෙකෝටි 20ක් 

ෙවන් කර තිෙබනවා. ෙහදියන් අද අෙප් රටට ඉතාම අවශ්යයි. එම 
නිසා ෙහද පුහුණු පාසල් සඳහා රුපියල් ෙකෝටි 20ක් ෙවන් කර 
තිෙබනවා. කරාපිටිය, අම්පාර සහ යාපනය වැනි පෙද්ශවල ළමා 
චිකිත්සක සංකීර්ණ ඇති කිරීම සඳහා රුපියල් ෙකෝටි 100ක් ෙවන් 
කර තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම රිජ්ෙව් ආර්යා ළමා ෙරෝහලත්, 
මහනුවර සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක විෙශේෂිත ළමා ෙරෝහලත් 
තමයි අපට ළමා ෙරෝහල් ෙලස තිෙබන්ෙන්.  

අෙප් රෙට් දැනට දරුවන් 1,000කට 9ෙදෙනක් පමණ වසර 
පහ පසු කරන්න ෙපර මිය යන තත්ත්වයක් තිෙබනවා. ෙලෝකෙය් 
නම් එම අනුපාතය 1000කට 4ක් පමණ තමයි ෙවන්ෙන්. අෙප් 
රෙට් ෙමම සංඛ්යාව අඩු කිරීම ෙකෙරහි ගරු ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා 
විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කර තිෙබනවා. ඒ අනුව දරුවන්ෙග් 
ෙසෞඛ්ය තත්ත්වය වැ ඩිදියුණු කිරීෙම් කටයුතු කරන්න රිජ්ෙව් 
ආර්යා ළමා ෙරෝහල සහ සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක විෙශේෂිත ළමා 
ෙරෝහල ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන 1,000ක්- ෙකෝටි 100ක්- 
ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මුඛ ෙරෝග පිළිබඳව විෙශේෂ 
අවධානය ෙයොමු කරලා, ඒ සඳහාත් පසු ගිය අය වැෙයන් අෙප් 
ගරු මුදල් ඇමතිතුමා රුපියල් මිලියන 50ක මුදලක් ෙවන් කර 
තිබුණා. ඒ ගත්ත විෙශේෂ තීන්දු ෙවනුෙවන් ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමාට අෙප් විෙශේෂ ස්තුතිය පුද කරනවා.  

අෙප් රෙට් ඖෂධ ශාලා 1,500කට අධික සංඛ්යාවක් 
තිෙබනවා. එම ඖෂධ ශාලා නියාමනය කිරීම සඳහා විෙශේෂ වැඩ 
පිළිෙවළක් සකස් කර තිෙබනවා. අද රජෙය් ෙරෝහලකින් 
ෙබෙහත් ගත්තාම රජය එම ෙරෝගියා ෙවනුෙවන් දරපු මුළු පිරිවැය 
 ෙකොපමණද කියා එම ෙරෝගියාට දැන ගැනීම සඳහාත් යම්කිසි වැඩ 
පිළිෙවළක් සකස් කර තිෙබනවා. මා හිතන විධියට ෙසෞඛ්ය 
ඇමතිතුමාෙග්ත් ඉල්ලීම පරිදි තමයි එය සිද්ධ කර තිෙබන්ෙන්.  

ෙමවර අය වැෙයන් ෙවන් කළ මුදල් ෙයොදවලා, අධ්යාපන 
අමාත්යාංශය විසින් සෑම දරුෙවක්ම රුපියල් ලක්ෂ ෙදකක 
රක්ෂණයකට යටත් කිරීමක් කළා. අෙප් රෙට් සාමාන්යෙයන් 
පවුල් 5,175,000ක් පමණ තමයි ඉන්ෙන්. ළමයින් 4,500,000ක් 
විතර ඉන්නවා. ඒ කියන්ෙන්, ලංකාෙව් පවුල්වලින් සියයට 80ක 
විතර පවුල්වල දරුවන් පාසල් යනවා. ඒ සෑම දරුෙවකුටම 
රුපියල් ලක්ෂ ෙදක බැගින් වූ රක්ෂණයක් ලබාදීමට අෙප් රජය 
කටයුතු කර තිෙබනවා. එම දරුෙවක් අසනීප වුණාම, ඒ දරුවා 
ෙපෞද්ගලික ෙරෝහලකින් ෙබෙහත් ගත්ෙතොත්, රුපියල් 10,000ක් 
දක්වා ඒ බිල එම රක්ෂණාවරණය මඟින් ෙගවීමට වැඩ කටයුතු 
සලසා තිෙබනවා. අෙප් ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා ඒ සඳහා 
විෙශේෂෙයන්ම අවධානය ෙයොමු කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, එම 
දරුෙවක් ෙපෞද්ගලික ආෙරෝග්යශාලාවක නවත්වලා ෙන්වාසිකව 
ෙබෙහත් ලබා දුන්ෙනොත්, ඒ දරුවාට රුපියල් ලක්ෂයක් දක්වා 
වසරකට බිල ෙගවීමටත් එම රක්ෂණාවරණෙයන් කටයුතු සලසා 
තිෙබනවා. එය ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශයත්, අධ්යාපන අමාත්යාංශයත් 
එකතු ෙවලා ගත්ත තීන්දුවක පතිඵලයක්. 

පසු ගිය අය වැෙයන් රජෙය් ෙසේවකයන් දහතුන් ලක්ෂයකට 
රුපියල් 10,000 ගණෙන් පඩි වැඩි කළා. හැබැයි, ෙමවර අය 
වැෙයන් දරුවන් ෙවනුෙවන් කියාත්මක කළ එම රක්ෂණ කමය 
නිසා අෙප් රෙට් සිටින පවුල් පණස්එක්ලක්ෂෙයන් සියයට 80කට 
පමණ, පවුල් හතළිස්ලක්ෂයක පමණ ෙදමව්පියන්ට විශාල 
සහනයක් ලැෙබනවා.  

ෙමොකද, තමන්ෙග් දරුවන්ට අසනීපයක් වුණු අවස්ථාවකදී 
ෙපෞද්ගලික ආෙරෝග්ය ශාලාවකින් ෙබෙහත් ගත්තාම රුපියල් 
10,000ක්, රුපියල් 100,000ක් වැනි මුදලක් අවුරුද්දකට ලබා දීම 
සාමාන්ය පවුලකට රුපියල් 10,000ක, රුපියල් 15,000ක වැටුපක් 
දුන්නා හා සමාන වනවා.  

ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය ඉහළ නැංවීම සඳහා ගරු ඇමතිතුමා 
කියාත්මක කරන්නා වූ ඒ නිර්භීත කියාවලිය ෙවනුෙවන් අපි 
එතුමාට විෙශේෂෙයන්ම සත්ුතිය පුද කරනවා. මා මුලින් කිව්වා 
වාෙග් එතුමා ෙම් රෙට් ෙම් ෙවනස ඇති කරන්න තම ජීවිතය 
පරදුවට තබා වැඩ ෙකරුවා වාෙග්ම, ෙම් රෙට් ජනතාව 
ෙවනුෙවන් ෙසෞඛ්ය ෙසේවය සම්බන්ධෙයන් යම් යම් තීන්දු 
ගැනීෙම්දීත් තමන්ෙග් ජීවිතය පිළිබඳව කිසිම ආශාවක් නැතිව තද 
තීන්දු ගැනීම පිළිබඳව ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා ඉතිහාසගත ෙවයි 
කියලා මා හිතනවා.   
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සාමාන්යෙයන් අෙප් රෙට් රජෙය් ආෙරෝග්ය ශාලා 610ක් 
පමණ තිෙබනවා; ෙපෞද්ගලික ආෙරෝග්ය ශාලා 215ක් පමණ 
තිෙබනවා; මධ්යම ෙබෙහත් ශාලා 475ක් පමණ තිෙබනවා. ෙම් 
රෙට් තිෙබන ආෙරෝග්ය ශාලාවලට අවශ්ය දන්ත ෛවද්යවරු බිහි 
කිරීම, අනිකුත් ෛවද්යවරු බිහි කිරීම, ෙහදියන් බිහි කිරීම, 
ෙසෞඛ්ය පරීක්ෂකවරු බිහි කිරීම ඇතුළුව එම ආෙරෝග්ය ශාලා 
සඳහා අවශ්ය සියලුම මානව සම්පත් සලසා අෙප් රෙට් ජනතාවට 
ෙහොඳ ෙසෞඛ්ය සම්පන්න ජීවිතයක් ගත කිරීමට හැකි වැඩ පිළිෙවළ 
එතුමාට ෙම් වසර කීපය තුළ ඉටු කිරීමට ශක්තිය ලැෙබ්වා! කියා 
විෙශේෂෙයන් පාර්ථනා කරමින්, අද විවාදයට ගන්නා ෛවද්ය 
( සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පතට අෙප් සහෙයෝගය ලබා ෙදන බව 
පකාශ කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
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ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகௗரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 

சட்ட லங்கைளக் ெகாண் வ வதனா ம் அவற்ைற 
அ ல்ப த் வதற்குத் தீவிரமான யற்சிகைள ேமற்ெகாள்வ 
தனா ம் மாத்திரம் ம த் வத் ைறைய ேமம்ப த்த  
ெமனக் கூறிவிட யாெதன்ேற நான் க கின்ேறன். 
இவ்வாறான சட்ட லங்கள் ம த் வத் ைறையப் 
ேபாதியள  ஒ ங்கைமத் க்ெகாள்வதற்குச் சாதகமாக 
அைம ம். என்றா ம், அத் ைறைய ேமம்ப த்த ேவண்  
மாயின் அைனத்  ம த் வர்க ம் அரச ம த் வமைனகளில் 
ேமற்ெகாள்கின்ற பணிகளின் ெசயற்றிறன்கைள அதிகாிக்கக் 
கூ ய வைகயிலான நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ள 
ேவண் ம். அரச ம த் வமைனகைளப் ெபா த்தவைரயில், 
ம த் வமைனகளின ம் பணியாற் கின்ற ம த் வர்கள ம் 
ேதைவகள் ெதாடர்பில் கூ ய அவதானம் ெச த்தப்பட்  
அைவ ர்த்தி ெசய்யப்பட ேவண் ம்.  அத் டன், மக்க க்கு 
ம த் வமைனகளா ம் ம த் வர்களா ம் ேமற்ெகாள்ளப்பட 
ேவண் ய பணிக ம் ர்த்தி ெசய்யப்படேவண் ம்.  

அேதேநரம் ம த் வர்க க்கான பற்றாக்குைற என்ப  
இன்ன ம் தீர்ந்ததாகத் ெதாியவில்ைல. ம த் வர் பற்றாக் 
குைற காரணமாக நாட் ல் 37 அரச ம த் வமைனகள் 

டப்பட் ள்ளதாக ெகௗரவ சுகாதார அைமச்சர் ைவத்திய 
கலாநிதி ராஜித ேசனாரத்ன அவர்கள் கடந்த வ டம் ஜுைல 
மாதம் கூறியி ந்தைத நான் இங்கு ஞாபகப்ப த்த வி ம்  
கின்ேறன். வடக்கு மாகாணத்ைதப் ெபா த்தவைரயில், 

ப்ப க்கும் ேமற்பட்ட ம த் வமைனக க்குப் ேபாதிய 
ம த் வர்கள் இல்லாத நிைலேய காணப்ப கின்ற . 
அேதேபான்  பல ம த் வமைனகளில் தாதியர்க க்கும் 
ஏைனய ைறசார் ஊழியர்க க்குமான பற்றாக்குைற 
காணப்ப கின்ற . கடந்த வ டம் ஒக்ேராபர் மாதம் 12ஆந் 
திகதி ெந ந்தீ  மகா வித்தியாலயத்தில் கல்வி கற்  வந்த 18 
வய ைடய லாஜினி ர ந்திரன் எ ம் மாணவி திடீெரன 
மயக்க ற்ற நிைலயில் அங்கி ந்த ம த் வமைனக்கு 
ெகாண்  ெசல்லப்பட்  அங்ேக ம த் வர் இல்லாத நிைலயில் 
அங்கி ந்த பயிற்றப்படாத பணியாளர்களால் உாிய ேநாய் 
இனங்காணப்படாம ம் த தவிகள் எ ம் வழங்கத் 
ெதாியாம ம் பாிதாபகரமாக இறந்த சம்பவம் இடம் 
ெபற் ள்ள . ம த் வமைனகள் இ ந் ம் ேபாதிய 
ம த் வர்கள், தாதியர்கள், பணியாளர்கள், ெபௗதிக வளங்கள் 
என்பன இல்லாத காரணத்தால் ெந ந்தீவில் மட் மல்ல, இந்த 
நாட் ன் பல பின்தங்கிய பகுதிகளில் எத்தைனேயா மனித 
உயிர்கள் அன்றாடம் பாிதாபகரமாக இறப்ைபத் ேத க் 
ெகாண் க்கின்றன. எனேவ, சட்ட லங்கைளக்ெகாண்  

வ கின்ற ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் இந்த நாட் ன் இலவச 
ம த் வ ேசைவையக் காப்பதற்கும் அதன் லமான உயாிய 
பயைன எம  மக்க க்கு வழங்குவதற்கும் ஏற்ற 
நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ள ேவண் ெமன நான் இந்தச் 
சந்தர்ப்பத்தில் வ த்திக் கூற வி ம் கின்ேறன்.  

வடக்கு மாகாணத்தி ள்ள ம த் வ நிைலயங்களில் 
நாட் ல் அசாதாரண சூழல் நிலவிய காலந்ெதாட்  இன்  
வைரயில் 820 கீழ்நிைலப் பணியாளர்கள் எவ்வித ெகா ப் 
பன க ம் ெபறாமல் கடைமயாற்றி வ கின்றனர். 
இவர்களில் அப்பணிக க்குத் தகுதியானவர்க ம் இ க் 
கிறார்கள்; தகுதி குைறந்தவர்க ம் இ க்கிறார்கள். 
இப்பணியாளர்கள  ேசைவக்காலத்ைதக் கவனத்திற்ெகாண்  
இவர்களில் தகுதியானவர்க க்கு நிரந்தர நியமனங்கைள 
வழங்குமா ம் தகுதி குைறந்தவர்க க்கு அத்தகுதிைய 
அவர்கள் எட் ம்வைரயில் ஒ  விேசட ஏற்பாடாக குறிப்பிட்ட 
கால அவகாசம் ெகா த்  அவர்கைள ம் நிரந்தரமாக்குமா ம் 
நான் இந்தச் சைபயில் ஏற்ெகனேவ பல தடைவகள் 
வ த்தியி ந்ேதன். அந்தக் ேகாாிக்ைகைய நான் இன் ம்  
இச்சைபயிேல ன்ைவப்ப டன், ெகளரவ சுகாதார அைமச்சர் 
அவர்கள் இ  ெதாடர்பில் சாதகமாகப் பாிசீ த்  நடவ க்ைக 
ெய க்க ேவண் ெமன ம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ேம ம், வடக்கு மாகாணத்தில் தாதியர்க க்கான பற்றாக் 
குைற மிக அதிகமாகக் காணப்ப கின்ற . அங்கு கல்விப் 
ெபா த் தராதர உயர் தரத்தில் விஞ்ஞானப் பிாிவில் சித்தி 
யைடேவார் குைறவாகக் காணப்ப ம் நிைலயில், கல்விப் 
ெபா த் தராதர சாதாரண தரப் பாீட்ைசயில் விஞ்ஞான ம் 
கட்டாய பாடம் என்பதால், உயர் தரத்தில் விஞ்ஞானப் பிாி  
தவிர்ந்த ேவ  பிாி களில் கல்வி கற் த் திறைமச்சித்தி 
ெபற்றவர்க க்குத் தாதியர் பயிற்சிகைள வழங்கி ஒ  
தற்கா க ஏற்பாடாக அவர்கைள ம் அப்பணியில் 
இைணத் க்ெகாள்வ  பய ள்ளதாக அைம ெமன்ற என  
க த்ைத இங்கு ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன். அத் டன், 
தனியார் ைற தாதியர் பணியில் ஈ பட் ப்ேபா க்கும் அரச 
தாதியர்க க்கான பாீட்ைசகளில் ேதாற்றக்கூ ய 
வாய்ப் கைள ஏற்ப த்தி அதில் சித்தியைடேவா க்கு அரச 
ம த் வமைனகளில் நிரந்தர நியமனங்கைள வழங்குவதற் 
கான வாய்ப் கள் குறித் ம் ஆராய்ந்  பார்க்குமா  
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

இலவச ம த் வ ேசைவைய எம  மக்க க்ெகன ேம ம் 
இலகுப த் வதற்காக ம் ெபா வாக அரச ம த் வ 
மைனகளில் காணப்ப கின்ற ெநாிசல்கைளப் ேபாக்குவதற் 
காக ம் ஆரம்பகட்டப் பாீட்சார்த்த யற்சியாகச் சில கிராம 
ேசைவயாளர் பிாி கைள இனங்கண் , அங்குள்ள மக்கள் 
ெதாைகக்ேகற்ப 2 அல்ல  3 கிராம ேசைவயாளர் பிாி கைள 
இைணத்  ஒவ்ெவா  ம த் வ இல்லத்ைத உ வாக்குவ  
ெதாடர்பில் அவதானம் ெச த்தேவண் ம். அதற்கான ஒ  
திட்டத்ைத இங்கு நான் ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன்.  

குறிப்பாக, இந்த ம த் வ இல்லமான  நன்கு 
பயிற்றப்பட்ட ஒ  தாதியைரக் ெகாண் க்க ேவண் ம். 
அத் டன், அதன்கீழ் வ கின்ற கிராம ேசைவயாளர் 
பிாி களில் வசிக்கின்ற மக்களின் சுகாதாரம் ெதாடர்பான 
அறிக்ைககள் அங்கு கணினிமயப்ப த்தப்பட்  ைவக்கப் 
பட் த்தல் ேவண் ம். அங்கு வ ம் ேநாயாளர்கள  
ேநாய்கள் இனங்காணப்பட் , அ ெதாடர்பில் சிகிச்ைச 
ெப வதற்கு அவர்கைள உாிய ம த் வமைனக க்கு 
அ ப்பிைவக்கக் கூ ய வைகயில் அங்கு பணிகள் இடம்ெபற 
ேவண் ம். இதற்கு ேமலதிகமாக குறிப்பிட்ட சில ம த் வ 
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இல்லங்கைள இைணத்த வைகயில் ஒ  ம த் வாின் 
நடமா ம் ேசைவ மற் ம் ஏற்ெகனேவ பாிசீ க்கப்பட்ட 
அப்பகுதி ேநாயாளர் க க்கு ம ந் கைள வழங்குதல் ேபான்ற 
ெசயற்பா க ம் இடம்ெபற ேவண் ம். இவ்வாறானேதார் 
ஏற்பா  ேமற்ெகாள்ளப்ப மானால், ேநாயாளர்கள் பல்ேவ  
சிரமங்கைளத் தவிர்த் க்ெகாள்ள ம் கால மற் ம் பண 
விரயங்கைளத்  தவிர்த் க்ெகாள்ள ம் அரச ம த் வ 
மைனகளில் ஏற்ப ம் கூட்ட ெநாிசல்கள், மற் ம் ண் 
தாமதங்கைளத் தவிர்த் க்ெகாள்ள ம் சிறந்த ம த் வ 
ேசைவையப்  ெபற ம் இய மாக இ க்குெமன 
நம் கின்ேறன்.  

இன்ைறய உலகில் அபிவி த்தியைடந்த நா களி ந்  
ெப ம்பாலான ேநாயாளர்கள் ம த் வத் ேதைவக க்காக 
அபிவி த்தியைடந் வ ம் நா கைள ேநாக்கிப் பைட 
ெய த்  வ கின்ற ஒ  நிைல ன்ேனறிக்ெகாண்  வ கிற . 
உல்லாச ம த் வத் ைறெயனக் கூறப்ப கின்ற இந்த 

ைறைமயான  ம த் வத் ைற சார்ந்த பல்ேவ  
பிரச்சிைனக க்கு நல்லெதா  தீர்வாக அைமந்  வ வைத ம் 
காணக்கூ யதாக இ க்கிற . பல ெவளிநாட்டவர்கள் 
ம த் வத் ேதைவக க்காக இலங்ைகைய ேநாக்கி ம் வ ைக 
த வதால் இத் ைறைய நாம் மிக ம் வ ள்ளதாகக் 
கட் ெய ப்ப ேவண் ம். இதன் லமாக எம  ம த் வத் 

ைறைய ேம ம் அபிவி த்தி ெசய் ெகாள்வதற்கும் 
பாாியளவில் அந்நியச் ெசலாவணிைய ஈட் க்ெகாள்வதற்கும் 
இய மாக இ க்குெமன்பைத இங்கு ெதாிவித் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.  

எம  நாட் ல் அண்ைமயில் க்கியமான 48 ம ந்  
வைககளின் விைலகள் குைறக்கப்பட் ள்ளன. அந்த வைகயில் 
இந்த யற்சிைய ன்ென த் ள்ள ன்னாள் சுகாதார 
அைமச்ச ம் இன்ைறய ஜனாதிபதி மான ேமதகு 
ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்க க்கும் ெகளரவ பிரதமர் 
ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்க க்கும் சுகாதார அைமச்சர் 
ெகளரவ ராஜித ேசனாரத்ன அவர்க க்கும் எம  மக்கள் 
சார்பாக என  நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். இந்த 
விைலக்குைறப்  ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட காலத்தில் ேசனக்க 
பிபிேல ெகாள்ைக அ ல்ப த்தப்பட்டதாக விளம்பரங்கள் 
ெவளிவந்தி ந்தன. ேசனக்க பிபிேலயின் ெகாள்ைககைள நாம் 

ைமயாகச் ெசயற்ப த்த ன்வரேவண் ம். அதாவ , 
"இலங்ைகக்குத்  ேதைவயான ம ந் கள் இனங்காணப்படல் 
ேவண் ம்; அந்த ம ந்  வைககைள இறக்குமதி ெசய் ம் 

ப்ெபா ப் ம் அரசினால் மட் ேம நிைறேவற்றப்பட 
ேவண் ம்; இறக்குமதியிைன நி த் ம் ேநாக்குடன் ப ப் 
ப யாக நாட் ள் ம ந்  வைககைள உற்பத்தி ெசய்வைத 
வி த்தி ெசய்வதற்கு நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட 
ேவண் ம்" என்பனேவ அவர  ெகாள்ைககளாகும். எனேவ, 
இந்தக் ெகாள்ைககள் ைமயாகச் ெசயற்ப த்தப்ப  
மானால் இந்த நா ம் மக்க ம் நிைறயேவ பயனைடயக்கூ ம் 
என்பைதத் ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.   

அேதேநரம், தாதியர்கள், ம ந்தகர்கள், ஆய் கூட மற் ம் 
இயன் ைற ம த் வக் கற்ைககள் சார்ந்த ஒ  தனியான 

ைறைய யாழ். பல்கைலக்கழகத்தில் அைமப்பதற்கும் நாட் ல் 
திேயார்கள  நலன் க தி அவர்க க்கான தனியானெதா  

ம த் வமைனைய உ வாக்குவதற்கும் யாழ்ப்பாணத்தில் 
சி வர்க க்கான ஒ  தனியான ம த் வமைனைய 
உ வாக்குவதற்கும் உாிய நடவ க்ைககள் குறித்  

ஆரா மா  ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கைளக் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். அத் டன் தி விபத் க்கள் ஏற்ப  
கின்ற நிைலயில் விபத் க க்குள்ளாகின்ற நபர்கைள 
ம த் வமைனகளில் ேசர்ப்பதற்கு அங்கு கூ கின்ற மக்கள் 
எவ ேம ன்வராத ஒ  நிைலேய ெபா வாக எம  நாட் ல் 
காணப்ப கின்ற . சட்டம், ஒ ங்குகள் ெதாடர்பில் 
ஏற்ப கின்ற சிக்கல்கைள மனதிற்ெகாண்ேட பலர் இவ் 
வாறான சந்தர்ப்பங்களில் விபத் க்குள் ளாகின்றவர்க க்கு 
உதவ ன்வராத நிைலைம காணப்ப கின்ற .  எனேவ, 
இவ்வாறான நிைலைய அகற்றத்தக்க வைகயில் 
ஏற்பாெடான்ைறக் ெகாள்ைகயாக வகுக்க உாிய நடவ க்ைக 
எ க்கும்ப ம் தற்ேபா  அதிகாித்  வ கின்ற பல்ேவ  
ேநாய்கள் ெதாடர்பிலான ஒ ங்கைமக்கப்பட்ட விழிப் 

ணர் ச் ெசயற்றிட்டங்கைள ேம ம் ன்ென க்குமா ம் 
கூ யவைரயில் இவ்வாறான ேநாய்கள் மற் ம் 
அவற்றி ந்  பா காப் ப் ெப தல் ெதாடர்பிலான பாடத் 
திட்டங்கைள எம  பாடசாைலப் பாட ல்களில் ஒவ்ெவா  
தரங்க க்கும் ஏற்றவைகயில் இைணத் க்ெகாள் மா ம் 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கைளக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

எம  நாட் ல் தற்ேபா  அதிகாித்  வ கின்ற நீாிழி  
ேநாய் ெதாடர்பில் ெபா  மக்க க்கு விழிப் ணர் கைள 
ஏற்ப த் ம் ேநாக்கில் ஒவ்ெவா  வ ட ம் நவம்பர் மாதம் 
14ஆம் திகதி உலக நீாிழி  தினம் அ ஷ் க்கப்பட்  
வ கின்ற .  இதைன நவம்பர் மாதம் 14ஆம் திகதி தல் ஒ  
வார காலத்திற்கு அ ஷ் ப்பதற்கான ஏற்பா கைள ேமற் 
ெகாள்வதற்கு உத மா  ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கைளக் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 

ேம ம், மனித ேநய ள்ளவ ம் தமிழ் மக்களின் 
நியாயமான ேகாாிக்ைககைள இன்  ஏற் க்ெகாள்பவ ம் 
அைமச்சரைவப் ேபச்சாள மான ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் 
இங்ேக இ க்கின்றார். எனேவ, அவர் ன்னிைலயில் நான் 
ேகாாிக்ைகெயான்ைற ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன். 
அதாவ , தமிழ் மக்கள் தங்கள  நீண்டகால உாிைமப் 
ேபாராட்டத்தில் பலைத ம் பலைர ம் இழந் ள்ளார்கள். 
அதன் ெவளிப்பாடாகக் கடந்த நான்கு தினங்களாக வ னியா 
மாவட்டத்தில் காணாமற்ேபாேனார் ெதாடர்பில் தீர்  ேவண்  
அவர்கள  உற கள் உண்ணாவிரதம் இ க்கின்றார்கள். 
இந்த உாிைமப் ேபாராட்டத்தில் நா ம் பலைத ம் பலைர ம் 
இழந்தி க்கின்ேறன். அந்தவைகயில், அந்த மக்கள  
உணர் கைளப் ாிந் ெகாள்ளக்கூ யதாக, அவர்கள  
கவைலைய உணர்ந் ெகாள்ளக்கூ யதாக இ க்கின்ற . 
கடந்த காலங்களில் மாறிமாறி வந்த அரசுகள் பல 
ஆைணக்கு க்கைள ம் விசாரைணக் கு க்கைள ம் 

ன்ைவத்  விசாரைணகைள நடத்தின. ஆனால், அவற்றின் 
ெப ேப கள் ச்சியமாக ம் நம்பிக்ைகயற்றைவயாக ேம 
இ ந்தன. எனேவ, ெபா ப் ள்ள அரெசன்ற வைகயில் இந்த 
அரசு சகலைத ம் பாசீலைனயில் எ த் க்ெகாண் , 
உண்ணாவிரமி க்கின்ற இந்த மக்களின் ேபாராட்டம் 
ெதாடராதவைகயில், அந்த மக்க ைடய நீண்டகாலக் 
ேகாாிக்ைகையப் ர்த்தி ெசய்கின்ற வைகயில் ெசயற்பட 
ேவண் ெமன்  ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கைளக் ேகட் க் 
ெகாண் , சந்தர்ப்பம் வழங்கியைமக்கு நன்றிையத் ெதாிவித் , 
விைடெப கின்ேறன்.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
நன்றி.  சைப 1.00 மணிவைர இைடநி த்தப்ப கின்ற .   
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[ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා  මහතා] 
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රැසව්ීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, අ.භා. 
1.00ට නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමාෙග් සභාපතිත්වෙයන් නැවත 
පවත්වන ලදී. 

அதன்ப , அமர்  பி.ப. 1.00   மணிவைர இைடநி த்தப்பட்  
மீண் ந் ெதாடங்கிற் . கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 
தைலைம வகித்தார்கள்.   

Sitting accordingly suspended till 1.00  p.m. and then resumed, 
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  in the Chair. 

 
[අ.භා. 1.00] 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු නි ෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 

හැටියට අෙප් රෙට් පරමාධිපත්ය තිෙබන්ෙන් ජනතාව මතයි.  
ජනතාව අත ඇති ඒ බලය  කියාත්මක කිරීම සඳහා එක් එක් 
මැතිවරණවලදී යම් කණ්ඩායමකට පවරනවා.  ෙම් රාජ්ය 
යන්තණය කියාත්මක කිරීමට ජනතාව විසින් වසර පෙහන් පහට 
ආණ්ඩු පත් කරනවා. එෙසේ පත් කරලා තමන්ෙග් කටයුතු ඒ රාජ්ය 
යන්තණය හරහා සිද්ධ ෙවයි කියලා ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා.  

විෙශේෂෙයන් රටක ෙසෞඛ්ය සහ අධ්යාපනය රජය මඟින් 
ෙමෙහයවිය යුත්ෙත් ජනතාවට එහි පතිලාභ සාධාරණව ෙබදීම 
තහවුරු කිරීම සඳහායි. රජෙයන්  නැතිව ෙමය ෙපෞද්ගලික ෙහෝ 
ෙවන යම් කමෙව්දයන් හරහා කියාත්මක වීම තුළින් ඒ 
සාධාරණත්වය අෙප්ක්ෂා කළ ෙනොහැකියි. ඒ නිසා තමයි, අෙප් 
රෙට් විතරක් ෙනොෙවයි ෙලෝක පරිමාණෙයන්ම ෙසෞඛ්ය හා 
අධ්යාපනය රජය මඟින් ෙමෙහය විය යුතුය කියන බරපතළ 
මතවාදයක්, සංවාදයක්, එය කියාවට නඟා ගැනීම සඳහා වුණු 
අරගළයක් පවතින්ෙන්. ඒ නිසාමයි ෙම් ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතයට 
අදාළව විෙශේෂෙයන් ෛවද්ය අධ්යාපනය පිළිබඳව  ෛවද්ය ආඥා 
පනතක් සකස් වන්ෙන්ත්, ඒ ආඥා පනෙත් හැටියට ෙම් ෛවද්ය 
අධ්යාපනය නියාමනය කිරීම සඳහා ෛවද්ය සභාවක් පත් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්ත්.  

අෙප් වර්තමාන ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති 
ෙම් ෛවද්ය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පෙතහි සාධනීය ලක්ෂණ 
ගණනාවක් අපි දකිනවා. ඇත්තටම දන්ත ෛවද්ය ක්ෙෂේතෙය් 
කාලයක් තිස්ෙසේ තිබුණු අඩු පාඩුවක් තමයි ෙම් හරහා නිවැරදි 
වන්ෙන්. දන්ත ෛවද්ය ක්ෙෂේතයට ෙව්වා, අෙනකුත් ෛවද්ය 
ක්ෙෂේතයන්ට ෙව්වා යම් ෙකෙනක් ඇතුළත් වීෙම්දී ඒ අධ්යාපනය 
නියාමනය කිරීම අතිශය වැදගත් කාර්ය භාරයක්. ෙමොකද, ෙම් 
ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව සැපෙයන්ෙන් ජනතාවට නිසා. ඒ නිසාම අෙප් 
රෙට් බරපතළ අඩුවක්ව පැවැති ෙම් කාරණය පිළිබඳව පසු ගිය 
වසර 10කට ආසන්න කාලයක් තුළ දන්ත ෛවද්යවරුන් අතරත් 
ෙපොදුෙව් ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය තුළත්  සාකච්ඡා ෙවමින් තිබුණා. 
එකක් තමයි දන්ත ෛවද්ය අධ්යාපනය වසර හතෙර් සිට පහ දක්වා 
වන පාඨමාලාවක් බවට පත් කිරීම.  

ඒ වාෙග්ම ඔවුන්ට තමන්ෙග් ෛවද්ය අධ්යාපනය තුළ ලැෙබන 
පුහුණුවට අමතරව වසරක පමණ යම් විධිමත් සීමාවාසික 
පුහුණුවක් ලබා දීම. ෙම් සංෙශෝධනය හරහා කියාත්මක වන්ෙන් ඒ 
කරුණයි. දන්ත ෛවද්ය නිලධාරින්ට ෙලෝක පරිමාණෙයන්, 
ජාත්යන්තර මට්ටෙමන් පිළිගැනීමක් ලැෙබන්නත්, ඒ වාෙග්ම 
ඔවුන්ෙග් විෂය ක්ෙෂේතය පුළුල් කර ගන්නත්, ඒ හරහා විවිධ  
පශච්ාත් උපාධි නිර්මාණය කර ගන්නත්, ක්ෙෂේතෙය් පවතින යම් 
වැටුප් විෂමතාවන් ඉවත් කර ගන්නත් ෙම් හරහා අවස්ථාව 
ලැෙබනවා. ඒ නිසා පමාද ෙවලා ෙහෝ ෙමවැනි ආකාරෙය් 
සංෙශෝධනයක් ඉදිරිපත් කිරීම ගැන අපි සතුටු ෙවනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. දන්ත ෛවද්ය ෙසේවාව යම් අකාරයකට 
විධිමත් කිරීම සඳහා, එහි ගුණාත්මක තත්ත්වය උසස් කිරීම සඳහා 
ඇමතිවරයා පියවරක් ගත් ෙවලාෙව් ෙම් ක්ෙෂේතෙය් පවතින 
අඩුපාඩු කිහිපයක් පිළිබඳව එතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න මා 
කැමැතියි.  අෙප් රෙට් කාලයක් තිස්ෙසේ ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය 
වර්ධනය වුණු ආකාරයට, ව්යාප්ත වුණු ආකාරයට අනුව දකුණු 
ආසියාෙව් පමණක් ෙනොෙවයි, ෙම් ආසියානු කලාපය සමඟත්, 
අපට ඕනෑ නම් ෙලෝකය සමඟත් සන්සන්දනය කරන්න පුළුවන්, 
අෙප් ෙසෞඛ්ය දර්ශක යම් පමාණයක ඉහළ මට්ටමක පවතිනවාය 
කියලා. අෙප් ආර්ථික තත්ත්වයට අනුව ෙනොෙවයි, අෙප් ෙසෞඛ්ය 
දර්ශක පිහිටා තිෙබන්ෙන්. එයට දශක ගණනාවක් තිස්ෙසේ රාජ්ය 
මැදිහත් වීෙම් ගුණය, පමාණය බලපා තිෙබනවා. සමස්තයක් 
හැටියට ෙසෞඛ්ය දර්ශක ෙමෙහම ඉදිරිෙයන් සිටියාට, මුඛ ෙසෞඛ්ය 
සම්බන්ධෙයන් තිෙබන දර්ශකවලදී අපි ඊට වඩා යම්කිසි පහළ 
මට්ටමක තමයි ඉන්ෙන්.  

විෙශේෂෙයන්ම මුඛ ෙසෞඛ්ය ෙරෝගවලට පතිකාර කිරීෙම් අංශය 
යම් ආකාරයකට ව්යාප්ත ෙවලා තිබුණාට, මුඛ ෙසෞඛ්ය ෙරෝග 
නිවාරණය සඳහා, එය වැළැක්වීම සඳහා තිෙබන යන්තණය 
එතරම් ශක්තිමත් නැහැ. ෙසෞඛ්ය ෛවද්ය නිලධාරි ෙකොට්ඨාස 
මට්ටමින්, පවුල් ෙසෞඛ්ය ෙසේවිකාවන් මට්ටමින් යම් ෙරෝග 
නිවාරණ වැඩ පිළිෙවළක් ඉදිරියට ෙගන ගියත්, ෙම් ආයතනයට 
අනුබද්ධව ෙහෝ මුඛ ෙසෞඛ්ය ෙරෝග වැළැක්වීම සඳහා වන වැඩ 
පිළිෙවළක් තවමත් පමාණවත් මට්ටමින් ආරම්භ කරලා නැහැ. 
අවශ්යතාවක් හැටියට දැන් ඒ පශන්ය පැන නැඟී තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රෙට් පිළිකා ෙරෝගවලින් මිය යන 
සංඛ්යාව දිහා බැලුවාම, මුඛ පිළිකාවලින් දිනකට තුන්ෙදෙනක් මිය 
යනවා. ඒ වාෙග්ම  බාබුල්, මාෙවෝ වැනි පුවක් ආශිත නිෂ්පාදන 
ඉන්දියාෙවන් ෙම් රටට ෙගෙනනවා. අෙප් ෛවද්ය රෙම්ෂ් පතිරණ 
මන්තීතුමාත් ෙම් සම්බන්ධෙයන් කථා කරනවා මා අහෙගන 
සිටියා. එම දව්ය අෙප් රෙට් පාසල් දරුවන්, තරුණයන්, කීඩකයන් 
අතර ව්යාප්ත වීම නිසා දැන් පූර්ව මුඛ පිළිකා තත්ත්වයන් 
වර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා. 

දන්ත ෙසෞඛ්ය  සායනවලට පැමිෙණන ෙබොෙහෝ  අයට  පූර්ව 
පිළිකා  තත්ත්වයන් තිෙබන  බව ෙසොයා ෙගන  තිෙබනවා. එම 
නිසා   ෙම් ෙරෝග නිවාරණ අංශය  ශක්තිමත් කිරීම වැදගත්ය කියා 
අපි  හිතනවා. දන්ත ෙසඛ්ය ෙසේවය වර්ධනය කිරිෙම්දී මීට වඩා 
වැඩි පමාණයක්  දන්ත ෛවද්ය නිලධාරින් වුවමනා ෙවයි. නමුත් 
ෙම් ෙවලාෙව් ගරු ඇමතිතුමාත් පිළිගන්නවා ඇති, දන්ත 
චිකිත්සකයන් - dental techniciansලා - පුහුණු කිරීම සඳහා අපට 
තිෙබන්ෙන් ඉතා මන්දගාමී යාන්තණයක් බව.   

අෙනකුත්  රසායනාගාර ශිල්පින්,  නැත්නම් ෙසෞඛ්ය  ක්ෂ්තයට 
සම්බන්ධ තාක්ෂණ ශිල්පින් පුරුදු කිරීමට ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය 
මැදිහත් වුණාට තවමත් දන්ත ෛවද්ය පීඨය හරහා තමයි ෙම් පුරුදු 
කිරිම සිද්ධ ෙවන්ෙන්. එම නිසා වසරකට ෙදෙදෙනකුට වඩා පුරුදු 
කරන්නට බැහැ. දැනටමත් කෙෂේතෙය් හැටියට තිස් ෙදෙනකුෙග්  
පමණ  වුවමනාවක්  තිෙබන බව කියනවා. එම නිසා ෙම් dental 
techniciansලා පුහුණු කිරීමත් අෙනක් ක්ෙෂේතයන්   වාෙග්  
ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය හරහා සිද්ධ කර ගන්නට පුළුවන් නම් මීට  
වඩා වැඩි පමාණයක් ෙම් ක්ෙෂේතයට  එකතු කර ගන්නට පුළුවන් 
ෙවයි කියා අපි හිතනවා. 

අද දින ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෛවද්ය (සංෙශෝධන ) පනත් 
ෙකටුම්පත සම්මත වුණාට පසුව යම් තාක්ෂණික  ගැටලුවක් පැන 
නඟින්නට පුළුවන්. දැනට සම්පූර්ණ ලියාපදිංචිය සහිත දන්ත 
ෛවද්ය උපාධිධාරීන් 180ක්  පමණ ඉන්නවා. ෙම් අලුත් නීතිය 
යටෙත්  ඔවුන් අන්තර්ගහණය කර ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන  
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කාරණය මතු ෙවන්නට පුළුවන්. එය එතරම්  අමාරු  නැහැ. විසඳා 
ගන්නට පුළුවන් පශ්නයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. දන්ත 
ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව පැත්ෙතන්   කාලයක් තිස්ෙසේ පැවැති අඩු පාඩුවක් 
ෙම් ෙමොෙහොෙත් ෙහෝ නිවැරදි කර ගන්නට ලැබීම ගැන අපි සතුටු 
ෙවනවා.  

ෙමම සංෙශෝධන පනත් ෙකටුම්පත හරහාත් ශත්තිමත් කර 
තිෙබන්ෙන් අෙප් රෙට් ෛවද්ය අධ්යාපනය නියාමනය කිරීම සඳහා 
තිෙබන ශී ලංකා ෛවද්ය සභාවයි. ෙම් ෛවද්ය සභාවට   
ගුණාත්මකභාවෙයන් වැඩි,  පුහුණුව වැඩි උපාධිධාරින් ලියාපදිංචි 
කර ගැනීම සඳහා අවස්ථාවක් ලැෙබනවා. ෙම්ක අතිශය වැදගත්. 
රටකට ෛවද්ය සභාවක් වුවමනා වන්ෙන් නැහැ, රජයක් 
සම්පූර්ණෙයන් ජනතාවෙග් පැත්ෙත් ඉඳගනිමින්  සමස්ත ෙසෞඛ්ය 
ෙසේවාව සපයනවා නම්. නමුත් ෙලෝකෙය්ම ආණ්ඩු විසින් ඒ කාර්ය 
කිරීෙම්දී සිදුෙවන අඩුපාඩුකම් මඟ හරින්න, ඒ ක්ෙෂේතෙය් 
ගුණාත්මකභාවය පවත්වා ෙගන යාම සඳහා තමයි ෛවද්ය 
සභාවන් ෙලෝකෙය් ආරම්භ කර තිෙබන්ෙන්.  කියුබාව, උතුරු 
ෙකොරියාව වැනි රටවල්වලින් ෙනොෙවයි; ෙලෝකෙය් සමාජවාදී 
රටවල්වලින් ෙනොෙවයි, එංගලන්තය වැනි රටවල්  පවා ආදර්ශයට 
ගත්තත්  ඒවාෙය්  ෛවද්ය සභා ඉතා  ශක්ති සම්පන්නව පවතිනවා. 
එම නිසා එංගලන්ත ෛවද්ය සභාව ඔවුන් විසින්ම හඳුන්වා 
ෙදන්ෙන්, “We are not here to protect doctors - their interests 
are protected by others. Our job is to protect the public.”  
යනුෙවනුයි. ඔවුන් ඉන්ෙන් ෛවද්යවරුන්ෙග් ෙහෝ ෛවද්ය 
ක්ෙෂේතෙය්  අයෙග් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරන්න ෙනොෙවයි. ඒ 
සඳහා වෘත්තිය සමිති ඉන්නවා.  නමුත් ෙම් ෛවද්ය සභාව ෙයොමු 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් තනිකරම ජනතාවෙග් අවශ්යතාවන් ඉෂ්ට 
කරන්නයි. තවදුරටත්  ඔවුන් කියනවා, “We are independent of 
government and the medical profession and accountable to 
Parliament.” කියලා. අපි ෙම් ආණ්ඩුවට ෙහෝ ෛවද්ය 
වෘත්තිකයන්ට ෙහෝ ෙනොෙවයි වගකියන්ෙන්, ඔවුන්  ස්වාධීනව 
ඉන්නවා, අපි වග කියන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුවටයි කියලා කියනවා.  
පාර්ලිෙම්න්තුවට වග කියන ජනතාවෙග් අයිතිවාසිකම් ෙවනුෙවන් 
ෙපනී සිටින ඉතාමත්  ශක්තිමත් ෛවද්ය සභාවක්  එංගලන්තෙය් 
කියාත්මක ෙවනවා.  දැන්   ඔවුන් ඒ ශක්තිෙයන් සෑහීමකට පත් 
වන්ෙන්ත් නැහැ. 2008 අවුරුද්ෙද් ෙපබරවාරි මාසෙය්  
එංගලන්තෙය් ෛවද්ය පශ්චාත් උපාධි  ආයතනය හා පුහුණු  
කිරීෙම් මණ්ඩලය - Postgraduate Medical Education and 
Training Board - යම් කිසි සමීක්ෂණයක් කරන්න, එෙසේ 
නැත්නම්  ඔවු න්ෙග් අඩුපාඩු පිළිබඳව වාර්තා කිරීම සඳහා 
මහාචාර්ය ෙජෝන් ටුක්ෙග් මූලිකත්වෙයන්  කමිටුවක් පත් කළා. 

එහිදී ඔහු හඳුනා ගත් ෙද් තමයි, ෛවද්ය ක්ෙෂේතයට යම් 
ෙකෙනකු ඇතුළුවීෙම් ඉඳලා විශාම ගැනීම දක්වා ෛවද්ය 
අධ්යාපනෙය් අඛණ්ඩතාව එක ආයතනයක් මඟින් නියාමනය විය 
යුතුයි කියලා. ඉතාමත් ශක්තිමත් ෛවද්ය සභාවක් තිෙබන 
එංගලන්තෙය් පවා ක්ෙෂේතයට ඇතුළුවීෙම් සිට විශාම ගැනීම දක්වා 
ෛවද්ය අධ්යාපනෙය් අඛණ්ඩ භාවය ආරක්ෂා කර ගැනීෙම් අඩු 
පාඩුවක් තිබුණා. එම නිසා තමයි ඔවුන් ෙයෝජනා කරන්ෙන් 
මහාචාර්ය ටුක්ෙග් වාර්තාවට අනුව ෛවද්ය පශ්චාත් උපාධි 
අධ්යාපනය හා පුහුණු කිරීෙම් මණ්ඩලයත්, ෛවද්ය සභාවත් 
ඒකාබද්ධ ෙවන්න ඕනෑ කියලා. 2008 ෙපබරවාරි මාසෙය් තමයි 
ඔවුන් ෙම් වාර්තාව එවකට රාජ්ය ෙසෞඛ්ය ෙල්කම්වරයාව සිටි 
ඇලන් ෙජොන්සන්ට භාර ෙදන්ෙන්.  

2010 අෙපේල් මාසෙය් ඉඳලා එය කියාත්මකයි. ඒ කියන්ෙන් 
ජනතාවෙග් ෙසෞඛ්ය පැත්ෙතන් හිතන ෙකොට ෙම් ආයතන දුර්වල 
කිරීම ෙනොෙවයි කාර්ය භාරය බවට පත් විය යුත්ෙත් තවදුරටත් 

ෙම් ආයතන ශක්තිමත් කිරීමයි. ෙම් ආයතනවලට පිටින් තිෙබන 
පශ්චාත් උපාධි ආයතන පවා ෙමයට අන්තර්ගහණය කර ගනිමින් 
ෙමම ආයතන ජනතාව ෙවනුෙවන් ශක්තිමත් කිරීමට තමයි ඔවුන් 
කැප ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

ෙමෙහම තිබියදී දැන් දන්ත ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව විධිමත් 
කරන්නට, එහි ගුණාත්මක භාවය වැඩි කිරීම සඳහා ශී ලංකා 
ෛවද්ය සභාවත් උපෙයෝගී කරෙගන එක පැත්තකින් කටයුතු 
කරෙගන යන අතරම ආණ්ඩුව අෙනක් පැත්ෙතන් සර්වාංග 
ෙසෞඛ්ය දුර්වල කරන ආකාරෙය්, ශී ලංකා ෛවද්ය සභාව 
paralyse කරන ආකාරෙය් තීන්දු ගනිමින් යනවා. එම නිසා 
විෙශේෂෙයන් ෙම් ෙවලාෙව්දී මම ෙසෞඛ්ය අමාත්යවරයාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරන්නට කැමැතියි දැන් දිගින් දිගටම 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ සාකච්ඡාවට බඳුන් ෙවන මාලෙබ් SAITM 
ආයතනය පිළිබඳව. ෙමොකද, ෙම් වංචාව ගැන අපි 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙහළිදරවු කරලා තිෙබනවා. අපට ෙපෞද්ගලික 
ෛවද්ය අධ්යාපනය සහ ෙපෞද්ගලික අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් විවිධ 
ෙද්ශපාලන මතවාද තිෙබන්නට පුළුවන්. ඒ පිළිබඳව විවාද 
කරන්නට අපි සූදානම්. නමුත් ෙම් නිශ්චිත ආයතනය -මාලෙබ් 
හදලා තිෙබන SAITM කියන ආයතනය- තනිකර වංචනික 
ආයතනයක්. එය මුල සිටම වංචාෙවන් තමයි ඉසස්රහාට ගිහින් 
තිෙබන්ෙන්.  

මා ළඟ තිෙබනවා, 2016 ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් 02ෙවනි දා 
"ලක්බිම" ඉරිදා සංගහය. ෙමයට අනුව, රසිකා ෙහේමමාලි නමැති 
මාධ්යෙව්දිනිය විසින් SAITM ආයතනෙය් අධිපති ෛවද්ය 
ෙනවිල් පනාන්දු සම්මුඛ සාකච්ඡාවට ලක් කරනවා. එහිදී 
ඔහුෙගන් අහනවා, " ආෙයෝජන මණ්ඩල අනුමැතිය ලබාෙදනවිට 
කියනවා ෙසෞඛ්ය ෛවද්ය විද්යාව ඉගැන්වීම කරනවා නම් ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යාංශෙයන් අනුමැතිය ලබාගත යුතුයි කියලා. ඒ අනුමැතිය 
ලබාෙගනද තිෙයන්ෙන්?" කියලා. ඔහු කියනවා "ඔව්" කියලා.  

ඊළඟට, අහනවා, "නමුත් 2013.04.05. වැනි දින ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යාංශය අනුමැතිය ලබා ෙනොදුන් බවට ලිපියක් ඉදිරිපත්කර 
තිෙබනවා ෙන්ද?" කියලා. "නිහාල් ජයතිලක ෙමොනවාවත් 
දන්ෙන් නැහැ. -එතුමා එතෙකොට ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්- 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහත්මයා ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරයාව සිටි 
කාලෙය් සයිටම් එක අනුමත කරලා ලිපියක් දීලා තිෙබනවා" 
කියලා පිළිතුරු ෙදනවා. 

ෙම් ෙනවිල් පනාන්දු මහත්මයා කියනවා, ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මහත්මයා ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරයාව සිටි කාලෙය් ඔහු විසින් 
ලිපියක් දීලා තිෙබනවා කියලා.  

ඊළඟට මාධ්යෙව්දිනිය අහනවා, "ඒ ලිපිෙය් ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මහත්මයාද අත්සන් කරලා ති ෙයන්ෙන්?" කියලා. ඔහු 
කියනවා, "ඔව්" කියලා. "සාමාන්යෙයන් අනුමත කිරීමක් 
කරනෙකොට අමාත්යාංශ ෙල්කම්වරයා ෙන්ද ඒ අනුමැතිය ෙදන්න 
ඕන? " කියලා අහනවා.  "නෑ ෙම්ක ඇමතිතුමාමයි ෙදන්ෙන්. ඒක 
ඇමතිතුමා ෙග් වැරැද්දක් එෙහමනම්. මෙග් වැරැද්දක් ෙනෙමයි." 
කියලා ඔහු පිළිතුරු ෙදනවා. 

අෙප් වර්තමාන ජනාධිපතිවරයා ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරයාව සිටි 
කාලෙය් ෙම් මාලෙබ් SAITM ආයතනය සඳහා ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යාංශෙයන් අනුමැතිය ලබා දුන්නා කියලා කියනවා. 
සාමාන්යෙයන් ෙමවැනි  ලිපියක් ෙදන විට අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්වරයායි ෙදන්ෙන්. ඒ බව දැනෙගන තමයි මාධ්යෙව්දිනිය 
අහන්ෙන්. ෙල්කම්වරයා ෙනොෙවයි ඇමතිවරයාම දුන්ෙන් කියලා 
ෙම් ෙනවිල් පනාන්දු මහත්මයා කියනවා.  
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නමුත් මෙග් ළඟ තිෙබනවා ශී ලංකා ආෙයෝජන මණ්ඩලෙය් 
සභාපතිවරයා, එවකට සභාපති සහ අධ්යක්ෂ  ෙජනරාල්වරයා 
හැටියට කටයුතු කළ ෙජ්.ඩී. බණ්ඩාරනායක විසින් නිකුත් කරන 
ලද ලිපියක්. ඔහු පැහැදිලිව කියනවා, ආෙයෝජන මණ්ඩලෙයන් 
අනුමැතිය ඉල්ලීෙම්දී ෙම් ආයතනය ෛවද්ය උපාධිය පිරිනැමීම 
සඳහා ඉල්ලීමක්වත් කෙළේ නැහැ කියලා.  

ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය් 2013.04.05  දිනැති ලිපිෙය් ෙමෙසේ 
සඳහන් ෙවනවා:  

“I was instructed by the Hon. Minister to inform you that he did not 
issue any letter in writing or otherwise or grant any approval to the 
effect of carrying out a Medical faculty as SAITM and to award 
Medical Degrees in Sri Lanka.” 

"ෛවද්ය උපාධිය ලබාදීම සඳහා කිසිදු ලිපියක් ෙහෝ අවසරයක් 
ෙහෝ අනුමැතියක් තමන් විසින් ෙම් SAITM ආයතනයට ලබා 
දුන්ෙන් නැහැ" කියලා ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්වරයා 
ඇමතිවරයාෙග් උපෙදස් සහිතව, -එවකට ඇමති ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මහත්මයා- ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියලා තිබියදී තමයි 
ෙනවිල් පනාන්දු මහත්මයා ෙම් පත්තරයට පට්ටපල් අමූලික 
ෙබොරු ෙබ්ගල් ඇද බාන්ෙන්.  

කනගාටුවට කරුණ  ෙමයයි. අෙප් රෙට් ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය 
ෙහෝ ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලය ෙම් වන ෙතක් ෙම් ෙබොරුව 
නිවැරදි කරන්නට කටයුතු කරලා නැහැ, අඩු තරමින් තමන්ෙග් 
ආත්ම  ගරුත්වය තියා ගන්නටවත්. ඉත්තෑපාෙන් හාමුදුරුෙවෝ එක 
රැස්වීමකදී ජනාධිපතිතුමාට විවිධ ෙචෝදනා එල්ල කරන විට එතුමා 
පසිද්ධිෙය්ම තමන් කැබිනට් මණ්ඩ ලෙය්දී හැසිරුණු ආකාරය ගැන 
මම අහවල් තීන්දුවට විරුද්ධ වුණා, මම අහවල් තීන්දුවට විරුද්ධ 
වුණා. මම නිසා තමයි ඒක විසි කරන්න වුෙණ්" කියලා කිව්වා.  

හැබැයි, ෙමවැනි බරපතළ ෙබොරුවක්, ෙචෝදනාවක් SAITM 
එෙක් අධිපතිවරයා එල්ල කර තිෙබද්දී එය නිවැරදි කරන්න 
කටයුතු කර නැහැ. අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමාෙග් ලිපිය අනුව 
ෙපෙනනවා, ඇමතිවරයා ඒ සම්බන්ධව අනුමැතිය දීලා නැති බව.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. දැන් ෙම් ආයතනය කියන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි මීට දවස් 
ෙදකකට කලින් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී විවාද කළා මහ බැංකු 
බැඳුම්කර වංචාව පිළිබඳව. එම මහ බැංකු බැඳුම්කරෙය් වංචාවක් 
වුණා කියලා ඔප්පු කරන්න පුළුවන් ෙලොකුම සාක්ෂිය තමයි, ඒකට 
සම්බන්ධ පර්ෙපචුවල් ෙටෂරීස් සමාගම  ලබා ගත්ත අධික ලාභය. 
ඔවුන් 2015 ජනවාරි - මාර්තු අතර රුපියල් මිලියන 959ක් උපයා 
ෙගන තිෙබනවා. 2016 අෙපේල් - සැප්තැම්බර් වන ෙකොට ලාභය 
රුපියල් මිලියන 6,815 දක්වා වැඩි කර ෙගන තිෙබනවා. අධික 
ලාභයක්.  

අෙනකුත් ආයතන, අෙනකුත් පාථමික ගනු-ෙදනුකරුවන් 
බංෙකොෙලොත් ෙවද්දී, ඔවුන්ෙග් ආදායම සියයට 13කින් පමණ 
ඉතාම සුළු පතිශතයකින් ඉහළ යද්දි, පර්ෙපචුවල් ෙටෂරීස් සමාගම 
විතරක් අධික ලාභයක් ගන්නවා. ඒ වාෙග් තමයි ෙම් මාලෙබ් 
SAITM ආයතනය. ඔවුන් විසින්ම ශී ලංකා ෛවද්ය සභාවට ලබා 
ෙදන ලද ෙතොරතුරු පදනම් කර ෙගන හදපු වාර්තාව අනුව 
SAITM ආයතනෙය් 2012 ලාභය රුපියල් මිලියන 372යි. එය 
2014 වන ෙකොට රුපියල් මිලියන 1,265 දක්වා වැඩි කර ෙගන 
තිෙබනවා. රුපියල් මිලියන 372, වසර ෙදකකට අඩු කාලයක් 
තුළදී රුපියල් මිලියන 1,265 දක්වා තුන්ගුණයකට වඩා වැඩි කර 
ෙගන තිෙබනවා. ඔවුන් කර්මාන්තශාලාවක් ආරම්භ කරලා, රබර් 
කිරි එකතු කරලා, රබර් නිෂ්පාදනය කරලා, ඒවා පිට රට පටවලා 
ලාභ ලැබුවා ෙනොෙවයි. එෙහම නැත්නම් ඛනිජ සම්පත් ආශිත 

කර්මාන්තයක් කරලා ලාභ ලැබුවා ෙනොෙවයි. ෙම් අෙප් රෙට් 
උසස් අධ්යාපනයක් ලබා ගන්න අවස්ථාව නැති, එෙහත් ඒ සඳහා 
යම් කැමැත්තක් තිෙබන ෙදමව්පියන්ෙග්ත් දරුවන්ෙග්ත් අභිලාෂය 
පාවිච්චි කරලා, ලාභ ලබන ආයතනයක් හදා ෙගන තිෙබනවා. ඒ 
ඔවුන්ෙග් අරමුණ ලාභයම නිසා. මම හිතන හැටියට 2016 වන 
ෙකොට මීට වඩා අධික ලාභයක් ලබා ෙගන ඇති. ෙමොකද, 
අවුරුද්දකට කණ්ඩායම් ෙදකක් බඳවා ගන්නවා. අෙප් එක 
විශ්වවිද්යාලයකටවත් එෙහම කරන්න බැහැ.  

දැන් කණ්ඩායම් 12කට ආසන්න පමාණයක් ඉන්නවා. 
ෙමෙහම දරුෙවෝ බඳවා ෙගන ඔවුන් අධික ලාභයක් ලබා 
ගන්නවා. ලාභ ලබා ගැනීෙම් අරමුණින් ෙමොකද කරලා 
තිෙබන්ෙන්? අෙප් රෙට් ෙමවැනි ආයතන ආරම්භ කරන්න අවසර 
ගන්න ඕනෑ. නමුත්, ඒ හැම තැනටම ෙබොරු කරලායි තිෙබන්ෙන්. 
ශී ලංකා ආෙයෝජන මණ්ඩලයට ෙබොරු කරලා තිෙබනවා.                   
ශී ලංකා ෛවද්ය සභාවට ෙබොරු කරලා තිෙබනවා. ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යාංශයට ෙබොරු කරලා තිෙබනවා. UGC එෙක් අනුමැතිය 
ෙකොෙහොම ගත්තාද කියලා අපි දන්ෙන් නැහැ. ෙම් හැම තැනින්ම 
රිංග රිංග ගිය ෙමවැනි ආයතනයකට තමයි ෙම් අද නීත්යනුකූල 
භාවය ලබා ගන්න යන්ෙන්. ඒකට ශී ලංකා ෛවද්ය සභාව විරුද්ධ 
ෙවද්දි, පසු ගිය කාලෙය් කරපු වැෙඩ් තමයි ෛවද්ය සභාව දුර්වල 
කිරීම සඳහා උත්සාහ කිරීම. එවැනි උත්සාහයක් තිබුණා. සමහර 
අවස්ථාවල එය පුද්ගල පහර දීම් දක්වා දුර දිග ගියා. අපට මතකයි 
2011 අවුරුද්ෙද් ශී ලංකා ෛවද්ය සභාෙව් ෙල්කම් හැටියට Dr. 
N.J. Nonis  ඉන්න කාලෙය් ඔහුට ෙමොරටුෙව්දී පහර දුන්නා. ශී 
ලංකා ෛවද්ය සභාෙව් සාමාජිකෙයක් වූ Dr. Lalantha 
Ranasingheෙග් ෙගදරට ෙබෝම්බ ගැහුවා. බලපෑම් නිසා ෛවද්ය 
සභාෙව් සභාපතිවරෙයකුට හා සභාපතිනියකට හදිසිෙය් ඉල්ලා අස් 
ෙවන්න සිදු වුණා. දැනුත් අපි දන්නවා, මහාචාර්ය කාෙලෝ 
ෙෆොන්ෙසේකා ඉතාම අමාරුෙවන් තමන්ෙග් ස්ථාවරය දරමිනුයි 
ෛවද්ය සභාෙව් ඉන්ෙන් කියලා. ඒකට බලපෑම් තිෙබනවා. හිටපු 
ෙසෞඛ්ය අමාත්ය එස්.බී. දිසානායක මැතිතුමා පසිද්ධිෙය් කිව්වා, 
"තමන්ෙග් ෙම් තීන්දුවට එෙරහි වනවා නම් ෛවද්ය සභාව 
විසුරුවා හරිනවා" කියලා. රටකට ෛවද්ය සභාවක් ඕනෑ 
කරන්ෙන්,-  

 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
එතුමා තමයි - [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ඔව්. ගරු එස්.බී. දිසානායක ඇමතිවරයා පසිද්ධිෙය් කිව්වා.  
 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
මහාචාර්ය කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකා මහත්තයාට කිසි අමාරුවක් 

නැහැ. මම තව මාස හයකට එතුමාෙග් ෙසේවා කාලය දීර්ඝත් කර 
තිෙබනවා. ෙසේවා කාලය දීර්ඝ කරන්න බැහැ. නමුත්, දීර්ඝ කළා.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
( மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙසේවා කාලය දීර්ඝ කලාටම වැඩක් නැහැ. ශී 

ලංකා ෛවද්ය සභාෙව් ස්ථාවරයට පයින් ගහලා, - [බාධා කිරීම්] 
ෛවද්ය සභාව ඉන්න තීන්දුව හරි. දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා ෛවද්ය 
සභාෙව් තීන්දුව අනුව කියාත්මක වනවා නම්, ෛවද්ය සභාව ෙම් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

වන ෙකොට වාර්තා කීයක් නිකුත් කරලා තිෙබනවාද? ෛවද්ය 
සභාව "ෙම් ආයතනය පිළිගන්න බැහැ," කියලා විටින් විට ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් වාර්තා නිකුත් කරලා තිෙබනවා. පසු ගිය 
සැප්තැම්බර් මාසෙය්ත් වාර්තාවක් නිකුත් කළා. ඒෙකත් කියනවා, 
"SAITM ආයතනය පිළිගන්න බැහැ" කියලා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ෙමොනවාද තිෙබන කරුණු? කරුණු තුනයි ෙන් තිෙබන්ෙන්. 

එකක්, Public Health එක. ෙදවැනි එක, Forensic Medicine. 
තුන්වැනි එක, clinical facilities නැහැයි කියන එක. Public 
Health and Forensic Medicine  කියන එකට උසාවිෙයන් 
තීන්දුවක් දුන්නා, ඒවා උගන්වන්න කියලා. දැන් කඩුෙවල MOH 
එෙකත්, Avissawella Base Hospital එෙකත්  Forensic 
Medicine උගන්වනවා. ඒ ආචාර්යවරුන්ට මිනි ඔළුත් යැව්වා. 
නමුත් ඒ කට්ටිය දිගටම උගන්වනවා. දැන් තිෙබන්ෙන් සායනික 
පහසුකම් පිළිබඳ පශ්නය පමණයි.  ඇඳන් 1,000කින් සමන්විත 
අංගසම්පූර්ණ ෙරෝහලක් තිෙබනවා; patientsලා ඉන්ෙන් 180යි; 
clinical facilities නැහැ. ඒක වැරදියි. ඒෙගොල්ෙලෝ ඒක තමයි 
ෙයෝජනා කරලා තිෙබන්ෙන්, ඒක ආණ්ඩුවට ලබා ෙදනවා කියලා. 
මහාචාර්ය කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකා මහත්තයාෙගන් අහන්න ඒකට 
ෛවද්ය සභාෙව් අදහස ෙමොකක්ද කියලා. මම ඕවාට මැදිහත් 
ෙවලා නැහැ. මහාචාර්ය කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකා මහත්තයාෙගන් 
අහන්න, "මම අද වන තුරු ඒ ගැන කථා කරලා තිෙබනවාද, අඩු 
ගණෙන් telephone call  එකක්වත් දුන්නාද?" කියලා. මමත් 
කියනවා, standards තිෙබන්න ඕනෑ කියලා. හැබැයි, 
තමුන්නාන්ෙසේලා වාෙග් මම කියන්ෙන් නැහැ, ෙපෞද්ගලික 
ෛවද්ය විද්යාල අවශ්ය නැහැයි කියලා. මම ඒ ළමයින්ව 
බංග්ලාෙද්ශයට යවන්ෙන් නැහැ; තුට්ටු ෙදෙක් විශ්වවිද්යාලවලට 
ගිහිල්ලා ඉෙගන ගන්න යවන්ෙන් නැහැ.  

ෙලෝකෙය් කිසිම තත්ත්වයක් නැති විශ්වවිද්යාලවලින් ඉෙගන 
ෙගන එනවා. ඒ ෙගොල්ලන් Act 16 exam එක කළාට පස්ෙසේ 
ෛවද්ය උපාධිය ෙදනවා. නමුත්, ලංකාෙව් උපාධිය ගන්න කියලා 
තුට්ටු ෙදෙක් ෛවද්ය උපාධියක් ලබා දීමට මමත් එකඟ නැහැ. 
ඒක standardize කරන්න ඕනෑ.  ඒ තිෙබන තත්ත්වය ගැනත් 
සාකච්ඡා කරලා ඒ කටයුතු කරන්න ඕනෑ. පීඨාධිපතිවරු ලිපියක් 
එව්වා. පීඨාධිපතිවරු ඔක්ෙකෝම මාත් එක්ක කථා කළා. ඒ 
ෙගොල්ලන් ඉන්ෙන්ත් ඒ ස්ථාවරෙය් තමයි. ඒ ෙගොල්ලන් 
කියන්ෙන් නැහැ, ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාල එපා කියලා.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙලෝකෙය් තුට්ටු ෙදෙක් ආයතනවලින් 

ෛවද්ය උපාධිය අරෙගන එනවා නම්, උපාධි පිළිගන්නා 
ආයතනවල ලැයිස්තුව යාවත්කාලීන කරන එක ෛවද්ය සභාෙව් 
කාර්ය භාරයක්. දැන් ඒක ඔවුන් කරමින් ඉන්නවා. මනිපාල් 
විශ්වවිද්යාලෙය් පශ්නයක් ඇවිල්ලා තිෙබනවා. අවුරුදු 
හතරහමාෙරන් degree එක අරෙගන ෙමහාට ඇවිල්ලා ෙමෙහේ 
ලියා පදිංචි ෙවන එක ගැන පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙකොෙහොම 
වුණත්, ෛවද්ය සභාව දිගින් දිගටම ෙම් කරුණ මතු කරද්දී 
ආණ්ඩුව පැත්ෙතන් එන්ෙන් ෛවද්ය සභාව ශක්තිමත් කරන තීන්දු 
ෙනොෙවයි ෙන්. ඔබතුමා ඒක පිළිගන්නවා ඇති. අධ්යාපනය හා 
මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා ව 
අනුකමිටුවක් පත් කරලා ෙම් SAITM එක ගැන වාර්තාවක් 
දැම්මා.  එහි කරුණු ෙපළ ගස්වලා තිෙබනවා. "රෙට් 

ෛවද්යවරුන්ෙග් හිඟය නිසා අෙප් රටට අවශ්ය ෛවද්යවරු 
නිර්මාණය කර ගන්න කඩිනමින් ෙමවැනි ආයතන දමන්න ඕනෑ" 
කියලා. ෙම්  වාර්තාව දැම්මාට පස්ෙසේ ෙම් වාර්තාව අධ්යයනය 
කරලා 2017 ජනවාරි මාසෙය් 23වැනි දා රුහුණු විශ්වවිද්යාලෙය් 
ෛවද්ය පීඨෙය් පීඨ මණ්ඩලය ජනවාරි 20වැනි දා විෙශේෂ පීඨ 
මණ්ඩල සාකච්ඡාවක් කැඳවලා ඔවුන්ෙග් නිරීක්ෂණ ලියලා 
තිෙබනවා. ඒ නිරීක්ෂණ කිසිවක් සැලකිල්ලට ගන්ෙන් නැහැ. 
රුහුණු විශ්වවිද්යාලෙය් උපකුලපති මහාචාර්ය ගාමිණී 
ෙසේනානායක මහතාෙග් අනුමැතිය සහිතව එහි ෛවද්ය පීඨෙය් 
පීඨාධිපති මහාචාර්ය සරත් ෙල්කම්වසම් මහතා ඉදිරිපත් කරනවා, 
ෙම් වාර්තාව සම්බන්ධෙයන් ඔවුන්ෙග් නිරීක්ෂණ. කිසිෙසේත්ම 
ෙමවැනි ආයතනයකට ෙම් නීත්යනුකූලභාවය ලබා දීම ෙහෝ 
එෙහම නැත්නම් ශී ලංකා ෛවද්ය සභාව දුර්වල ෙවන 
ආකාරෙයන් ෙවනත් ආයතන පිහිටුවීමට සම්පූර්ණෙයන් 
විෙරෝධය පකාශ කරලා තිෙබනවා. ෙමෙහම ෙද්වල්  තිෙබද්දී 
තමයි ආණ්ඩුව පැත්ෙතන් දිගින් දිගටම අවධානය ෙයොමු 
ෙවන්ෙන් ෙම් SAITM එක නීත්යනුකූල කිරීම පිළිබඳව.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඇත්තටම අෙප් රෙට් ෛවද්ය 
අධ්යාපනය ෙහෝ නිදහස් අධ්යාපනය ශක්තිමත් කරන්න ආණ්ඩුව 
පසු ගිය කාලෙය් කියාමාර්ග අනුගමනය කරලා තිෙබනවාද? ෙම් 
දවස් ෙදකකට කලින් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අෙප් බිමල් රත්නායක 
මන්තීවරයා එක් එක් විශ්වවිද්යාලවල තිෙබන පුරප්පාඩු සංඛ්යාව 
පිළිබඳව පශ්නයක් ඇහුවා. ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්යාලෙය් ෛවද්ය 
පීඨෙය් පමණක් ආචාර්යවරු 156ක් ඉන්න ඕනෑ. පුරප්පාඩු 
තිෙබනවා 26ක්. ෙකොළඹ විශ්වවිද්යාලෙය් ෛවද්ය පීඨෙය් 
ආචාර්යවරු 175ක් ඉන්න ඕනෑ. පුරප්පාඩු තිෙබනවා 32ක්. රජෙය් 
ෛවද්ය පීඨ ශක්තිමත් කරන්න ඕනෑ. ෛවද්ය පීඨවලින් ඉහළම 
ලකුණු ලබා ෙගන උපාධිය අරෙගන pass out ෙවන අය ෙම්වාට 
ඉල්ලුම් ෙනොකර ඉන්නවා ෙනොෙවයි. ෙකොළඹ සහ ජයවර්ධනපුර 
විශ්වවිද්යාලවල ෛවද්ය පීඨවලත් තත්ත්වය ෙමෙහම නම් රජරට 
එෙහම නැත්නම් ඊට දුර ඈත තිෙබන විශ්වවිද්යාලවල ෛවද්ය 
පීඨවල තත්ත්වය ෙකබඳුද?  

ඊළඟ පශ්නවලින් ඒවාෙය් සංඛ්යා ෙල්ඛන ටික 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගන්වා ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
ෙමන්න ෙමෙහම රාජ්ය ෛවද්ය පීඨ දැනුත් දුර්වල ෙවමින් 
තිෙබද්දී  -ඒවාෙය් ඉටු කළ යුතු මූලිකම කාර්ය භාරය බවට පත් 
ෙවලා තිෙබන අවශ්ය ආචාර්යවරු පමාණය බඳවා ෙනොෙගන 
තිබියදී- ආණ්ඩුෙව් සම්පූර්ණ මැදිහත් වීම තිෙබන්ෙන් SAITM 
ආයතනය නීත්යනුකූල කර ගන්න. මම ඒකයි මුලිනුත් කිව්ෙව්. 
ෛවද්ය අධ්යාපනය ෙපෞද්ගලීකරණය කිරීම හා නිදහස් 
අධ්යාපනයට තිෙබන තැන පිළිබඳව අපට ෙවනත් ෙද්ශපාලන 
මතවාදයක් තිෙබ්. හැබැයි, ෙම් SAITM ආයතනය ෙමතරම් 
වංචාවක් කරලා, ආණ්ඩුව සම්පූර්ණෙයන් ෙනොමඟ යවලා, ෙබොරු 
කරලා, ඒ ෙදමව්පිෙයෝ ෙනොමඟ යවලා, ෙබොරු කරලා තිෙබද්දීත් 
ඔවුන්ව ආරක්ෂා කරනවා.   

සමහරු කියනවා, "අෙප් රෙට් දරුෙවෝ ෙන්. ඇතුළත් 
කරන්න" කියලා. හැබැයි, මතක තියා ගන්න. ශී ලංකා ෛවද්ය 
සභාව දිගින් දිගටම ෙම් ගැන කරුණු කියලා තිෙබනවා. අද 
පත්තෙර්ත් දාලා තිෙබනවා. "මහජනයා  ෙවත නිකුත් කරනු ලබන 
නිෙව්දනයයි" කියලා ඔවුන් දිගින් දිගටම අනතුරු අඟවලා 
තිෙබනවා, ඒවාෙය් තිෙබන නීත්යනුකූල ෙනොවනභාවය පිළිබඳව. 
"ෛවද්ය සභාෙව් ලියාපදිංචි නැහැ." කියන එක පිළිබඳව ඔවුන් 
අනතුරු අඟවලා තිෙබනවා. 

ෙමහි ඉන්ෙන් ශිෂ්යයන් 1,000කට අඩු පමාණයක්. අෙප් රෙට් 
රජෙය් ෛවද්ය පීඨ අෙට් ඉෙගන ගන්නා දරුවන් 6,000ක් විතර 
දැන් දින 100ක් තිස්ෙසේ පාරට බැහැලා සත්යගහ කරනවා; සති 
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ෙදකකට තුනකට ආසන්න කාලයක් තිස්ෙසේ පන්ති වර්ජනය 
කරනවා. ෛවද්යවරුන් විටින් විට උද්ෙඝෝෂණය කරනවා, ෙම්ෙක් 
තිෙබන ආදීනව පිළිබඳව විශ්වවිද්යාල ආචාර්යවරු ෙපන්වා 
ෙදනවා, ශී ලංකා ෛවද්ය සභාව මීට විරුද්ධව පකාශ නිකුත් 
කරනවා. එෙහම තිෙබද්දී ආණ්ඩුව හිතුමෙත් අත්තෙනෝමතික 
තීන්දුවක් අරෙගන ෛවද්ය අධ්යාපනය ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්න 
යනවා.    

ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමනි,  ඔබතුමාෙග් ඉතිහාසය ගත්ෙතොත්  
ඔබතුමා මහාචාර්ය කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකා සමඟ එක ෙව්දිකාෙව් 
සිටිමින් රාගම උතුරු ෙකොළඹ ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලයට 
එෙරහිව සටන් කරපු ෙකෙනක්. එහි ඉඩම රජයට අයත්. ඒ අනුව 
ඒක ෙමච්චරම පුද්ගලිකත් නැහැ. ඔබතුමා එෙහම තීන්දු අරෙගන 
අරගළ කරපු - සටන් කරපු - උතුරු ෙකොළඹ ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය 
විද්යාලය වසා දැමීමට දායකත්වය දක්වපු ෙකෙනක්.   ෙකෙසේ 
ෙහෝ ආණ්ඩුව නඩු තීන්දුවකින්  හරි  ෙමොෙකන් හරි එකකින් 
සයිටම් ආයතනය නීත්යනුකූල කරගත්ෙතොත්   ෙසෞඛ්ය 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් කාලෙය් තමයි ෙම්ක පටන් ගත්තා 
ෙවන්ෙන්.   

ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා ෙසෞඛ්ය ඇමති ෙවලා හිටපු 
කාලෙය් ෙහෝ,  ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න මහතාෙග් කාලෙය් ෙහෝ, පී. 
දයාරත්න මහතාෙග් කාලෙය් ෙහෝ කියලා එතුමන්ලා ෙනොෙවයි, 
ඉතිහාසගත වන්ෙන්. ඒ කාලවල පටන්ගත්තා ෙවන්න පුළුවන්. 
හැබැයි, ඉතිහාසගත ෙවන්ෙන් (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න 
මහතාෙග් කාලෙය් තමයි ඉස්ෙසල්ලාම  ෙම් රෙට් ෙම් වාෙග් ෙහොර 
වංචනික ආයතනයක් ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලයක් බවට පත් 
වුෙණ් කියලායි.  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස මහත්තයා ෙසෞඛ්ය ඇමති 

කාලෙය් කියලා- [බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
( மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
මෙග් කාලෙය් නම් කවදාවත් එෙහම ෙවන්ෙන් නැහැ. අෙප් 

කාලෙය් ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසායි මම කියන්ෙන් ඒක 
ඔබතුමාටත් ෙහොඳ නැහැ. මම කියන්ෙන් රෙට්ම විශ්වවිද්යාල 
පජාවෙගන්, අධ්යාපනඥයන්ෙගන්, ෛවද්ය ක්ෙෂේතෙයන් ෙම් 
විධියට දැඩි ඉල්ලීමක් තිෙබද්දී ෙම් ආයතනය වසා දමන්න කටයුතු 
කරන්න කියලායි.  අපි දන්නවා, සමහර විට ආණ්ඩුව හිතාෙගන 
ඉන්නවා ඇති ෙම් ආයතනය වැහුෙවොත් අෙප් රටට ආෙයෝජනයන් 
එ න එකක් නැහැ කියලා. සමහර විට බයක් තිෙබනවා ඇති 
ආෙයෝජකයන්ට ෙවන බලපෑම් එයි කියලා. අෙප් රටට 
ආෙයෝජකයන් එනවා නම් ඒවි. හැබැයි, මතක තියා ගන්න,  අපි 
හිතාෙගන ඉන්නවා නම් එංගලන්තෙය් තිෙයන්නා වාෙග්, 
ඇෙමරිකාෙව් තිෙයන්නා වාෙග්, ඕස්ෙට්ලියාෙව් තිෙයන්නා වාෙග් 
ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාල අෙප් රෙට් ඇති ෙවයි කියලා එෙහම 
ෙවන්ෙන් නැහැ.  ඉන්දියාෙව්, බංග්ලාෙද්ශෙය් තිෙබන්නා වාෙග් 
ලාභ ලබා ගැනීමම අරමුණු කරෙගන ඒ ෙවනුෙවන්ම  ෙමෙහයවන 
ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාල, ෛවද්ය උපාධි කඩ මිසක් අර කිවූ 
තත්ත්වය ඇති ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද,  දියුණු ධනපති රටවල  
එවැනි ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාල කිහිපයක් ෙහෝ පවත්වාෙගන 
යනවා නම් යන්ෙන් ලාභ ලැබීෙම් අරමුණකට වඩා ෙවනස් 
අරමුණුවලිනුයි. සමහර විට ඒවා පල්ලිෙයන් ෙහෝ ෙවනත් 
භාරකාර මණ්ඩල වැනි ගුණාත්මක තත්ත්වයන් යටෙත්යි 
පවත්වාෙගන යන්ෙන්. මා ඉස්ෙසල්ලා කිව්වා වාෙග් ෛවද්ය 
සභාව එපා කියද්දී ඇතුළු වූ දරුවන්ෙගන් අවුරුදු ෙදකක් ඇතුළතදී 

රුපියල් මිලියන 1,265ක් වාෙග් ලාභයක් ෙම් ෙනවිල් පනාන්දු 
මහතා උපයා ගත්තා නම් ෙම් වාෙග් තව කී ෙදෙනක් එයි ද? ඒ 
නිසා ෙම් දක්වන සැලකිල්ල ෙදස බැලුවාම මට නම් ෙපෙනන්ෙන් 
අර්ජුන් ඇෙලෝසියස්ට දක්වන සැලකිල්ලම ආණ්ඩුව ෙනවිල් 
පනාන්දු මහතාටත් දක්වනවා කියලායි. ඔබතුමා අර්ජුන් 
ඇෙලෝසියස්ට විරුද්ධයි; ෙනවිල් පනාන්දුට පක්ෂයි. ෙම් 
ෙමොකක්ද? ෙම්ක ෙවන්න බැහැ ෙන්. ෙම් දරුවන්ෙග් අධ්යාපනය. 
මහ බැංකු ගනු-ෙදනුෙව්දී පර්ෙපචුවල් ෙටෂරීස් ආයතනයට 
විරුද්ධව ඔබතුමා ඉන්නවා. හැබැයි, ඒ වාෙග්ම අධ්යාපනය 
විකුණා ලාභයක් ගත්ත ෙනවිල් පනාන්දු මහතා ෙවනුෙවන් ෙපනී 
සිටිනවා වාෙග් තමයි අපට ෙපෙනන්ෙන්.  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ඔබතුමා කියන කාරණයම තමයි ෙනවිල් පනාන්දුත් 

කියන්ෙන්. ඒකයි මට ෙවලා තිෙබන පශ්නය. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
( மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ෙම් කියන කථා මම දැක්කා ෙන්. ෙම් පට්ටපල් අසත්ය කියලා 

තිෙබන්ෙන්.  ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන් ශී 
ලංකා ෛවද්ය සභාව  දුර්වල කරන්න කිසිෙසේත් ඉඩ දිය යුතු නැහැ. 
එය විවිධ තර්ජනවලින් ෙහෝ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඇමතිවරුන්ෙග් 
කථාබහ වලින් ෙහෝ නැත්නම් ශාරීරික තර්ජනවලින් ෙහෝ විවිධ 
නීති අණපනත් මඟින් ෙහෝ දුර්වල කළ යුතු නැහැ. ශී ලංකා 
ෛවද්ය සභාව තවදුරටත් ශක්තිමත් කළ යුතුයි. ඒ ශක්තිමත් 
කිරීෙම් වාසිය සැලෙසන්ෙන් අෙප් රෙට් ජනතාවට. ඒ නිසා ශී 
ලංකා ෛවද්ය සභාව සම්බන්ධෙයන් ඒ කරුණු ටික මතක් 
කරනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි,  ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරි පනත 
සම්මත කරලා ඖෂධවල මිල අඩු කරන්න ගැසට් නිෙව්දනය 
නිකුත් කරලා තිෙබනවා. අෙප් රෙට් ඖෂධ නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීම 
සඳහා රාජ්ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව පුළුල් කරගන්න  JICA 
ආධාර ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ අතර  ගරු ඇමතිතුමනි, ආරංචියක් 
තිෙබනවා SPMC  එක මැදිහත්ෙවලා ඉන්දියාෙවන් ඖෂධ 
ෙගන්වනවා කියලා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔතැන තමයි වැරැද්ද තිෙබන්ෙන්. එතැන 

තිෙබන වෘත්තීය සමිතිවලට ෙම්වා ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. ෙහද 
සංගමෙය් සිටින තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අයම තමයි කියන්ෙන්. 
ෙම්ෙක් wing එක හදන්න ඒෙක් ෙකොටසක් වහන්න ඕනෑ. අලුත් 
JICA building plan එෙක් හැටියට දැනට තිෙබන factoryෙය් 
ෙකොටසක් වහන්න ඕනෑ. ඒ ෙකොටස වහලා ෙබෙහත් ටික හදන්න 
අපි ලංකාෙව් කාට හරි දුන්ෙනොත්, අපි ඒක  කුලියට අරෙගන 
පාවිච්චි කෙළොත් ඒ අය ඒෙක් technology එක අරෙගන අපි ආවට 
පස්ෙසේ එදා ඉඳලා ඒ ෙගොල්ෙලෝ ඒක continue කරනවා. ඒ නිසා 
තමයි ඉන්දියාවට ෙගනිච්ෙච්. ඉන්දියාවට ෙගනිච්චා කියලා ඒ 
ෙබෙහත එක පාරට ඉන්දියාෙවන් ෙමහාට ෙග්න්න බැහැ ෙන්. 
එෙහම නැතුව ෙමෙහේ හැදුෙවොත් ෙවන්ෙන්, අෙප් තිෙබන ෙබෙහත් 
හැදීෙම් කමෙව්දය ෙවනස් කරනවා. ඒක නිසා ෙම් building එක 
හදලා ඉවර ෙවනකල් රටින් පිටට ගිහිල්ලා operations පටන් 
ගන්න ඒ ෙගොල්ෙලෝ තීන්දු කළා. ඒක නිසා ෙමෙහේ නවත්වලා 
ඉන්දියාවට ෙගනියනවා කියලා ඔබතුමන්ලා හිතනවා. ඒක 
ෙනොෙවයි ෙවන්ෙන්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ඒ කියන්ෙන් SPMC එකයි, ඉන්දියානු සමාගමයි අතර 

ෙමොකක් ෙහෝ එකඟතාවක් ගිවිසුමකින් කියාත්මක කරනවාද? 
 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
කිසිම එකඟතාවක් නැහැ. අෙප් කට්ටිය ගිහිල්ලා තමයි 

හදන්ෙන්. අෙප්ම managersලා, අෙප්ම කට්ටිය, අෙප් analystsලා, 
අෙප් chemistsලා, ඒ ඔක්ෙකෝම ගිහිල්ලා තමයි හදන්ෙන්. අපි ඒ 
factory එක කුලියට අරෙගන තිෙබනවා. අපි ෙමෙහේ factory 
එකකුත් කුලියට ගන්න බැලුවා. නමුත්, පශ්නයක් ආවා. එතෙකොට 
ෙමොන agreement එක ගැහුවත්, ඒ agreement එක අවසන් 
වුණාට පස්ෙසේ අපට අයිති ෙවන්ෙන් නැහැ. එතෙකොට ඒ 
ෙගොල්ෙලෝ ඒ ලයින් එක දිගටම ෙගනියනවා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
එෙහම ෙවනවා නම් ෙහොඳයි. පසු ගිය කාලෙය්දී නැවත 

වතාවක්,- 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, you have five more minutes. 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
Okay. Thank you.  

පසු ගිය කාලෙය් නැවත වතාවක් ෙඩංගු ෙරෝගය පිළිබඳව ෙම් 
රෙට් විශාල අවධානයක් ෙයොමු වුණා. ඇත්තටම ෙඩංගු ෙරෝගය 
මර්දනය කරගන්න අපි තවමත් අසමත් ෙවලා තිෙබනවා. පසු ගිය 
කාලෙය්දී ඔබතුමාට අහන්න ලැෙබන්න ඇති, විෙශේෂෙයන් 
ෙසෞඛ්ය ෙසේවකයන් ගණනාවක් ෙඩංගු ෙරෝගයට ෙගොදුරු වුණා. 
කලුෙබෝවිල ෙරෝහෙල් වැඩ කළ තරුණ ෙසෞඛ්ය ෙසේවකෙයක් 
ෙඩංගු ෙරෝගය නිසා මිය ගියා. ඔබතුමාත් එම අවමඟුල් අවස්ථාවට 
සහභාගි ෙවලා තිබුණා. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙඩංගු ෙරෝගය මර්දනය 
සඳහා, එෙහම නැත්නම් ෙඩංගු ෙරෝගය අඩු කිරීම සඳහා අපි මීට 
අවුරුදු 4කට කලින් ජනාධිපති කාර්යසාධක බලකායකුත් පත් 
කළා. සාෙප්ක්ෂව ගත්ෙතොත්, අෙප් සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුව පමාණය 
ෙනොෙවයි, ෙඩංගු ෙරෝගෙයන් මරණයට පත්වන පතිශතය අෙනක් 
රටවලට සාෙප්ක්ෂව යම් පමාණයකට වැඩිෙවමින් තිෙබනවා. 

ඔබතුමා දන්නවා ඇති, ෙඩංගු ෙරෝගයට පතිකාර කිරීෙම්දී එක් 
එක් තැන්වල අනුගමනය කරන කමෙව්දයන් එකිෙනකට ෙවනස් 
බව. ඇත්තටම සාර්ථක වුණු ෙරෝග පතිකාර කමෙව්දයන් අත්හදා 
බලන්න සමහර විෙශේෂඥ ෛවද්යවරුන්ෙග් කැමැත්තක් නැහැ. 
ඒකත් සමහර විට ෙම් පශ්නය උගවීමට බලපාලා තිෙනවා. අපි 
කාර්ය සාධක බලකාය හදලා තිෙබන ෙවලාෙව් මීට වඩා වැඩි 
මැදිහත් වීමක් කරලා ෙකෙසේ ෙහෝ ෙමම ෙරෝගය ඉතාම ඉක්මනින් 
තුරන් කර ගැනීම සඳහා වන වැඩ පිළිෙවළකට යා යුතුයි. ඒ සඳහා 
මම විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරන්න කැමැතියි.  

පසු ගිය අය වැය විවාදෙය්දීත් Critical Care Consultantsලා 
පිළිබඳව මම තමුන්නාන්ෙසේෙග් අවධානය ෙයොමු කළා. ඊට පස්ෙසේ 
මට කථා කරපු ඒ ක්ෙෂේතෙය් ෛවද්යවරුන් ගණනාවකෙග්ම 
මතය බවට පත්ෙවලා තිෙබන්ෙන්, ෙම් ක්ෙෂේතෙය්ම සිටින යම් 

කණ්ඩායමක් ෙහෝ පුද්ගලෙයක් විසින් ෙම් කියාවලියට බාධා 
කරනවා කියන එකයි. ෙම්ෙක් ෙගොදුර බවට පත්ෙවන්ෙන් 
ICUවල සිටින ෙරෝගීන්. ඇත්තටම දැන් ෙම් රෙට් තිෙබන ICU 
ටිෙක් පැය 24ක් ඉන්න පුළුවන් විධිෙය් විෙශේෂඥ ෛවද්යවරු 
පිරිසක් අපි නිර්මාණය කරගත්ෙත් නැත්නම් අපට තව දුරටත් ෙම් 
පශ්නයට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ ෙවනවා. ෙම්ක ෙම් ක්ෙෂේතෙය් 
එකිෙනකාෙග් ගරුත්වය සම්බන්ධ පශ්නයක් ෙනොෙවයි. එෙහම 
කියලා අපට සමහර ක්ෙෂේත අත් හරින්න විධියක් නැහැ. ඒ නිසා ඒ 
සම්බන්ධෙයන් තීන්දුවක් ගන්න කියලා මම ඔබතුමාට කියනවා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
තීන්දුවක් අරන් තිෙබන්ෙන්. PGIM එෙකන් ෙම් course එක 

start කරන්න දැන් එකඟ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමා කියන 
කාරණය හරි. ෙම්ක Critical Care Consultantsලා  නැත්නම්, 
ICU එෙක් ඉන්න ෙරෝගියාෙග් භාරකාරත්වය කාටවත් 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒක තමයි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. දැන් නම් 
එකඟත්වය පළ කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා දැන් එම පශ්නය 
ඇතිෙවන එකක් නැහැ. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමනි. එෙහම නම් මුඛ ෙසෞඛ්ය 

තත්ත්වය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා සංෙශෝධන ෙගනාවා වාෙග්, 
සර්වාංග ෙරෝගත් විකලාංග කරන්ෙන් නැතිව, අපි ශී ලංකාෙව්  
ෛවද්ය සභාව ශක්තිමත් කරෙගන, ෛවද්ය අධ්යාපනයත් 
ආරක්ෂා කරගනිමින් ඉදිරියට යමුයි කියන ෙයෝජනාව කරමින් 
මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම සත්ුතියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
මීළඟට, ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා. ඔබතුමාට විනාඩි 

10ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 1.38] 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, දන්ත ෛවද්ය 

උපාධිධාරින්ට සීමාවාසික පුහුණුව ලබා ගැනීම සඳහා 1927 අංක 
26 දරන ෛවද්ය ආඥා පනෙත් 105 වන අධිකාරය වූ ෛවද්ය 
ආඥාපනත සංෙශෝධනය කිරීම සඳහා වූ 'ෛවද්ය (සංෙශෝධන)' 
පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව විවාද කරන අවස්ථාවට එක්වී කථා 
කිරීමට අවස්ථාව ලබාදීම ගැන මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම ෛවද්ය සභාෙව් ඉල්ලීමට ඇහුම් කන් දීලා, 
දන්ත ෛවද්ය උපාධිධාරින් ශී ලංකාෙව් ෛවද්ය සභාෙව් ලියා 
පදිංචි වීමට පථම සීමාවාසික කාලයක් ලබාදීම සඳහා 1927 අංක 
26 දරන ෛවද්ය ආඥා පනෙත් 43 සහ 43ඒ වගන්ති සංෙශෝධනය 
කිරීමට ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න මැතිතුමා කටයුතු කිරීම පිළිබඳව 
අපෙග් පශංසාව හිමි ෙවනවා. 

අදත් ඒ ෛවද්ය ෙසේවය ෙහොඳ තත්ත්වෙය් පවතිනවා. නමුත්, 
ගරු ඇමතිතුමා ෙම් ගත්ත තීන්දුව, තීරණය තුළ ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත සම්මත වුණායින් පස්ෙසේ, ෙම් පුහුණුව ලබා දුන්නාට 
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පස්ෙසේ දැනට තිෙබන තත්ත්වයටත් වඩා ඉතා විශිෂ්ට ෙසේවාවක් 
අෙප් රෙට් ෛවද්ය ෙසේවාව තුළ ඇති කිරීමට අවස්ථාව හිමි 
ෙවනවායි කියා අපි හිතනවා. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අෙප් රෙට් ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව දිහා 
බැලුෙවොත්, -ෙහද ෙසේවාව, ෛවද්ය ෙසේවාව, ඒ අදාළ 
නිලධාරින්ෙග් ෙසේවාව- ඉතා පශස්ත මට්ටෙම්, ෙලෝකෙය් උසස්ම 
මට්ටෙම් තිෙබන ෙසේවාවක්. නමුත්, ෙම් ෙසේවාව උසස් මට්ටෙම් 
තිබුණාට ෙසෞඛ්ය ෙසේවය ඉදිරියට ෙගන යාෙම්දී පශ්න තිෙබනවා. 
එක පැත්තකින් අෙප් රෙට් තිෙබන සීමිත සම්පත් පමාණය තමයි 
අප ට පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ ෙවන්ෙන්. ඒක එකක්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. සමහර වෘත්තීය සමිතිවල ඉන්න අයෙග් 
තිෙබන හණමිටි අදහස් නිසාත් අපට පශ්න තිෙබනවා. පසු ගිය 
දවස්වල ගරු අගාමාත්යතුමාත්, ඉන්දීය අගාමාත්ය ෙමෝදි 
මැතිතුමාත්, ෙසෞඛ්ය අමාත්ය ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න මැතිතුමාත් 
එකතු ෙවලා සාකච්ඡා කරලා ෙම් රටට ෙනොමිෙල් ගිලන් රථ 
ෙසේවයක් ලබා දීම සඳහා අවශ්ය කටයුතු සැලසුවා. ආරම්භෙය්දී 
test එකක් වශෙයන්, මූලික අදියර වශෙයන් බස්නාහිර පළාෙත්ත්, 
දකුණු පළාෙත්ත් ෙම් ෙසේවාව කියාත්මක කරන්න තමයි සැලසුම් 
කෙළේ. නමුත්, ඒ අවස්ථාෙව්දී විවිධ අය විවිධ ෙහේතු කියමින් 
කකුෙලන් ඇද්දා. ඒ කාර්යය කරන්න ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ. "ෙරෝ 
ඔත්තු ෙසේවාව ඉන්දියාෙවන් ෙගෙනනවා" කියලා කිව්වා. 
"ඉන්දියානු අය පුරවැසිභාවය අරෙගන ලංකාෙව් පදිංචි ෙවන්න 
එනවා"යි කිව්වා. ෙම් විධියට බිල්ලන් මවමින් හිටපු වෘත්තීය සමිති 
තමයි අපට තිබුෙණ්. නමුත්, ගරු ඇමතිතුමා ඒවා මායිම් 
ෙනොෙකොට එඩිතර තීන්දුවක් අරෙගන ෙම් කටයුත්ත කිරීම නිසා 
අද දකුණු පළාෙත්ත්, බස්නාහිර පළාෙත්ත් හදිසියක් වුෙණොත් හැම 
ෙකනකුටම ambulance ෙසේවාව ෙනොමිෙල් ලබා ගැනීෙම් 
පහසුකම ලැබිලා තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අපට සීමාසහිත සම්පත් පමාණයක් 
තිබුණත් ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමාෙග් මැදිහත්වීම, 
කෘතහස්ත භාවය, වෘත්තීය පළපුරුද්ද ෙම් සියල්ලම එකතු 
ක රෙගන, ගරු රනිල් විකමසිංහ අගාමාත්යතුමාත්, හිටපු ෙසෞඛ්ය 
ඇමතිවරයකු වූ අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත් එකට එකතු ෙවලා ෙම් 
රෙට් ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව සඳහා පසු ගිය කාලය තුළ කරපු ෙසේවාව 
ඉතිහාසෙය් කිසිම අවධියක සිදු ෙනොවුණු ෙසේවාවක් කියලා අපට  
කියන්න පුළුවන්. ෙමොකද, ෙම් කාල ෙය් කිසිදු අවස්ථාවක සල්ලි 
අපෙත් යන්න ඉඩක් ලැබුෙණ් නැහැ. හැම ශතයක්ම ඵලදායී 
විධියට පෙයෝජනයට ගන්න පුළුවන් විධියට තමයි ෙම් කාලෙය් 
කටයුතු ෙකරුෙණ්. ඒ වාෙග්ම ෙම් හැම ශතයක්ම ෙයදවීෙම්දී 
පාෙයෝගිකව ෙත්රුම් ෙගන ක්ෂණිකව කටයුතු කිරීෙම් හැකියාව 
ගරු ඇමතිතුමාට තිෙබනවා. ඒ නිසා එතුමා ඉතාමත් ඵලදායී 
විධියට ඒ මුදල් ෙයොදවනවා අපි දැක්කා.  

අපි ආණ්ඩුවක් වශෙයන් එදා ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා. දැන් අද 
අපට කෑ ගහනවා, "බදු එකතු කරනවා, බදු එකතු කරනවා" 
කියලා. නමුත්, බදු එකතු කරලා තමයි හැමදාම අය වැය ඉදිරිපත් 
කෙළේ. ෙකොයි මුදල් ඇමතිවරයකුවත් තමන්ෙග් ඉඩම් විකුණලා 
එෙහම නැත්නම් සාක්කුෙව් තිෙබන සල්ලිවලින් අය වැය ඉදිරිපත් 
කෙළේ නැහැ. බදු එකතු කරලායි ඉදිරිපත් කෙළේ. ෙම් රජෙය් 
විෙශේෂත්වය වුෙණ් එකතු කරන බදු ගැන කියලා දුන්නු එකයි. 
ෙමන්න ෙම්වාටයි අපි බදු එකතු කරන්ෙන් කියලා, ඒ බදු අය කර 
ගැනීෙම්දී දැනුවත් කළා. "අපි ෙම්වා ගන්ෙන් ෙහොෙරන් ෙනොෙවයි, 
ෙමන්න ෙම්කටයි බදු ගන්ෙන්, ෙමන්න අපි කරන වැඩ" කියලා 
ෙපන්නුවා. ෙම් ආණ්ඩුව බලයට එනෙකොට ෙකොට අපි 
ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා, නිදහස් ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව ශක්තිමත් 
කරනවා කියලා. නිදහස් ෙසෞඛ්ය ෙසේවාවට ෙවන් කරලා තිබුෙණ්, 
දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 1.8යි. අපි කිව්වා, නිදහස් 

ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව නඟා සිටුවන්න ඒක සියයට 3 දක්වා වැඩි 
කරනවා කියලා.  ඒක තමයි අෙප් පළමුවැනි පරමාර්ථය වුෙණ්. 
ෙමොකද, ෙරෝහලක් දිහා බැලුවාම ෙරෝහල වෙට්ම තිෙබන්ෙන් 
pharmacy ටිකයි, පරීක්ෂණ කරන ආයතන ටිකයි. ෙරෝහල මැදි 
ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම තත්ත්වයක් තුළ දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 3ක් දක්වා ෙවන් කරනවායි කියලා අපි 
කිව්වත්,  සියයට 3.24ක් දක්වා -ෙපොෙරොන්දු වුණාටත් වඩා- 
නිදහස් ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව ශක්තිමත් කරන්න  රජය මුදල් ලබා දීලා 
තිෙබනවා.  

අධ්යාපනය ගැන කථා කළත් එෙහමයි. එදා දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 1.75යි අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් ෙවන් කර 
තිබුෙණ්. විශ්වවිද්යාල ආචාර්යවරු ඉල්ලා සිටියා ඒක සියයට 6 
දක්වා වැඩි කරන්න පියවර ගන්න කියලා. පසු ගිය ආණ්ඩුව ඒවා 
කනකට ගත්ෙත් නැහැ. නමුත්, නිදහස් අධ්යාපනය සඳහා දළ 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 1.75ක් ෙවන් කරපු එක අපි සියයට 
4.01 දක්වා  වැඩි කළා. ඒ කියන්ෙන්, අපි කිව්වාටත් වඩා 
වැඩිෙයන් ඒ ෙපොෙරොන්දුව ඉෂ්ට කරලා තිෙබනවා. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. මා කලින් කිව්වා වාෙග් ambulance  
ෙසේවාව ලබා ෙදන්න යාෙම්දී එයට දහසක් විෙරෝධතා ආවා. 
අහිංසක දුප්පත් මිනිෙහකුට හදිසිෙය් පපුෙව් අමාරුවක් හැදිලා 
ෙරෝහලකට ෙගන යන්න ෙනොමිෙල් ගිලන් රථ ෙසේවාවක් ලබා 
ෙදන්න යද්දී "ෙරෝ ඔත්තු කාරෙයෝ එනවා, ඉන්දියන්කාරයින් 
ෙගනැල්ලා ෙමෙහේ පදිංචි කරවනවා, පුරවැසිභාවය ෙදනවා" 
කියලා විවිධ ෙචෝදනා නැඟුවා. නමුත්,  ගරු ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා 
එඩිතරව ඒ ෙවනුෙවන් අවශ්ය කටයුතු කළා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 
අවුරුදු 45ක් ෙම් රෙට් වචනයට පමණක් සීමා ෙවලා තිබුණු, 
කියාත්මක කරන්න ෙකොන්ද පණ නැතිව තිබුණු, මහාචාර්ය 
ෙසේනක බිබිෙල් මැතිතුමා හඳුන්වා දීපු ඖෂධ පතිපත්තියට අදාළ 
ඖෂධ පනත ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විවිධ හැලහැප්පීම් මැද්ෙද් 
සම්මත කර ගැනීම තුළ ඒ තුළින් දැන් වන ෙකොටත්  පතිලාභ ලැබී 
තිෙබනවා. තවත් ඉදිරියටත් ෙබොෙහෝ පතිලාභ ලැෙබනවා. 
අත්යවශ්ය ඖෂධ වර්ග 48ක මිල පාලනය කරලා අසරණ 
ෙරෝගින්ට අඩු වියදමින් ෙබෙහත් ටික ගන්න පුළුවන් කමෙව්දය 
හදා තිෙබනවා. ඒ සත්කාරය කර තිෙබනවා. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. එදා අපි කෑ ගැහුෙව් ෙමොනවා ගැන 
කියලාද? එදා අෙප් ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් මන්තීතුමන්ලා 
කතා කෙළේ, 'අර ෙරෝහෙල් ෙබෙහත් නැහැ. ෙම් ෙරෝහෙල් 
ෙබෙහත් නැහැ. ෙගනාපු ෙබෙහත්වල වීදුරු කටු. Injection 
ෙබෝතල්වල වීදුරු කටු' කියලායි. ඕවා කිය කියා හිටපු කාලයක් 
අපට තිබුණා. අපිත් එෙහම කථා කළා. නමුත් අද ඒ අපවාදය අපට 
අහන්න වන්ෙන් නැහැ. අද ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් 
මන්තීතුමාෙගන් ඇසුණු අපවාදය ෙමොකක්ද? එතුමා කිව්ෙව්, 
පර්ෙපචුවල් ෙටෂරීස් සමාගෙම් ලාභය ෙමච්චර වැඩි ෙවලා; 
එෙහම නැත්නම්, SAITM එෙක් ලාභය ෙමච්චර වැඩි ෙවලා 
කියලායි. නීත්යනුකූල ලාභයක් ගැන කථා කරන්න අද අපි ෙපළඹී 
ඉන්නවා. එදා අප කථා කෙළේ යටි මඩි ගහපු සල්ලි ගැනයි; 
ෙපන්නුෙව් නැති සල්ලි ගැනයි; ෙවනත් රටවල රඳවපු, ෙහොරකම් 
කරපු සල්ලි ගැනයි. නමුත් අද මුදල් ෙපොත අරෙගන, 'ෙමන්න ෙම් 
ආදායම ෙපන්වා තිෙබනවා. ෙම් ගැනයි අපි කථා කරන්ෙන්.' 
කියන තරමට නීත්යනුකූල තලයට රට ෙගනැවිත් තිබීම ගැනත් 
විෙශේෂෙයන්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි දන්නවා ගරු 
අමාත්යතුමා මැදිහත් ෙවලා දැන් අක්ෂි කාච ෙනොමිෙල් ලබා දීමට 
කටයුතු කර තිෙබනවා කියා. ෙද්ශපාලන නිෙයෝජිතයන්, මහ ජන 
නිෙයෝජිතයන් වන අප ළඟට ඉස්සර අසරණ මිනිසුන් ෙකොච්චර 
ආවාද, 'කාචයක් ගන්න සල්ලි නැහැ. කාචයක් ගන්න සල්ලි එකතු 
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කරනවා' කියා. අන්න ඒ යුගයට අද තිත තබා තිෙබනවා. අද අක්ෂි 
කාච සියල්ල ෙනොමිෙල් ලබා දීම සඳහා කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි. රුපියල් 75,000යි, රුපියල් 80,000යි, රුපියල් 
100,000යි කියන stents ටික හෘද ෙරෝගින් සඳහා ෙනොමිෙල් ලබා 
දීමට ගරු අමාත්යතුමාෙග් මැදිහත් වීම යටෙත් කටයුතු කර 
තිෙබනවා. ඒ විතරක්ද ෙනොෙවයි.  

එක් පැත්තකින්, ඖෂධ මිල සහන ෙදන විට රජෙය් 
ෙරෝහල්වලින් ෙනොමිෙල් පරීක්ෂණ කරවා ගැනීමට ද අවස්ථාව 
සලසා දී තිෙබනවා. පරීක්ෂණ ෙනොමිෙල් කිරීම පිණිස 
පරීක්ෂණාගාරවල කටයුතු දියුණු කිරීම සඳහා රජෙය් 
ෙරෝහල්වලට අවශ්ය machines ෙයොදවමින්, එකී ෙසේවය ව්යාප්ත 
කරමින් නිදහස් ෙසෞඛ්ය ෙසේවය ශක්තිමත් කිරීමට කටයුතු කිරීමත් 
විෙශේෂෙයන් පශංසනීය කාරණයක් වනවා.    

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මා ෙමය අවස්ථාවක් කර 
ගන්නවා, ගම්පහ ෙරෝහලට ගරු අමාත්යතුමා කරපු ෙසේවය 
ෙවනුෙවන් ස්තුතිවන්ත වන්න. 'පළාත් සභා ෙරෝහලක්' කියා 
එතුමා අෙප් ෙරෝහල පැත්තකට වීසි කෙළේ නැහැ. 'ෙම්වා මහ 
ආණ්ඩුෙව් සල්ලි' කියා එතුමා අපට කිව්ෙව් නැහැ. අපි ඉල්ලුවා, 
"අපට Echo machine එකක් ෙදන්න. දැනට තිෙබන එක කැඩිලා. 
කබල් එකක් තමයි තිෙබන්ෙන්. X-ray machine එක වැඩ 
කරන්ෙන් නැහැ" කියලා. Telephone call එකක් දීලා දවස් 
ෙදෙකන් අලුත් Echo machine එකක් සහ X-ray machine එකක් 
ගැනීමට අවශ්ය පතිපාදන අපට ලබා දුන්නා. දවස් ෙදෙකන් ඒ 
පතිපාදන ලබා දුන්නා. ගරු අමාත්යතුමනි, ඔබතුමා ඒ පතිපාදන 
දවස් ෙදෙකන් ලබා දුන්නාට ඒ නිලධාරි මහත්වරුන්ට ඒවා මාස 
ෙදකකින්වත් ලබා දීෙම් හැකියාව, ශක්තිය තිබුෙණ් නැහැ.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව දියුණු කිරීම සඳහා 
පළාත් සභා ෙරෝහලකට සණස ව්යාපාරය මඟින් තට්ටු හයක 
ෙගොඩනැඟිල්ලක් සාදා දුන්නා. ඒ සඳහා අවශ්ය පතිපාදන ෙවන් 
කර දීම ගැන -එක දුරකථන පණිවුඩයකින් ලක්ෂ 135ක් ගම්පහ 
ෙරෝහලට ෙවන් කර දීම ගැන- මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

ගරු අමාත්යතුමනි, මා තවත් කාරණයක් ෙකෙර් ඔබතුමාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරවනවා. ඒ, අෙප් ගම්පහ තිෙබන MOH 
කාර්යාලය ගැනයි. ඒකත් පළාත් සභාෙව්ම තමයි. හැබැයි ෙසනඟ 
පුරවපු private bus එකක් වාෙගයි ඒ MOH කාර්යාලය. ෙබොෙහොම 
ෙපොඩි ඉඩමක තනි තට්ටුවක, චූටි ෙගොඩනැඟිල්ලක හිර ෙවලා, 
ෙතරපිලා වැඩ කරන්න සිදු වී තිෙබන තැනක්, එය. ඉදිරිෙය්දී ඒ 
සඳහාත් තට්ටු ගණනක ෙගොඩනැඟිල්ලක් හදා දීලා ගම්පහ 
පෙද්ශෙය් ෙසෞඛ්ය තත්ත්වය නඟා සිටුවීමට කටයුතු කරන්න කියා 
මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලනවා, ගරු අමාත්යතුමනි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ගම්පහ ෙරෝහල ෙගන 
බැලුවත් තත්ත්වය එයමයි. අද එතැන ෛවද්යවරුන් ෛවද්යවරුන් 
අතර රණ්ඩු. විෙශේෂඥ ෛවද්යවරුන් සහ GMOA එක අතර 
පශ්න. ෙමොකක්ද ෙහේතුව? ඉඩ ෙබදා ගන්න බැරිවයි, ඒ. ඒ තරම් 
තද බදයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා මම ගරු 
අමාත්යතුමාෙග් අවධානය ඒ ෙකෙර් ෙයොමු කරවනවා. එම 
ෙරෝහල පළාත් සභාෙව් එකක් වුණත් කමක් නැහැ. අපි දන්නවා, 
ඔබතුමා අපට උදවු කරනවා කියා.  ගම්පහ ෙරෝහල අවුරුදු 20ක් 
ඉදිරියට යා යුත්ෙත් ෙකෙසේද යන්න සඳහන් සැලැස්ම ඉතාම 
කඩිනමින් සකසා ෙදන්න. 'අපි ටික ටික එය ඉදි කරමු' කියා මම 
කියනවා. මා විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ගැන කතා කරන්න ෙහේතුවක් 
තිෙබනවා. පිළිකා නාශක ධූලක ඒකකය - Chemotherapy Unit 
එක - විවෘත කරන්න අද නියමිතව තිබුණා. අද එය විවෘත කරන 
දවස ෙවලා තිබුණා.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි.   

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
තවත් විනාඩි ෙදකක් ෙදන්න, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 

සභාපතිතුමනි.  

අද සිට පිළිකා නාශක කටයුතු කරවා ගැනීම සඳහා ෙරෝගින්ට 
අවස්ථාව ලබා ෙදන්න පුළුවන්කම තිබුණා. නමුත් ඒ කටයුත්ත 
වැළකුණා. ෙමොකක්ද ෙහේතුව? GMOA එෙක් සිටින ෛවද්යවරුන් 
ටිකෙදෙනකුයි විෙශේෂඥ ෛවද්යවරිය අතරයි පශ්න; ඉඩ කඩ 
පිළිබඳ පශ්න. මම දන්ෙන් නැහැ, GMOA එක තිෙබන්ෙන් 
ෛවද්යවරුන් ආරක්ෂා කරන්න බලය ෙපන්වන්නද, එෙහම 
නැත්නම් ෙරෝගින් මරන්නද කියා. 'ඒ අය ෙරෝගින් ගැන සිතන්ෙන් 
නැද්ද?' කියන පශ්නය තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
ෛශල්යකර්මයකට භාජනය කළ ෙනොහැකි ආකාරෙය් ව්යාප්ත වූ 
පිළිකාවක් ෛශල්යකර්මයකට භාජනය කරන්න පුළුවන් 
තත්ත්වයට ගන්න ඒ Unit එෙකන් පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම, ෙම් 
ඒකකය හරහා ෙමම ෙරෝගය නිට්ටාවට සුව කරගන්න පුළුවන්. 
එවැනි විවිධ වැඩ කිරීමට පුළුවන්කම තිබියදී, ෙම් ස්ථානය නැති 
කරලා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් පිළිකා 
ෙරෝගිෙයකුෙග් ෙබෙහත් ෙවනුෙවන් වැය වන මුදල රුපියල් 
ලක්ෂ 15ක් දක්වා සීමා වුණත්, ඒ ෙරෝගියාෙග් ජීවිතය තිෙබන 
තුරු ඒ  ෙබෙහත් ලබා දීමට පුළුවන් ආකාරයට ගරු ඇමතිතුමා -
ෙම් රජය- අද කටයුතු සලසා තිෙබනවා. නමුත් අද ඒ සඳහා 
ෙපෝලිම වැඩි ෙවලා තිෙබනවා; තදබදය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.  

ෙම් ෙරෝගයට පතිකාර  ගැනීමට ෙපොදු වාහනයකින් යන්න 
බැරි නිසා ෙපෞද්ගලික වාහනයකින් යන්න ෙරෝගීන්ට සිදු ෙවලා 
තිෙබනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් අවසන් කරන්න. 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, කථාව අවසන් කරන්න  

මට තව විනාඩියක කාලයක් ෙදන්න.  

තී වීලර් එකක යන්නවත් ෙම් අයට සල්ලි නැහැ. ඒ නිසා 
ෙරෝගීන් දැඩි අපහසුතාවකට පත් ෙවලා තිෙබනවා. පාන්දර තුනට 
ෙරෝහලට ගියාම  රාති දහයට විතර තමයි ආපහු ෙගදර එන්න 
සිද්ධ ෙවන්ෙන්. ඒ ස්ථානෙය් ඒ තරම්  තදබදයක් තිෙබනවා. ෙම් 
තදබදය නැති කරන්න තමයි ගම්පහ දිස්තික්කෙය් ජනතාවට 
තිෙබන ෙම් එකම සායනය අද විවෘත කරලා, අද  සිට ෙසේවාව 
ලබා ෙදන්න ලෑස්ති කරලා තිබුෙණ්. නමුත්  GMOA එක මැදිහත් 
ෙවලා ෙදොස්තරවරුන් පිරිසක් මැදිහත් ෙවලා  ඒක  කඩාකප්පල් 
කරන්න හදනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමනි,  අවසන් කරන්න. 
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ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
අපි ඒ කියාව ෙහළා දකිනවා. මම ඉල්ලනවා ෙම් ගැන 

පරීක්ෂණයක් කරන්න  කියලා. අනුරාධපුරෙය් තිබුණු රුපියල් 
ලක්ෂ 15ක් වටිනා මැෂින් එකක් පවා ගරු ඇමතිතුමා ගම්පහට 
දුන්නා. ඒ අවශ්ය සියලු ෙද් කරලා ඉවරයි. නමුත්, 
ෛවද්යවරුන්ෙග් ෙම් ඉඩ කඩ ෙබ්රා ගැනීෙම් ගැටුම නිසා 
ෙරෝගීන්ට අද ඒ  පතිලාභය ලබා ගන්න බැහැ. ඒ නිසා, ෙරෝහල, 
ෛවද්යවරුන් සඳහා ෙනොෙවයි, ෙරෝගියා ෙවනුෙවන් තිබිය යුතු 
ස්ථානයක් විය යුතුයි කියන කාරණය පකාශ කරමින් මම නිහඬ 
වනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මැතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 15ක 

කාලයක් තිෙබනවා. 
 

 
[අ.භා. 1.51] 

 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
මුලසුන ෙහොබවන ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 

ඉතාම  කාෙලෝචිත පනත් ෙකටුම්පතක් යටෙත්  අදහස් ඉදිරිපත් 
කරන්න ලැබීම පිළිබඳව මම සතුටු වනවා. 

ෙලෝක ෙසෞඛ්ය දර්ශකය අනුව අද වන විට  ශී ලංකාවට ඉතාම  
ඉහළ තැනක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබී තිෙබනවා. ඒ 
පිළිබඳව මම සතුටු ෙවනවා.  අය වැය විවාදය අවස්ථාෙව් මා කළ 
කථාෙව්දීත් අෙප් ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමාටත්, ඒ 
වාෙග්ම අෙප් නිලධාරින්ටත් මෙග් පණාමය, සත්ුතිය පුද කළා. 
එෙහම ස්තුතිය පකාශ කළත් ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 
අද ෙම් රෙට් යහ පාලනෙය් ෙසෞඛ්ය තත්ත්වය ඉතාම  නරක අතට 
පිරිෙහමින් යන බව කියන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම, සමහර 
මන්තීවරුන්ෙග්, ඇමතිවරුන්ෙග් මානසික ෙසෞඛ්යත් පිරිෙහමින් 
යනවා. මා ඒ පිළිබඳව ඉදිරිෙය්දී කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද වන විට ෙසෞඛ්ය 
ක්ෙෂේතය තුළින් මුඛ පිළිකා පිළිබඳව දැඩි අවධානයක් ෙයොමු කළ 
යුතු කාලය ඇවිල්ලා තිෙබනවා, අෙප් ගරු ඇමතිතුමනි.  මම ෙම් 
පිළිබඳව කථා කරන්ෙන් විෙශේෂ ෙහේතුවක්  නිසායි.  අද ෙවන 
ෙකොට  අෙප් පාසල්  දරුෙවෝ ශරීරයට අහිතකර ''බාබුල්'' කියන 
ෙද්ට ෙයොමු ෙවලා සිටීම නිසා ඉතා භයානක තත්ත්වයක් උදා 
ෙවලා තිෙබනවා. පාසල් පද්ධතිය තුළ ඉන්න, පරිපාලනෙය් ඉන්න 
නිලධාරින්ටවත් පාලනය කර ගන්න  බැරි මට්ටමක් දක්වා ෙම් 
තත්ත්වය වර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා විෙශේෂෙයන්ම 
පාසල් පද්ධතිය පිළිබඳව, පාසල් පද්ධතිෙය් ෙසෞඛ්ය පිළිබඳව අෙප් 
වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කරනවා නම් ෙහොඳ බවයි මෙග් අදහස.  
අෙප් ගරු අමාත්යතුමා ෙම් පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කරයි 
කියලා මම බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම, ෙඩංගු උවදුර 
ගත්තාම අද ඒකත් වසංගතයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. අද 
පුංචි දරුවාෙග් ඉඳලා වැඩිහිටියා දක්වා සියලුෙදනාම 
ෙබොෙහෝෙසයින් අසරණ කරන මට්ටමට ෙඩංගු උවදුර පැතිරිලා 
තිෙබනවා.  

2016 වසෙර්දී 51,000කට ෙඩංගු ෙරෝගය වැලඳුණා. 51,000ක් 
ෙදනා දැඩි පීඩාවකට පත් වුණා. අෙනකුත් වර්ෂ සමඟ බැලුවාම 
වැඩිම ෙඩංගු මරණ සංඛ්යාවක් වාර්තා වුෙණ් 2016 වසෙර්දී බව 
අපට අසන්න ලැබුණා. ඒ නිසා ෙඩංගු උවදුර සම්බන්ධෙයන් අපි 
විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළක් දියත් කරන්න අවශ්යයි කියන එකයි මෙග් 
අදහස.  

ගරු ඇමතිතුමනි, එයට පධාන ෙහේතුවක් ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
පළාත් පාලන ආයතනවල කියාකාරිත්වෙය් තිෙබන තත්ත්වය බව 
ඔබතුමා පැහැදිලිවම දන්නවා. ෙබ්රුවල පාෙද්ශීය සභාෙව් ඇති 
ෙවලා තිබුණු ඒ ගැටලුව විසඳීමට ඔබතුමා මැදිහත් වුණා. ඒ 
සංචාරක පුරය කුණු පුරයක් බවට පත් ෙවන ලකුණු පහළ වුණා. 
දැනටත් එවැනි තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒකට පධාන 
ෙහේතුව තමයි පළාත් පාලන ආයතන සකිය කරන්න අපට විධිමත් 
වැඩ පිළිෙවළක් ෙනොමැති වීම. පළාත් පාලන ආයතන මට්ටමින් 
අපි ඉතාම විධිමත් -කමවත්- වැඩ පිළිෙවළක් දියත් කෙළොත්, ෙම් 
උවදුර අවම කර ගන්න අපට හැකියාව ලැෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙබෝ ෙනොවන 
ෙරෝග පිළිබඳවත් අද හැම ෙදනාෙග්ම අවධානය ෙයොමු ෙවලා 
තිෙබනවා.  ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග පිළිබඳවත් 
වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කරලා ඒ සම්බන්ධෙයනුත් විෙශේෂ වැඩ 
පිළිෙවළක් දියත් කරනවා නම් මම හිතන හැටියට ඉතාම ෙහොඳයි.  

ෙම් වන විට තවත් ෙබොෙහෝ ෙරෝග  ''නිර්මාණය'' ෙවන්න යන 
තත්ත්වයක් උදා ෙවමින් පවතිනවා. දැන් ෙම් යහපාහලන  
ආණ්ඩුෙව් ඉන්න සමහර සමනලයින් - සමහර ඇමතිවරු 
සමනලුන් වාෙග් ෙන් කාලය ගත කරන්ෙන්-  ෙම් රටට 
සමලිංගිකත්වය නීතිගත කිරීෙම් ෙයෝජනා ෙගෙනන්න හදනවා. ඒ 
සමඟ ඇති වන භයානක තත්ත්වය ඊට වඩා බරපතළයි කියන 
එකයි මෙග් අදහස. සමලිංගිකත්වය වැනි කාරණා නීතිගත කිරීමත් 
එක්ක ඒඩ්ස් ඇතුළු සමාජ ෙරෝග පිළිබඳවත් අෙප් ෙසෞඛ්ය 
ඇමතිතුමාටත්, ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශයටත් වැඩි අවධානයක් ෙයොමු 
කරන්න සිදු ෙවයි කියලා මම හිතනවා. එක අවස්ථාවකදී මාධ්ය 
පකාශක හැටියට රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා පකාශ කළා, 
එවැනි ෙයෝජනාවක් ෙකොෙහත්ම ආෙව් නැහැ, ඒක 
සම්පූර්ණෙයන්ම මුසාවක් -ෙබො රුවක්- කියලා.  

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Ajith Mannapperuma, what is your point of 

Order? 
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, සමලිංගිකත්වය නීතිගත 

කරන්න ෙයෝජනා ෙගනැල්ලා තිෙබනවා කියලා ෙම් ගරු සභාව 
මුළා කරනවා. එෙහම ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන්- 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
That is not a point of Order. ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා 

මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කථා කරන්න.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු මන්තීතුමනි,                       

ඒ ෙයෝජනාව ෙගනාවා කියලා කිව්ෙව් කවුද? කිව්ෙව්, 
ඔබතුමන්ලාෙග් ජනාධිපතිතුමා. අෙප් ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමා කිව්වා, ෙමෙහම ෙයෝජනාවක් ආවා, ඒ ෙයෝජනාව 
මම පැත්තකට විසි කරලා දැම්මා කියලා. ඊෙය් තමයි  එෙහම 
පකාශ කෙළේ. රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා කියනවා, එෙහම 
ෙයෝජනාවක් ආෙව් නැහැ කියලා. ෙම් මන්තීතුමාත් එෙහම 
කියනවා. නමුත් අෙප් ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා අර 
විධියට පකාශ කළා.  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, කවුරුවත් කියන ඒවා 

ඕනෑ නැහැ. ෙම් සභාවට ඉදිරිපත් කරපු මානව අයිතිවාසිකම් 
පිළිබඳ රිෙපෝට්  එක ඒ ගරු මන්තීතුමාට කියවන්න පුළුවන්. ඒෙක් 
ෙමොකක්ද තිෙබන්ෙන්? ඒෙක් තිෙබන්ෙන් "sexual orientation" 
කියලායි. "Sexual orientation" කියන එක ඕනෑ විධියකට 
අර්ථකථනය කරන්න පුළුවන්. එතැන  තිබුණු පශ්නය ෙම්කයි. ෙම් 
වචනය පාවිච්චි කරලා යම් ෙකෙනකුට ෙනොෙයකුත් ලිංගික 
කමෙව්දවලට යන්න අයිතියක් තිෙබනවාය කියලා කියන්න 
පුළුවන්. ඒක ෛනතික පශ්නයක්. එෙහම වුෙණොත් නීතිය ඉදිරිෙය් 
අපි දුර්වල ෙවයි කියලා හිතලා තමයි අපි ඒකත් ඉවත් කරලා 
දැම්ෙම්. ඒ හැරුණු විට ඔය කියන ''සමලිංගික'' කියන වචනයවත්, 
''ගණිකා'' කියන වචනයවත් ෙකොෙහේවත් තිබුෙණ් නැහැ. මම 
කියන ෙද්වත්, ෙවන කවුරුවත් කියන ෙදයක්වත් පිළිගන්න ඕනෑ 
නැහැ. Human Rights Commission Report එක ෙම් සභාවට 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ඒක කියවලා බලන්න, ඒ  තිෙබන 
ෙයෝජනා ෙමොනවාද කියලා. 

 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
 ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එෙහම නම් ෙම් කියන 

විධියට අපට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා කියන ෙද්වලුත් පිළිගන්න 
ෙවන්ෙන් නැහැ; පිළිගන්න බැහැ. ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධෙයන් දිගින් 
දිගටම තර්ක කරන්න මම උත්සාහ ගන්ෙන් නැහැ. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී තමයි ෙම් සමනලුන්ට ෙම් 
ෙයෝජනාව ෙගනැල්ලා සම්මත කර ගන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්. 
ෙමොකද, එවැනි සමහර කණ්ඩායමක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
නිෙයෝජනය කරන නිසා.   

ඒ අවස්ථාව ෙමවර නැති වුෙණොත් ඇත්තටම නැති ෙවලා 
යනවා. ඒ පිළිබඳව ගැටලුවක් නැහැ. අෙප් ඇමතිතුමා එක 
පකාශයක් කරනවා. අෙප් ජනාධිපතිතුමා තව පකාශයක් කරනවා. 
අපිට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ, ෙමම තත්ත්වය කුමන ෙහේතු ඇතුවද 
ඉදිරිපත් කරන්ෙන් කියා. ඒ පිළිබඳව මීට වඩා කථා කරන්න 
අවශ්යතාවක් නැහැ කියන එකයි මෙග් අදහස. ඒ නිසා අපි - [බාධා 
කිරීමක්] ගරු මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාෙග් 
කථාව අසාෙගන සිටියා. විකෘති වුණු ඒ කථාව පිළිබඳව අපට කිසි 
ගැටලුවක් නැහැ. ඔබතුමන්ලා ෙම් තරම් ආෙව්ගශීලීව කථා 
කරන්ෙන් ෙමොකද කියා අපි දැන් දන්නවා. හැබැයි, ගරු (ෛවද්ය) 
රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා ඊට වඩා ෙබොෙහොම ෙහොඳට එම 
කරුණු පැහැදිලි කර දීමට ගන්නා උත්සාහය ගැන මම සතුටු 
ෙවනවා. ගරු මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමනි, ඔබතුමා පිළිබඳව මා 
දන්නවා. මම ගැනත් ඔබතුමා දන්නවා. ඒ නිසා මෙග් කථාව 
කරන්න ඉඩ දුන්ෙනොත් ෙහොඳයි කියා මා හිතනවා. 

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
අසත්ය පකාශ කරන්න එපා. 
 

ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
අසත්ය ෙනොෙවයි, ගරු මන්තීතුමනි. ෙම්ක ෙන් ඇත්තම 

තත්ත්වය. යහ පාලන ආණ්ඩුෙවන් පකාශයක් කරනෙකොට, එක 
පකාශයක් කරන්න. කට්ටියත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා එළියට එක 
පකාශයක් කරන්න. එතෙකොට ඔය වාෙග් තත්ත්වයක් ඇති 
ෙවන්ෙන් නැහැ. අද එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් උදවිය දන්ෙන් 
නැහැ, ඒ අය කරන පකාශය ෙමොකක්ද කියා. ඒ වාෙග්ම ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂෙය් ඉන්නා යහ පාලන ආණ්ඩුෙව් අය දන්ෙන් නැහැ, 
ඒ අය කරන්ෙන් ෙමොකක්ද කියා. බලනෙකොට, ෙම් ෙගොල්ලන්ෙග් 
පශ්න ෙදවිධියක්. උත්තර ෙදන්ෙන් ෙදවිධියකට. ජංජාලයයි. යහ 
පාලනෙය් ෙම් ඇමතිවරුන් සහ මන්තීවරුන් දැන් ෙහොඳටම ෙලඩ 
ෙවලා. ඒෙක් කිසි ගැටලුවක් නැහැ.   ෙම් සම්බන්ධෙයන් කවුරු 
විශ්වාස කරන්නද කියා අපට සැකයක් තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද ෙවනෙකොට පළාත් 
සභා ෙරෝහල්වල කටයුතු  ඉතාම දැඩි අසීරුතාවකට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒකට පධාන ෙහේතුව තමයි පළාත් සභාවලට ෙවන් 
කරපු මුදල් පමාණය අඩුවීම. ඒ නිසා අද පළාත් සභාවල ෙරෝහල් 
ඉදිරියට ෙගන යන්න බැරි තත්ත්වයක් උදා ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
නිසා ගරු ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමාට මා ෙයෝජනා කරනවා,  
ජනාධිපතිතුමාත් එක්ක කථා කරලා පළාත් සභාවලින් ෙසෞඛ්ය 
ක්ෙෂේතයට ෙවන් කරන මුදල් පමාණය වැඩි කරෙගන ෙම් 
අහිංසක  ෙරෝගීන් ෙවනුෙවන් යමක් කරන්නය කියලා.   

අද ෙවනෙකොට ෙම් රෙට් කියාත්මක ෙවන ඖෂධ පතිපත්තිය 
පිළිබඳවත් මම සඳහන් කරන්නට ඕනෑ.   ඒ තුළින් ඖෂධ වර්ග 
48ක මිල අඩු කරලා ජනතාවට සහනයක් ලබා දීමට කටයුතු 
කිරීම සම්බන්ධව මම විෙශේෂෙයන්ම ගරු ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. හැබැයි, ෙපෞද්ගලික pharmacies තුළ සහ ෙපෞද්ගලික 
ෙරෝහල් තුළ එෙසේ ඖෂධවල මිල අඩුවීමක් අපට දකින්නට 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. අද ෙපෞද්ගලික ෙරෝහලකින් නිකුත් කරන 
බිලක් දිහා බැලුවාම, ඉතාම වැඩි මුදලකට එම ඖෂධ අෙළවි 
කරන මට්ටමක් උදා ෙවලා තිෙබන බව ෙපනී යනවා.  

අද ෙම් ෙලෝකෙය් තිෙබන මාෆියා අතර ෙබොෙහොම පබලම 
මාෆියා කිහිපයක් තිෙබනවා. ඒ තමයි, මත්දව්ය මාෆියාව, ආයුධ 
මාෆියාව හා ඖෂධ මාෆියාව. අද ඖෂධ මා ෆියාව ඉතාම දරුණු 
ෙලස කියාත්මක ෙවන නිසා - 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙරෝහල් තුළ තිෙබන ඖෂධවලට තවම 

පාලන මිලක් නැහැ. අපි ඉදිරිෙය්දී සියලුම ෙරෝහල්වලට මිල 
පාලනය ෙගෙනනවා. දැනටම අපි KPMG කියන ආයතනයට ඒ 
ගැන විශ්ෙල්ෂණය කරන්න  භාර දී තිෙබනවා. නමුත් ෙරෝහල්වල 
තිෙබන බාහිර pharmacy එකකින් ඖෂධ මිලදී ගන්නවා නම් 
ඒවාෙය් ෙම් මිලට ඖෂධ තිෙබනවා. 

 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමනි.  

අපි දන්නවා, ඖෂධ හා උපකරණ මිලදී ගැනීෙම් දී රුපියල් 
මිලියන 14,000 ඉක්මවා ගිහින් තිෙබන බව. ෙම්වා එක් එක්  
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ස්ථානවලින් මිලදී ගන්නෙකොට ෙම් තත්ත්වය උදා ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මම දැක්ක ෙදයක් තමයි ෙදසැම්බර් මාසය 
තුළ අය වැය ෙයෝජනා සම්මත කරන්න ෙපර අෙප් පෙද්ශවල සෑම 
ෙරෝහලකටම අවශ්ය කරන ඖෂධ ඉතාම ෙහොඳින්, ෙබොෙහොම 
ෙව්ගෙයන් ලබා දුන් බව. ගරු ඇමතිතුමනි,  අද ෙවනෙකොට ෙම් 
ඖෂධවලින් සමහර වර්ග  අෙප් ෙරෝහල්වල නැති මට්ටමක් උදා 
ෙවලා තිෙබනවා. ඔබතුමා ඒ පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කළ යුතුයි 
කියා මා හිතනවා.  

ඔබතුමා විෙශේෂ නිලධාරිෙයක් පත් කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා  
විධිමත්ව යන වැඩ පිළිෙවළකුත් ෙමහි කියාත්මක ෙවනවා. නමුත්, 
ඒ අතරම ෙමවැනි තත්ත්වයකුත් කියාත්මක ෙවනවා. මම ෙම් 
පකාශ කරන්ෙන්, ඒ ඒ ෙරෝහල්වල පධාන බලධාරින්ෙගන් ලැබුණු 
ෙතොරතුරුත් එක්කයි.  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
යම් ඖෂධයක් ෙරෝහලක නැත්නම්, එය එහි බලධාරියාෙග් 

දුර්වලකමක්. ෙමොකද, ළඟම තිෙබන ෙරෝහෙලන්  taking over,  
handing over  online  ලබා ගැනීමට සියලුම බලතල ඒ අයට ලබා 
දීලා තිෙබනවා.  

  
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
ඒ නිසා මම දැඩිව විශ්වාස කරනවා, ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතෙය් 

තිෙබන ගැටලු විසඳා ගැනීමට හැකියාවක් ලැෙබයි කියලා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, 2017 ජනවාරි 25 වන බදාදා -ඊෙය්- "ලක්බිම" 
පත්තෙර් තිෙබනවා, "ශල්යකර්ම නතර කිරීෙමන් අක්ෂි ෙරෝගීන් 
දැඩි පීඩාවකට" කියලා. ෙමහිදී විෙශේෂෙයන්ම කියනවා, "දිවයින 
පුරා ෙරෝහල්වල අක්ෂි ශල්යකර්ම සතියක් මුළුල්ෙල් නතර කිරීම 
ෙහේතුෙවන් ෙම් වන විට ෙරෝගීන් දැඩි අපහසුතාවකට පත්ව ඇතැයි 
අක්ෂි ෙරෝහල්...." 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔය වාර්තාෙව් තිෙබනවා සැත්කම්  නතර 

ෙවලායි කියලා. ඔය වාර්තාව සම්පූර්ණ අසත්යයි. මම දන්ෙන් 
නැහැ, ඔය සංඛ්යාවන් ගත්ෙත්  ෙකොෙහන්ද කියලා.  එහි කියලා 
තිෙබන අෙනක් කාරණයත් බලන්න.  ෙපෞද්ගලික අංශෙය්  
machines ෙන් ෙම් සඳහා ලබා ගත්ෙත්.  ඒ නිසා ෙරෝගීන්ට කිව්වා, 
අක්ෂි කාචය ෙගෙනන්න කියලා. එතෙකොට රුපියල් 25,000ක් - 
30,000ක්  අතර ෙරෝගිෙයක් වියදම් කළා. අෙප් චකෙල්ඛනෙය් 
තිෙබනවා, "අපි ෙම් අක්ෂි කාච ෙදනවා. ඒවාෙය් අඩු පාඩුවක් 
තිෙබනවා නම්, අපි අධ්යක්ෂ වරයාට මුදල් දීලා තිෙබනවා, open 
market එෙකන් ගන්න කියලා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,  මුදල් ෙගවීමක් නැතිව - on credit -  ඒ 
හැම ෙරෝහලකටම supply කරන්න කියලා අපි ඔසුසල්වලට අක්ෂි 
කාච දීලා තිෙබනවා.  එෙහම තිබියදීත් තමයි ෙම් ෙගොල්ලන් 
ගන්ෙන් නැත්ෙත්. ෙමතැන තිෙබන ලස්සන කථාව තමයි ෙම් 
ශල්ය ෛවද්යවරු companiesවලින් ගත්ත machines වහාම ෙගන 
යන්න කියලා ඒ ෙගොල්ලන්ට කිව්වා කියන එක. මම ඒ 
අධ්යක්ෂවරියට නිෙයෝග කළා,  වහාම ඒ machines ෙගනැවිත් 
තියන්න, එෙහම කෙළේ නැත්නම්  එකක්, ෙදකක් නෑර සියලුම 
companies blacklist කරනවා කියලා. ෙම්වා ෙවනස් කරන ෙකොට 
සමහර  පාඩු විඳින අය ඒවා කඩාකප්පල් කිරීමට ෙනොෙයකුත් ඒවා 
කරනවා. අපි කියලා තිෙබන්ෙන් ෙරෝගියාෙගන් අක්ෂි කාච ගන්න 
එපා, ඒ අවශ්ය පමාණය අධ්යක්ෂවරයා හරහා ෙරෝහෙලන් 
අරෙගන ෙරෝගියාට ෙදන්න කියලායි.  

ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
ගරු ඇමතිතුමනි, එතෙකො ට ෙරෝගියාෙගන් ෙම් අක්ෂි කාචය 

ගන්ෙන් නැත්නම්, ඒ සඳහා යම් වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් වන විට 
ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය හරහා කියාත්මක කරලා තිෙබනවාද? 
  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කාලය අවසානයි. 

 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
දැනටත් අක්ෂි කාච උපරිම පමාණෙයන් ෙගනැල්ලා 

තිෙබනවාද?  
 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ඔව්, දැනටත් ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. ෙගනැල්ලා තිෙබන 

ඒවාෙය් යම් අඩු පාඩු තිෙබනවා නම්, අක්ෂි කාච පමණක් 
ෙනොෙවයි, open market එෙකන් stents ගැනීමටත් 
අධ්යක්ෂවරයාට බලතල දීලා තිෙබනවා.  

 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ඉතින් ෙමන්න ෙමවැනි කාලයක් 

උදාෙවලා තිෙබන නිසා- 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කාලය අවසානයි. 

 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  දීර්ඝව කථා කරන්න 

ෙදයක් නැහැ.   

ෙසෞඛ්ය දර්ශකය  ඉහළට ෙගෙනන්න ගරු ඇමතිතුමා ඇතුළු 
ෙමම නිලධාරින් කියාත්මක වීම සම්බන්ධව මම විෙශේෂෙයන්ම 
සතුටු වනවා. විෙශේෂෙයන්ම මම අජිත් මාන්නෙප් පරුම 
මන්තීතුමාට ෙම් ගැන  කියන්න ඕනෑ, ෙමතැන ෙසෞඛ්ය ඇමති 
රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා ඉන්නවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමනි. 

 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා දන්නවා, හිටපු ජනාධිපති මහින්ද 

රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් කාලෙය් ෙසෞඛ්ය ෙවනුෙවන් ෙමොන තරම් 
වියදමක් දැරුවාද කියලා. [බාධා කිරීමක්] මම ෙම් කියන්ෙන්, 
කළුතර දිස්තික්කය පිළිබඳවයි. කළුතර දිස්තික්කෙය් නාෙගොඩ 
ෙරෝහල සහ අෙනකුත් ෙරෝහල්වලට මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය් ෙමොන තරම් වියදමක් -  [බාධා 
කිරීමක්]  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
මීළඟට, ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
[අ.භා. 2.08] 

 

ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා වාඩිෙවන්න. දැන් මෙග් ෙව්ලාව. 

[බාධා කිරීමක්]හරි, මෙග් ෙව්ලාව. ගරු මන්තීතුමා වාඩි ෙවන්න.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,   අද  ඉතාමත්ම වැදගත් 
පනත් ෙකටුම්පතක් සම්මත කර ගැනීම සඳහා ඉදිරිපත් කර 
තිෙබනවා.  දන්ත ෛවද්ය උපාධිධාරින්ට සීමාවාසික පුහුණුව ලබා 
දීම සඳහා ෛවද්ය ආඥා පනෙත් 105 ෙවනි අධිකාරිය 
සංෙශෝධනය කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද පනත් ෙකටුම්පත 
සම්බන්ධවයි අද  විවාද කරන්ෙන්.  ෙම් පිළිබඳව අදහසක් 
දක්වන්නට මටත් අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව ඉතාමත් සන්ෙතෝෂ 
වනවා. මා ෛවද්යවරයකු ෙනොවුණත්,  දත් තිෙබන මිනිෙහක් 
හැටියට ෙම් සම්බන්ධව කථා කරන්න කැමැතියි. ෙම් රෙට් දන්ත 
ෛවද්යවරුන්ට යම් කමෙව්දයකට යටත්ව නිසි  ෙපළ ගැස්වීමක්,   
පුහුණුවක් ලබා දීම  අෙප් ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය සම්බන්ධෙයන්  
ගන්නා ඉතාමත්ම වැදගත් පියවරක් වනවා. විෙශේෂෙයන්ම  ෙම් 
ගැන අෙප් රාජිත ෙසේනාරත්න අමාත්යතුමාට අපි ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා.  

ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මන්තීතුමා දැන් ෙමොෙහොතකට 
කලින් සඳහන් කළා,  මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා 
ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතයට ෙමොන තරම් ෙසේවයක් කළාද කියන එක ගැන. 
ඒ කරපු ෙසේවය ෙකොයි තරම්ද කියලා කියනවා නම්, මහින්ද 
රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් කාලෙය් හිටපු ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරු සියලු 
ෙදනාම අද මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාව අත්හැර දමලා  ආණ්ඩු 
පක්ෂයත් සමඟ  එකතු ෙවලා ඉන්නවා. ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න 
මැතිතුමා, නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා, අතිගරු ජනාධිපති 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා යන ෙම්  හිටපු ෙසෞඛ්ය 
ඇමතිවරුන් සියලු ෙදනාම තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්  මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයාව අත්හැර දමලා - 
 

ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
What is your point of Order? 

 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමතුමා මෙග් නම 

කිව්වා. ගරු මන්තීතුමනි, අපි දන්නවා. ඒ ගැන කියන්න ගිෙයොත් 
ෙගොඩාක් ෙද්වල් කියන්න ෙවනවා. ඔබතුමා දැන් කථා කරන්ෙන්,-  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
That is not a point of Order.  

ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා මහින්ද 

රාජපක්ෂ,- [බාධා කිරීමක්]  
 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මෙග් ෙවලාව ගන්න එපා. [බාධා 

කිරීමක්] Point of Order එකක් නම්, ඒ ෙවලාව මෙගන් ගන්න 
එපා.  

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Piyal Nishantha De Silva, what is your point of 

Order? 
 

ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමතුමා මෙග් නම 

කිව්වා. මම ඒකට උත්තරයක් ෙදන්න ඕනෑ.  
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
That is not a point of Order. Hon. Thushara Indunil 

Amarasena, you continue with your speech.  
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මෙග් ෙවලාව නාස්ති 

කරන වැඩසටහනක් ෙමතැන ෙම් යන්ෙන්. මහින්ද රාජපක්ෂ 
හිටපු ජනාධිපතිතුමා ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය ෙකොයි තරම් ෙහොඳට 
ෙමෙහයවූවාද කියලා කියනවා නම්, ඒ හිටපු ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරු 
සියලු ෙදනාට ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතයත් එපා වුණා; අමාත්යාංශත් එපා 
වුණා; මහින්ද රාජපක්ෂත් එපා වුණා. ෙම් සියලුම ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යවරු ටික දැන් ෙමන්න ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ඉන්නවා. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිවරයා ෙම් පසු ගිය කාලෙය් ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව,- 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
What is your point of Order? 
 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, රීති පශ්නයක්. ෙමතුමා 

කියනවා, ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරු ඔක්ෙකෝම ඒ පැත්තට ආවා කියලා. 
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ඔය පැත්ෙත් ඉන්න ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරු ෙම් පැත්තට ආෙවොත් 
ඔබතුමා ෙමොකක්ද කියන්ෙන්?  

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ඒක අපි ආෙවොත් බලමු. තමුන්නාන්ෙසේ මෙග් ෙවලාව කන්න 

එපා. ෙම්ක දත් පිළිබඳ පශ්නයක් නිසා මම තව කථාවක් ෙමතැනදී 
කියන්න ඕනෑ. ඊෙය්-ෙපෙර්දා ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් 
මන්තීවරෙයක් කිව්වා, ආණ් ඩු පක්ෂෙය් දත් ෙදකක් දැන් වැටිලා 
කියලා. ඉස්සර ෙවලා කැක්කුම ආවා ලු. ඊට පස්ෙසේ ෙහල්ලුනා ලු. 
දැන් දත් ෙදකක් ගැලවිලා ලු. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, අෙප් ආණ්ඩුෙව් දත් තිෙබන්ෙන් තිෙබන්න ඕනෑ 
පමාණයට ෙනොෙවයි කියලා මම කියන්න කැමැතියි. ෙපොකුරු, 
ෙපොකුරු දත් ෙපළක් අෙප් ආණ්ඩුෙව් තිෙබන්ෙන්. තිෙබන්න ඕනෑ 
දත්  ෙපළත් එක්ක තව වෙටන් වෙටන් ඇවිල්ලා ෙපොකුරු, 
ෙපොකුරු දත් ෙපළක් තිෙබන්ෙන්. ඒ දත් ෙපෙළේ කෘන්තක, 
රදනක, චාර්වක, පුරස්චාර්වක, උල් දත්, යටි දත් සියල්ල 
තිෙබනවා. ඒ අස්ෙසන් යන්තමින් සවි ෙවච්ච දතුත් තිෙබනවා. ඒ 
විධියට බාෙගට සවි ෙවච්ච දතක්, ෙදකක් එහාට ෙමහාට ගියා 
කියලා ෙම් දත් ඇන්ද අවලස්සන ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒක මතක තියා 
ගන්න. ෙපොකුරු, ෙපොකුරු තිෙබන දත් ඇන්ෙදන් එකක් ෙදකක් 
ගැලවුණාම ඒ දත් ඇන්ද තවත් ලස්සන ෙවන බව මම 
තමුන්නාන්ෙසේලාට විෙශේෂෙයන්ම කියන්න ඕනෑ. 

අෙනක් කාරණය තමයි,  පූජ්ය අතුරලිෙය් රතන ස්වාමීන් 
වහන්ෙසේ ඔය පැත්තට හපන්න ආෙව් නැහැ. උන්වහන්ෙසේ මළත් 
ආෙය් ඔය පැත්තට නම් හපන්න එන්ෙන් නැහැ. උන්වහන්ෙසේ 
ස්වාධීනව ඉන්ෙන්. ඒ නිසා හිතන්න එපා ඒ දත් අරෙගන 
තමුන්නාන්ෙසේලාට හපා ගන්න. හැබැයි ඉතින් පියංකර ජයරත්න 
මැතිතුමාෙග් කෙට් නම් දත් ෙපොඩ්ඩක් වැඩියි.  ටිකක් කට දිහා 
බලන්න. සමහර ෙවලාවට එතුමා හපයි ද දන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා 
ෙම් දත් ෙදකක් වැටුණා කියලා අෙප් ආණ්ඩුව බිම වැෙටන්ෙනත් 
නැහැ; අෙප් ආණ්ඩුව අසරණ ෙවන්ෙනත් නැහැ; අවලස්සන 
ෙවන්ෙනත් නැහැ; දත් කුට්ටම තවත් ලස්සන ෙවනවා මිසක්. ඒ 
පිළිබඳවත් විෙශේෂෙයන්ම කියන්නට ඕනෑ. ෙපොඩි කාෙල් දතක් 
වැටුණාම අපි, "ෙල්ෙනෝ, ෙල්ෙනෝ, ෙම් දත අරෙගන අලුත් දතක් 
මට දිෙයෝ" කියලා විසි කරනවා ෙන්. අපි පියංකර ජයරත්න 
මන්තීතුමා ඒ වාෙග් ඔය පැත්තට විසි කරලා, තවත් ෙහොඳ දත් 
ෙදක-තුනක් ගන්න තමයි අපි දැන් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්.  

ෙහට ෙලොකු ජයගාහී වැඩසටහනක් හැටියට මුළු ෙකොළඹ 
පුරාම ෙපෝස්ටරයක් ගහලා තිෙබනවා "ෙපරළියක ඇරඹුම" 
කියලා. ඔන්න, දැන් නම ආෙයත් ෙවනස් කරලා. "පළෙවනි 
ෙවඩිමුරය, ෙදවැනි ෙවඩිමුරය" එෙහම තමයි ෙම්වා නම් කෙළේ. 
"මහින්ද සුළඟ" "මහින්ද සමඟ නැඟිටිමු." එෙහම තමයි ෙම් එක 
එක වැඩසටහන් ආෙව්. එක පාරක් නුවර ඉඳලා ෙකොළඹට ආවා, 
"මහින්ද සමඟ නැඟිටිමු." කියලා. හැබැයි, මඟට එනෙකොට කට්ටිය 
ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් වැටුණා. ඊට පස්ෙසේ "පළෙවනි ෙවඩිමුරය" 
කියලා නුවර ඉඳලා ආවා. ඊට පස්ෙසේ රත්නපුරෙයන් ආපහු 
"ෙදවැනි ෙවඩිමුරය" පටන් ගත්තා. ඊට පස්ෙසේ කිරුළපෙනන් 
පටන් ගත්තා. දැන් ආපහු නුෙග්ෙගොඩින් පටන් ගන්න යනවා, 
"ෙපරළියක ඇරඹුම" කියලා. ෙපරෙළන්න ෙදයක් නැහැ. 
ෙපරළලා ඉවරයි.  

ෙමොකක්ද, ෙම් රැලිෙය් ෙත්මාව? ෙහට තිෙයන ෙම් රැලිෙය් 
එක ෙත්මාවක් තමයි, "රට ෙදකඩ කිරීම වළක්වමු" කියන එක. 
අෙප් රට ෙදකඩ ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහේද? ෙදකඩ ෙවලා 
තිබුණු රට අද ආපසු ලස්සනෙවලා, එකමුතුෙවලා තිෙබනවා. අද 
අෙප් සිංහල වැසියන් ආපසු අපූරුවට යාපනෙය් නල්ලූර් ෙකෝවිලට 
යනවා; ෙකෝෙණ්ස්වරම් ෙකෝවිලට යනවා. දවිඩ ජනතාව අපූරුවට 

අද නාගදීපය වඳින්න යනවා. මුස්ලිම්  - සිංහල අරගළයක් ඇති 
කරන්න තමුන්නාන්ෙසේලා පසු ගිය කාලෙය් පුළුවන් තරම් 
උත්සාහ කළා. එෙහත් කිසිම ෙදයක් ආපසු සිදු ෙවන්ෙන් නැති 
වන විධියට, ඒ ජාතිවාදෙයන් නැවතත් අෙප් රට පුච්චන්ෙන් නැති 
වන විධියට අපි ෙබ්රා ගත්තා.  "රට ෙදකඩ කිරීෙමන් ෙබ්රා 
ගනිමු" කියන සටන් පාඨය තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙහට කථා 
කරන්න ගැළෙපන්ෙන් නැති බව මතක තියා ගන්න. ඒ වාෙග්ම 
ෙදකඩ කරපු රට අප එක රටක් බවට පත් කළාය කියන 
කාරණයත් තමුන්නාන්ෙසේලා මතක තියා ගන්න. 

ආපසු ජීවන වියදම ගැන කියනවා. ජීවන වියදම කියලා 
කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? අත්යවශ්ය දව්යයන් වන - ෙම් දවස්වල හාල් 
හැෙරන්නට - පිටි, සීනි, පරිප්පු, සැමන්, උම්බලකඩ, කිරි පිටි, 
ඩීසල්, ෙපටල්, භූමිෙතල්, ගෑස්වල මිල 2015 ජනවාරි මාසෙය් 08ට 
කලින් තිබුණු  මිලට වඩා අඩු පමාණයකින් පවත්වාෙගන යන්න 
පුළුවන්කමක් ඇතිෙවලා තිෙබනවා. පැනෙඩෝල් ෙපත්ෙත් ඉඳලා 
ඖෂධ වර්ග 48ක මිල අඩු කරලා තිෙබනවා. අෙප් පියල් නිශාන්ත 
ද සිල්වා මන්තීතුමා ඖෂධ මාෆියාවක් ගැන කථා කළා.  

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
What is your point of Order? 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
එතුමා බඩු මිල අඩු කළා කියලා කිව්වා. ඒ ක නිසා ෙවන්න 

ඇති ෙකෝටන් ෙකොළයි, ෙකොස් ෙකොළයි, ෙත් ෙකොළයි කන්න 
ෙදන්න හදන්ෙන්. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
That is not a point of Order. Hon. Thushara Indunil 

Amarasena, you continue with your speech.  
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
 ඖෂධ මාෆියාවක් ගැන කථා කළා.  ෙම්වා   ෙමතුමන්ලාට 

ෙනොෙත්ෙරන එක, ෙම්වා පිළිබඳව ෙනොකියවන එක ගැන, 
ෙනොදන්නාකම ගැන අප කනගාටු වනවා. රුපියල් 36ට තිබුණු 
පැනෙඩෝල් කාඩ් එක අද රුපියල් 18යි, රුපියල් 20යි. සීනි 
අමාරුවට, ෙපෂර් අමාරුවට ෙබොන්න රුපියල් 600ට ගත් ෙබ්ත් 
පංගුව අද රුපියල් 300යි; රුපියල් 350යි. එෙහනම් ජීවන වියදම 
ගැන ෙමොනවාද ෙම් කථා කරන්ෙන්? ෙමොනවාටද, නුෙග්ෙගොඩට 
එන්න කියන්ෙන්?  

ඊළඟට, ව්යවස්ථා මර උගුලක් ගැන කථා කරනවා. දහඅටවන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙයන් තමන් එක පවුලක් යටතට, 
එක පුද්ගලෙයකු යටතට අකුළා ගත්, ෙගොනු කර ගත් බල කන්ද 
අප දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය හරහා පාස් 
කරලා, විසිවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයට යනෙකොට 
ෙම්ක මර උගුලක්ද? ෙම් රටට පජාතන්තවාදය ෙගෙනන්න හදන 
එක මර උගුලක්ද?  තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ඒ වලව්වට සහ ඒ ඉන්න 
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නායකයාට- [බාධා කිරීමක්]    "වරාෙය් රැකියා අවස්ථාවක් ලබා 
දීම සදහා අවශ්ය කටයුතු සූදානම් කරලා ෙදන්න" කියලා වරාය 
ඇමති, නාමල් රාජපක්ෂ කියන සුපිරි මන්තීවරයාට ලියුම් යවනවා 
අප දැක්කා. ගුවන් ෙසේවා ඇමති, නාමල් රාජපක්ෂ කියන සුපිරි 
මන්තීවරයාට ලියුම් යවනවා, "ගුවන් ෙතොටු  ෙපොෙළේ රැකියා 
අවස්ථාවක් ලබා දීම සඳහා අවශ්ය කටයුතු සූදානම් කරලා 
ෙදන්න" කියලා. විෂයය බාර ඇමතිවරයා ජනාධිපතිවරයාෙග් 
පුතයාට ලියුම් යවලා රස්සා ගත් යුගයක් පසු ගිය කාලෙය් 
තිබුෙණ්.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ලැබී ඇති කාලය අවසානයි. 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට තව විනාඩි ෙදකක් 

ලැෙබනවා. මට කථා කරන්න ඉඩ ලබා ෙදන්න. ෙම්වා ෙහේතු 
විරහිත ෙචෝදනා. ෙකොස් ෙකොළ, ෙකෝටන් ෙකොළ කන්න කියලා 
කවුද කිව්ෙව්? කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරිෙයක් 
රූපවාහිනී වැඩසටහනකට ඇවිල්ලා "ෙම්වාත් ෙහොඳයි. ෙම්වාත් 
ෙහොඳයි" කියලා කිව්ව පළියට ඒවා පිළිගන්ෙන් ෙමොකටද? අෙප් 
ආණ්ඩුෙව් ෙමොන මන්තීවරයාද, ෙමොන ඇමතිවරයාද, 
ජනාධිපතිතුමාද, අගමැතිතුමාද, ෙමොන වග කිව යුත්තාද කිව්ෙව් 
ෙම්වා කන්න කියලා. රූපවාහිනී නාලිකාවලට ගිහිල්ලා voice 
cuts ෙදමින් පතුරු ගහන්න කවුද එෙහම කිව්ෙව්? එෙහම නම් 
සූපෙව්දී පබිලිස් සිල්වා මහත්තයා කියන ෙද්වල්වලටත් 
තමුන්නාන්ෙසේලා කෑ ගහන්න එපායැ. එතුමා ඔයිට වැඩිය ෙද්වල් 
කන්න කියන්ෙන්.  

සමලිංගිකත්වය ගැන දැන් පම්ෙපෝරි ගහනවා. කවුද, 
සමලිංගිකත්වය ගැන කථා කෙළේ? GSP Plus අපට ලැෙබන 
ෙකොට, අෙප් රෙට් පවතින්නට අවශ්ය වන මානව හිමිකම් 
තත්ත්වයන් පිළිබඳව ඒ අය conditions ඉදිරිපත් කරන ෙකොට එහි 
තිබුණු කාරණයක් තමයි ෙම් සමලිංගිකත්වය කියන කාරණය. ඒ 
කාරණය අපිද ෙගනාෙව්? අපි කවුරුවත් ෙගනාෙව් නැහැ. පහත් 
කථා ඇදලා අරෙගන, අමු ෙබ්ගල් ඇදලා අරෙගන, නැති පශ්න, 
නැති ෙද්වල් අරෙගන අහිංසක ජනතාවෙග් ජන විඥානයන් 
ෙකෙලසන්නට එපා කියලා මා විෙශේෂෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා. කට 
තිබුණාට, ෙදොඩවන්නට පුළුවන්කම තිබුණාට, වාචාලකම 
තිබුණාට, මිනිසුන්ෙග් ජන විඥානයන් අවුල් කරන පහත් 
ෙද්ශපාලන මට්ටමකට එන්න එපා කියන එක මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
විෙශේෂෙයන් කියනවා. කථා කරන ෙද්වල් පිළිබඳව වග කීමකින් 
යුතුව කථා කරන්න. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා ෙහට පවත්වන 
ෙවඩි මුරය, -  ආණ්ඩු පක්ෂෙය් කිසි ෙකෙනකුට එන්නත් එපා 
කිව්වලු, එන්ෙන්ත් නැහැ. එන්නත් එපා කියනවාලු. ආපසු ෙම් 
කියන්ෙන් පරණ සැලූන් ෙදොෙර් කථාව. ඔය කථාව කලිනුත් 
කිව්වාෙන්. එන්ෙන්ත් නැහැ; යන්ෙන්ත් නැහැ; ආවාට ගන්ෙන් 
නැහැ; ඕනෑ ෙවලාවක යන්නත් පුළුවන්; එන්නත් පුළුවන්. පරණ 
සැලූන් ෙදොෙර් කථාව. එනවා නම් ෙනොෙගන සිටිවීද? එන්ෙන් 
නැහැ. එන්ෙන් නැති නිසා දැන් ෙලොකු සද්දයක් දාලා, -  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ෙබො ෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමා. 

ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
එන්ෙන් නැති නිසා ආපසු කියනවා, "එන්ෙන්ත් නැහැ. 

යන්ෙන්ත් නැහැ. ගන්ෙන්ත් නැහැ" කියලා. පරණ සැලූන් ෙදොෙර් 
කථාව. ඒ පිළිබඳවත් කනගාටුව පකාශ කරමින් මෙග් කථාව 
අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
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ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා (ගාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹாப்தீன் - கிராமிய ெபா ளாதார 
அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen - Deputy Minister of 
Rural Economic Affairs) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, பல் 
ம த் வப் பட்டதாாிக க்கு வைரய க்கப்பட்ட பயிற்சி 
வழங்குவதற்காக ம த் வக் கட்டைளச் சட்டத்தின் 105ஆவ  
அதிகாரச் சட்டத்தில் தி த்தம் ெகாண் வ வதற்கு 
மாண் மிகு சுகாதார அைமச்சர் ராஜித ேசனாரத்ன 
அவர்களால் ன்ைவக்கப்பட் க்கின்ற இந்தச் சட்ட 

லத்ைத காலத்திற்குக் ேதைவயானெதான்றாக நான் 
பார்க்கின்ேறன். கடந்த காலத்திேல இந்த விடயங்கள் 
கவனிப்பாரற் க் கிடந்தன. மாண் மிகு ராஜித ேசனாரத்ன 
அவர்கள் இதைன அவசரமாக ைவத்தியர்க க்குச் 
ெசய் ெகா க்க ேவண் ம் என்   எ த் க்ெகாண்ட இந்த 

யற்சிக்காக இந்தச் சைபயிேல அவைர மனமாரப் 
பாராட் கிேறன். இந்தக் காலகட்டத்தில் மாண் மிகு சுகாதார 
அைமச்சர் அவர்கள் இந்த நாட் ேல இ க்கின்ற 
ெப ம்பான்ைம மக்கள் மாத்திரமல்ல, சி பான்ைமச் 
ச கத்தின ம் நம்பிக்ைக ைவக்கக்கூ ய ஓர் அைமச்சராக ம்  
அதிர  நடவ க்ைககைளச் ெசயற்ப த் பவராக ம் 
இ ப்பதனால் அவைர எல்ேலா க்கும் நன்றாகப் பி க்கும். 
எல்லா இன மக்க ம் அவைர வாழ்த் கிறார்கள்; 
வரேவற்கிறார்கள். அந்தவைகயிேல, அவசரமாக ம் 
அதிர யாக ம் 48 ம ந் க க்கு விைல குைறப் ச்ெசய்  
சாதைன ெசய்தேதா , இ தய ேநாயாள க்குத் ேதைவயான 
stent உபகரணம் தற்ேபா  இலவசமாக அரசாங்கத்தினால் 
வழங்கப்ப ம் விடயத்ைத ம் ெசால் யி க்கிறார். நம  
நாட் ேல சுகாதாரத் ைற இவ்வள  வாய்ப்பான ைறயிேல 

ன்ேனற்றம் அைடந்தி க்கின்றெதன்  இப்ெபா தான் 
அைனவ க்கும் ெதாியவந்தி க்கின்ற .  

தனியார் ைவத்தியசாைலகைளவிடக் கிராமப் றங்களில் 
இ க்கின்ற மற் ம் நகரப் றங்களி க்கின்ற அேநகமான 
அரசாங்க ைவத்தியசாைலககளில் உண்ைமயாகேவ  மக்கள் 
அதிக நம்பிக்ைக ைவத்தி க்கிறார்கள். இந்த நாட் ன் ேமதகு 
ஜனாதிபதி அவர்களின ம் மாண் மிகு பிரதமர் 
அவர்களின ம்  வழிகாட்ட ன்கீழ் மாண் மிகு சுகாதார 
அைமச்சர் அவர்கள் ெசயற்ப த் கின்ற ேவைலத் 
திட்டங்களின் காரணமாக சாதாரண மக்கள் அரச 
ைவத்தியசாைலகளிேல அதிக நம்பிக்ைக ெகாண் க் 
கிறார்கள். அந்த ஒ  காலகட்டத்ைத ஏற்ப த்தியைமக்காக 
மாண் மிகு சுகாதார அைமச்சர் அவர்க க்கு நான் இந்த 
இடத்திேல நன்றி கூறக் கடைமப்பட் க்கிேறன். அந்த 
வைகயில் என  பிரேதசத்திேல விேசடமாக கல்குடா 
ெதாகுதியிேல நீண்ட காலமாகக் கவனிப்பாரற் க் கிடக்கின்ற 
வாைழச்ேசைன ஆதார ைவத்தியசாைலையப் பற்றிய சில 
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விடயங்கைள நான் அைமச்சாின் கவனத் க்குக் ெகாண் வர 
வி ம் கின்ேறன். ஏெனனில் அந்த ைவத்தியசாைலயின் 
ேதைவப்பா கள் மிகமிக அதிகமாக இ க்கின்றன. மாகாண 
சைபக்குக்கீழ் வ ம் இந்த ைவத்தியசாைலயில் ஊழியர் 
பற்றாக்குைற நில கின்ற . அங்கு ஊழியர்க க்கான 
approved cadre 343 ஆக இ ந்தேபாதி ம் தற்ெபா  அங்கு 
155 ேபர் மாத்திரம்தான் கடைமயில் ஈ ப த்தப் 
பட் க்கின்றார்கள். ஆகேவ, 50 தத் க்கும் குைறவான 
ஊழியப் பைடைய ைவத் க்ெகாண்  அந்த ைவத்திய 
சாைலையக் ெகாண் நடத்த யாத ஒ  நிைலைம 
இ க்கின்ற . நாங்கள் இ பற்றிச் சம்பந்தப்பட்ட மாகாண 
சைபயிடம் பல தடைவகள் ெதாிவித்தி ந்ேதாம். அதற்கு 
அங்ேக குறித்த விடயம் பற்றிய தீர் க்குத் தைடயாக நிதி 
ாீதியான பிரச்சிைன காரணமாக ன்ைவக்கப்பட்ட . 
ஆகேவ, ெகளரவ அைமச்சர் ராஜித ேசனாரத்ன அவர்கள் 
இதிேல ேபா மான அக்கைற காட்ட ேவண் ம் என்  நான் 
என  பிரேதச மக்களின் சார்பிேல ேவண் ேகாள் 
வி க்கின்ேறன்.  

வாைழச்ேசைன ைவத்தியசாைலயிேல க்கியமான 
கட் மானப் பணிகைள ேமற்ெகாள்வதற்கு ெகளரவ அைமச்சர் 
அவர்களிடமி ந்  1,200 மில் யன் பாைய எதிர்பார்ப்பதாக 
hospital நிர்வாகம் என்னிடம் ெதாிவித் ள்ள . அந்த 
விடயத்ைத ம் ெகளரவ அைமச்சர் அவர்களிடம் ஆற் ப் 
ப த்த வி ம் கின்ேறன். கல்குடா ெதாகுதியிேல இ க்கின்ற 
வாைழச்ேசைன ஆதார ைவத்தியசாைலயான  அங்கி க் 
கின்ற எல்லா இன மக்க க்கும் ேசைவ ாிவதனா ம் 
கல்குடா பிரேதசம் ெவளிநாட் ந்  வ கின்ற உல்லாசப் 
பிரயாணிகைள அதிகமாகக் கவரக்கூ யதாக இ ப்பதனா ம் 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் அந்த ைவத்தியசாைலயின் 
விடயத்தில் அவசரமாகத் தைலயீ  ெசய்  அத ைடய 
ேதைவகைள நிைறேவற்றி ைவக்க ேவண் ம். ஏேதா ஒ  
வைகயில் பிரச்சிைனகைளத் தீர்த்  ைவப்பதில் அைமச்சர் 
அவர்கள் வல்லவர் என்ப ம் எங்க க்குத் ெதாி ம். அந்த 
வைகயிேல ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் அதற்குாிய 
க மங்கைளத் தய ெசய்  ெசய்ய ேவண் ம் என்  நான் 
ேவண் ேகாள் வி க்கின்ேறன்.  

ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 
மட்டக்களப்  ைவத்தியசாைல 2006ஆம் ஆண்  11 விேசட 
ைவத்திய நி ணர்கைளக் ெகாண் ந்தேபா  ேபாதனா 
ைவத்தியசாைலயாகத் தர யர்த்தப்பட்ட . இப்ெபா  
அங்கு நி ணத் வம் ெபற்ற 51 ைவத்தியர்கள் கடைமயிேல 
ஈ பட் க்கின்றார்கள். ஆனால், அங்கு 11 விேசட ைவத்திய 
நி ணர்கள் கடைமயாற் வதற்கான ward வசதிகள் இல்ைல 
என்ற ெபாிய குைறபா  எமக்கு கவைல த கின்ற . கடந்த 
காலங்களிேல இந்த ைவத்தியசாைல விடயத்தில் அதிகம் 
அக்கைற எ த்தவர் என்ற வைகயிேல அைமச்சர் அவர்கள் 
எதிர்காலத்தி ம் அக்கைற ெச த்த ேவண் ம். மட்டக்களப்  
மாவட்டத்திேல இ க்கின்ற ஒேரெயா  ேபாதனா ைவத்திய 
சாைல என்ற அ ப்பைடயிேல அந்த ைவத்தியசாைலயின் 
ேதைவப்பா கைள நிவர்த்தி ெசய்வதற்கான ைனப் க்கைள 
ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம். அங்கு குறித்த 11 விேசட ைவத்திய 
நி ணர்கள் ேசைவயாற் வதற்குாிய ward வசதிகள் இல்லாத  
மாத்திரமல்ல, இடெந க்க யான ஒ  சூழ்நிைல ம் 
உ வாகி ள்ள . ேபா மான நில அளைவக் ெகாண் ராத 
ஒ  பிரேதசத்திேல கடந்த காலங்களில் திட்டமிடப்படாத 
வைகயில் குறித்த ேவைலத்திட்டங்கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டைம 
தான் இதற்குக் காரணேமா, என்னேவா ெதாியா . ஆனால், 
இன்  இதற்குாிய ேபா மான விாிவாக்கல் ெசய்யப்பட 
ேவண் ய ேதைவப்பா  காணப்ப கின்ற .  

விேசடமாக மட்டக்களப் ப் ேபாதனா ைவத்தியசாைலக்கு 
வ கின்ற எல்லா இன மக்க க்கும் மிகுந்த அர்ப்பணிப்ேபா  
ேசைவ ெசய் ெகாண் க்கின்ற பணியாளர் குழாத்திைன 
நாங்கள் அங்கு காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற . அந்த 
ைவத்தியசாைலயில் சில குைறபா கள் இ ந்தேபாதி ம் 
அைமச்சர் அவர்க ைடய வழிகாட்ட ன் அ ப்பைடயிேல 
அந்த மாவட்டத்தில் இ க்கின்ற எல்லா இன மக்க க்கும் 
அ  ேசைவயாற்றிக்ெகாண் க்கின்ற .  
 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
Hon. Deputy Minister, in the Batticaloa Teaching 

Hospital, we have completed the new administrative 
block. We have started the Emergency and Accident Unit 
there. With that, I think the question of congestion will be 
sorted out.  

 
ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා  
(மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹாப்தீன்) 
(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen) 
Thank you so much.  

ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, உங்க ைடய இந்த 
யற்சிக க்காக ம் மற் ம் அதிர யான நல்ல 

நடவ க்ைகக க்காக ம் இந்த இடத்திேல என  மாவட்ட 
மக்களின் சார்பில் உங்க க்கு மனப் ர்வமான நன்றியறி 
தைலத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ேம ம், எங்க ைடய மாவட்டத்திேல இன் ெமா  
பாாிய பிரச்சிைன காணப்ப கின்ற . அதாவ , பாடசாைல 
மாணவர் மத்தியிேல ேபாைத மாத்திைரகள் அதிகம் 
பாவிக்கப்ப கின்ற ஒ  பிரேதசமாக மட்டக்களப்  மாவட்டம் 
இ க்கின்ற . இந்தப் ேபாைத மாத்திைரகள் ெவளியி ள்ள 
'பாமசி'களி ந் ம் ஏைனய பிரேதசங்களி ந் ம் கடத்தி 
வரப்பட்  பாடசாைல மாணவர்க க்கு விற்கப்ப கின்ற . 
வய  வித்தியாசம் இல்லாமல் பாடசாைலகளில் இ க்கின்ற 
சின்னஞ் சி வர்கள்கூட இதற்கு ஆட்பட் க்கிறார்கள். 
விேசடமாக மட்டக்களப் ப் பிரேதசத்திேல இந்தப் ேபாைத 
மாத்திைரக்கு அதிகளவான மாணவர்கள் ஆட்பட் க் 
கிறார்கள் என்ற கவைலயான ெசய்திைய நான் உங்க ைடய 
கவனத் க்குக் ெகாண் வர வி ம் கிேறன். இந்த விடயம் 
ெதாடர்பில் உங்களால் எவ்வாறான அதிர  நடவ க்ைககைள 
ேமற்ெகாள்ள ேமா, அவற்ைற நீங்கள் நிச்சயமாகச் 
ெசய்யேவண் ம். ஏெனனில், எங்க ைடய பிரேதசத்திேல 
இ க்கின்ற பாடசாைல மாணவர்கள் உட்பட ெவளியாட்க ம் 
இந்த மாத்திைரக்கு அ ைமப்பட் , அவர்கள  வாழ்க்ைகைய 

ண க்கின்ற நிகழ் கைள நாங்கள் காணக்கூ யதாக 
இ க்கின்ற . இவ்வாறான ம ந் கைள வாங்குவதற்குச் 
சிட்ைடேயா  ெசல்லேவண்  இ ந்தா ம், அைதக் 
ெகா ம்பி ந்  களவாகக் ெகாண் வந்  மாவட்டத்திேல 
சில க்கியமான இடங்களில் விற்கின்ற ேவைலத்திட்டம் 
நைடெப கிற . எனேவ, நீங்கள் இந்த விடயத்ைதத் 
த ப்பதற்கு அதிகப்ப யான யற்சிகைள எ க்கேவண் ம் 
என்  நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்ேறாம்.   

அ மாத்திரமல்லாமல், எதிர்வ ம் தலாம் திகதி 
க வாஞ்சிக்கு  ஆதார ைவத்தியசாைலயான  இந்த 
நாட் ன் சனாதிபதி அவர்களால் திறந்  ைவக்கப்பட 
இ ப்பதாக எங்களால் அறிய ந்த . ஆனால், பாரா  
மன்ற உ ப்பினர்கள் யா க்கும் இ பற்றித் ெதாிவிக்கப் 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

படவில்ைல. ேம ம், ெகளரவ இராஜாங்க அைமச்சர் 
ஹிஸ் ல்லாஹ் அவர்கள் தன  யற்சியினா ம் தனிநபர் 
ஒ வ ைடய 100 மில் யன் பாய் நிதி தவியினா ம் 
மட்டக்களப்பி ள்ள காத்தான்கு  ஆதார ைவத்தியசாைலைய 
அபிவி த்தி ெசய்வதற்கு ற்பட்டேவைளயில் கிழக்கு 
மாகாண தலைமச்சர் அவர்களின் ெக பி கள் காரணமாக 
அதில் தாமதம் ஏற்பட்ட . எனி ம், அதி ஷ்டவசமாக 
ெகளரவ அைமச்சர் ஹிஸ் ல்லாஹ் அவர்கள் நல்ல விதமாக 
அந்த விடயத்ைதக் ைகயாண்  த்தி ைவத்தி க்கிறார். 
அேதேபான் , அவர்  கிட்டத்தட்ட 150 மில் யன் பாய் 
ெசலவில் ஏறா ர் ஆதார ைவத்தியசாைலயில் அவசர 
சிகிச்ைசப் பிாிைவ ெசய்  த வதற்கு எ க்கின்ற யற்சிக்கும் 
கிழக்கு மாகாண தலைமச்சர் அவர்கள் தைடவிதித்ததாக 
நாங்கள் அறிகிேறாம். இதைன நான் இந்தச் சைபயிேல 
ெசால் யாகேவண் ம். ஏெனன்றால், "சாமி வரம் தந்தா ம் 

சாாி இடம் ெகா க்கமாட்டார்" என்ப ேபால்தான் கிழக்கு 
மாகாணத்தி ைடய நிைலவரம் இ ந் ெகாண் க்கிற . 
ெவளிநாட் ல் இ க்கின்ற ஒ  தனவந்தர் தானாக வி ம்பி 
அந்த ஆஸ்பத்திாிைய அபிவி த்தி ெசய்வதற்கு 

ன்வ கின்றேபா  -அரசாங்கத்தின் நிதி உதவியின்றித் 
தனிநபர் ஒ வர் தான் உவந்  அைதச் ெசய்  த வதற்கு 

யற்சிக்கின்றேபா  - அதற்கு கிழக்கு மாகாண தலைமச்சர் 
அவர்கள் தைடேபா வதான  கவைலேயா  பார்க்கப்பட 
ேவண் ய ஒ  விடயம் என்பைத நான் இந்த இடத்திேல பதி  
ெசய்யேவண் யி க்கிற . எனேவ, எதிர்காலத்திேல 
எங்க ைடய எதிர்பார்ப்  - 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ெகளரவ பிரதி அைமச்சர் அவர்கேள, உங்க க்கு இன் ம் 

ஒ  நிமிடம் இ க்கிற .  

 
ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා  
(மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹப்தீன்) 
(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen) 
தய ெசய் , எனக்கு இன் ம் இரண்  நிமிடம் தா ங்கள்!  

எனேவ, எங்க ைடய மாவட்டத்திேல மாகாண 
சைபக்குாிய ஆஸ்பத்திாியாக இ ந்தா ம் சாி, மத்திய 
அரசுக்குாிய ஆஸ்பத்திாியாக இ ந்தா ம் சாி, அைவ 
உடன யாக அபிவி த்தி ெசய்யப்படேவண் ம் என் தான் 
நாங்கள் எதிர்பார்க்கிேறாம். அந்த வைகயிேல ஓட்டமாவ  
யி ம் ேகாரைளப்பற்  மத்தியி ம் உள்ள MOH 
காாியாலயங்களின் தரம் மற் ம் ஏைனய விடயங்கள் 
ெதாடர்பி ம் அதிகம் கவனம் ெச த்தி, அவற்ைற ம் 
அவசரமாக ன்னிைலப்ப த்த ேவண் ம். விேசடமாக, 
ேகாரைளப்பற்  மத்தியில் MOH காாியாலயம் கட் க் 
கப்பட்  அதற்குாிய வளங்கள் அைனத் ம் வழங்கப்பட 
ேவண் ம். அதன் ேதைவப்பா  க தி அதைன விைரவாகச் 
ெசய் தரேவண் ம் என்  அந்தப் பிரேதச மக்களின் சார்பாக 
ேவண் ேகாள் வி த் , வாய்ப் க்கு நன்றி கூறி 
விைடெப கின்ேறன். நன்றி, வணக்கம். 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
நன்றி. அ த் , ெகளரவ அரவிந்த் குமார் அவர்கள்! 

[பி.ப. 2.31] 
 

ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, இன்  

சுகாதார அைமச்ேசா  சம்பந்தப்பட்ட விவாதத்திேல 
கலந் ெகாண்  என  க த் க்கைள ம் ன்ைவப்பதற்கு 
வாய்ப்  அளித்தைமக்கு த ல் உங்க க்கு நன்றிையக் 
கூறிக்ெகாண் , இவ்விடயம் ெதாடர்பில் ஒ சில விடயங் 
கைளப் பகிர்ந் ெகாள்ளலாம் என்  நிைனக்கின்ேறன். இன்  
பல் ைவத்தியத் ைறைய ஊக்குவிக்க ேவண் ம் என்ற 
ேநாக்கத்ேதா  ன்ைவக்கப்பட் க்கும் இந்தத் தி த்தச் 
சட்ட லம் உண்ைமயிேலேய வரேவற்கக்கூ யதாகும். 
அ மாத்திரமல்ல, இ  காலத் க்குத் ேதைவயான ஒ  
விடய ம்கூட என்பைத நான் இந்த இடத்திேல கூறிக்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன். இதைன ன்ெகாண்  ெசல்லேவண் ம் 
அல்ல  இந்தத் ைறயிேல ன்ேனற்றத்ைதக் காண 
ேவண் ம் என்ற ேநாக்ேகா  ெசயற்ப கின்ற ெகளரவ 
சுகாதார அைமச்சர் ராஜித ேசனாரத்ன அவர்க க்கு என  
நன்றியிைனக் கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

இன்  இந்த நாட் ல் ெபா வாகேவ அைமச்சுக்கள் 
பற்றி ம் அதன் ெசயற்பா கள் பற்றி ம் பல்ேவ  வைகயில் 
பல்ேவ  ைறயினாிடமி ந் ம் விமர்சனங்கள் வந்  
ெகாண் க்கின்றன. எனி ம், சுகாதார அைமச்ைச 
எ த் க்ெகாண்டால், அ  இன்  விமர்சனங்களி ந்  
விலகிக்ெகாண் ள்ள, விமர்சனங்க க்குஅப்பாற்றபட்ட ஓர் 
அைமச்சாக மாறிக்ெகாண்  வ கின்ற . அந்தவைகயில், 
இதற்குப் ெபா ப்பாக இ க்கும் அைமச்சர் அவர்கைள  எம  
மக்களின் சார்பிேல பாராட்டக் கடைமப்பட் க்கின்ேறன்.  

இன்  இந்த நாட் ேல 48 ம ந்  வைககளின் விைலகள் 
குைறக்கப்பட் க்கின்றன. இ  உண்ைமயிேல வரேவற்கக் 
கூ ய ஒ  விடயம். மக்க க்குச் ச ைககைள வழங்கக்கூ ய, 
மக்களின் சுைமையக் குைறக்கக்கூ ய ஒ  விடயம். 

ன்ெபல்லாம் தனியார் ைவத்தியசாைலக க்குச் ெசல் ம் 
ேநாயாளர்கள் அல்ல  ேநாயாளர்கேளா  சம்பந்தப் 
பட்டவர்கள் அங்கு ைவத்தியர்கள் த ம் ம ந் ச்சிட்ைடைய - 
prescription - எ த் க்ெகாண்  pharmacy இற்குப் ேபாய், 
அந்த ம ந் கைள வாங்குவெதன்றால் எவ்வள  ெசலவாகு 
ெமன் தான் த ேல  ேகட்பார்கள். அந்த ம ந்  
இ க்கின்றதா, இல்ைலயா என்ெறல்லாம் ேகட்பதில்ைல. 
அந்த ம ந்தின் விைல எவ்வளெவன் தான் ேகட்பார்கள். 
கைடக்காரர்க ம் அந்த ம ந் ச்சிட்ைடையப் பார்த் விட்  
அதற்கான ெமாத்தச் ெசல  இவ்வளெவன்  ெசான்னால், 
அந்த விைலையக் ேகட் விட்  அவர்கள் விழிபி ங்கிப்ேபாய் 
வி வார்கள். ைவத்தியர் ஒ  மாதத்திற்கான ம ந்திைனச் 
சிபாாிசு ெசய்தி ந்தால், "ஒ  கிழைமக்கு ேவண் யள  
ம ந்ைதத் தா ங்கள்; அதற்கான பணந்தான் இ க்கின்ற " 
என்  ெசால்  அதைன வாங்கிப் ேபாகின்ற ஒ  நிைலைம 
இ ந்த . ஆனால், அந்த நிைலைம இன்  தைலகீழாக 
மாறியி க்கின்ற . நான் இதைனப் ெபா ப்ேபா  
கூ கின்ேறன். இப்ெபா ெதல்லாம் ெப ம்பாலான 
ேநாயாளர்கள் அல்ல  ேநாயாளர்கேளா  ெசல்பவர்கள் 
ம ந் ச்சிட்ைடைய pharmacy இேல ெகா த் விட் , 
ம ந் களின் விைலையக் ேகட்பதில்ைல; ஒ  மாதத்திற்கான 
ம ந் கைளத் தா ங்கெளன்  ேகட்  அதற்கான பணத்ைதக் 
ெகா த் விட் ப் ேபாகும் நிைலைம ஏற்பட் க்கின்ற . 
அப்ப ெயன்றால், சுகாதார அைமச்சு இந்த 
நல்லாட்சியி ேட ஒ  மாற்றத்ைத ஏற்ப த்தி நல்ல 
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நிைலைமையக் ெகாண் வந்தி க்கின்ற . இந்த விடயத்திேல 
மிக ம் ைதாியமாக ம் ெபா ப் ட ம் களமிறங்கிய ெகளரவ 
அைமச்சா் அவர்க க்கு நாங்கள் மீண் ம் மீண் ம் எங்கள  
பாராட் க்கைளக் கூறிக்ெகாள்வதில் ெப மிதம் 
அைடகின்ேறாம்.  

அ  மாத்திரமல்ல, இன்  அைமச்சின  ெசயற்பாட்  
டாகத் தனியார் ைவத்தியசாைலகளின் நடவ க்ைககைளக் 

கட் ப்பாட் க்குள் ெகாண் வ ம் நிைலைம ம் ஏற்பட் க் 
கின்ற . "இந்த அளவில்தான் தனியார் ைவத்தியசாைலகளின் 
கட்டணங்கள் இ க்க ேவண் ம்" என்ற ஒ  தீர்மானத்ைத 
மிகத் ைதாியமாக நிைறேவற் வதிேல அைமச்சாின் பங்கு மிக 

க்கியமானதாக இ க்கின்ற . அதிகாித்த கட்டணத்தின் 
லம் நன்ைமயைடந்தவர்கள், அதிேல குளிர்காய்ந்தவர்கள், 

இவ்வாறான கட் ப்பா கள் விதிக்கப்ப ம்ேபா  அதைனப் 
பிைழ என்  குற்றஞ்சாட்ட ம் அல்ல  அதிேல 
தவ கைளக் காண ம். ஆனால், அதன் நன்ைமகள் 
ஒட் ெமாத்தமாக மக்கைளச் ெசன்றைடகின்றன என்  
பார்க்கும்ேபா  அதைன அவர்கள் ஆதாித்ேதா, பாராட் ேயா 
ஆகேவண் ம்.  

ைவத்தியத் ைற என்ப  மக்களின் உயிேரா  சம்பந்தப் 
பட்ட விடயம்; சுகாதார அைமச்சு என்ப  மக்களின் சுகாதார 
நலேனா , ஆ ேளா  சம்பந்தப்பட்ட விடயம். அந்த 
வைகயில் இந்த அைமச்சு சக்திமிக்க ஓர் அைமச்சாக, மக்களின் 
விமர்சனங்க க்கு அப்பாற்பட்ட ஓர் அைமச்சாக மாறி 
வ கின்ற . இந்த அைமச்சுக்கு, ைவத்தியராக இ க்கின்ற 
மிகப் ெபா த்தமான ஒ வர் அைமச்சராக நியமிக்கப் 
பட் க்கின்றார்; இ ம் இந்த அைமச்சு சிறந்  
விளங்குவதற்கு இன் ெமா  காரணமாகுெமன்  நான் 
க கிேறன்.  

இன்  நான் பிரதிநிதித் வப்ப த் ம் மைலயகத்ைதப் 
ெபா த்தளவிேல, அங்கு  கடந்த காலங்களிேல பல்ேவ  
ைவத்தியசாைலகள் மிக எதிர்பார்ப்ேபா  அரசமயமாக்கப் 
பட்டன. இன்  இைவ அைனத் ம் மாகாண சைப 
நிர்வாகத்தின்கீழ் இ க்கின்றன. இவ்வா  அரசுைடைம 
யாக்கப்பட்ட ைவத்தியசாைலகளின் ேசைவகள் சாியாக 
மக்க க்குப் ேபாய் ேசர்கின்றனவா? என்ற ேகள்விைய 
எ ப்பினால், 'இல்ைல' என்ற ஒ  பதிைலேய விசனத்ேதா  
ெசால்ல ேவண் யி க்கின்ற . காரணம், இவ்வா  
அரசமயமாக்கப்பட்ட ெப ந்ேதாட்ட ைவத்தியசாைலகளிேல 
சாியான ைறயில் சிகிச்ைசகள் இடம்ெப வதில்ைல. அந்த 
வைகயில் அங்கு ேபாதிய ைவத்திய அதிகாாிகள் இல்ைல; 
ேபாதியளவில் ைவத்தியர்கேளா, தாதியர்கேளா இல்ைல. 
அேதேநரம் இவ்வா  ெபா ப்ேபற்கப்பட் க்கும் ைவத்திய 
சாைலகளில் ெப ம்பாலானைவ இன்  டப்பட் ப்பைத 
நான் இந்த உயாிய சைபயிேல விசனத்ேதா  கூறிக்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.  

இந்த ைவத்தியசாைலகள் மத்திய சுகாதார அைமச்சின்கீழ் 
வராவிட்டா ம் இவ்விடயத்திேல அக்கைற ெச த் மா  
மாகாண சுகாதார அைமச்ைசக் ேகா வ  ெகளரவ அைமச்சர் 
அவர்களின் ெபா ப்பாக இ க்கின்ற . எனேவ, அரசுைடைம 
யாக்கப்பட் க்கும் அல்ல  ேதசிய மயமாக்கப் பட் க்கும் 
இந்தப் ெப ந்ேதாட்ட ைவத்தியசாைலகளின் ெசயற்பா கள் 
ஏைனய ைவத்தியசாைலக க்கு நிகராக அைம ம் வைகயில் 
அைவ தர யர்த்தப்ப வதற்கு ெகளரவ சுகாதார அைமச்சர் 
அவர்கள் நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம் என்  நான் இந்தச் 
சைபயிேல ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். அவ்வா  
ெசய்தால் மாத்திரேம அங்குள்ளவர்க க்கும் சாியான சுகாதார 
வசதிகள் - சுகாதார ேசைவகள் ெசன்றைட ம். ேதாட்டப் 

றங்களில் இ ப்பவர்கள் எவ்வாறாக இ ந்தா ம் பிரச்சிைன 
இல்ைல; இந்தச் ேசைவகள் அவர்க க்குத் ேதைவயில்ைல 
என்  எவரா ம் அவர்கைளக் கண் ெகாள்ளாமல் இ க்க 

யா .  

ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கைளப் ெபா த்தவைரயிேல 
அவர்கள் க ன உைழப்பாளிகள்; நாட் ற்கு மிக அதிகமான 
உைழப்ைப வழங்குபவர்கள். மைழேயா, ெவயிேலா, பனிேயா, 
குளிேரா எவற்ைற ம் ெபா ட்ப த்தாமல் ெசயற்ப ம் ஒ  
மக்கள் கூட்டமாக அவர்கள் இ க்கின்றார்கள். ஆகேவ, 
அவர்களின் நலன்கைள நாங்கள் பா காக்க ேவண் ம்; 
அவர்களின் நலனிேல நாங்கள் அக்கைற ெகாள்ள ேவண் ம். 
அவர்களின் சுகாதாரம், அவர்களின் ேபாஷாக்குத் தன்ைம 
பற்றி அதிக அக்கைற ெச த்த ேவண் ம். அவ்வா  
ெசயற்பட்டால்தான் அவர்களின் உைழப்ைப நாங்கள் 
சாியாகப் ெபற் க் ெகாள்ளக்கூ யதாக இ க்கும். ஏெனனில், 
நாட் க்கு அவர்களின் உைழப்  மிக அவசியம். ஆகேவ, இந்த 
அைமச்சின் ெசயற்பா களின் நன்ைமகள் மைலயகத்திற்கும் 
சிறந்த வைகயிேல ேபாய்ச்ேசர ேவண் ம். அந்த நன்ைமகள் 
அவர்கைள ற்றாகச் ெசன்றைடயவில்ைல என்ேறா, 
மைலயகம் ற்றாகப் றக்கணிக்கப்பட் க்கின்ற  என்ேறா 
நான் ெசால்லவில்ைல.  ஆனால், ஏைனய பிரேதசங்க க்குக் 
கிைடக்கின்ற வாய்ப் ம் வளங்க ம் மைலயகத்திற்குப் 
ேபாய்ச்ேச வதிேல ஒ  பின்னைட  இ க்கின்ற  
என்பைதத்தான் இந்த உயாிய சைபயிேல கூறிக்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.  

ஆகேவ, அரசமயமாக்கப்பட்ட இந்த ைவத்தியசாைலகள் 
சிறந்த ைறயிேல இயங்குவதற்கான நடவ க்ைககைள 
ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம். அைவ சிறந்த ைறயிேல 
நைடெப வதற்கு அல்ல  இயங்குவதற்கு சிறி  அக்கைற 
காட் னாேல ேபா மானதாக இ க்கும். அந்த வைகயிேல 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் குறித்த விடயத் தி ம் கவனம் 
ெச த்த ேவண் ம் என்  ேகட் க்ெகாண் , வாய்ப்பளித்த 
கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்க க்கு மீண் ம் நன்றி 
கூறி, விைடெப  கின்ேறன். நன்றி, வணக்கம்.   

 
[பி.ப. 2.40] 

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 

இன்ைறய தினம் ம த் வம் (தி த்தம்) சட்ட லம் 
ெதாடர்பான விவாதத்திேல பங்குெகாள்கின்ற அேதேநரம், 

க்கியமான ஒ  விடயத்ைத த ல் இந்தச் சைபயின் 
கவனத் க்குக் ெகாண் வர வி ம் கிேறன்.  

அதாவ , எம  மக்கள் பலர் இரா வத்தினாிடம் 
ைகயளித்த அவர்க ைடய உற கள் இ வைர  
தி ம்பவில்ைல. இவ்வா  காணாமல் ஆக்கப்பட்ேடார் 
ெதாடர்பாக அவர்க ைடய உறவினர்கள் இன்  வ னியா 
மாவட்டத்திேல நடத் கின்ற உண்ணாவிரதப் ேபாராட்டம் 
மிக உச்ச நிைலைய அைடந்தி க்கின்ற . மிக க்கியமாக 
வடக்கு, கிழக்கு மண்ணிேல ஆயிரக்கணக்காேனார் காணாமல் 
ஆக்கப்பட் க்கிறார்கள். இவர்கள் ெதாடர்பாகப் 
பல்ேவ பட்ட ேகாாிக்ைககள் ன்ைவக்கப்பட்டன. 2015இல் 
ெஜனீவாவில் ெகாண் வரப்பட்ட தீர்மானத்தின் அ ப் 
பைடயில் காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்கைளக் கண்டறிவதற் 
கான ஒ  நிைலயத்ைத இலங்ைகயிேல ஸ்தாபித் , 
அத டாக அவர்க க்கான ஒ  தீர்ைவப் ெபற் த்த வதாக 
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அரசாங்கத்தால் - ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சர் மாண் மிகு 
மங்கள சமர ர அவர்களால் - உ திெமாழி வழங்கப் 
பட் ந்த . அதற்கைமய இலங்ைகயிேல காணாமல் 
ஆக்கப்பட்டவர்கைளக் கண்டறிவதற்கான அல்ல  ேபார்க் 
குற்றங்கைளக் கண்டறிந்  விசாரைண ெசய்வதற்கான ைமய 
நி வனத்ைத இ வைர ஆரம்பிக்காமல், அதற்கான ஒ  
வர்த்தமானி அறிவித்தைல ெவளியிடாமல், ேமதகு ஜனாதிபதி 
அவர்கள் இ த்த த்  வ வதாகேவ பல்ேவ  
தரப் க்களா ம் குற்றம் சுமத்தப்ப கின்ற .   

2009ஆம் ஆண்  த்தத்தின் வில் தங்க ைடய 
பிள்ைளகைள, கணவன்மாைர  அவர்களின் ெபற்ேறார்க ம் 
உறவினர்க ம் இரா வத்தினாிடம் ேநர யாகக் ைகயளித் 
தி ந்தார்கள். அவ்வா  ைகயளிக்கப்பட்ட உற கள் இ வைர 
அவர்க ைடய க க்குத் தி ம்பி வரவில்ைல. 
இவர்கைளக் ைகயளித்தைமக்கான ேநர யான - கண்கண்ட 
சாட்சியங்கள் இ க்கின்றன. உதாரணமாக, வி தைலப் 

களின் த்த உ ப்பினர் பாலகுமார ம் அவ ைடய 
மக ம் இரா வக் கட் ப்பாட் ப் பிரேதசத்திற்குள் 
வந்தி ந்தைத 'லங்கா கார் யன்' பத்திாிைக படத்ேதா  
ெசய்தியாக ெவளியிட் ந்த . அத் டன், ெகா ம்ைப 
ைமயமாகக் ெகாண் க்கின்ற 'தினக்குரல்' பத்திாிைக ம் 
அந்தப் படத் டன் அச்ெசய்திையப் பிரசுாித்தி ந்த . மற் ம் 
பல பத்திாிைககளி ம் இைணயத்தளங்களி ம் இந்தச் 
ெசய்திகள் ெவளிவந்தி ந்தன. த்தம் நடந்த காலத்தில் 
இலங்ைகயிேல BBC ெசய்தியாளராக இ ந்த பிரான்சிஸ் 
ஹாிசன் என்பவர், அண்ைமயிேல தன் ைடய Twitter 
பக்கத்திேல இந்தப் படங்கைள ெவளியிட் , குறிப்பிட்ட 
காலகட்டத்திேல இவர்கள் காணாமற்ேபாயி க்கின்றார்கள்; 
அதாவ , இரா வத்தினாிடம் ஒப்பைடக்கப்பட்ட - 
சரணைடந்த இவர்கள் எங்ேக? என்ற ேகள்விைய அவர் 
ேகட் ந்தார். ஆனால், ேநற்ைறய தினம் எங்கள் நாட் ன் 
பிரதம அைமச்சர் அவர்கள் தமிழர்கைள அல்ல  
காணாமற்ேபாேனாாின் கு ம்பங்கைள ேவதைனப்ப த் ம் 
வைகயில், அவர்கள் ெவளிநா க க்குச் ெசன்றி க்கலாம் 
அல்ல  அவர்கள் எங்ேகயி க்கின்றார்கள் என்  
ெதாியாம க்கலாம் என்ற ெதானியிேல இந்தச் சைபயிேல 
க த் த் ெதாிவித்தைம மிகமிக ேவதைனயளிக்கின்ற .  

இந்த நாட் ேல பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தமிழர்கள். 
அவர்கள்தான் அழிக்கப்பட் க்கின்றார்கள்; காணாமற் 
ேபாயி க்கின்றார்கள். அவர்க ைடய உற கள்தான் இந்தப் 
ேபாராட்டத்ைத நடத் கின்றார்கள். அவர்கள்தான் தங்க  
ைடய பிள்ைளகைளத் ேத க்ெகாண் க்கின்றார்கள். 
பாதிக்கப்பட்டவர்கைளப் பற்றி உண்ைமயான நிைலைமையக் 
கண்டறியாமல் இவ்வள  கால ம் - கடந்த 7 ஆண் களாக 
அதைன இ த்த த்  வந்த பிற்பா  இப்ெபா  அவர்கள் 
ெவளிநாட் ல் இ க்கலாம் அல்ல  அவர்கள் ேவ  
எங்ேகயாவ  இ க்கலாம் என்ற ஒ  க த்ைத 

ன்ைவக்கும்ேபா , இந்த நாட் ன் ஜனநாயகம் இ தானா? 
என்ற ஒ  ேகள்வி எ கின்ற .   

குறிப்பாக, இலங்ைகயிேல தமிழர்க க்கு நீதி கிைடக்கா  
என்பதற்கு அண்ைமய நாட்களில் பல உதாரணங்கள் 
இ க்கின்றன. ஒன் , குமார ரம் ப ெகாைல.  அந்தப் 
ப ெகாைலயிேல ஈ பட்ட இரா வத்தினர் எந்தவித 
குற்றச்சாட் க்க ம் இல்லாமல் வி தைல ெசய்யப் 
பட்டார்கள். அேதேபால், அண்ைமயிேல ரவிராஜ் 
அவர்க ைடய ெகாைலயிேல ஈ பட்டவர்கள், சிங்கள 

ாிமார் நியமிக்கப்படேவண் ம் என்  ேகட் க்ெகாண்டதன் 
அ ப்பைடயில், அவர்க க்கூடாக அந்த வழக்குத் தள் ப  
ெசய்யப்பட் , அவர்கள் குற்றவாளிகள் இல்ைலெயன்  அந்த 
வழக்கி ந்  வி தைல ெசய்யப்பட்டார்கள். ஆகேவ, இதில் 
பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தமிழர்கள். இலங்ைகயிேல 1956ஆம் 
ஆண் ந்  காலத் க்குக் காலம் தமிழர்கள் ப ெகாைல 
ெசய்யப்பட்டார்கள். ஆனால், அவற் க்கு இ வைர இந்த 
நாட் ேல நீதி கிைடக்கவில்ைல. நீதியான விசாரைணகள் 
நடக்கவில்ைல. ஆகேவ, இன்  சாகும் த வாயில் 
தங்க ைடய உற கைளக் காட் ங்கள்! அவர்கைள 
ஒப்பைட ங்கள்! என்  வ னியாவிேல அவர்க ைடய 
கு ம்பம் சார்ந்தவர்கள் உண்ணாவிரதமி க்கின்றார்கள். 
அதிேல பல வேயாதிபத் தாய்மார் தங்கள் பிள்ைளக க்காகத் 
தங்க ைடய உயிர் ஊசலா க்ெகாண் க்கின்ற நிைலயிேல 
ேபாரா க்ெகாண் க்கின்றார்கள். பல சேகாதாிகள், 
"எங்க ைடய கணவன்மாைர நாங்கள் ஒப்பைடத்தி க் 
கின்ேறாம்;  அவர்கைள எங்களிடம் ைகயளி ங்கள்! எங்கள் 
பிள்ைளகைள எங்களிடம் ைகயளி ங்கள்" என்  
ேபாரா க்ெகாண் க்கின்றார்கள். ஒேர கு ம்பத்ைதச் 
ேசர்ந்த தாய் - மகன், தாய் - மகள் என்ற ாீதியி ம் காணாமல் 
ேபாயி க்கின்றார்கள்.  ஆகேவ, இவர்கள் தங்க ைடய 
உற கைளக் ேகட்கின்றார்கள். இதற்கு இந்த 
அரசாங்கத்தினால் உாிய நடவ க்ைக எ க்க யவில்ைல 
அல்ல  இதற்கு ஒ  பதிைலச் ெசால்ல யவில்ைல 
ெயன்றால், இந்த அரைச நீதியான ஒ  ஜனநாயக ேசாச சக் 
கு யரசு என்  ெசால்வ  எந்த வைகயிேல ெபா த்தமாகும்?   

வ னியா மாவட்டத்தில் மட் ம் இ தி த்தம்வைர 
கிட்டத்தட்ட 686 ேபர்  காணாமற்ேபாயி க்கின்றார்கள்.  
அவ்வா  காணாமற்ேபான நாகராசா நாகேஜாதி, ஜீவரட்ணம் 
ேகாகிலா, சின்னச்சாமி சந்திரசிறி, அ. இராஜகுமார், 
சிவானந்தம் தவ பிணி, தில்ைலயம்பலம் தில்ைலராஜா, 
ைவத்தி ங்கம் ெசந்தில்ேவல், இராச ைர விஜி, 
ேயாேகஸ்வரன் ம ரன், சற்குணம் சங்கீர்த்தன், சி. 
ெபான்னம்மா, அவாின் மகள் சி. சிவதர்சினி, க. ஜீவநந்தினி, 
அவாின் மகன் க. அ ள்குமார் ஆகிேயாாின் ெபற்ேறார், 
சேகாதரர்கள்தான் இந்தச் சாகும்வைர உண்ணாவிரதப் 
ேபாராட்டத்திேல குதித்தி க்கின்றார்கள். இவர்க ைடய 
இந்த உண்ணாவிரதப் ேபாராட்டத்ைதக் ெகாச்ைசப்ப த் ம் 
வைகயில் குறிப்பிட்டவர்கள் ெவளிநா க க்குச் ெசன்றி க் 
கலாம் என்  பிரதம அைமச்சர் அவர்கள் ஒ  ெபாய்யான 
தகவைலக் கட்டவிழ்த் விட் ப்ப  மிகமிக ேவதைனயான 
சம்பவமாகும். ஆகேவ, தய ெசய்  இந்த நாட் ல் 
பாதிக்கப்பட் ள்ள காணமற்ேபாேனாாின் உற கள் தங்க  
ைடய பிள்ைளகைளக் ேகட்கின்ற இந்தச் சூழ ல் அவர்க க் 
ெகா  விைடையச் ெசால்வதற்கு இந்த ஜனநாயக அரசாங்கம் 

ன்வரேவண் ம்.   

இந்த அரசு ஒ  'நல்லாட்சி' அரசாக அைம ம் என்  
க திேய மக்கள் அதற்கு வாக்களித்தி க்கின்றார்கள். 
'நல்லாட்சி' நைடெப ம் என்ற காரணத்தினால்தான் 2015ஆம் 
ஆண்  ஜனவாி 8ஆம் திகதி தங்க ைடய வாக்குகள் லமாக 
இந்தப் திய அரசாங்கத்ைதக் ெகாண் வந்தார்கள். இந்த 
ஆட்சிமாற்றத்தில் மிகப் ெபாிய பங்ைகத் தமிழர்கள் 
ஆற்றியி ந்தார்கள். எதிர்காலத்தில் கிைடக்க ள்ள ஓர் 
அரசியல் தீர்  க தி, கடந்த இரண்  ஆண் களாகத் 
தங்களால் எந்தள க்கு விட் க்ெகா க்க ேமா, 
அந்தள க்கு மிக ம் சகிப் த்தன்ைமேயா ம் ெபா ைம 
ேயா ம் நிதானத்ேதா ம் அவர்கள் இந்த அரசாங்கத்திற்காக 
விட் க்ெகா த் ச் ெசல்கின்றார்கள். ஆனால், இரண்  
கட்சிகள் ேசர்ந்த இந்த 'நல்லாட்சி' அரசு நல்ெலண்ணங்கைள 
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ெவளிப்ப த்தவில்ைல. ெசய்யக்கூ ய பல காாியங்கைள இந்த 
அரசு இன்ன ம் ெசய்ய ன்வரவில்ைல. இந்த விடயங்கள் 
மிகப் பாதகமானைவயாக உள்ளன. இந்த மக்கைளப் 
ெபா த்தவைர, இன் மின் ம் மன ேவதைனயைடகின்ற, 
பிள்ைளகைளத் ேத  நாளாந்தம் சாகின்ற ஒவ்ெவா வ ைடய 
கைதக ம் மிகக் ெகா ைமயானைவ.  எத்தைனேயா 
சேகாதாிகள் இன்ன ம் தங்க ைடய தா கைளக் கழற்றாமல் 
கணவன்மாாின் வ ைகக்காகக் காத்தி க்கின்றார்கள். 
எத்தைனேயா சேகாதாிகள் தங்க ைடய ெபாட் கைள 
அழிக்காம க்கின்றார்கள். இவ்வாறானவர்களின் 
கண்ணீ ம்  ேவதைன ம் சாதாரணமாகக் ெகாைல ெசய்தவர் 
க க்குப் ாியா . இவர்கைள அ த் க்ெகான்றவர்க க்கும் 
இவர்கைள அழிப்பதற்கு ைனந்தவர்க க்கும் இ  ாியா . 
தய ெசய்  இைதப் ாிந் ெகாள் ங்கள்!  

இவற்ைறப் பற்றிச் சர்வேதச ச கம்கூட விசாரைணகைள 
ேமற்ெகாள்ள ைனந்த . ஐக்கிய நா கள் சைபயிேல 
அெமாிக்கா ஒ  பிேரரைணையக் ெகாண் வந்தேபா , 
பன்னாட்  விசாரைண ேவண் ெமன்பைதத் தமிழர்கள் 
வ த்தினர். அப்ேபா  இலங்ைகக்குள்ேளேய அைத 
விசாாிக்கலாம்;  இங்ேகேய ஓர் அ வலகத்ைதத் திறந்  அந்த 
அ வலகத் க்கூடாக  அதற்கான விசாரைணைய நடத்தலாம் 
என்ெறல்லாம் விடயங்கைள ன்ைவத்தவர்கள் யா ம் 
இ வைர அவர்க க்கான எந்த நியாயமான விசாரைண 
கைள ம் ேமற்ெகாள்ளவில்ைல. அரசாங்கம் தவறான வழியில் 
ெசல்கின்ற . தமிழர்க க்கான ஒ  நிரந்தரமான தீர்ைவ 
வழங்குவதற்கு அ  தயாராக இல்ைலெயன்பைதக் கடந்தகால 
நடவ க்ைகள் ெசால்கின்றன. அலட்சியப்ேபாக்ேகா , 
அவர்கைள  உதாசீனப்ப த் கின்ற வைகயிேலதான் இந்த 
அரசின் நடவ க்ைககள் அைமந்தி க்கின்றன. தய ெசய்  
இ  கவனத்தில் எ க்கப்பட ேவண் ம். அவர்க ைடய 
உயிர்கள் மிகப் ெப மதியானைவ. அவர்க ைடய உற கள் 
காணாமலாக்கப்பட் க்கின்றனர். அந்த உற க க்காக 
இவர்கள் கண்ணீேரா ம் ேவதைனேயா ம் தண்ணீர்கூட 
அ ந்தாமல் நாளாந்தம் ெசத் க்ெகாண் க்கின்றார்கள். 
இவர்க ைடய உயிர்கைள ம் பறிப்பதற்கு அரசாங்கம் 

யல்கின்றதா? இவர்கள் சாகேவண் ெமன்  இந்த 
அரசாங்கம் நிைனக்கின்றதா? அப்ப யானால், இைதத்தான் 
நல்லாட்சிெயன்  நீங்கள் க கின்றீர்களா? தய ெசய்  
காணாமற்ேபான கு ம்பங்களின் விடயங்களில் அதிகூ ய 
கவனத்ைத எ த்   உடன யாக உாிய விசாரைணகைள 
ஆரம்பிக்க ேவண் ம்.  

ெகா ம்பிேல அதற்குாிய காாியாலத்ைத அைமப்பதற்கான 
சகல ர்வாங்க ேவைலக ம் நைடெபற்  ந்ததாகக் 
கூ கின்றார்கள். ஆனால், இ வைர ெகா ம்பிேல அதற்கான 
காாியாலயத்ைத திறப்பதற்கான வர்த்தமானி அறிவித்தல் 
ெவளியிடப்படவில்ைல. ஜனாதிபதியினால்தான் அ  
ெவளியிடப்பட ேவண் ம். ஆனால், ஜனாதிபதியினால் அந்த 
வர்த்தமானி அறிவித்தல் இன்ன ம் ெவளியிடப்படாமல் 
இ த்த ப் ச் ெசய்யப்ப வதற்கான காரணம் என்ன? ஒ  
விசாரைணைய நடத்த  வி ம் வதாக இ ந்தால் அந்த 
வர்த்தமானி அறிவித்தைல ெவளியி வதில் ஏன் காலதாமதம் 
ஏற்பட ேவண் ம், கடந்த 7 ஆண் களாக - நல்லாட்சி 
நடந் ெகாண் க்கின்ற கடந்த இரண்  ஆண்  
காலத்தி ம்கூட இந்தக் காாியத்ைதச் ெசய்ய ைனயவில்ைல. 
இவ்வா  காலங்கள் இ த்த க்கப்பட் த் தமிழர்கள் 
ஏமாற்றப்ப கிறார்களா? சர்வேதச ச க ம் தமிழர்கைள 
ஏமாற்றப்ேபாகின்றதா? அெமாிக்கா ெகாண் வந்த 
பிேரரைணைய ஐக்கிய நா கள் சைப ம் உதாசீனப் 

ப த் மா? உலகத்திேல எல்லா மக்கைள ம் ஒன்றிைணக் 
கின்ற ‘ஐக்கிய நா கள்’ என்ற பதம்கூட ேகள்விக் 
குட்ப த்தப்படப்ேபாகின்றதா? அப்ப யானால் உலகத்திேல 
எந்தெவா  இனத் க்கும் அத ைடய வாழ்ைவ, அத ைடய 
இலக்ைக, அத ைடய எதிர்காலத்ைதத் தீர்மானிக்க 

யாதா? வல்லைம உள்ளவர்களால் அவர்கள் அழிக்கப் 
படக்கூ ய காலம்தான் இனிேமல் வரப்ேபாகின்றதா? 
சர்வேதச ச கம் இவற்ைறக் கவனத்தில் ெகாள்ளாத ஒ  
சூழல்தான் இனிேமல் உ வாக்கப்ப மா? 

இன்  சர்வேதசத்தின்  ேகாாிக்ைககள்கூட நிராகாிக்கப் 
பட் ப்பைதத்தான் நாங்கள் இங்கு பார்க்கின்ேறாம். எனேவ, 
இந்த அரசாங்கம் காணாமற்ேபானவர்கள் சம்பந்தமாக 
விசாரைண ேமற்ெகாள்வதற்குத் தய ெசய்  ச்சுடன் 
ெசயற்பட ேவண் ம். இவர்கள் அரசாங்கத்திடம் ஒப்பைடக் 
கப்பட்டவர்கள்! பங்குத்தந்ைத பிரான்சிஸ் அ களார் 
அவர்க ைடய தைலைமயிேல 56 ேபா் இரா வத்தினாிடம் 
ைகயளிக்கப்பட்டதற்கான ஆதாரங்கள் உண் . பலர் 
குழந்ைதகேளா  சரணைடந்தார்கள். பல ேபாராளிகள் 
தங்க ைடய மைனவி, பிள்ைளகேளா  சரணைடந்தார்கள். 
ஏற்ெகனேவ, நான் குறிப்பிட்ட ெபயர்கைள உைடயவர்கள் 
தாய், தந்ைதயர்களால், தங்க ைடய கு ம்பத் தைலவிகளால், 
கு ம்ப  உ ப்பினர்களால் ைகயளிக்கப்பட்டவர்களாவர். 
இதற்குக் கண்கண்ட சாட்சியங்கள் உண் . இந்தச் 
சாட்சியங்க க்கு என்ன நியாயம் வழங்கப்ேபாகிறீர்கள்?  

தைலவர் பிரபாகர ைடய மகன் பாலச்சந்திர க்கு 
இரா வத்தினர் ‘பிஸ்கட்’ ெகா த்தி ப்பேதா , சி வ 
ெனன் ம் பார்க்காமல் அவைன ம் சுட் க்ெகான்றி க் 
கிறார்கள். பாலச்சந்திரன் ‘பிஸ்கட்’ சாப்பி கின்ற படங்கள் 
ெவளிவந்தி ந்தன. அவன் சுட் க் ெகால்லப்பட்ட பின்னரான 
படங்க ம் ெவளிவந்தி ந்தன. இரா வத்தினரால் அந்தப் 
படங்கள் எ க்கப்பட்  ெவளியிடப்பட் க்கின்றன. 
அந்தவைகயில் மிக ேமாசமாக நாட் ல் ஓர் இனப் ப ெகாைல 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் க்கின்ற . அந்த இனப்ப ெகாைல 
சம்பந்தமாக விசாரைண ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ம். அந்த 
மக்க க்கு நீதி கிைடக்க ேவண் ம். பாதிக்கப்பட்டவர்கள் 
தமிழர்கள்! அநியாயமாகக் ெகால்லப்பட்டவர்கள் தமிழர்கள்! 
அப்ப  அநியாயமாகக் ெகால்லப்பட்ட, பாதிக்கப்பட்ட 
தமிழர்க க்கு நீதி கிைடப்பதற்கு இந்தக் காலத்ைதச் சாியாக 
இந்த அரசாங்கம் பயன்ப த்த ேவண் ம். இந்த இரண்  
ஆண் களில் அரசியல் தீர்  யற்சிகளி ம் ன்ேனற்றம் 
இல்ைல. அரசியல் தீர்  வ மா, வராதா? திய 
அரசியலைமப்  ெகாண் வரப்ப மா, அைவ தமிழர்க க்கு 
ஒ  மாற்றத்ைதத் த மா? என்ற ேகள்விகள் இன்  
சந்ேதகத்ேதா  எ ப்பப்ப கின்றன. அேதேநரத்தில், 
காணாமலாக்கப்பட்டவர்க ைடய கு ம்பங்க க்கான பதில் 
என்ன? சிைறயி க்கின்ற அரசியல்ைகதிகள்கூட காணா 
மலாக்கப்பட்டவர்கள் ெதாடர்பாக இன்  ஒ நாள் அைடயாள 
உண்ணாவிரதத்ைத ேமற்ெகாள்கிறார்கள். அதாவ , 
தங்க ைடய ஒ  நாள் உணைவத் தவிர்த்  அவர்க ம் 
உண்ணாவிரதம் இ க்கிறார்கள்.  

அதைனவிட, த்தத்தினால் இடம்ெபயர்ந்த ெப ம்பாலா 
னவர்கள் மீள்கு ேய வதற்காக காத்தி க்கின்றார்கள். பலர் 
அகதிகளாக இன் ம் உறவினர், நண்பர் களில் 
கு ேயறியி க்கின்றார்கள். இவ்வா  தமிழர்கள் இந்த 
நாட் ல் ெதாடர்ந்  அகதிகளாக ம் சிைறக்ைகதிகளாக ம் 
காணாமலாக்கப்பட்டவர்களாக ம் அ ைமப்ப த்தப்பட் க் 
ெகாண் க்கின்றெபா  சமாதானம் பற்றி ம் நல் ணக்கம் 
பற்றி ம் ேபசப்ப கின்ற . ஜனாதிபதி அவர்கள் அ க்க  
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அங்கு பறந்  வ கின்றார். பிரதமர் வ கின்றார், 
அைமச்சர்கள் வ கின்றார்கள். வடக்கி ம் கிழக்கி ம் 
இவ்வாறான காட்சிகள் நடக்கின்றனேவ தவிர, காாியங்கள் 
எ ம் நடப்பதாக இல்ைல. எல்லாேம படங்களாக, 
ெசய்திகளாக மட் ம் இ க்கின்றனேவ தவிர, வடக்கு, 
கிழக்கிேல வா கின்ற மக்க க்கு விேமாசனத்ைதத் தரக்கூ ய 
விடயங்களாக இைவ அைமயவில்ைல என்ப தான் இங்கு 

க்கியமான க த் . ஆகேவ, ஒ  சனநாயக அரசான  
சனநாயகத் தன்ைம ேமேலாங்கக்கூ ய வைகயில், இந்த 
நாட் ன் பிரச்சிைனக்குத் தீர்  காணேவண் ம்; இந்த 
மக்க ைடய பிரச்சிைனக்குத் தீர்  காணேவண் ம்; அந்த 
மக்க ைடய உண்ைமயான பிரச்சிைனகைள ஆராய 
ேவண் ம்; அவற்ைற மைறக்கும் வைகயில் அல்ல  
கவனத்தில் எ க்காமேல காலத்ைத இ த்த த் க்ெகாண்  
ெசல்வைதத் தவிர்த் , அவற் க்குத் தீர்  காண்பதில் 

ச்ேசா  ெசயற்படேவண் ம் என்பைத இந்த இடத்திேல 
வற் த்திக் ேகட் க்ெகாள்கிேறன்.  

அ த் , சுகாதார அைமச்சின் நடவ க்ைககள் ெதாடர்பாக 
சில க த் க்கைள ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன். ெகளரவ 
சுகாதார அைமச்சர் அவர்கள் சைபயிேல இ க்கின்ற இந்த 
ேநரத்தில் ஒ  விடயத்ைதக் குறிப்பிட ேவண் ம். கிளிெநாச்சி 
மாவட்ட ைவத்தியசாைலயின் ேவைலத்திட்டங்கள் 2006ஆம் 
ஆண் ல் ஆசிய அபிவி த்தி வங்கியின் நிதி உதவிேயா ,  
Base I and Base II அதாவ , கட்டம் I, கட்டம் II - என்ற 
அ ப்பைடயில், இரண்  கட்டங்களாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட . 

ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தி ள்ள ல்ைலத்தீ -மாஞ்ேசாைல 
ைவத்தியசாைல, க்கு யி ப்  ைவத்தியசாைல, மல்லாவி 
ைவத்தியசாைல ேபான்றவற்றில் இ க்கின்ற அேநகமான 
ேநாயாளர்கள் கிளிெநாச்சி ைவத்தியசாைலைய ேநாக்கி 
நகர்த்தப்ப கிறார்கள். அேதேபால, மாங்குளம் மற் ம் பைளப் 
பகுதியில் இ க்கின்ற ேநாயாளர்களில் பலர் ambulance 
வண் களி டாக கிளிெநாச்சி ைவத்தியசாைலைய 
ேநாக்கிேய நகர்த்தப்ப கிறார்கள். வன்னிப் பகுதியிேல 
பிரபல்யமான ம் மிக க்கியமான மான ைவத்திய 
சாைலயாக கிளிெநாச்சி ைவத்தியசாைல காணப்ப கிற . 
ஆயி ம், அந்த ைவத்தியசாைலயின் வசதிகள் மிகமிக 
ேமாசமானைவயாகக் காணப்ப கின்றன. Kidney பாதிக்கப் 
பட்ேடா க்கு இரத்த மாற் ச் சிகிச்ைசக்கான இயந்திரங்கள் 
அங்ேக இ ந்தா ம், அதற்கான ைவத்தியர்கேளா அல்ல  
தாதியர்கேளா இல்லாமல் நான்கு வ டங்களாக அந்த 
இயந்திரங்கள் டக்கப்பட்ட நிைலயில் இ க்கின்றன. ேவ  
ைவத்தியசாைலகள் ேகட்கின்றெபா  இந்த இயந்திரங்கள் 
வழங்கப்ப வதாக ம் ைவத்தியசாைலப் பணிப்பாளர் 
குறிப்பிட் க்கிறார்.  

இதைனவிட, ைவத்தியசாைலக்ெகன்  அைமக்கப்பட 
வி க்கின்ற பல கட் டத் ெதாகுதி ேவைலகள் ஆரம்பிக்கப் 
படாமல் இ க்கின்றன. கிளிெநாச்சி ைவத்தியசாைலயின் 
கட்டம் IIக்கான ேவைலத்திட்டம் இ வைர ெதாடங்கப் 
படாமேல இ க்கின்ற . அத் டன், க்கியமான 
ேகந்திரஸ்தானத்தில் இ க்கின்ற கிளிெநாச்சி ைவத்திய 
சாைலயில் விபத் ப் பகுதி இல்லாமல் இ க்கிற . மிக 

க்கியமாக ல்ைலத்தீ  மாவட்டம், மன்னார், மல்லாவி 
ேபான்ற இடங்க க்கு ைமயப் பிரேதசமாக இ க்கின்ற, 
அ க்க  விபத் க்கள் ஏற்ப கின்ற ஏ-9 பாைதயில் 
இ க்கின்ற கிளிெநாச்சி ைவத்தியசாைலயில் விபத் ப் பகுதி 
ஆரம்பிக்கப்படாமல் இ ப்ப  அந்த ைவத்தியசாைலயின் 
வளர்ச்சியிேல பாாியள  பாதிப்ைபக் ெகா த்தி க்கிற . 

ேம ம், கிளிெநாச்சி ைவத்தியசாைலக்கு அ கி ள்ள 
அறிவியல் நகாிேல ன்  பீடங்கைளக் ெகாண்ட 
பல்கைலக்கழக வளாகம் உ வாக்கப்பட் க்கிற . பல்ேவ  
பட்ட கட் மானங்கைளக் ெகாண் க்கின்ற கிளிெநாச்சி 
நகரம் ஒ  பிரதான பாைதயிேல அைமந்தி க்கிற . எனேவ, 
இந்த ைவத்தியசாைலயின் ேவைலத்திட்டங்கைள 
ேமன்ைமப்ப த் வதற்கான க்கியமான நடவ க்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ம் என்பைத நான் ெகளரவ 
அைமச்சர் அவர்களின் கவனத் க்குக் ெகாண் வ கிேறன்.  

மிக க்கியமாக, கிளிெநாச்சியிேல இ க்கின்ற ஆரம்ப 
சுகாதார நிைலயங்களில் பல இ வைர திறக்கப்படாமல்-
பயன்ப த்தப்படாமல் டப்பட்ட நிைலயிேலேய காணப்ப  
கின்றன. இவ்வாறான ஆரம்ப சுகாதார நிைலயங்கள் மீள 
ஆரம்பிக்கப்பட ேவண் ம். அத் டன், அங்கு ைவத்தியர் 
க ைடய பற்றாக்குைற பாாியளவிேல காணப்ப கின்ற .  

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, நீங்கள் உங்க ைடய 

உைரைய த் க்ெகாள்வதற்கான ேநரம் வந் விட்ட .  
 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகளரவ உ ப்பினர் ைவத்தியர் சிவேமாகன் அவர்கள் 

வ ைக தராததால், அவ ைடய ேநரத்ைத ம் எனக்குத் 
த மா  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  
 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
Hon. Member, I will be  in  the North for three days, 

on 18th, 19th and 20th. Those places will be open and 
you come to those places. I will be visiting all the 
hospitals. We will meet and discuss all these problems. 
 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
Kilinochchi Hospital should be included.  I will come 

with you when you visit the hospitals. Thank you, Hon. 
Minister. 

ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் ெதாிவித்தைதப்ேபால, அவர் 
அங்கு வ ைக த கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் பல விடயங்கள் 
ெதாடர்பாக நான் அைமச்ச க்கு இன் ம் ெதளி  
ப த் வதற்கு இ க்கின்ேறன். ெகளரவ அைமச்சர் 
அவர்கேள, கிளிெநாச்சி ைவத்தியசாைல இயங்கிய பைழய 
இடத்தில் ைவத்தியசாைலக்கான கட் டங்கள் அைமக்கப் 
ப கின்றன. அவ்வா  கட் டங்கள் அைமக்கப்ப வதற்கான 
ஒப்பந்தங்கள் ேகாரப்படவில்ைல. அதற்கான ஒப்பந்தங்கள் 
ேகாரப்படாமல், ேநர யாக இரா வத்தினாிடம்தான் அந்தக் 
கட் ட ேவைலகள் ைகயளிக்கப்பட் க்கின்றன. 
இரா வத்தினர் நாட்ைடப் பா காக்கேவண் யவர்கள்.  
நாட் ன் பா காப் க் கடைமகளில் ஈ படேவண் ய 
இரா வத்தினைரக் கட் ட ேவைலக க்கு 
ஈ ப த் வதான , ஒ  பகுதியின க்கான ேவைலவாய்ப்ைப 
இல்லாமல் ெசய் ம் விடயமாகேவ நாங்கள் க கிேறாம். 
அங்ேக ள்ள ஓர் ஒப்பந்தக்கார க்கு அந்தக் கட் ட 
ேவைலைய வழங்கியி ந்தால் அங்கி க்கின்ற பல க்கு 
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குறித்த ேவைலவாய்ப் க்கள் கிைடக்கக்கூ ய சூழல் 
ஏற்பட் க்கும். இன்  கிளிெநாச்சி மாவட்ட பிராந்திய 
ைவத்திய அதிகாாியின் அ மதிேயா  இரா வத்தினர் 
இவ்வாறான ஒப்பந்தங்கைள ேமற்ெகாள்ெகாள்கின்றனர். 
இதனால் அங்கி க்கின்ற பல ஒப்பந்தக்காரர்கள் பாதிக்கப் 
ப கின்றார்கள். அ ேபால, அங்ேக ச ன்கைளக்கூட இன்  
இரா வத்தினர் நடத் கின்றார்கள். அதனால் ச ன் 
நடத் கின்றவர்கள் பாதிக்கப்ப கின்றார்கள். ஆகேவ, 
இதைன ம் தய ெசய்  உங்க ைடய கவனத்திற்கு எ த் க் 
ெகாள்ள ேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கிேறன். 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
Hon. Member, contracts were handed over to the 

Army during the earlier period. Now, no more contracts 
are handed over to the Army.  

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
Okay. Thank you. 

இந்த அைமச்ைச நீங்கள் ெபா ப்ெப ப்பதற்கு தல் அந்த 
ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட் க்கிற  என்பதைன நாங்கள் 
நிராகாிக்கவில்ைல. ஆனால், உங்க ைடய காலத்தில் 
இவ்வாறான தவ கள் இடம்ெபறாமல் நீங்கள் பார்த் க் 
ெகாள் ர்கள் என்  நான் எதிர்பார்க்கின்ேறன்.  

க்கியமாக ைவத்தியர்க ைடய நியமனத்ைதப் ெபா த்த 
வைரயில், அவர்கள் மத்திய அைமச்சி டாகத்தான் நியமிக்கப் 
ப கிறார்கள். கிளிெநாச்சியி ள்ள பல ைவத்தியசாைல 
க க்கு ைவத்தியர்கள் இல்ைல. குறிப்பாக வட்டக்கச்சி ஆதார 
ைவத்தியசாைல, ெஜய ரம் ஆதார ைவத்தியசாைல, பைள 
ைவத்தியசாைல, ழங்காவில் ைவத்தியசாைல 
ேபான்றவற்றில் ambulance வசதி, அதாவ  ேநாயாளர்கைளக் 
காவிச்ெசல்வதற்கான கா வண் கள்கூட இல்ைல. ெகளரவ 
அைமச்சர் அவர்கேள, நீங்கள் அங்கு வ ம்ெபா  இந்த 
விடயங்கைள ேநாில் இன் ம் விபரமாகச் ெசால்வதற்கும் 
குறிப்பிட்ட சில தகவல்கைள ெவளிப்பைடயாக உங்க டன் 
பாிமா வதற்கும் நான் தயாராக இ க்கின்ேறன். ஆகேவ, 
தய ெசய்  இந்த விடயங்கைள ம் கவனத்திேல 
எ த் க்ெகாள் ங்கள்!  

அ த் , யாழ்ப்பாணத்திேல இ க்கின்ற ைவத்தியசாைல 
களில் ெந ந்தீ  ைவத்தியசாைலைய க்கியமாகக் 
கவனத்திற்ெகாள்ள ேவண் ம். ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள! 
நீங்கள் உங்க ைடய ன்  நாட்க க்கான பயணத்தில் 
ஒ நாள் காைலேநரத்ைத ெந ந்தீ  ைவத்தியசாைலக்கு 
விஜயம் ெசய்வதற்கு ஒ க்கி ைவ ங்கள்! ஏெனனில், 
எப்ப ேயா நீங்கள் ெந ந்தீ  ைவத்தியசாைலைய 
ேநர யாகச் ெசன்  பார்க்க ேவண் ம். அங்கி க்கின்ற 
மகப்ேபற்  வி தி கிட்டத்தட்ட 70 ஆண் க க்கு தல் 
கட்டப்பட்ட . ெந ந்தீ  கடலால் சூழப்பட்ட ஒ  ெபாிய 
தனித்தீவாக ம் தனிெயா  பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவாக ம் 
காணப்ப கின்ற . ன்னர் மாவட்ட ைவத்தியசாைலயாக 
இ ந்த அந்த ைவத்தியசாைல, இப்ெபா  பிரேதச 
ைவத்தியசாைலயாகத் - Divisional Hospital தரம் 
குைறக்கப்பட் க்கின்ற . அங்கி க்கின்ற மகப்ேபற்  
வி தியிேல ஜன்னல்கள், கண்ணா கள்கூட இல்ைல. 

குளிப்பதற்ேகா அல்ல  ேவ  ேதைவக க்ேகா தண்ணீர் 
வசதிக ம் இல்ைல. இப்ெபா  அங்கு திதாக பால கன் 
என்ற ைவத்தியர்  நியமிக்கப்பட் க்கின்றார். அவர் மிகுந்த 
ஆர்வ டன் ெசயற்ப பவராக இ க்கின்றார்.  ஆனால், அவர் 
அந்த ைவத்தியசாைலையத் திறம்பட இயக்குவதற்ேகற்ற 
வசதிகள் அங்ேக இல்ைல; சாதாரணமாக ம ந் கைள 
ைவத் ப் பா காப்பதற்கான குளி ட் கள்கூட இல்ைல.  

ஐயாயிரத் க்கும் ேமற்பட்ட மக்கைளக் ெகாண்ட 
ெந ந்தீவில் ெடங்கு ேநாய் அல்ல  ளம்பால் ஏற்ப கின்ற 
ேநாய்க க்குச் சிகிச்ைசயளிக்கும் வைகயில் இரத்தத்ைத 
வைகப்ப த் வதற்கான பாிேசாதைனைய - blood count 
ெசய்கின்ற machine கூட ெந ந்தீ  மாவட்ட ைவத்தியசாைல 
யிேல இல்ைல. அங்கு ைவத்திய ேசைவயான  அந்தள க்கு 
மிக ேமாசமாகப்  பாதிக்கப்பட் க்கின்ற . அ ேபால், 
ெந ந்தீவில் ஒ வ க்குப் பாம்  க த்தால், அல்ல  ஓர் 
அவசர ேநாய் ஏற்பட்டால் அவ க்குச் சிகிச்ைச ெசய்வதற்கு 
அங்கி ந்  கடல் மார்க்கமாக கிட்டத்தட்ட 9 ைமல்கள் 

ரத்ைதக் கடந்  குறிகாட் வா க்கு வந் , பின்னர் 
அங்கி ந்  தைர மார்க்கமாக 16 ைமல்கள் ரத்ைதக் 
கடந் தான் யாழ்ப்பாண ைவத்தியசாைலக்குச் ெசல்ல 
ேவண் ம். அதற்குள் பாதிக்கப்பட்டவர் உயிாிழக்கக்கூ ய 
அபாய ம் காணப்ப கின்ற . ஆகேவ, ெகளரவ அைமச்சர் 
அவர்கள் ெந ந்தீ  ைவத்தியசாைலைய ஒ  தனி விடயமாகக் 
க த்திற்ெகாள்ள ேவண் ம். நான் ன்னர் குறிப்பிட்டப  
உங்க ைடய 18, 19, 20ஆம் திகதிக்கான பயணங்களில் ஒ  
நாள் காைலப்ெபா ைத - அைரநாைள ெந ந்தீ க்கான 
பயணத் க்ெகன ஒ க்கிைவப்பதன் லம் அங்குெசன்  
ைவத்தியசாைலயின் ேதைவகைளச் சாியாக இனங்காண 

ம்.  

அவ்வாேற நயினாதீ , அனைலதீ , எ ைவதீ  ஆகியன 
குடாநாட்ேடா  நிலத்ெதாடர்பில்லாத தனித் தீ கள். 
இங்ேக ள்ள ைவத்தியர்கள் நாளாந்தம் ெசன் வர யா . 
ஆனால், அவர்கள் அங்ேக தங்கியி ப்பதற்ேகற்ற வசதிக ம் 
இல்ைல. ஆகேவ, அங்கு இந்த ைவத்தியர்க ைடய 
ேசைவக்காக அதிக வசதிகள் ஏற்ப த்திக் ெகா க்கப்பட 
ேவண் ம். ேவ  ைவத்தியசாைலகளில் பணி ாி ம் 
ைவத்தியர்க க்கு நா  மணித்தியால ேமலதிகேநர 
ேவைலக்கான ேவதனம் வழங்கப்பட்டால், இந்த 
ைவத்தியர்க க்கு எட்  மணித்தியாலமாகேவா அல்ல  ஆ  
மணித்தியாலமாகேவா அதைன வழங்க ேவண் ம். 
அப்ெபா தான் இப்ப யான பாதிக்கப்பட்ட இடங்க க்கு 
ைவத்தியர்கள் வி ம்பிச் ெசல்வார்கள்; அவர்களால் சிறந்த 
பணிையச் ெசய்ய ம். அைத வி த் , ஏைனய 
இடங்கைளப்ேபால அல்ல  யாழ்ப்பாண நகரத்திற்குள் 
இ க்கின்ற ஒ  ைவத்தியசாைலயில் வழங்கப்ப கின்ற 
ேமலதிகேநர ேவைலதான் தீ களிேல ேசைவயாற் கின்ற 
ைவத்தியர்க க்கும் வழங்கப்ப மாக இ ந்தால், அங்கு 
வசதிகளற்றி க்கின்ற அவர்களால் அந்தப் பணிகைளச் 
சாியான ைறயில் ெசய்ய யா  என்  நான் க  
கின்ேறன். ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் இந்த விடயத்ைத ம் 
க த்திற்ெகாள்ள ேவண் ம்.  

இதைனவிட அங்கு தாதியர் பற்றாக்குைற ம் 
காணப்ப கின்ற . இதற்கு ன்ன ம் இ  பற்றி நான் இங்கு 
கைதத்தெபா  ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் அதற்குாிய 
விளக்கங்கைளச் ெசால் யி ந்தார். தாதியர்கள் பற்றாக்குைற 
வடக்கு, கிழக்கிேல மிக அதிகமாக இ க்கின்ற . அேதேநரம் 
இப்ெபா  கிளிெநாச்சி ைவத்தியசாைலக்கு 86 தாதிமார் 
ேதைவப்ப கின்றனர். அங்கி க்கின்ற மிக க்கியமான 
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சத்திரசிகிச்ைசப் பிாி , இரத்த வங்கிப் பிாி  மற் ம் சி நீரகப் 
பிாி கைள இயக்குவதற்கு அதிகள  தாதியர் ேதைவ. 
இவ்வாறான தாதியர்கைளப் ெபற் க்ெகாள்வ  மிகக் 
க னமாக இ க்கிற . இதைனவிட, ெவளிநா களிேல 
தாதியர்களாக ேவைல ெசய் விட்  வந்தவர்கள் பலர் இங்கு 
ேவைல கிைடக்குெமன்  எதிர்பார்த்தி க்கிறார்கள். அப்ப  
யானவர்களில் அந்த வய க்குட்பட்டவர்கள் இ ந்தால் - 
 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
Hon. Member, there will be two batches passing out; 

one in February and the other in June. With that, we can 
provide most of the nurses.  

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
Okay.  
 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
With regard to doctors, I appointed the doctors last 

time, but the GMOA changed the list. That is why there 
are vacant stations now.  I transferred the doctors from 
that list to all the 40 vacant stations but the GMOA 
changed it.  

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
Okay. Thank you, Hon. Minister. 

ஆகேவ, நீங்கள் ெசால்கின்ற இந்த 2  package அ ப் 
பைடயில், அவற் க்கூடாக இந்த நியமனங்கள் கிைடப்பதற்கு 
நடவ க்ைகெய க்க ேவண் ெமன்  உங்களிடம் மீண் ம் 
ேகாாிக்ைக வி ப்பேதா , ேம ம், உங்களால் தரப்பட்ட 
உ திெமாழிகள் நல்லதாக அைமயேவண் ெமன் ம் நான் 
எதிர்பார்க்கின்ேறன். இதைனவிட, பல்கைலக்கழகப் ப ப்பின் 
இ தியில் internship ெசய்கின்ற மாணவர்கள் இ க்கிறார்கள். 
அந்தப் பயிற்சிைய நிைற  ெசய் விட்  ெவளிேய வ கின்ற 
மாணவர்கைளக் கிராமத்  ைவத்தியசாைலகளில் நியமிக் 
கலாம்.   

ேம ம், கிளிெநாச்சியி ந்  7 கிேலாமீற்றர் ரத்தி 
க்கின்ற மைலயாள ரத்திேல ஓர் ஆரம்ப சுகாதார 

நிைலயம் இ க்கின்ற . அந்த நிைலயத்திைன மைலயாள 
ரம், பாரதி ரம், கி ஷ்ண ரம், விநாயக ரம் ேபான்ற 

பகுதிகைளச் ேசர்ந்த கிட்டத்தட்ட 2,200 கு ம்பங்கைளச் 
ேசர்ந்தவர்கள்  பயன்ப த் கிறார்கள். ெசன்ற ஆண் ேல 
வடக்கு மாகாண சுகாதார அைமச்சர் தி . சத்திய ங்கம் 
அவர்க ம் அப்ெபா  பிராந்திய சுகாதாரப் பணிப்பாளராக  
இ ந்த தி . ெஜயராஜா அவர்க ம் இைணந்  மக்கள  
ேகாாிக்ைகக்கு அைமவாக அந்த இடத்தில் ஆரம்ப சுகாதார 
நிைலயெமான்ைற ஆரம்பித்  நைட ைறப்ப த்தினார்கள். 
ஆனால், இப்ேபாதி க்கின்ற பிராந்திய சுகாதாரப் பணிப்பாளர் 
அவர்கள் அதைன இயக்க யாெதன்ற ஒ  ேகாாிக்ைகைய 

ன்ைவக்கின்றார். எனேவ,  ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள,   

தய ெசய்   இதைன நீங்கள் கவனத்திற்ெகாள் ங்கள்! 
நீங்கள் கிளிெநாச்சிக்கு வ கின்றெபா  அந்த மக்கைள 
ேநர யாகப் பார்ப்பதற்கான வசதிைய நான் 
ஏற்ப த் கின்ேறன். அங்குள்ள மக்க க்காக அந்த ஆரம்ப 
சுகாதார நிைலயத்ைத இயங்கச்ெசய்ய ேவண் ம்; அங்கு ஓர் 
'அம் லன்ஸ்' வசதி ஏற்ப த்தப்பட ேவண் ம். அங்கி க்கின்ற 
மக்கள் மிக ம் வ ைமப்பட்டவர்கள்; ெபா ளாதார 
வசதியற்றவர்கள்; வாகனத்தில் ெசன்  ைவத்தியம் 
ெப வதற்கான  வசதியற்றவர்கள்.  அந்த வைகயில் 
அவர்க க்கான  சுகாதார வசதி அங்ேக ஏற்ப த்தப்பட 
ேவண் ம். இயங்கியெதான்ைற நி த் வ ெதன்ப  நல்ல 
காாியமல்ல. இயங்கியைதத் ெதாடர்ந்  இயக்குவதற்கும் 
அதைன ன்ேனற் வதற்குமான யற்சி கைள அரசாங்கம் 
ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம். அந்த வைகயில் மைலயாள ரம் 
பகுதியிேல ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஆரம்ப சுகாதார நிைலயத்ைத 
இயக்குவதற்கு ெகளரவ சுகாதார அைமச்சர் அவர்கள் 
ேநர யாகத் தைலயிட ேவண் ெமன்  நான் ேகட் க் 
ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

அ த் , பல ைவத்தியசாைலகளில் ஆண் தாதியர் 
பற்றாக்குைற காணப்ப கின்ற . இலங்ைகயிேல தாதியர் 
நியமனத்தின்ேபா  95 தம் ெபண்களாக ம் 5 தம் 
ஆண்களாக ம் நியமிக்கப்பட ேவண் ம் என்ற ஒ  விதி ைற 
இ க்கிற . இவ்வாறான ஒ  சூழ ல்  இன்ைறய 
சனப்ெப க்க தத்திற்கும் காலத்தின் ேதைவக்குேமற்ப 5 

தமான ஆண் தாதியர்கள் என்ப  பற்றாக்குைறயான . 
ஆகேவ, இந்த விகிதாசாரம் மாற்றப்பட ேவண் ம். அந்த 
விகிதாசாரத்ைதக் கூட் வதன் லம் சில ேவைலகைள 
இலகுவாக்கக்கூ யதாக இ ப்பேதா , ேதைவகள் சிலவற்ைற 
நிைற  ெசய்வதில் ன்ேனற்றத்ைத ம் காண ம். 
எனேவ, ஆண் தாதியாின் விகிதாசாரம் கூட்டப்பட ேவண் ம்.  

ேம ம், கணிதம், விஞ்ஞானம் ப த்தவர்கள்தான் தாதியர் 
பயிற்சிக்கூடாக உள்ளவாங்கப்படலாம் என்ற ஒ  விதி ைற 
இந்த நாட் ல் இ க்கின்ற . ஆயி ம், தாதியர் பற்றாக் 
குைறைய நிவர்த்தி ெசய்வதற்காக அதற்கான மாற் த் 
திட்டங்கைள உ வாக்க ேவண் ம். க.ெபா.த. சாதாரண தரம் 
கற்ற பிற்பா  அல்ல  உயர்தரம் கற்ற பிற்பா  தாதிய க் 
கான ஒ  ப்ேளாமா பயிற்சிையேயா அல்ல  அதற்கூடாக 
அவர்கள் ஒ  பட்டத்ைதப் ெபறக்கூ ய வைகயில் ஒ ங்கு 
ெசய்வதன் லேமா தாதியர்கைள உ வாக்க ம் என்ற 
க த்ைத ம் நான் இந்த இடத்தில் ன்ைவக்கின்ேறன்.  

அேதேபால பல ைவத்தியசாைலகளில் ஊழியர்க க்கும் 
சுகாதாரத் ெதாழிலாளர்க க்கும்  பற்றாக்குைற  காணப்ப  
கின்ற . ெதல் ப்பைள ஆதார ைவத்தியசாைல மற் ம் 
பல்ேவ  ைவத்தியசாைலகளில் ெதாண்டர்களாக இ க்கின்ற 
பலர் தங்க க்கு நியமனம் கிைடக்குெமன்  பார்த் க் 
ெகாண் க்கிறார்கள். அதற்கான ஒ ங்குகள் ேமற்ெகாள்ளப் 
பட் ப்பதாகக் கடந்த வர  ெசல த் திட்ட விவாதத்தின் 
ேபா  தாங்கள் உத்தரவாதமளித்தி ந்தீர்கள். எனேவ, 
அவர்க ைடய நியமனத்ைத ம் விைரவாக வழங்குவதற்கு 
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள் மா  கூறி, வாய்ப் க்கு நன்றி 
ெதாிவித் , விைடெப கின்ேறன்.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Wijepala Hettiarachchi. 

Before he starts, will an Hon. Member propose the Hon. 
Mujibur Rahuman to the Chair.  
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ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
I propose that the Hon. Mujibur Rahuman do now take 

the Chair.  
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් 

ඉවත් වුෙයන්, ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான் 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF 
COMMITTEES  left the Chair, and  THE HON. MUJIBUR 
RAHUMAN took the Chair. 

 
 

[අ.භා. 3.07] 

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මූලාසනෙය් සිටින 

ෙවලාවක මට කථා කරන්නට අවස්ථාව ලැබීම ගැන මා සතුටු 
වනවා.  විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රජෙය් ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය 
ෛවද්ය අමාත්යවරයා හැටියට ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න මැතිතුමා 
විසින් ෙගන එන ලද ෛවද්ය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත 
පිළිබඳව  දවිඩ ජාතික සන්ධානය නිෙයෝජනය කරන අෙප් ගරු 
ශීතරන් මන්තීතුමාෙග් කථාෙවන් පසුව මට කථා කරන්නට 
අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳවත් මා සතුටු වනවා.  

ෙමම පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් ගරු අමාත්යතුමා 
ඇතුළු ආණ්ඩු පක්ෂෙයනුත්, ඒ වාෙග්ම පතිපක්ෂෙයනුත්, 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙයනුත් විවිධ කරුණු කාරණා ඉදිරිපත් කළා. 
නමුත්, අපි ඉතාමත් පැහැදිලිව පිළිගන්නවා, ශී ලංකාෙව් දන්ත 
ෛවද්ය පීඨයන් සහ විෙද්ශීය විශ්වවිද්යාල මඟින් බිහිවන දන්ත 
ෛවද්යවරුන් සඳහා සීමාවාසික පුහුණුවක් ලබා දීම 
සම්බන්ධෙයන් වූ පතිපාදන දැනට වලංගුව පවතින ෛවද්ය ආඥා 
පනත යටෙත් ෙනොවූ ෙහයින් ශී ලංකා ෛවද්ය සභාව විසින් කරන 
ලද ඉල්ලීම් පරිදි දන්ත ෛවද්යවරු සඳහා ශී ලංකා ෛවද්ය සභාෙව් 
ලියා පදිංචි වීමට තිෙබන ෙම් කාරණා සම්බන්ධෙයන් එතුමා විසින් 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙගෙනන බව.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා දන්නා ඉතිහාසය තුළ 
ඉතාමත්ම නිවැරදි, ඒ එක්කම එඩිතර තීන්දු කීපයක් ෙසෞඛ්ය, 
ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්ය ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න 
මැතිතුමා ෙගන තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව මා ඉතාමත් සතුටු වනවා. 
මා ඉතාමත් පැහැදිලිව පකාශ කරන්නට ඕනෑ,  ඉතා දැඩි ෙලස ෙම් 
රෙට් ජනතාව පීඩාවට පත් වුෙණ් ඉතා ඉහළ මිලකට ඖෂධ ලබා 
ගැනීමට සිදුවීම නිසාය කියලා. අපි දන්නවා,  ඉතා ඉහළ මිලකට 
ඖෂධ නිකුත් කිරීම තුළින් මිනිස්සු ෙනොමැරී මැරුණා කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, යම් කිසි ෙකෙනකු අසනීප 
ෙවලා ඉතාමත් අමාරුෙවන් ඉන්න ෙවලාවක ෛවද්යවරෙයකු 
ළඟට ගිහිල්ලා ෙබෙහත් තුණ්ඩුවක් ලියාෙගන ඇවිල්ලා ඒ 
තුණ්ඩුෙව් ෙබෙහත් ටික ගන්න ෆාමසියකට ගියාම හිෙතනවා, 
ඇත්ත වශෙයන්ම මැෙරන එක මීට වඩා ෙහොඳයි කියලා. ඒක 

එතැනින් නතර වන්ෙන් නැහැ. අපි එතැනින් එහාට ගිහිල්ලා 
බැලුෙවොත් ඒ මැරුණු පුද්ගලයාෙග් අවසන් කටයුතු කරන්න මිනී 
ෙපට්ටියක් ගන්න ඒ පුද්ගලයාෙග් ඥාතීන් මිනී ෙපට්ටි සාප්පුවට 
ගියාම එතැනත් ෙලොකු පශ්නයක්. එතෙකොට හිෙතනවා, මැරුණු 
පුද්ගලයාට නැවත පණ ගන්න ඇත්නම් ෙහොඳයි කියලා. ෙමොකද, 
ඒකටත් විශාල වියදමක් දරන්න ෙවනවා.  

ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමා ඉතාමත්ම 
එඩිතරව අත්යවශ්ය ඖෂධ වර්ග 48ක මිල සියයට 40කින් අඩු 
කිරීමට ගත් තීන්දුව ෙම් රෙට් ෛවද්ය ඉතිහාසය තුළ ගත් 
ඉතාමත්ම ෙහොඳ තීන්දුවක්.  ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම්ෙක් යම් යම් 
නියාමනයන් තිෙබන්නට ඕනෑ. අද දින ඉදිරිපත් කළ ෙම් 
සංෙශෝධන පනත් ෙකටුම්පත මඟිනුත් එතුමා යම් යම් ෙකොන්ෙද්සි 
පනවා තිෙබනවා. ඒ එක්කම ඒ සඳහා යම් යම් සහතික නිකුත් 
කරන්න, ඒ වාෙග්ම ඒ සඳහා අවශ්ය පතිපාදන ලබා දීමත් ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පත තුළින් සිදු කර තිෙබනවා. ලංකාව තුළ 
ෛවද්යවරුන් හට ෙවෙළඳ නාමෙයන් ඖෂධ ලිවීම තහනම් කර 
ඖෂධ නාමෙයන් ලිවීම නීතිගත කිරීම ඉතාමත් වැදගත් ෙදයක් 
කියා මා හිතනවා. එතුමා ෙම් සඳහා අවශ්ය තවත් අණපනත් 
කීපයක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. යම් යම් ඖෂධ වර්ග වැඩි මිලට 
විකිණීම තුළින් ඇති වන අපහසුතාවන් තවමත් ඇතැම් තැන්වල 
සිද්ධ වනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කිරීම ඉතාමත් වැදගත් 
කියා මා හිතනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ලංකාව තුළ ඖෂධ 
නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න අවශ්ය පහසුකම් ලබා දීම 
සම්බන්ධෙයනුත් දැන් රජෙය් අවධානය ෙයොමු වී තිෙබනවා. 

අෙප් ගරු අගාමාත්යතුමා ස්විට්සර්ලන්තෙය් ඩාෙවෝස් නුවර 
පැවැති සමුළුවට ගිහින්, ඖෂධ සමාගම්වලට ලංකාවට පැමිණීමට 
අවශ්ය කටයුතු කරන්න කියා ඉල්ලීම් කර තිබුණු ආකාරය මා 
දැක්කා. එතුමා එම සමුළුෙව්දී ෛවද්ය ෙපටා ෙලොක්ස් මැතිනිය 
සමඟ කථා කළ ආකාරය පිළිබඳව අප ඉතාම සතුටු ෙවනවා.  

ෙදමළ ජාතික සන්ධානෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලා උතුරු, 
නැ ෙඟනහිර පළාත්වල පවතින යම් යම් පශ්න පිළිබඳව සඳහන් 
කළා. යම් යම් අඩුපාඩුකම් තිෙයන්න පුළුවන්. වසර 30ක් තිස්ෙසේ 
පැවැති යුද්ධයකින් පසුව එම පෙද්ශවලට ෙපොදු පහසුකම්, යටිතල 
පහසුකම් සපයන ෙකොට අඩුපාඩුකම් සිද්ධ ෙවනවා තමයි. එම 
පෙද්ශවල අධ්යාපනය, ෙසෞඛ්යය ආදී ක්ෙෂේත බින්දුවටම වැටිලා 
තිබුණා. නමුත්, පසු ගිය වසර ෙදකක පමණ කාලය තුළ එම 
පෙද්ශවලට අප ලබාදුන් පහසුකම් ෙදස බලන ඕනෑම ෙකෙනකුට 
පුදුම හිෙතයි.  

 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දකුණු පළාෙත් ගාල්ල 
දිස්තික්කෙය් ඉපදුණු ෙකෙනක් හැටියට මම ෙම් කාරණය 
කියන්නම ඕනෑ. ඉතිහාසෙය් කවදාවත් ෙවන් ෙනොවුණු මුදල් 
පතිපාදන පමාණයක් අද ගාල්ලට ලැබී තිෙබනවා.  අවුරුදු 38කට 
පසුව, අද රුහුණ විශ්වවිද්යාලෙය් ෛවද්ය පීඨයට විශාල මුදල් 
පමාණයක් ලබාදී තිෙබනවා. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාෙග් 
පාලන කාලෙයන් පසුව අද විශාල මුදල් පමාණයක් ලබාදීලා, 
අෙප් දිස්තික්කෙය් තිෙබන ශික්ෂණ ෙරෝහලට පහසුකම් 
ලබාෙදන්න කටයුතු කර තිෙබනවා. එෙසේ ලබා දුන් රුපියල් 
මිලියන 9,000කට වැඩි මුදලකින් ෙම් වන විටත් ගාල්ල කරාපිටිය 
ශික්ෂණ ෙරෝහල තුළ ෙනොෙයක් විධිෙය් ව්යාපෘති ෙකෙරනවා. 
ෙමෙතක් කාලයක් දුක් විඳි වකුගඩු ෙරෝගීන් සඳහා අවශ්ය වාට්ටු 
සංකීර්ණ අද එම ෙරෝහල තුළ ඉදි ෙවනවා.  

අෙප් ගරු ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා පකාශ කළා වාෙග්, ෙල් පරීක්ෂා 
කිරීෙම් කටයුතු කරන්න අපහසු විධියට ෙමම ෙරෝහෙල් බරපතළ 
අඩුපාඩුකම් තිබුණා. ඒ සඳහා අපට මහ රෑ 12ට, 1ට පවා එළිෙය් 

551 552 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

තිෙබන රසායනාගාරවලට යන්න සිද්ධ වුණා. එෙහම යන සමහර 
ෙවලාවට ඒවා වහලා. නමුත්, අද එක්තරා යන්තයක් ෙමම 
ෙරෝහලට ෙගනැත් තිෙබනවා, ඒෙකන් පැයක් තුළ ෙරෝගීන් 
1,200කෙග් ෙල් පරීක්ෂා කරන්න පුළුවන්; පරීක්ෂණ කරන්න 
පුළුවන්. එම නිසා අද ෙමම ෙරෝහලට දවසකට එන ෙරෝගීන් 
5,000කෙග් වුණත් ෙල් පරීක්ෂා කරලා, ඊට පහුෙවනි දා එහි 
පතිඵල නිකුත් කරලා, සහතික නිකුත් කරලා, ෛවද්යවරුන්ට ඒ 
අයට අවශ්ය පතිකාර ලබාෙදන්නත් පුළුවන්. 

 අද තිෙබන  හර්නියා වැනි ෙරෝග සඳහාත්, මුතාශෙය් ඇති වන 
ගල් ආදිය සඳහාත් අද ෙමම ෙරෝහෙලන් පතිකාර ලබාෙදන්න 
පුළුවන්. පැයකින් ඒ ඕනෑම ගලක් දියකර හරින්න පුළුවන්. 
දවසකට එවැනි ෙරෝගීන් 10ක්, 15ක් සුව කරන්න පුළුවන් 
පහසුකම් අද එම ෙරෝහලට ලැබී තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, 
ඔබතුමා ෙසෞඛ්ය අමාත්යවරයා හැටියට ගන්න ඒ තීන්දු පිළිබඳව 
අපට ඉතාම ෙහොඳ සහතික ෙදන්න පුළුවන්. අද ජනතාව ඉතාම 
අභිමානෙයන් ඒ ගැන කථා කරනවා.  

 ගාල්ෙල් කරාපිටිය ෙරෝහලට විතරක් දවසකට 24,000ක 
පිරිසක් එනවා. එම ෙරෝහෙල් ෙග්ට්ටුෙවන් දවසකට 24,000ක් 
ඇතුළු ෙවනවා.  දිස්තික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුෙව් සභාපතිවරයා 
හැටියට පසු ගිය දවස්වල මම පරීක්ෂා කර බැලුවා, දවසකට වාහන 
පමණක් 4,000ක් කරාපිටිය ෙරෝහෙල් ෙග්ට්ටුෙවන් ඇතුළට 
එනවා. අෙප් ගරු ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමාෙග් මූලිකත්වෙයන්,  අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග්ත් මූලිකත්වෙයන්, ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් 
ආශිර්වාදෙයන් දැන් අප මාතෘ ෙරෝහල හැදීෙම් වැඩකටයුතු 
ආරම්භ කර තිෙබනවා. එහි ඇඳන් 600යි.  දකුණු ආසියාෙව් 
විශාලතම මාතෘ ෙරෝහල ඉදි වන්ෙන් ගාල්ෙල්යි. ජර්මනිෙයන් 
ආධාර ලැබිලා, ඇඳන් 600ක් දමන්න පුළුවන් ඉඩකඩකින් යුක්තව, 
ශල්යාගාර හයක් එක්ක දැන් එම ෙරෝහල ඉදි ෙවනවා. 
ඔබතුමන්ලා දන්නවා, එය හදනවාය කිව්වාට ෙමොකක්ද වුෙණ් 
කියා. මුල්ගල විතරක් තියලා, අඩිතාලම විතරක් තිබිලා අවුරුදු 
12ක් තිස්ෙසේ එක තැන පැළ ෙවමින් තිබුණු එම කටයුත්ත අද 
පටන්ෙගන තිෙබනවා. තට්ටු ගණනකින් යුක්තව අද එම ෙරෝහල 
ඉදිෙවනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, 2018 ෙදසැම්බර් මාසය වන විට ෙම් 
ෙරෝහල විවෘත ෙවයි. ෙම් ෙරෝහල විවෘත කළාට පසුව 50,000ක් 
ගාල්ල නගරයට එනවා. ගාල්ල නගරෙය්, කරාපිටියට 50,000ක 
පිරිසක් එන ෙකොට ඒ අයට අවශ්ය පහසුකම් අප ෙදන්න ඕනෑ.  

ඊළඟට, ෙම් කාරණයත් මා විෙශේෂෙයන්ම සිහිපත් කරන්න 
ඕනෑ. අද ෙපෞද්ගලික අංශය තුළත් යම් යම් නියාමනයන් 
තිෙබනවා. අෙප් ගරු ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමා ඒ සඳහා අවශ්ය කටයුතු 
කරනවා. ෛවද්යවරුන්ට, ඖෂධෙව්දින්ට, ෆාමසිවලට, ෙවනත් 
රසායනාගාරවලට ඒ අවශ්ය යම් යම් නියාමනයන් ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යාංශය මඟින් සලසන්න ඕනෑ.  

ෛවද්යවරුන්ට වුණත් එෙහමයි. ලංකාෙව් විශ්වවිද්යාලවලින්  
විතරක් ෙනොෙවයි, රුසියාෙව් ෙවන්න පුළුවන්; චීනෙය් ෙවන්න 
පුළුවන්; ඉන්දියාෙව් ෙවන්න පුළුවන්; ඒ ෙනොෙයක් රටවලින් 
උපාධිය ලබා  එන අෙප් ආදරණීය ශී ලාංකික දරුවන්ට අවශ්ය 
පහසුකම් අප සපයන්න ඕනෑ. ඒ ෙවනුෙවන් අවශ්ය අණපනත් අප 
ෙග්න්න ඕනෑ. ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය තුළ අප ඉතාම ෙහොඳ නමක් 
දිනාෙගන තිෙබනවා. අද ඉන්දියාව දිහා බලන්න. එහි ලක්ෂයක් 
ඉපෙදන ෙකොට 400ක් මැෙරනවා. නමුත්, අප ඉතාම 
ආඩම්බරෙයන් කියනවා, ලංකාෙව් ලක්ෂයක් උපදින ෙකොට එයින් 
මැෙරන්ෙන් දරුවන් 37ක්, 40ක් වැනි සංඛ්යාවක් බව. බලන්න, 
ඉන්දියාව සහ අප අතර ෙකොයි තරම් ෙවනසක් තිෙබනවාද කියා. 
ඉන්දියාව කියන්ෙන් ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය අතින් ඉතාම දියුණු රටක්. 

හැබැයි, ජීවත් වීෙම් අයිතිය -ආයුෂ කාල සීමාව- දිහා බලන ෙකොට 
අප ඔවුන්ට වඩා ඉස්සරහින් ඉන්නවා. ඒ ෙවනුෙවන් ඉදිරියටත් 
අපට ෙබොෙහෝ තීන්දු තීරණ ගන්න ෙවනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව 

වි නාඩි ෙදකක කාලයක් තිෙබනවා.  

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 2015 

ජනවාරි 8වැනිදා  අපි තීන්දුවක් ගත්ෙත් ෙම් රෙට් අහිංසක දුක් 
විඳින ජනතාව ෙවනුෙවනුයි. අද බදු ගැන, ෙනොෙයක් ෙද් ගැන 
කථා කරමින් විෙව්චන කරනවා. ෙම් දවස්වල පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ 
කථා කරන්ෙන් ''ෙකෝප්'' වාර්තාව ගැනයි. දැන් ඒ සම්බන්ධෙයන් 
ජනාධිපති ෙකොමිසමක් පත් කරලා, පාර්ලිෙම්න්තුව තුළත් ඒ 
සඳහා අවශ්ය සියලුම ෙද්වල් කරලා තිෙබද්දී තවමත් ඒ ගැන කථා 
කරනවා. අද ඒකාබද්ධ කල්ලිය ෙම්වා අහන්ෙන් නැහැ. ඒ අය 
ලැහැස්ති ෙවලා ඉන්ෙන් ෙමොකක් හරි එකක් ෙදකක්; ෙකොණක්, 
වලිගයක් අල්ලා ෙගන ඒක කැසකවන්නයි. අර ෙපරහැ ර එනවා 
වාෙග්. අපි දන්නවා, ඒක ඉතාමත් අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක් බව. 
පසු ගිය අවුරුදු ෙදක තුළ ෙම් රෙට් කියාත්මක වුණු ෙහොඳ 
ෙද්වලට ෙම් අය ෙමොන ආකාරෙයන් උදවු කළාද, ඒ අවස්ථාවල 
කටයුතු කෙළේ ෙමොන ආකාරෙයන් ද කියන එක අපි දන්නවා. ඒවා 
අබමල් ෙර්ණුවක තරමින්, ශත පහකින්වත් සාර්ථක ෙද්වල්ය 
කියන්න පුළුවන්කමක් නැහැ.   

අද ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය තුළ අපට විශාල අභිෙයෝගයක් 
තිෙබනවා. ගරු අමාත්යතුමනි, ෙම් ක්ෙෂේතය සඳහා ඔබතුමා 
ෙගොඩාක් මහන්සි ෙවනවා.  ෙබෝවන ෙරෝග සම්බන්ධෙයන් කථා 
කරන ෙකොට විෙශේෂෙයන්ම ෙඩංගු ෙරෝගය ගැන මම කියන්න 
ඕනෑ. අහිංසක ජීවිත බිලි ගන්නා   ෙඩංගු ෙරෝගය පිළිබඳව අපි 
වඩාත් සැලකිලිමත් ෙවන්න ඕනෑ. ගාල්ල නගරෙය් ෙහොඳම 
පහසුකම් තිෙබන තැනක නිල නිවාසයක ඉංජිෙන්රුවරෙයක් 
ජීවත් ෙවනවා. එතුමාෙග් අහිංසක දරුවාෙග් වයස අවුරුදු හතයි. 
එතුමා දිස්තික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීමට ආෙව් නැත්ෙත් 
ෙමොකද කියලා ඇහුවාම එතුමා කිව්ෙව්, ''මෙග් දරුවාට ෙඩංගු 
ෙරෝගය හැදිලා'' කියලායි.  මම ඊෙය් රාතී 11.00ට ඒ දරුවා බලලා 
ආෙව්. ෙම් වාෙග් අවාසනාවන්ත සිදු වීම් සිද්ධ ෙවනවා. ඒවා 
ෛදෙවෝපගතව, ස්වභාවධර්මෙයන් අපට ෙදන ෙද්වල්.  නමුත් 
අෙප් ශක්තිය තුළින් ස්වභාවධර්මයත් ජයගන්න ඕනෑ. ඒ නිසා මම 
විශ්වාස කරනවා, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්ත් ගරු 
අගමැතිතුමාෙග්ත්, නිරන්තර අවධානය ෙයොමු ෙවමින්,  ෙම් රෙට් 
අධ්යාපන ක්ෙෂේතය වාෙග්ම ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතෙය්ත් නිම් වළලු 
පුළුල් කරමින්, ඒ ක්ෙෂේත තුළින් ඉතාමත්ම දුකට පත් වන, 
අවාසනාවන්ත තත්ත්වයට පත් වන ජනතාව ෙවනුෙවන් අපි 
පතිඥා දුන් ආකාරයට සුව ෙසේවයක් ඉෂ්ට කරන්නට යම් යම් 
තීරණ තීන්දු තුළින්, ෙහොඳ අණ පනත් ෙගන ඒම තුළින් කටයුතු 
කරන්නට  ශක්තිය, ෛධර්ය ලැෙබ්වායි පාර්ථනය කරමින් මෙග් 
කථාව අවසන් කරනවා.  ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු සුදර්ශනී පනාන්දුපුල්ෙල් මැතිතුමිය. 
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[අ.භා. 3.19] 
 
ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය (නගර 
සැලසුම් හා ජල සම්පාදන රාජ්ය අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) சுதர்ஷினி 
பர்னாந் ள்ேள - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர்வழங்கல்  

இராஜாங்க  அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle - State 
Minister of City Planning and Water Supply) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ඉතාම ෙහොඳ පනත් 

ෙකටුම්පතක් විවාද වන අවස්ථාව. විෙශේෂෙයන්ම දන්ත ෛවද්ය 
උපාධිධාරින්ට සීමාවාසික පුහුණුව ලබා ගැනීම සඳහා නීති 
අණපනත් සකස් කිරීම පිළිබඳව සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කරන 
අවස්ථාව. ෙම් සම්බන්ධෙයන් අදහස් කිහිපයක් පකාශයට පත් 
කිරීම සඳහා කාලය ෙවන් කර දීම පිළිබඳව මූලාසනය ෙහොබවන 
ගරු මන්තීතුමාට මුලින්ම මෙග්  සත්ුතිය පුද කරනවා.  අද ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යාංශෙය් නායකත්වය ෙහොබවන ගරු අමාත්යවරයා දන්ත 
ෛවද්යවරෙයකු හැටියට තීන්දු තීරණ ගණනාවක් අර ෙගන  
අහිංසක අසරණ ජනතාව ෙවනුෙවන් සහන ලබා දීම සඳහා  කර 
තිෙබන ෙසේවාව ෙවනුෙවන් මුලින්ම අපි එතුමාට අෙප් පශංසාව, 
ස්තුතිය පිළිගන්වන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ෙම් රට තුළ  දුම්ෙකොළ 
විෙරෝධී  හඬක් විශාල ෙලස ස්ථාපිත කිරීමට හිටපු ෙසෞඛ්ය අමාත්ය 
වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා කළ ෙසේවාවත් ෙම් අවස්ථාෙව් මතක් 
කරනවා.      

විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ලංකාෙව් විශ්වවිද්යාලවලට ඇතුළත් වීම 
ෙබොෙහොම තරගකාරීයි. සීමිත පිරිසක් තමයි විශ්වවිද්යාලවලට 
ඇතුළත් ෙවන්ෙන්.  විෙශේෂෙයන්ම ජීව විද්යා අංශෙයන් ඉහළම 
ලකුණු තිෙබන සීමිත ෙකොටසකට තමයි රජෙය් ෛවද්ය 
විද්යාලවලට යන්න අවස්ථාව ලැෙබන්ෙන්. ලකුණුවලින් දශම 
ගණනක් පහළින් ඉන්න අයට දන්ත ෛවද්යවරු හැටියට පුහුණුව 
ලබන්න විශ්වවිද්යාලයට ඇතුළත් වීමට අවස්ථාව ලැබී තිෙබනවා. 
මම දන්නා තරමට ෙප්රාෙදණිය විශ්වවිද්යාලෙය් විතරයි දන්ත 
ෛවද්යවරුන් පුහුණු කිරීම සඳහා පහසුකම් තිෙබන්ෙන්. ෙමෙතක් 
කල් ෛවද්ය විද්යාලෙය් අවුරුදු පහක්, පහමාරක් තමන්ෙග් 
අධ්යාපනය හදාරා ෛවද්යවරයකු හැටියට පත් ෙවන්න කලින් 
ෛවද්යවරුන්ට සීමාවාසික ෛවද්ය පත්වීමක් තිෙබනවා. ඒ තුළින් 
අවුරුද්දක කාලයක් පුහුණුව ලබනවා. ඒක ඉතාමත්ම වැදගත් 
ෙවනවා. ෙමොකද, අවුරුදු පහමාරක් තුළ ලබා ගන්නා ෙපොෙත් 
දැනුම ඇතුළු සියලුම ෙද්වල්  පාෙයෝගිකව ලැෙබන්ෙන් ෙම් 
සීමාවාසික ෛවද්ය පත්වීම ලැබුණු අවුරුද්දක කාලය තුළයි. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙමය ඉතාමත්ම වැදගත් වන්ෙන් ඔවුන් කටයුතු 
කරන්ෙන් ජීවිතත් එක්ක -මිනිස්සුත් එක්ක- නිසායි. ඒ නිසා අද 
ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන් ඉතාමත්ම  වැදගත් පනත් ෙකටුම්පතක්. 
ෙමෙතක් කල් කෙළේ දන්ත ෛවද්යවරු හැටියට විශ්වවිද්යාලවලින් 
පිට වන අයට ෙකළින්ම ෛවද්යවරු හැටියට පත්වීම් ෙදන එකයි.  

පාෙයෝගික පුහුණුවක් ලබා දීම ෙමෙතක් කාලයක් තිබුෙණ් 
නැහැ. නමුත් අෙප් ඇමතිතුමා නීතිෙයන් බලාත්මක කරලා දන්ත 
ෛවද්යවරුන්ටත්, සීමාවාසික පුහුණුවක් ලබා දීම සඳහා 
සංෙශෝධන අද ඉදිරිපත් කරනවා. මා හිතන හැටියට එය ඉතාමත් 
වැදගත් කාර්යයක් වනවා. විෙශේෂෙයන්ම දන්ත ෛවද්ය ෙසේවාෙව් 
ගුණාත්මකභාවය වැඩිදියුණු කරන්න, ඒ වාෙග්ම ෙහොඳ පා ෙයෝගික 
පුහුණුවක් ලබා දීලා ඊට පස්ෙසේ ෙහොඳ දන්ත ෛවද්යවරු හැටියට 
රටට ෙමෙහවරක් කරන්න ෙම් හරහා අවස්ථාව ලැෙබනවාය 
කියලා මා විශ්වාස කරනවා.  

මා හිතන හැටියට මුලින්ම දන්ත ෛවද්ය සායනයක් ආරම්භ 
කරලා තිෙබන්ෙන් 1925 වසෙර්දී ෙකොළඹ ෙවෝර්ඩ් ෙපෙදෙසේයි. 
එතැනින් ආරම්භ වුණු ෙසේවාව අද රජෙය් ෙරෝහල් සහ ෙපෞද්ගලික 

ෙරෝහල් ඒකාබද්ධව රට පුරා කියාත්මක වනවා. වි ෙශේෂෙයන්ම 
2005ට සාෙප්ක්ෂව 2014 වන විට ෙම් රෙට් දන්ත ෛවද්යවරු 
1,360ෙදෙනක් ලියා පදිංචි ෙවලා ෙසේවය කරනවා. හැබැයි, 
තවමත් ලක්ෂයකට 6ක් වැනි සුළු පමාණයක් තමයි දන්ත 
ෛවද්යවරු ඉන්ෙන්.  

අපි දැක්කා, විෙශේෂෙයන්ම ගුණාත්මකභාවය වැඩිදියුණු ෙවලා 
තිෙබනවා. දන්ත ෛවද්ය ෙසේවාව ලබා ගැනීම සඳහා අද ෙරෝහල් 
කරා යන්න සිද්ධ වනවා. දන්ත ෛවද්යවරුන්ෙග් වැඩි වීමත් 
එක්කම ෙම් ෙසේවාව පජා මට්ටමිනුත් ලබා දීම සඳහා ෙසෞඛ්ය 
ෛවද්ය නිලධාරි කාර්යාලවලට අනුයුක්තව පජා දන්ත ෛවද්ය 
ෙසේවාවකුත් ආරම්භ කරන්න කියලා ගරු ඇමතිතුමාට ෙයෝජනා 
කරනවා. එෙසේ  කරනවා නම් විෙශේෂෙයන්ම දරුවන්ට ඒක 
ඉතාමත් වැදගත් වනවා. දන්ත ෙරෝග නිසා යම් ෙකෙනක් 
මරණයට පත් ෙනොවුණත්, අද විෙශේෂෙයන්ම දරුවන්ට dental 
caries  ෙබොෙහොම සුලබව තිෙබන පශ්නයක්. ෙමය වළක්වා 
ගැනීම සඳහා කලින් හඳුනා ගැනීමට වැඩසටහන් කියාත්මක කිරීම 
වැදගත් වනවා. කලින් නම් පාසල් දරුවන්ට දන්ත 
චිකිත්සකවරියන් ඒ ෙසේවාව ලබා දුන්නත්, අද අලුතින් ඔවුන් 
පුහුණු කිරීමක් ෙහෝ බඳවා ගැනීමක් සිදු ෙනොවන නිසාත්, අද වන 
විට දන්ත  ශල්ය ෛවද්යවරුන් විශාල සංඛ්යාවක් රට තුළ ඉන්න 
නිසාත් දන්ත ශල්ය ෛවද්ය ෙසේවාව ගමට ව්යාප්ත කිරීම තුළ 
සායන ආරම්භ කිරීම හරහා දරුවන්ෙග් දන්ත ෙරෝග වළක්වා 
ගැනීමට සහ කලින්ම පතිකාර ලබා දීලා දත්වල ෙසෞඛ්ය රැක 
ගැනීමට ඉතාමත් ෙහොඳ ෙසේවාවක් ලබා ෙදන්න පුළුවන්. ෙමොකද, 
විෙශේෂෙයන්ම පාසල් යන වයෙසේ දරුවාෙග් යහපත් ෙසෞඛ්ය 
තුළින්, යහපත් ෙසෞඛ්ය හුරුපුරුදු තුළින් ෙනොමිලෙය් ලබා ෙදන 
අධ්යාපනෙයන් උපරිම ෙසේවාවක්, උපරිම ඵල පෙයෝජනයක් ලබා 
ගැනීමට අවස්ථාව ලැෙබනවා. දත් ෙරෝග තිෙබන විට දරුෙවෝ 
පාසල් යන්ෙන් නැහැ. පාසල් යන්ෙන් නැති වන ෙකොට දරුවාට 
ඉෙගන ගැනීමට ෙනොෙයකුත් බාධා පැමිෙණන්න පුළුවන්. ඒ නිසා 
ෙම් පිළිබඳ විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කිරීම වැදගත් බව මා මතක් 
කරන්න ඕනෑ. 

තව කාරණයක් මතක් කරන්න ඕනෑ. එදා ෛවද්ය පීඨ 
තිබුෙණ් ෙකොළඹ හා ෙප්රාෙදනිය විශ්වවිද්යාලවල විතරයි. අද වන 
ෙකොට ගාල්ල, යාපනය, ජයවර්ධනපුර, කැලණිය, රජරට හා 
මඩකළපුව යන විශ්වවිද්යාලවලත් ෛවද්ය පීඨ ආරම්භ කර 
තිෙබනවා. ෙමම ෛවද්ය පීඨවල ඉෙගන ගන්නා දරුවන් සඳහා 
රජය විශාල වියදමක් දරනවා. දරුවකු A/Level සමත් ෙවලා,  
විශ්වවිද්යාලයට ඇතුළත් ෙවලා, ඊට පස්ෙසේ අවුරුදු පහමාරක 
පුහුණුව ලබා දීලා, සීමාවාසික පුහුණුව ලබා දීලා, ඒ ෙවනුෙවන් 
ෙගවීමක් කරලා ෛවද්යවරයකු හැටියට පත් කිරීම සඳහා -
ෛවද්යවරයකු හදන්න- අෙප් රට විශාල වියදමක් දරනවා. හැබැයි 
ෙම් ෛවද්යවරුන් විශ්වවිද්යාලවලින් පිට වුණාට පස්ෙසේ, 
"අනිවාර්යෙයන් රටට ෙපරළා ෙසේවය කළ යුතුයි.''කියා 
ෙකොන්ෙද්සියක් නැහැ. රජෙය් බදු මුදල්වලින් තමයි ෙම් දරුවන්ට 
අධ්යාපනය ලබා ෙදන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් අය අවුරුදු 5ක්වත් 
අනිවාර්ය ෙසේවයක් රටට කරන්න ඕනෑය කියන ෙයෝජනාව මා 
ඉදිරිපත් කරනවා. ෙමොකද, සමහර විට ෙමෙහන් ඉෙගන ෙගන 
සීමාවාසික ෛවද්ය පුහුණුව ලබන්ෙන්ත් නැහැයි කියා අපි 
දකිනවා. එක්ෙකෝ ඒ පුහුණුව ලබපු ගමන්ම සමහර අය වැඩි 
වරපසාද සඳහා විෙද්ශගත වනවා. ඔවුන් විෙද්ශගත වුණාට කමක් 
නැහැ.  

ලංකාෙව් ෛවද්යවරුන්ට විෙද්ශ රටවලින් ෙහොඳ ඉල්ලුමක් 
තිෙබනවා. ඔවුන්ෙග් ජීවන මට්ටම උසස් කර ගන්න, දියුණු කර 
ගන්න විෙද්ශගත වුණාට කමක් නැහැ. හැබැයි, රට ඔවුන් සඳහා 
කරපු ආෙයෝජනය ෙවනුෙවන්, ෙපරළා රටට ෙසේවය කිරීෙම් වග 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කීමක් විශ්වවිද්යාලවලින් පිටවන ෛවද්යවරුන්ට තිෙබනවා.       
ඒ නිසා අෙප් ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමාට මා ෙයෝජනා කරනවා, "අවුරුදු 
5ක්වත් රටට ෙසේවය කරලා විෙද්ශගත ෙවන්න" කියන 
ෙකොන්ෙද්සිය ඇතුළත් කරනවා නම් ෙබොෙහොම ෙහොඳයි කියලා.  

ඉහළම ලකුණු තිෙබන  සීමිත පිරිසකට තමයි අද ෛවද්ය 
පීඨවලට  යන්න  පුළුවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අද ෙදමව්පියන් තුළ  
ෙලොකු බලාෙපොෙරොත්තුවක් තිෙබනවා, තමන්ෙග් දරුවා  
ෛවද්යවරෙයක්  කරන්න.  අද අෙප් රෙට් අම්මලා තාත්තලා 
දරුවන්ට උගන්වන්න විශාල  මහන්සියක් දරනවා.  අධ්යාපනයට  
අද  රට ෙලොකු ආෙයෝජනයක් කරනවා. නමුත් ෙම් විශ්ව 
විද්යාලවලට බඳවා ගැනීෙම් ඉඩකඩ සීමිත  නිසා අද සුළු පිරිසකට 
තමයි විශ්වවිද්යාලවලට  යන්නට ලැෙබන්ෙන්.  ෙකොටසක්  
තමන්ෙග් ලකුණු   මට්ටෙමන් ගන්නෙකොට,  සමහර දිස්තික්කවල  
අඩු ලකුණු  යම් කිසි පතිශතයක්  ඒ  දිස්තික්කෙය්  ජනගහනය 
මත බඳවා ගන්නවා.  එතෙකොට ෙකොළඹින් ඉහළ ලකුණු ගන්න 
ළමයින්ට  දිස්තික් මට්ටම තුළ ෙකොළඹින් ඇතුළත් ෙවන්නට බැරි 
වුණාට  ඊට වඩා පහළ පතිඵල තිෙබන දරුෙවෝ දුෂ්කර 
දිස් තික්කවලින්  විශ්වවිද්යාලයට  එනවා. එහි කිසි  ගැටලුවක් 
නැහැ. අපිත් හිතනවා, දුෂ්කර දිස්තික්කවල  සීමිත පහසුකම් මත  
ඉෙගන ගන්න දක්ෂ දරුවන්ට   ඒ අවස්ථාව මඟ හැරීම තුළ 
ඔවුන්ට ඒ  පතිඵල ලැෙබන්ෙන් නැහැ කියා.  හැබැයි, අද  ෙකොළඹ 
දිස්තික්කෙයන් ' A' සාමාර්ථ තුනක් ගන්නා දරුවන්ටත් ෙම් 
තරගකාරීත්වය තුළ ෛවද්ය පීඨයට යන්නට බැරි තත්ත්වයක් 
උදාෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා ෙම් දරුවන්ටත් අපි අවස්ථාවක් 
ෙදන්නට   ඕනෑ.  නැත්නම් ෙම් දරුවන්ට ෙලොකු අසාධාරණයක් 
ෙවනවා. ෛවද්ය පීඨයකට ඇතුළත් ෙවලා ෙදොස්තර ෙකෙනක් 
ෙවන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන  දරුවන්ට  ෙම්  දිස්තික් කමය තුළ,  
තරගකාරීත්වය තුළ ඒ අවස්ථාව  මඟ හැරීයන නිසා ඉහළ ලකුණු  
තිෙබන ඒ  දරුවන්ට ෛවද්ය පීඨයට යන්න  අවකාශ අපට සලසා 
ෙදන්නට පුළුවන්  නම්  හුඟක් ෙහොඳයි.  

සමහර  දරුෙවෝ  විෙද්ශ රටවලට යනවා. විෙද්ශ රටවලට 
ගිහින්  වියදම් කරලා විෙද්ශ රටවලින් ඉෙගන ෙගන  නැවත 
ලංකාවට ඇවිත්   Act 16  විභාගයට වාඩි ෙවලා එයින් සමත්  
ෙවන දරුවන්ට තමයි  ලියා පදිංචි ෙවන්නට අවසර ෙදන්ෙන්. 
ෙම්ක ඉතාමත්ම ෙහොඳයි. ෙමොකද, ෙනොෙයකුත් ෙචෝදනා 
තිෙබනවා. සල්ලි තිෙබන අයට අඩු සුදුසුකම් එක්ක 
ෙදොස්තරවරෙයක් ෙවන්න පුළුවන් කියා. නමුත් ඔවුන් ඒ  සඳහා    
Act 16 විභාගය    පාස් ෙවනවා නම්  යම් කිසි පමිතිකරණයක් -
ගුණාත්මකභාවයක් ඒ තුළින් පවත්වා ෙගන යාමට හැකියාව 
ලැෙබනවා.  

අද ලංකාෙව් ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාල හුඟක් බිහි ෙවලා 
තිෙබනවා. SAITM කියන ආයතනය ආරම්භ කිරීම පිළිබඳ 
ගැටලුවක් තිෙබනවා,  ෙකොෙහොමද අනුමැතිය ගත්ෙත්  කියන එක 
ගැන.  අද ෙම් SAITM එෙක් ඉෙගන ගන්ෙන්ත් ලංකාෙව් දරුෙවෝ. 
අද batches  12ක  විතර දරුෙවෝ ෙම් ආය තනය තුළ   ඉන්නවා. 
එම නිසා ෙම් සඳහා  මැදිහත් වීමක් කර ෙම්  දරුවන්ට අධ්යාපනය 
අවසන් කර   ඔවුන්ටත් ෙම් රෙට් ෙහෝ විෙද්ශ ගතව ෙහෝ 
ෛවද්යවරු හැටියට  කටයුතු කරන්නට අවස්ථාව ලබා ෙදන්නට  
ඕනෑ. ෙම් නිසා අද ලංකාෙව් විශ්වවිද්යාලවල ඉන්න දරු ෙවෝත්  
ඉන්ෙන් මහපාෙර්. අද කවුරුත් ඉෙගන ගන්ෙන් නැහැ. දක්ෂ 
කරුෙවෝ ටික SAITM  ආයතනයට විරුද්ධව අද මහ පාෙර් 
ඇවිදිනවා. ෙම් SAITM ආයතනෙය් ඉන්ෙන්ත් ශී ලංකාෙව්   
දරුෙවෝ. ෙම් දරුවන්ටත්  Act 16  වාෙග්  විභාගයකට ඉදිරිපත් 
ෙවලා ෙම් රෙට් ෙහෝ විෙද්ශගත වී ෙහෝ ෛවද්ය වෘත්තීයට 

ඇතුළත් ෙවන්න  ඉඩකඩ සකසා දීම  අපි  හැෙමෝෙග්ම වග කීමක් 
හැටියට මා දකිනවා. ෙම්ක පටන්ගත් විධිය ගැන විෙව්චනය 
කරන්න පුළුවන්. හැබැයි, රජෙය් නියාමනයක් අවශ්ය ෙවනවා. 
සමහර අය කියනවා, සල්ලි තිෙබන දරුවන්ට විතරයි ෙම්වාට 
යන්න පුළුවන් කියා. ෙමවර  අයවැෙය් යම් කිසි සාධනීය ෙයෝජනා 
තිබුණා. ණය කමයක් දී ඒ දරුවන්ට  අත්යවශ්ය  විෂයයන්වල 
උපාධිය ලබා  ගැනීම සඳහා රට තුළ අවස්ථාව ලබා ෙදන්නට 
ඕනෑය කියා.  

විෙශේෂෙයන් අධ්යාපන ක්ෙෂේතෙය්  ඉංගීසි පුරප්පාඩු, IT  
පුරප්පාඩු තිෙබන  විෂයයන්ට අදාළව  ගාමීය පාසල්වල දරුවන්ට 
සහන ෙපොලියට  ණයක් ලබා දී උපාධිය ලබාෙගන  නැවත ගාමීය  
පාසල්වලට ගිහින් අවුරුදු තුනක්  ෙසේවය කෙළොත් ඔවුන්ෙග්  ඒ 
ණය ෙපොලිය කපා හැරීෙම් ෙයොජනාවක් ඉදිරිපත් කර තිබුණා. ඒ 
වාෙග්ම  ඉහළ ලකුණු ගන්න දරුවන්ටත් යම්කිසි ණය කමයක්  
හඳුන්වා දී ඔවුන්ටත් අවශ්ය ඒ විෂයධාරව  ඉෙගන ගැනීෙම් 
පහසුකම් සලසා ෙදන්න අවශ්යයි කියා  ෙයෝජනා කරනවා. ෙම් 
ආයතන ලබා ගන්නා  මිල මුදල් පිළිබඳව ගැටලුවක් ඇති. එම 
නිසා ෙම්වා නියාමනය කිරීම වැදගත් ෙවනවා. ෙම් සඳහා  ස්ථිර  
විසඳුමක් ලබා දීමට ෙද්ශපාලන ෙභ්දෙයන් ෙතොරව අපි  හැෙමෝම 
අත්වැල් බැඳ ගන්නට  ඕනෑ. යෙමකුට විෙව්චනය කරන්න 
පුළුවන්. හරිම ෙලෙහසියි. නමුත් ෙම් රෙට් සල්ලි තිෙබන දරුෙවෝ 
විතරක් ෙනොව ෙදමව්පියන්ෙග් සිහිනය ඉෂ්ට කර ගන්න ඉඩකඩම් 
විකුණා අද ෙදමව්පිෙයෝ දරුවන්ව පිටරට යවනවා. තමන්ෙග් 
දරුවන්ව රට යවන්නට අකමැති ෙදමවුපියන් තමයි  SAITM 
එකට  දරුවන්ව ඇතුළු කරන්ෙන්. එම නිසා ඒ සඳහා  
පමිතිකරණයක් අවශ්ය ෙවනවා.  

උසස් ෙපළ විභාගෙයන් විද්යා අංශෙයන් ඉහළ ලකුණු ලබා 
ගන්නා නමුත් රාජ්ය විශ්වවිද්යාලවලට ඇතුළු වන්නට බැරි 
දරුවන්ට ශිෂ්යත්ව කමයක් හඳුන්වාදීම වැනි කටයුතු තුළින් 
ෛවද්ය අධ්යාපනෙය් ගුණාත්මකභාවය රැක ගැනීමට අපි 
සියලුෙදනාම අත් වැල් බැඳෙගන විසඳුමක් ලබා ෙදනවා නම් 
ෙහොඳයි. එෙහම නැත්නම් උසස් ෙපළ විභාගෙයන් විද්යා අංශෙයන් 
ඉහළ ලකුණු ගත්ත දරුවනුත් අද ඉන්ෙන් පාෙර්. අපිට ෙබොෙහොම 
කනගාටුයි, රෙට් අනාගතය, අෙප් ජීවිත භාර ගන්න ඉන්නා 
අනාගත ෛවද්යවරු අද ඉන්ෙන් මහ පාෙර්. සමහර විට ඔවුන් 
ද්ෙව්ෂෙයන් ෙහෝ අකැමැත්ෙතන් ෙවනත් කාෙග් ෙහෝ වුවමනාවට 
තමයි අද මහ පාරට බැහැලා ඉන්ෙන්. ඒ ගැන කථා කරන 
බහුතරයක් දරුවන් කියන්ෙන් Act 16 Examination  වාෙග් 
තරගකාරී විභාගයක් තියලා පමිතිගත කරන්න කියලා. අපි 
සියලුෙදනාම එකතු ෙවලා ඒ සඳහා විසඳුමක් ෙසොයා ගනිමු. 
SAITM ආයතනය ආරම්භ කිරීෙම් ගැටලුවක් ඇති; ආරම්භ කළ 
විධිය ගැන ගැටලුවක් ඇති; එහි විනිවිදභාවය ගැන ගැටලුවක් ඇති. 
ඒ වාෙග්ම තරගකාරිත්වයක් ඇති කිරීම තුළ අය කරන ගාස්තු 
පාලනය කිරීමට කමෙව්දය හදන්නට පුළුවන්. ෙමහි වගකීම 
ගන්න කවුරුත් කැමැති නැති නිසා නියාමනෙය් ගැටලු තිෙබන්න 
පුළුවන්. එම නිසා ෙම් සඳහා විසඳුමක් ලබා ගැනීම ඉතා වැදගත් 
කියන කාරණයත් අපි මතක් කරනවා. 

ලංකාව කියන්ෙන් සාක්ෂරතාව අතින් ෙබොෙහොම ඉදිරිෙයන් 
ඉන්න රටක්. විෙශේෂෙයන් කාන්තා සාක්ෂරතාව ෙබොෙහොම 
ඉහළින් තිෙබන රටක්. එම නිසා ලංකාව ආසියාෙව් අධ්යාපනෙය් 
ෙක්න්දය කරන්නට පුළුවන්. ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාලත් ලංකාෙව් 
ආරම්භ ෙවන්න ඕනැ. ඒක අලුත් ෙදයක්  ෙනොෙවයි. සමහර අය 
ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාලවලට එෙරහිව කථා කළාට අද රෙට් 
ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාල තිෙබනවා. ෛවද්ය සහ දන්ත ෛවද්ය 
විෂයයන් හැර අෙනකුත් විෂයයන් ඉෙගන ගන්න පුළුවන් 
ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාල ලංකාෙව් තිෙබනවා. SAITM එකට 
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ද්ෙව්ෂ කරලා ෙම්ක වහන එක ෙනොෙවයි අෙප් යුතුකම. ළමයින්ට 
විශ්වවිද්යාලවල ඉෙගන ගන්නට පුළුවන් පරිසරය නිර්මාණය 
කිරීම තමයි අෙප් වගකීම කියලා මම හිතනවා. ෙමොකද, රෙට් 
ළමයකුට ඉගැන්වුවෙහොත් අපිට සමාජය හදන්නට පුළුවන්, රෙට් 
දරුෙවකුට ඉගැන්වුවෙහොත් ෙම් රට හදන්නට පුළුවන්. රෙට් 
දරුවන්ට ඉගැන්වීම තුළින් විෙද්ශ ශම ෙවෙළඳ ෙපොළට සරිලන 
සුදුසුකම් සහිත විෙශේෂඥ ෙසේවාවල රැකියා ලබා ගැනීම සඳහා        
ශී ලාංකිකයන් ෙයොමු කිරීම සඳහා ඉඩ කඩ ලැෙබනවා කියන 
කාරණය අපි මතක් කර ගන්නට ඕනෑ.  ෙම් රට අධ්යාපන 
ෙක්න්දස්ථානයක් කරලා, අධ්යාපනය පමිතිගත කරලා, ෙලෝකෙය් 
ෙහොඳ විශ්වවිද්යාල සමඟ ඒකාබද්ධ ෙවලා ඒ විශ්වවිද්යාල ලංකාව 
තුළ ආරම්භ කෙළොත් අපට විෙද්ශ විනිමය ෙසොයා ගන්න පුළුවන්.  

අද කාටත් අමතක ෙවලා තිෙබනවා, අෙප්  දරුවන් විෙද්ශ 
විශ්වවිද්යාලවලට යන විට අෙප් රෙට් මුදල් තමයි එළියට යන්ෙන් 
කියලා. අපිට ඒවා ඉතිරි කර ගන්න පුළුවන්. ළිඳ තුළ ඉන්න 
මැඩිෙයෝ වාෙග් අපි හැම දාම "නිදහස් අධ්යාපනය සුරකිමු" කියලා 
විතරක් හරියන්ෙන් නැහැ. නිදහස් අධ්යාපනය සුරකින්න ඕනෑ. 
නමුත් එය සුරකින ගමන්ම අපි ෙලෝකයට විවෘත  ෙවන්න ඕනෑ, 
තිෙබන ඉඩ කඩ, ෙගෝලීයව තිෙබන ඉඩ කඩ, අවකාශය අෙප් 
දරුවන්ට විවර කරලා ෙදන්න ඕනෑ. එෙහම වුෙණොත් තමයි රටක් 
හැටියට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්. එෙහම වුෙණොත් 
තමයි රෙට් ශම බලකාය ඉහළ වැටුප් ලබන ෙහොඳ රැකියාවලට 
ෙයොමු කරන්නට පුළුවන් ෙවන්ෙන්; අෙප් රෙට් ශම බලකායට 
ෙලෝකෙය් දියුණු රටවල් සමඟ තරග කරලා ෙහොඳ රැකියා අවස්ථා 
ලබා ෙදන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්.  

අද ෙලෝකෙය් ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය තුළ ලංකාෙව් ෛවද්යවරුන්ට 
සහ ලංකාෙව් ෙහද ෙසේවාවට විශාල ඉල්ලුමක් තිෙබනවා. එම නිසා 
අපි ෙහද ෙසේවාවට අවස්ථාව විවර කරලා ෙදන්න ඕනෑ, පිට රට 
රැකියා ෙවෙළඳ ෙපොළ තුළ තරග කරන්නට. නමුත් අපි දන්නවා, 
ලංකාව තුළ ෙහද ෙසේවෙය් පුරප්පාඩු ෙබොෙහෝ තිෙබන බව. 
ෙමොකද, අවශ්යතාව වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ෛවද්ය ෙසේවාව දියුණු 
වන විට, ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය දියුණු වන විට, ෙරෝහල් දියුණු වන 
විට, ෙරෝහල් හැෙදන විට, ෙරෝහල්වල අලුත් බාහිර ඒකක විවෘත 
වන විට අද ෙහද ෙසේවාවට විශාල ඉල්ලුමක් ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම අද ජාත්යන්තරෙය්ත් ශී ලාංකීය ෙහද ෙසේවාවට විශාල 
ඉල්ලුමක් තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි ෙම් ෙදොරගුලු හැරලා ෙදන්න 
ඕනෑ, අෙප් රෙට් ශම බලකායට. අවශ්ය අයට, කැමැති අයට, 
හැකියාව තිෙබන අයට, සුදුසුකම් තිෙබන අයට ඒ සඳහා 
තරගකාරීව ඉදිරිපත් ෙවන්න ඒ අවස්ථාව අපි බිහි කරලා ෙදන්න 
ඕනෑ. 

ෙහද ෙසේවාව පුහුණු කිරීම සඳහා අද රාජ්ය අංශෙය් Nurses 
Training School වැනි ආයතන තිෙබනවා. ෙම් හරහා තමයි රාජ්ය 
ෙසේවයට ෙහදියන් බඳවා ගන්ෙන්. ෙපෞද්ගලික ෙරෝහලුත් ෙහද 
ෙසේවයට අවශ්ය කරන අය පුහුණු කරලා ගන්නවා. හැබැයි, ඒවා 
පමිතිගත කිරීම අවශ්යයි. අපට පුළුවන් නම් ෙලෝකෙය් තිෙබන 
ෙහොඳ universities එක්ක ඒකාබද්ධ ෙවලා ෙහද ෙහදියන් පුහුණු 
කරන විශ්වවිද්යාල ලංකාව තුළ ඇති කරන්න, අපට ඒ හරහා 
විශාල රැකියා ෙවෙළඳ ෙපොළක් ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා මම 
විශ්වාස කරනවා. ෙම් සඳහා තිෙබන හැකියාව ෙසොයලා බලලා, 
එම අවස්ථාව අපි ලබා ෙදන්න ඕනැ. ෙම්වාට ඉබි යතුරු දාලා, 
නිදහස් අධ්යාපනය නැති කරනවා; විනාශ කරනවා කියන 
මතවාදය ඉස්සරහාට දාලා යන්ෙන් නැතුව,  නිදහස් අධ්යාපනය 
මීට වඩා ආරක්ෂා කර ගන්නා ගමන්ම, අවශ්ය අයට ණය පහසුකම් 
ලබා දීලා, අධ්යාපනය ලබා ෙගන, ඔවුන්ට අවශ්ය ක්ෙෂේතෙය් 
රැකියා කරන්න අපි අවස්ථාව සලසා ෙදන්න ඕනැ. මම හිතන්ෙන් 
ඒක ඉතාමත් වැදගත් වනවා. 

අද අෙප් රෙට් වැඩිහිටි ජනගහනය වැඩි වනවා. ෙලෝකෙය් 
ෙබොෙහෝ දියුණු රටවල වැඩිහිටි ජනගහනය හුඟක් වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. ඔවුන් රැක බලා ගැනීම සඳහා අද ඉල්ලුම තිෙබනවා, 
දරුවන් රැක බලා ගැනීම සඳහා ඉල්ලුම තිෙබනවා. අපි elderly 
care වාෙග්ම child care සඳහා ෙහොඳ, ගුණාත්මක පුහුණුවක් ලබා 
දුන්ෙනොත් රැකියා ෙවෙළඳ ෙපොළට අවශ්ය කරන එම ශම බලකාය 
පිට රටවලට යවන්න අපට පුළුවන් වනවා. 

ඊළඟට මම මතක් කරන්න කැමැතියි, අෙප් ෙසෞඛ්ය අංශය 
ගැන. ලංකාව ගත්තාම අද ෙසෞඛ්ය අතින් හුඟක්ම ඉදිරිෙයන් 
ඉන්න රටක්. අෙප් ෙසෞඛ්ය දර්ශක ෙලෝකෙය් දියුණු රටවල් එක්ක 
සංසන්දය කරන්න පුළුවන්. මට කලින් කථා කළ ගරු මන්තීතුමා 
කිව්වා වාෙග්, අද උපත් ලක්ෂයකට මාතෘ මරණ සිදු වන්ෙන් 38ක් 
විතර. ළදරුවන් මැෙරන්ෙන් ෙබොෙහොම අඩුෙවන්. සජීවී උපත් 
1,000ක් සිදු වන ෙකොට, 8ක් - 9ක් විතර සංඛ්යාවකුයි 
මැෙරන්ෙන්. ළදරු මරණ වැඩිපුරම සිදු වන්ෙන් ඉපදී පළමුවැනි 
මාසය තුළදීයි; පළමුවැනි මාසෙයනුත් වැඩිපුරම මරණ සිදු 
වන්ෙන් පළමුවැනි සතිෙය්; පළමුවැනි සතිෙයනුත් වැඩිෙයන්ම සිදු 
වන්ෙන් පළමුවැනි පැය 24 තුළයි. එම නිසා ෙම් නව ජන්ම 
රැකවරණය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා අපි කටයුතු කරන්න ඕනෑ. 

අද අෙප් රෙට් ෙසෞඛ්ය සඳහා කරන ආෙයෝජන බලන ෙකොට 
වැඩිපුරම ෙවන් වන්ෙන් ෙරෝග පතිකාර සඳහා බව ෙපෙනනවා. 
කුමක් ෙහෝ ෙරෝගයක් සඳහා පතිකාර කිරීම සඳහා තමයි වැඩිපුරම 
පතිපාදන ෙවන් ෙවන්ෙන්. ෙරෝග වැළැක්වීම සඳහා ෙවන් වන 
පතිශතය ඉතාම අඩුයි කියලා කනගාටුෙවන් වුවත් මා කියන්නට 
ඕනෑ. ෙමොකද, මමත් ෙම් රෙට් පජා ෛවද්ය විෙශේෂඥවරියක් 
හැටියට, ෛවද්යවරියක් හැටියට අවුරුදු 24ක ෙසේවාවක් කරපු 
ෙකෙනක්. එම නිසා මා දන්නවා, අද අපි කථා කරන, අද අපි 
ආඩම්බරයට පත් වන දර්ශක ලබා ගැනීම සඳහා අෙප් රෙට් ෙරෝග 
වැළැක්වීෙම් අංශය මඟින් ෙලොකු දායකත්වයක් ලබා දී තිෙබන 
බව.  

විෙශේෂෙයන් ෙපෝලිෙයෝ තුරන් කරන්න, නව ජන්ම පිටගැස්ම 
තුරන් කරන්න, මැෙල්රියාව තුරන් කරන්න, ඒ වාෙග්ම 
වසාගැටිතිවල තිෙබන ෆයිෙල්රියා ෙරෝගය තුරන් කරන්න 
වාෙග්ම, මාතෘ මරණ අඩු කරන්න, ළදරු මරණ අඩු කරන්න 
ෙරෝග වැළැක්වීෙම් අංශය විශාල කාර්ය භාරයක් කර තිෙබනවා. 
ෙම් සඳහා එක ෙරෝගිෙයක් ෙවනුෙවන් වැය කරපු මුදල හුඟක් 
අඩුයි. ෙරෝග පතිකාර අංශෙය් ෙම් සඳහා විශාල දායකත්වයක් 
තිෙබනවා. හැබැයි, ෙරෝගවලට පතිකාර කරන ෙකොට අපි විශාල 
පිරිවැයක් දරන්න ඕනැ. අද ෙලෝකෙය් ෙබොෙහෝ දියුණු රටවල පවා 
ෙරෝග වැළැක්වීම සඳහා තමයි  හුඟක් පතිපාදන ෙවන්  ෙවන්ෙන්. 
ඒ නිසා ෙරෝග වැළැක්වීම සඳහා අපට ලබන අවුරුද්ෙද්වත් මීට 
වඩා වැඩි මුදලක් ෙවන් කරලා ෙදන්න කියලා මම ඉතාමත් 
ෙගෞරවෙයන් ගරු ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. 

අද ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග ෙලොකු ව්යසනයක් බවට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. අද වැඩිපුරම මැෙරන්ෙන් ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග නිසා. 
ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග ෙවනුෙවන් පතිකාර කරන්න විශාල මුදලක් 
වැය වනවා. ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග අද වැඩි වශෙයන් වැලඳී 
තිෙබන්ෙන් තරුණ වයෙසේ ශම බලකායට. ෙම් ශම බලකාය තමයි 
රටට ආර්ථිකය ෙගෙනන්ෙන්. ෙම් ශම බලකාය තමයි රෙට් 
සංවර්ධන කියාවලියට දායක ෙවන්ෙන්. ෙම් ශම බලකාය අපි 
නිෙරෝගිමත්ව තබා ගන්න ඕනෑ. ශම බලකාය නිෙරෝගි කරන්න 
නම්, ඔවුන්ෙග් අවදානම් තත්ව කලින්ම හඳුනා ෙගන ඒවා 
වළක්වා ගන්න ඕනෑ.  ඔවුන්ව screen කරලා, අවදානම් තත්ව 
තිෙබන අයව කලින්ම හඳුනාෙගන, එම අවදානම් තත්ත්ව ඉවත් 
කරන්න අපි කටයුතු කරන්න ඕනෑ.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

එෙහම නැතුව ෙරෝගය හැදුණාට පස්ෙසේ පතිකාර කරන එක 
ෙනොෙවයි කළ යුතු වන්ෙන්. ෙරෝගය හැදිලා සංකූලතා ඇති වුණාට 
පස්ෙසේ පතිකාර කරන කමවලට විශාල වියදමක් දරන්න සිද්ධ 
ෙවනවා. පුනරුත්ථාපනයට විශාල වියදමක් දරන්න සිද්ධ ෙවනවා. 
ඒ නිසා ෙරෝග වැළැක්වීම සඳහා අපි විශාල මුදලක් ආෙයෝජනය 
කරනවා නම්, රෙට් ශම බලකාය නිෙරෝගීව තියා ගන්න අපට 
පුළුවන්. මම විෙශේෂෙයන්ම ඉතාම ෙගෞරවෙයන් ගරු 
ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, ෙරෝග වැළැක්වීම සඳහා - 
preventive programmes සඳහා - අපට වැඩිපුර පතිපාදන ලබන 
අවුරුද්ෙද් ෙවන් කරලා ෙදන්න කියලා.  

ඊළඟට, ගරු ඇමතිතුමාට අපි ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, පජා 
ෛවද්ය විෙශේෂඥවරුන්ෙග් ගැටලුව විසඳීම සඳහා අනුකමිටුවක් 
පත් කිරීම සම්බන්ධව. අපි ඒෙක් ෙකටුම්පතක් ඔබතුමාට තව සති 
ෙදකක් ඇතුළත ඉදිරිපත් කරනවා. නමුත්, ඒ සඳහා ක්ෂණික 
විසඳුමක් අවශ්ය ෙවනවා. පජා ෛවද්ය විෙශේෂඥවරෙයක් ඒ 
ක්ෙෂේතය සඳහා පුහුණු කරන්න විශාල කාලයක්, විශාල වියදමක් 
ෙම් රජය දරනවා. ඒ වාෙග්ම තමයි ඔවුන්ව පුහුණු කරපු, ඔවුන්ව 
මුල ඉඳන්ම හදපු ඒ ක්ෙෂේතවලින් පිටට ඔවුන්ව අද transfer කරලා 
යවනවා. 

 උදාහරණයක් වශෙයන්, මෑතකදී පධාන වසංගත ෙරෝග 
විද්යාඥ පබා පලිහවර්ධන මහත්මියව ඒ වසංගත ෙරෝග 
ඒකකෙයන් මාරු කිරීම දක්වන්න පුළුවන්. එතුමිය ෛවද්යවරියක් 
හැටියට පත් ෙවලා, පජා ෛවද්ය ක්ෙෂේතයට ඇතුළු ෙවලා එදා 
ඉඳන්ම එතුමියව  විෙශේෂඥ ෛවද්යවරිය දක්වාම පුහුණු කළා. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි, එහි පධාන තනතුර දක්වාම අවුරුදු ගණනාවක් 
එතුමිය පුහුණු ෙකරුවා. වසංගත ෙරෝග සම්බන්ධෙයන් විෙශේෂඥ 
දැනුම එතුමියට තිෙබනවා. හැබැයි, එතුමිය ඒ සථ්ානෙයන් මාරු 
කරලා. ඒ හරහා අෙප් preventive programme එක කඩා 
වැෙටන්න පුළුවන් කියන අවදානම තිෙබනවා. ඒක හරියට උගුර - 
කන - නාසය පිළිබඳ විෙශේෂඥ ෛවද්යවරෙයක් මාරු කරලා ඔහුට 
general surgeries කරන්න කියලා කියනවා වාෙගයි. උගුර - කන 
- නාසය පිළිබඳව විෙශේෂඥ ෛවද්යවරයාට උගුර - කන - නාසය 
පිළිබඳව විෙශේෂිත දැනුම තිෙබනවා. එතුමාව අවුරුදු පහකට 
පස්ෙසේ ඊළඟ hospital එකට general surgeon හැටියට transfer 
කරපුවාම එතුමාට ඒ general surgery කරන්න තරම් විෙශේෂඥ 
පුහුණුවක් නැහැ. එම නිසා ෙම් පජා ෛවද්ය විෙශේෂඥ 
ෛවද්යවරුන්ට අයිති තනතුරු ටික පජා ෛවද්ය විෙශේෂඥවරුන්ට 
ෙදන්න කියන ෙගෞරවනීය ඉල්ලීම කරනවා.  ඒක hospital එකක් 
කළමනාකරණය කරනවා වාෙග්, hospital එකක් පරිපාලනය 
කරනවා වාෙග් පහසු වැඩක් ෙනොෙවයි කියන එකත් ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී අපි මතක් කරන්න ඕනෑ. Preventive programme 
එක ෙකොෙහොමද strengthen කරන්ෙන් කියන ෙයෝජනා එක්ක තව 
සති ෙදකක් යන ෙකොට ඒ draft report එක ලබා ෙදන්න අපි 
කටයුතු කරන බව ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න ඕනෑ.  

මීගමුව පෙද්ශය නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරිය හැටියට ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මා ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. මීගමුව 
ෙරෝහෙල් අලුත් ෙගොඩනැඟිලි සංකීර්ණෙය් -තට්ටු 10ක 
සංකීර්ණෙය්- ජල කාන්දුවක් නිසා ඒ ෙගොඩනැඟිල්ල අවදානම් 
තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිබුණා. ෙරෝගීන්ව එයින් ඉවත් ෙකරුවා. 
එතුමා අෙප් ආරාධනාව පිළිෙගන ක්ෂණිකව ෙරෝහලට ඇවිල්ලා, 
ක්ෂණික විසඳුම් ලබා දීම පිළිබඳව ප ෙද්ශවාසී ජනතාව ෙවනුෙවන් 
මා එතුමාට ස්තුතිය පුද කරන්න ඕනෑ.  

විෙශේෂෙයන්ම එතුමා වර්ග අඩි 50,000කට වැඩි ෙපර සැකසුම් 
ෙරෝහල් සංකීර්ණයක් හදන්න මාස හයක් වාෙග් ෙකටි කාලයක් 

තුළ විශාල මුදලක් අනුමත කරලා ලබා දුන්නා. නව ෙගොඩනැඟිලි 
සංකීර්ණය අලුත්වැඩියා කිරීමටත් අවශ්ය කරන ඒ පතිපාදන 
එතුමා ලබා දුන්නාය කියන එක ඉතාමත් ස්තුති පූර්වකව මා  
මතක් කරනවා. ෙහමින් වුවත් එහි වැඩ කටයුතු ෙකරී ෙගන යන 
බව අපි මතක් කරන්න ඕනෑ. ඒ පෙද්ශෙය් මන්තීවරිය හැටියට මා 
එතුමාෙගන් ෙගෞරවෙයන් ෙම් ඉල්ලීමත් කරනවා. එතුමා එකඟ 
වුණා, mortuary එකත් එක්ක අධිකරණ ෛවද්ය නිලධාරි 
කාර්යාල සංකීර්ණය හදලා ෙදන්න. ගිය අවුරුද්ෙද් මට කිව්වා, ඒ 
සංකීර්ණය හදන්න අවශ්ය පතිපාදන ලබා ෙදන්න ඒ plan එක 
ෙගනැල්ලා ෙදන්න කියලා.  නමුත්, අෙප් පමාදයක් -ෙරෝහෙල් 
පමාදයක්, මෙග් පමාදයක්- නිසා ඒ සැලැසම් අපට එතුමාට 
ෙදන්න හැකියාව ලැබුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා මම ඉතාමත් 
ෙගෞරවෙයන් ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න අෙප් ෙසෞඛ්ය 
ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, මීගමුව පාෙද්ශීය මහ ෙරෝහෙල් 
අධිකරණ ෛවද්ය නිලධාරි කාර්යාල සංකීර්ණය අලුෙතන් හදන්න 
අවශ්ය කරන පතිපාදන ටික අපට ෙවන් කරලා ෙදන්න කියලා. 
මීගමුව  ෙරෝහල ඉතාමත් ෙක්න්දීය ස්ථානයකයි පිහිටලා 
තිෙබන්ෙන්; ජාත්යන්තර ගුවන් ෙතොටුෙපොළට ඉතාමත් 
ආසන්නයි; මීගමුව සංචාරක කලාපයට ආසන්නයි; ඒ වාෙග්ම 
ලංකාෙව් තිෙබන විශාලම නිදහස් ආර්ථික ෙවෙළඳ කලාපය 
ආසන්නවයි පිහිටලා තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම කටාන, මීගමුව 
කියන පධාන ආසන ෙදකක ජනගහනයක් සඳහා ෙසේවාව ලබා 
ෙදන පාෙද්ශීය මහ ෙරෝහල තමයි, මීගමුව ෙරෝහල. 

ඒ නිසා ෙම් ෙරෝහලට අධිකරණ ෛවද්ය සංකීර්ණයක් 
ෙනොමැතිවීම විශාල අඩු පාඩුවක්. ෙම් ෙහේතුව නිසා ජනතාව 
ෙබොෙහෝ ගැටලුවලට මුහුණ ෙදනවා. සමහර විට mortuary 
coolers වැඩ කරන්ෙන් නැහැ. තමුන්ෙග් නෑදෑෙයක් හදිසිෙය් 
අභාවපාප්ත වුණාම සමහර විට  coroner  ෙග් inquiries  තියන්න 
ෙවනවා; සමහර විට post-mortems කරන්න ෙවනවා. නමුත් 
ශීතකරණ අකිය වුණාම තමුන්ෙග් ඥාතීන්ෙග්, හිතවතුන්ෙග් ඒ 
මළමිනී  ගබඩා කර ගන්න බැරිව ඒ අය ෙබොෙහෝ අපහසුතාවන්ට 
ලක්ෙවනවා. ඒ නිසා ජනතාව ෙවනුෙවන් අපි ඔබතුමාෙගන් 
ෙගෞරවෙයන්  ඉල්ලා සිටිනවා ෙම් කටයුතු සඳහා අවශ්ය කරන 
සහෙයෝගය ලබාෙදන්න කියලා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම රාගම ශික්ෂණ ෙරෝහල සඳහාත් 
අංග සම්පූර්ණ මාතෘ හා ළමා ෙරෝහලක් ඉදි කිරීම සඳහා ඔබතුමා 
පතිපාදන ෙවන් කර ඇති බවත් අපට දැනගන්න ලැබී තිෙබනවා. 
චීන රජයත් එක්ක ඇති ෙවච්ච එකඟතාවක් මත ඒ ෙරෝහල ඉදි 
කරන බව දැනගන්න ලැබී තිෙබනවා. ඒ ෙරෝහල ඉදිකර ෙදනවා 
නම්  ෙම් පෙද්ශයට, දිස්තික්කයට එය විශාල ශක්තියක් ෙවනවා.  
අෙප් රෙට් මාතෘ මරණ, ළමා මරණ,  නව ජන්ම මරණ, ළදරු 
මරණ තව අඩු කර ගන්න ඕනෑ. ළදරු මරණ අඩු කර ගන්න නම් 
පළමු මාසය ඇතුළත සිදුවන මරණ අඩු කර ගන්න විෙශේෂ 
අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා විෙශේෂඥ ඒකක පිහිටුවීම 
ඉතා වැදගත් වනවා.  

ගම්පහ දිස්තික්කෙය් තිෙබන එකම ශික්ෂණ ෙරෝහල රාගම 
ශික්ෂණ ෙරෝහලයි. එය ගම්පහ දිස්තික්කෙය් ජනතාව   විතරක් 
ෙනොෙවයි, පුත්තලම දිස්තික්කෙය් සහ ඒ අවට දිස්තික්කවල 
ජනතාව -විෙශේෂෙයන් සංකූලතාවන් ඇති ෙරෝගීන්- පැමිෙණන 
ෙරෝහලයි. ඒ ගැනත් ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරලා අංග 
සම්පූර්ණ මාතෘ ෙරෝහලක් ඉදි කරලා ෙදන්න කියන ඉල්ලීම මා 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී කරනවා. අද ඉතාමත් වැදගත් සංෙශෝධන 
ෙගනැල්ලා ෙම් රෙට් දන්ත ෛවද්යවරුන්ට සීමාවාසික ෛවද්ය 
පුහුණුවක් හඳුන්වා දීම තුළ ගුණාත්මක ෙසේවාවක් ලබාදීමට 
ගන්නා ෙම් පියවරට ඔබතුමාට අෙප් ස්තුතිය පුද කරමින් මාෙග් 
වචන කිහිපය අවසන් කරනවා. ස්තුතියි. 
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ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

க்கியமான விவாதெமான்  நைடெப ம் இந்த நாளில் 
எனக்கும் ேபச அ மதித்ததற்கு தற்கண் உங்க க்கு 
நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கிேறன். இன்  சைபயில் 
நைடெப ம் விவாதத்ைத எம  மதிப் க்குாிய சுகாதார 
அைமச்சர் அவர்கள் அவதானித் க்ெகாண் ப்ப டன், 
உ ப்பினர்களால் ன்ைவக்கப்ப ம் ேகள்விக க்கு 
அவ்வப்ேபா  உாிய பதில்கைள ம் ெதாிவிப்ப  எங்க க்கு 
மகிழ்ச்சி அளிக்கிற . அதற்காக நான் அவ க்கு நன்றி 
ெதாிவிக்கக் கடைமப்பட் க்கின்ேறன். ஆண்டாண்  
காலமாக இந்த நாட் ல் ம ந் ப் ெபா ட்களின் விைல 
ெதாடர்பாக ஒ  கட் ப்பாடான நிைலைமையக் ெகாண் வர 

யாத சூழ்நிைல காணப்பட்ட . எனி ம், இவ்விடயத்தில் 
தன்ைன ைமயாக அர்ப்பணித் , ம ந் ப் ெபா ட்கைளக் 
குறிப்பிட்ட விைலக்கு விற்பைன ெசய்யேவண் ம் என்ற 
நிைலப்பாட்ைட இந்த நாட் ல் ஏற்ப த்தி, வரலாற்றில் 
தன் ைடய ெபயைரப் பதித்தி க்கிறார். அதைனயிட்  இந்த 
உயாிய சைபயிேல அவ க்கு நான் பாராட் க்கைளத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கிேறன். அேதேபால,  ம த் வம் சம்பந்த 
மான விடயங்க க்கு VAT வாி விதித்ததனால், கடந்த 
வர ெசல த் திட்டக் காலத்தில் அரசாங்கம் விமர்சனத் க்கு 
உள்ளானேபாதி ம், ேநற்  ன்தினம் அங்கீகாிக்கப்பட்ட 
ேசர்ெப மதி வாிச் சட்டத்தின் கீழான கட்டைளயின் லம் 
ம த் வ ேசைவகள் மற் ம் பிற ம த் வ வசதிகள் 
ெதாடர்பில் தி த்தங்கைள ேமற்ெகாண் , VAT வாி 
ெதாடர்பில் ம த் வத் ைற சார்ந்த சில விடயங்க க்கு 

க்கியமான தீர்மானங்கைள எ த்தி க்கிறார். அதற்காக ம் 
நான் அவ க்குப் பாராட் க்கைளத் ெதாிவித் க்ெகாள்ளக் 
கடைமப்பட் க்கிேறன்.  

ேம ம், நான் பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற வெர யா 
மாவட்டத்தில் ைவத்தியத் ைற சார்ந்தி க்கக்கூ ய பிரச் 
சிைனகள் ெதாடர்பாக இந்த உயாிய சைபயிேல அைமச்சாின் 
கவனத் க்குக் ெகாண் வரலாம் என்  நிைனக்கின்ேறன். 
குறிப்பாக, நான் இங்கு ஒ  சம்பவத்ைத நிைன ப த்த 
ேவண் யி க்கிற . இந்த நாட் ல் ேதயிைல அறி கப் 
ப த்தப்பட்  150 வ டங்களாவைதக் குறிக்கு கமாக, கடந்த 
வாரம் தலவாக்கைல ேதயிைல ஆராய்ச்சி நிைலயத்தில் 
நைடெபற்ற விழா க்கு வ ைகதந்த ஜனாதிபதி அவர்கள், 
ேதயிைல பற்றிேயா அல்ல  அந்தத் ெதாழில் ைற பற்றிேயா 
உைரயாற் வதற்கு ன் , வெர யா மாவட்டத்தில் 
காணப்ப ம் மந்த ேபசாக்கு நிைலைம பற்றி ம் அதைனக் 
குைறப்பதற்கு வழிெசய்யேவண் ம் என்ப  ெதாடர்பி ம் 
தான் உைரயாற்றினார். இரண்  சந்தர்ப்பங்களில் அவர் 
அங்கி க்கின்ற குழந்ைதகைளக் கண்டேபா , ேதயிைல 
சார்ந்  வாழ்ந் ெகாண் க்கின்ற ச கத்தின் எதிர்காலச் 
சந்ததியினர் எத்தைகய சுகாதார, ேபாசாக்கு நிைலைமக டன் 
வாழ்ந் ெகாண் க்கின்றார்கள்? என்பைதப் பற்றிேய 
அவ ைடய மனம்  எண்ணிய . எனேவ, இ  ஒ  நாட் த் 
தைலவாின் கவனத்ைத ஈர்த்த விடயம் என்ற வைகயில், அங்கு 
ேபாசாக்கின்ைம இ ப்பதன் பின்னணி பற்றி நான் இங்கு 
சற் க் கூறேவண் யி க்கிற .  

ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, இந்த நாட் ல் ெப ந் 
ேதாட்டத் ைற சார்ந்  மாத்திரம் Estate Medical Assistant 
ஊடான ஒ  வித்தியாசமான சுகாதார ைறைம 

ெயான்றி ப்ப  உங்க க்குத் ெதாி ம். அ  ரணமாக அரச 
ைவத்திய ைறைமக்குள் இல்ைலெயன்பைத நாங்கள் பல 
தடைவகள் சுட் க்காட் யி க்கின்ேறாம். அதைன நிர்வகிப் 
பதற்காக "Urban and estate medical sector" எனத் தனியான ஒ  
பகுதி உங்க ைடய அைமச்சி ந்தேபா ம், அ  மிகக் 
குைறந்த நிதியீட்டத் டன் இயங்குகின்ற ஒ  ைறயாகக் 
காணப்ப கின்ற . பாரா மன்றத்திேல அைமக்கப் 
பட் க்கின்ற ேமற்பார்ைவக் கு வின் -Oversight Committee 
அங்கத்தவராக இ க்கின்ற நான், பல தடைவகள் அ  
ெதாடர்பாக அந்தக் கு வின் கவனத்திற்குக் ெகாண்  
வந்ததன் லம் இப்ெபா  அதிெலா  உப கு ைவ 
அைமத்தி க்கின்ேறாம். அந்த உப கு வின் தைலவராக நான் 
ெதாி ெசய்யப்பட் க்கின்ேறன். அதில் நாங்கள் பல்ேவ  
தகவல்கைளத் திரட்  வ கின்ேறாம்.  எங்ெகங்ெகல்லாம் 
இந்தத் ேதாட்ட ைவத்திய ைறைம இ க்கின்ற ?  இந்தத் 
ேதாட்ட ைவத்திய ைறைமைய எவ்வா  நாங்கள் ேதசிய 
ைவத்திய ைறைமக்குள் ெகாண் வ வ ?  ேபான்றன 
ெதாடர்பில் ஆராய்ந்  வ கின்ேறாம். அதன்ப , நான் இந்தத் 
ேதாட்ட ைவத்திய ைறைமையப் பிரதான குைறயாகக் 
காண்கின்ேறன்.   

இந்த இலட்சக்கணக்கான ெதாழிலாளர்களின ம் 
அவர்கள  கு ம்பத்தினர ம் சுகாதாரத்ைதப் பராமாிக்கின்ற 
ெபா ப்ைப PHDT எனப்ப கின்ற தனியார் நி வனங்களின் 
கூட் ைணவாக இ க்கின்ற Trust நி வனம்தான் 
ெபா ப்ேபற்றி க்கின்ற . அங்கி ந்  ஏேத ம் க ைமயான 
ேநாய்வாய்ப்ப ம்ேபா  ேமலதிக சிகிச்ைசக்காக அரச 
ைவத்தியசாைலகைள நா கின்ற ஒ  ைறைம காணப்ப  
கின்றேத தவிர, அ ப்பைடயில் அந்த Estate Medical Assistant - 
EMA ஊடான ைவத்திய ைறைமதான் காணப்ப கின்ற .  
எனேவ, அ ப்பைடயில் அரசாங்கம் சார்ந்  ம ந் கள் 
அங்ேக ெகா க்கப்ப கின்றனேவ தவிர, அரசாங்க ைவத்திய 

ைறைம அங்ேக இல்ைல. எங்க க்குத் ெதாிந்தவைரயில் 
பல MBBS ைவத்தியர்கள் ெவளிநா க க்குச் ெசல்கின் 
றார்கள். அதனால், எம  நாட் ேல ெப ம்பாலான 
பிரேதசங்களில் MBBS ைவத்தியர்கள் இல்லா  ைவத்திய 
நிைலயங்கள் இயங்குகின்ற நிைலைமையக் காணக்கூ யதாக 
இ க்கின்ற . ேதசிய நீேராட்டத்தில் இல்லாத, ேதசிய 
ைவத்திய ைறைமக்குள் இல்லாத இந்த ைவத்திய 

ைறைமக்குள் கிட்டத்தட்ட ஒ  மில் யன் வைரயிலான 
மக்கைள நாங்கள் ைவத்தி க்கின்ேறாம்.  அவர்களில்தான் 
அதிகமான மந்தேபாசாக்குள்ளவர்கள், அதிகமான ேநாய் 
வாய்ப்பட்டவர்கள் இ க்கின்றார்கள்.   

இலங்ைகயில்  அபிவி த்திக் குறிகாட் கள், சுகாதாரக் 
குறிகாட் கள் என்பன ெப ந்ேதாட்டத் ைற சார்ந் ள்ள 
பிரேதசங்களில்தான் மிக ேமாசமாக இ க்கின்றன.  அதற்கு 
நான் எந்த அரசாங்கத்ைத ம் குைறகூறவில்ைல. நான் 

த ல் குறிப்பிட்டவா  150 வ ட ேதயிைல வரலாற்றில், 
இங்கு இந்த மக்கள் வரவைழக்கப்பட்டேபா , அவர்க க்கு 
மன்னாாிேல ைவத்  எவ்வா  மேலாியா ேநாய் வராமல் 
த ப்பதற்காக ஒ  ைவத்திய ைறைமக்குள் ம ந்  
ெகா க்கப்பட்  அவர்கள் உள்வாங்கப்பட்டார்கேளா, 
அேதேபான்  அவர்கள  ேதாட்ட நிர்வாகத் க்கு உட்பட்ட 
ஒ  ைவத்திய ைறைமக்குள்தான் அவர்கள் ெதாடர்ந் ம் 
நடத்தப்பட்  வ கின்றார்கள். 10 வ டங்க க்கு ன்பாக 
இந்த ைவத்திய ைறைமைய அரச ைவத்திய ைறைமக்குள் 
ெகாண் வ வதற்கு யற்சி ேமற்ெகாள்ளப்பட்டேபா ம், 
கடந்த ஆட்சிக்காலத்திேல அ  ைகவிடப்பட்ட விடயமாக 
மாறிவிட்ட .   
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ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, நீங்கள் ஒ  விடயத்ைதப் 
ாிந் ெகாள்ளக்கூ ய நல்ல ாிந் ணர் ள்ள ஒ வர். 

எனேவ, இந்த விடயம் ெதாடர்பாக நாங்கள் பாரா  
மன்றத்திேல அைமத்தி க்கின்ற உப கு வின் விாிவான 
அறிக்ைகைய அந்த உப கு வின் தைலவெரன்ற வைகயிேல 
உங்க க்குச் சமர்ப்பிக்கத் தயாராக இ க்கின்ேறன். இந்த 
நல்லாட்சி அரசின் காலத்திலாவ  இந்தத் ேதாட்ட ைவத்திய 

ைறைமைய நாங்கள் ைமயாக உள்வாங்கி அதைன அரச 
ைவத்திய ைறைமக்குள் ெகாண் வ வதற்கு யற்சிெய க்க 
ேவண் ம். அவ்வா  ெசய்ேவாமாக இ ந்தால், ேமதகு 
ஜனாதிபதி அவர்களின் கவனத்ைத ஈர்த்த சுகாதாரத் ைற மீ  
அல்ல  இந்த நாட் ன் ஒட் ெமாத்த சுகாதாரப் ள்ளி 
விபரங்களி ம் குறிகாட் களி ம்  பல்ேவ  சிக்கல்கைளத் 
தரக்கூ ய ெப ந்ேதாட்டத் ைற சார்ந்த மக்களின் ைவத்திய 

ைறைமக்குள் ஒ  மாற்றத்ைத ஏற்ப த் வதற்கு மிக 
க்கியமான ஒ  வாய்ப்பாக அைம ெமன நான் நிைனக் 

கின்ேறன். இ குறித்  நான் இன்  பாரா மன்றத்தில் 
உைரயாற்றினா ம், எதிர்வ ம் காலங்களில் இந்த 
அறிக்ைகையச் சமர்ப்பித்  உங்கேளா  கலந் ைர 
யா வதற்கு வாய்ப் க் கிைடக்குெமன்  நிைனக்கின்ேறன்.  
அ  ஒ  நீண்டகாலத் திட்டமாக இ க்கின்ற காரணத்தினால், 
இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் நான் மிக க்கியமாக எங்கள  
மாவட்டம் சார்ந்த 2 ைவத்தியசாைலகள் ெதாடர்பான 
விடயங்கைள ன்ைவக்கலாெமன நிைனக்கின்ேறன்.  

த ல் அம்பக வ பிரேதசத்திற்குள் உட்பட்ட 
க்ேகாயாவில் அைமந் ள்ள கிளங்கன் ைவத்தியசாைல 

ெதாடர்பில் கூறேவண் ம். இ  ெதாடர்பாக நான் ஏற்கனேவ 
சைப ஒத்திைவப்  ேவைளப் பிேரரைண ெகாண் வரச் 
சந்தர்ப்பம் ேகாாி ம்கூட, அதற்கான வாய்ப்  இன் ம் 
எனக்குக் கிைடக்கவில்ைல. ஆனால், இன்ைறய 
சந்தர்ப்பத்திேல நீங்கள் அைதச் ெசவிம ப்பீர்கள் என்ற 
வைகயிேல, அதற்கான பதில் கிைடக்குமாக இ ந்தால், நான் 
அந்த ஒத்திைவப்  ேவைளப் பிேரரைணையக் ெகாண் வர 
ேவண் ய அவசியமி க்கா . க்ேகாயாவி ள்ள கிளங்கள் 
ைவத்தியசாைல இந்திய அரசாங்கத்தின் உதவிேயா  பல 
மில் யன் பாய் ெசலவில் னரைமக்கப்பட் ம் திறந்  
ைவக்கப்படாமல் மிக நீண்டகாலமாக டப்பட்ட நிைலயி 

க்கின்ற .  அ  ஒ   divisional hospital.  அ  டப் 
பட் ப்பதற்குப் பிரதான காரணம் மாகாண சைப. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
Hon. Member, I think you know that it is a donation 

by the Indian Government. The problem is that they have 
provided money for the construction but not for 
equipment. So, to purchase equipment they themselves 
have to go through the tender procedure. It is a lengthy 
process in India. That is why I have asked them to have a 
soft opening and continue the work until the equipment 
comes. When they send us equipment from India, we will 
open it.  Thereafter, the hospital can fully function.   

 
ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
Thank you very much, Hon. Minister.  

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
Hon. Thilakarajah, one day I will come to Nuwara 

Eliya with all my officials and we will meet all doctors in 
estate hospitals and superintendents of all the estates. We 
will discuss with them what they want and then we will 
allocate money accordingly. Also, we can look into what 
more we can do to reduce malnutrition through the 
Nutrition Programme.   

 
ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
Thank you, Hon. Minister for the response. I have one 

more question. Hon. Minister, the hospital situated in 
Glencairn Dickoya comes under the Central Provincial 
Council. Central Provincial Council has already passed a 
Resolution that they cannot run the hospital because of 
the cost. So, my question is, whether it is going to be 
taken over by your Ministry or else it is going to be again 
and again - 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
There are so many requests for take over. Gampaha 

Hospital, Negombo Hospital, Mahiyangana Hospital, 
Matale Hospital, they all make such requests. If I go on 
taking over these hospitals, then there will be no 
devolution of power.   

 
ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
I understand, Hon. Minister.  
 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
I have four pieces of a bomb in my body for fighting 

for devolution.  I have my principles.  I do not  like to 
take over any hospital, but I will give any amount of 
money.  Even last year I spent Rs.5 billion out of my 
Central Government allocation for the Provincial 
Councils. Ask them to send in their requests to us 
because I will be meeting all the Provincial Ministers 
tomorrow at 10 o’clock.  Ask the PD or the Secretary to 
come prepared with all those requests.   

 
ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
Thank you, Hon. Minister. I discussed this matter 

with the Chief Minister of the Central Province, Hon. 
Sarath Ekanayake and he told me that if you give them 
enough money, they can run the hospital without any 
problem.  So, thank you very much for promising to give 
enough money to run this hospital. I hope that it will be 
opened in the near future. There is one other request to be 
made, Hon. Minister. 
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[ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා  මහතා] 
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, your time is running out. 
 
ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
I will take only two more minutes, Mr. Presiding 

Member.  

அ த்ததாக, ந் ல பிரேதச ைவத்தியசாைல என்ற 
இன் ெமா  ைவத்தியசாைல ெதாடர்பாகக் குறிப்பிட்  நான் 
ஒ  ேவண் ேகாைள ம் வி க்க வி ம் கின்ேறன். அங்கு ஒ  
வ டத்திற்கு ஏறக்குைறய 250-260 இயற்ைகயான பிரசவங்கள் 
நைடெப கின்றன. அந்த ைவத்தியசாைல அைமந்தி க்கின்ற 
இடம் ஒ  மைலப்பாங்கான பிரேதசமாகும். அங்கு அ மதிக் 
கப்ப ம் தாய்மார் 110-115 ப களில் ஏறியிறங்கித்தான் 
பிரசவ அைறக்குச் - Labour Room - ெசல்லேவண்  
யி க்கிற . அ  சம்பந்தமான படங்கைளக்கூட நான் இங்கு 
ெகாண் வந்தி க்கின்ேறன். அந்தவைகயில் ந் ல ைவத்திய 
சாைலக்கு விஜயம் ெசய்  சகல விடயங்கைள ம் நான் 
அறிந்  ைவத்தி க்கிேறன். எனேவ, அதற்குத் தனியான ஒ  
பாைதைய அைமத் த்த மா  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  
அங்ேக ஒ  CTG இயந்திரம் மிக அவசரமாகத் 
ேதைவப்ப கின்ற . அதைனப் ெபற் த்த மா  அங்குள்ள 
ைவத்தியர் ெகா த்த ேவண் ேகாள் க த ம் என்னிடம் 
இ க்கின்ற . நான் அந்த ைவத்தியசாைலக்கு விஜயம் 
ெசய்தேபா , அந்த ைவத்தியர் மிக ம் அர்ப்பணிப்ேபா  
தன் ைடய கரத்தினாேலேய குழந்ைதகைளப் பராமாிக்கின்ற 
machine ஐச் சாிெசய்  ெகாண் ந்தைத அவதானித்ேதன். 
அ  நான் தற்ெசயலாகக் கண்ட காட்சியாகும். அப்ெபா  
தான், உங்க க்கு இ க்கின்ற குைறபா கள் பற்றி எ தித் 
தா ங்கெளன் ம் எங்க ைடய அைமச்சாிடம் ேவண் ேகாள் 
வி த்  அவற்ைற நிவர்த்திெசய்  த ேவெனன் ம் 
கூறிேனன். அதன்ப  அந்த ேவண் ேகாள் க தத்ைத நான் 
வாங்கி வந்தி க்கிேறன். எனேவ, அந்த மாவட்டப் பாரா  
மன்ற உ ப்பினரான நான் அந்த ைவத்தியசாைலக்குத் 
ேதைவயான சி  உதவிகள் பற்றிய விண்ணப்பத்ைத ம் 
இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் ெகளரவ அைமச்சர் அவர்களிடம் 

ன்ைவக்கின்ேறன். அந்த உதவிகைளச் ெசய்  த ர்க 
ெளன்ற நம்பிக்ைக டன் இந்த வாய்ப் க்கு நன்றி கூறி, 
விைடெப கின்ேறன். வணக்கம்.   

 
[අ.භා. 3.59] 

 
ගරු  (ෛවද්ය) කවින්ද ෙහේෂාන් ජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) கவிந்த ேஹஷான் 
ஜயவர்தன) 
(The Hon. (Dr) Kavinda Heshan Jayawardana)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මූලාසනෙය් සිටින 

අවස්ථාවක ඉතාමත් කාෙලෝචිත මාතෘකාවක් පිළිබඳව කථා 
කරන්නට අවස්ථාව ලැබීම ගැන සතුටු වනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිවරයා ෙම් රෙට් 
ෛවද්ය ශිෂ්යයන් ෙවනුෙවන්, විෙශේෂෙයන්ම දන්ත ෛවද්ය 
ශිෂ්යයන් ෙවනුෙවන් ඉතාමත් වැදගත් සංෙශෝධනයක් ඉදිරිපත් 
කරලා තිෙබනවා. අපි දන්නවා, විෙශේෂෙයන්ම internship කියන 
එක ෙලෝකෙය් රටවල සියලුම ෛවද්ය ශිෂ්යයන්ෙග් අධ්යාපනයට 
සහ ඔවුන්ෙග් ගුණාත්මකභාවය වර්ධනය කරගන්න ලැෙබන 
ෙහොඳ අවස්ථාවක් කියලා. නමුත්, ශී ලංකාෙව් ෙමෙතක් කල් - එදා 

ෙමදාතුර - දන්ත ෛවද්ය විද්යාව හදාරන සිසුන්ට ෙම් අවස්ථාව 
ලැබුෙණ් නැහැ. අද ඔවුන්ට ඒ අවස්ථාව ලැෙබනවා. ඒත් එක්කම 
අවුරුද්දකට අෙප් රෙට් සිසුන් දහසකට වැඩි පමාණයක් ෛවද්ය 
විද්යාව හැදෑරීම සඳහා ලංකාව අත හැර යන බව ඔබතුමාත්  
දන්නවා ඇති.  

විෙශේෂෙයන්ම ඔවුන්ට ඕනෑකම තිෙබනවා; ඔවුන්ට දක්ෂතාව 
තිෙබනවා; ඒ වාෙග්ම ඔවුන්ට හැකියාව තිෙබන නිසයි ඔවුන් 
යන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නමුත් ඔවුන්ට ෙම් රෙට් 
තිෙබන අවස්ථාව අඩුෙවලා තිෙබනවා;  එෙහම නැත්නම් 
අවස්ථාව ඇහිරිලා තිෙබනවා. ෛවද්ය විද්යාව හදාරන්න පුළුවන් 
රාජ්ය විශ්වවිද්යාල 7ක්, නැත්නම් 8ක් පමණයි අෙප් රෙට් 
තිෙබන්ෙන්. ඒවාට ගන්න පුළුවන් පමාණයක් තිෙබනවා. නමුත්, 
අෙප් රෙට් දක්ෂතා, කුසලතා තිෙබන තරුණ තරුණියන්ට 
ෛවද්යවරෙයක් ෙවලා අහිංසක ශී ලාංකිකයන්ට ෙසේවය 
ලබාෙදන්න තිෙබන වුවමනාව, ඒ වාෙග්ම ඔවුන්ෙග් මව්වරුන්ට 
ති ෙබන අවශ්යතාව සහ ආශාව ඉෂ්ට සිද්ධ කරගන්න අද අෙප් 
රෙට් දරුවන් ගණනාවක්  ධනයත්,  කාලයත් වැය කරමින් 
ෛවද්ය විද්යාව ඉෙගන ගැනීම සඳහා පිට රටවලට ගිහින් 
තිෙබනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම රුසියාව,  චීනය,  ඉන්දියාව, බංග්ලාෙද්ශය, 
මැෙල්සියාව වැනි රටවල අෙප් දරුවන් ඉෙගන ගන්නවා. ඔවුන්  
ඉතාමත් අමාරුෙවන් තමන්ෙග් ෙදමවුපිෙයෝ, යාළු මිතෙයෝ 
අමතක කරලා, ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් ඒ රටවල්වල කෑම බීම 
අරෙගන, ඒ රටවල ජීවත් ෙවලා අධ්යාපනය ලබාෙගන අවුරුදු 
5කට, 6කට පස්ෙසේ නැවත වතාවක් ලංකාවට එනවා. එෙසේ එන 
ළමයි Act 16 විභාගය කරලා, internship එක අවුරුද්දක් කරලා, 
තව අවුරුදු 2ක් post-internship එක දුෂ්කර ගම්මානවල කරලා 
අහිංසක ලාංකිකයන්ට ෙසේවය ලබා  ෙදනවා. ඔවුන් ඒ සියල්ලම 
කරද්දී, අෙනක් පැත්ෙතන් රජෙය් පාසල්වලට ගිහිල්ලා අෙපොස 
(සාමාන්ය ෙපළ), අෙපොස (උසස් ෙපළ) කරලා, ඊට පස්ෙසේ ෙම් 
රෙට් විශ්වවිද්යාලයට ගිහිල්ලා මහෙපොළ ලබාෙගන අධ්යාපනය 
ලබාගත් ෛවද්යවරු පිරිසකුත් රටට එක්ෙවනවා. ඒ සියලු ෙදනාම 
එකතුෙවලා තමයි ෙම් රටට ෙසේවය කරන්ෙන්. ඒත් එක්කම අද 
තවත් පිරිසක් ෙම් රට අත හැර දමා ගිහිල්ලා විෙදස් රටවල වැඩ 
කරනවා. අපි ඔවුන්ෙගන් පශ්න කළාම, ෙමෙහේ තිෙබන ආර්ථික 
පශ්න, සමාජයීය පශ්න නිසා ෙම් රට අත් හැර ගිය බව කියනවා. 

එවන් ෙමොෙහොතකදී  අද සමහර ෙද්ශපාලනඥයන් SAITM 
කියන විශ්වවිද්යාලය වහන්න කියලා කථා කරනවා අපි දැක්කා. 
ෙම් රෙට් තිෙබන ඕනෑම අධ්යාපන ආයතනයක පමිතිය ගැන, 
ඒවාෙය් වටිනාකම ගැන අපට ගැටලුවක් නැහැ. නමුත්,  SAITM 
ආයතනය ආරම්භ කෙළේ එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන්වත්, 
යහපාලන ආණ්ඩුෙවන්වත් ෙනොෙවයි. අද එහි ඉෙගන ගන්ෙන් 
ෙම් රෙට් තරුණ තරුණිෙයෝ. ෙම් රෙට් අනාගතය භාරගන්න 
සිටින අහිංසක අම්මලාෙග් තාත්තලාෙග් දරුෙවෝ තමයි එහි 
ඉෙගන ගන්ෙන්. ඒ කට්ටිය පාරට දමන්න කියලා, ඒ වාෙග්ම ඒ 
අහිංසක තරුණ තරුණියන්ව බිල්ලට අරෙගන සමහර අය 
තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන වුවමනා එපාකම් ඉෂ්ට කරගන්න, 
ෙද්ශපාලන වාසි ලබාගන්න වැඩ කරනවා මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. ෙම්ක ඉතාමත් කනගාටුවට කාරණයක්. අපට කිසි 
පශ්නයක් නැහැ. පමිතිය ගැන පශ්නයක් තිෙබනවා නම්, පමිතිය 
වැඩිදියුණු කරන්නට ඕනෑ. උපරිම පමිතියක් සහිත අධ්යාපනයක් 
ඒ දරුවන්ට ලබාෙදන්න ඕනෑ. නමුත් ඔවුන්ෙග් අධ්යාපනය සහ 
ඔවුන්ෙග් අනාගතය බිල්ලට අරෙගන යම් ෙකෙනක් 
ෙද්ශපාලනය කරනවා නම් අපි ඒක ෙහළා දකිනවා.  ඒ වාෙග්ම 
ෙම් කාරණයත් එක්ක තවත් අහිංසක තරුණ තරුණියන් පිරිසක් 
අද පාරට ඇද දමලා තිෙබනවා. රාගම ෙරෝහල ඉදිරිපිට hut එකක් 
ගහෙගන,  ඒ වාෙග්ම ෙකොළඹ විශ්වවිද්යාලය ඉදිරිපිට hut එකක් 
ගහෙගන අද තවත් ෛවද්ය සිසුන් පිරිසක් උද්ෙඝෝෂණය කරනවා 
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මම දැක්කා. ෙම් අෙප්ම රෙට් තරුණ තරුණියන්ෙග් අනාගතය 
අහුරන්න තමයි සමහර අය ෙද්ශපාලන වශෙයන් ෙමොවුන්ව භාවිත 
කරන්ෙන්.  ඒක කනගාටුවට කාරණයක් කියන එකත් අපි මතක් 
කරනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මැතිතුමාට 
මම ස්තුතිවන්ත වනවා.  ෛවද්යවරයකු හැටියට, ෙම් රෙට් 
අහිංසක ජනතාවෙග් හද ගැස්ම හඳුනන ෙද්ශපාලනඥයකු හැටියට 
ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරි පනත ෙගනැල්ලා ඖෂධ 48ක 
මිල අඩු කරන්න එතුමාට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා.  යම් 
ෙකෙනකුට ෙලඩක් දුකක් හැදුණු අවස්ථාවක  තිෙබන ෙද්ෙපොළ  
හරි උකස් කරලා,  එෙහම නැත්නම් විකුණා දමා  තමන්ෙග් 
පවුෙල් ෙකනාව ආරක්ෂා කර ගන්න උත්සාහ ගන්නා බව අපි 
දන්නවා.  ඒ තත්ත්වය ෙත්රුම් ගත් ෙද්ශපාලනඥයකු හැටියට 
එතුමා කරපු ෙම් ෙසේවය අපි අගය කරන්නට ඕනෑ. අද කියාත්මක 
වන ගිලන්රථ ෙසේවය නිසා ෙම් රෙට් කී ෙදෙනක් ලාභ පෙයෝජන 
ගන්නවාද කියලා කල්පනා කර බලන්න. එදා ෙම් ගිලන්රථ 
ෙසේවය රටට හඳුන්වා ෙදන ෙවලාෙව් කිව්ෙව් ෙමොකක්ද?  " RAW 
සංවිධානය එනවා; ෙම් ගිලන්රථ සඳහා රියදුරන් එන්ෙන් 
ඉන්දියාෙවන්; ෙම් සඳහා ෙහදියන් එන්ෙන් ඉන්දියාෙවන්; 
ඉන්දියාව ලංකාව ගිල ෙගන ෙම් රට නැති ෙවනවා" කියලා කිව්වා.  
ෙද්ශපාලන වශෙයන් කල්පනා කරන  ෙද්ශෙදෝහීන් එදා එෙහම 
කියමින්  අපට ඇඟිල්ල දිගු කළා. නමුත්, අද අපිට පුළුවන් ෙවලා 
තිෙබනවා, රෙට් ඉන්න අහිංසක මිනිස්සුන්ට අවශ්ය කරන ඒ 
ෙසෞඛ්ය පහසුකම් ටික ලබා ෙදන්න. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 
පාසල්වල ඉෙගන ගන්නා දරුවන්ට රක්ෂණයක් ලබා ෙදන්න 
අපට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් රෙට් තරුණ තරුණියන්ෙග්, 
අෙප් රෙට් ඉෙගන ගන්නා අහිංසක දරුවන්ෙග් ආරක්ෂාව සඳහා, 
ෙසෞඛ්ය සඳහා අද අපි වැඩ කටයුතු කරෙගන යනවා. 

එදා මතට තිත තබනවා කියලා ෙම් ෙගොල්ලන් ෙමොනවාද 
කෙළේ? රටට කුඩු ෙගනාවා. රෙට් ඉන්න තරුණ තරුණියන්ෙග් 
අනාගතය නැති කළා. එදා එතෙනෝල් ෙගනැල්ලා ෙම් රට නැති 
භංගස්ථාන කළා. නමුත් අපට පුළුවන්කම ලැබුණා;  විෙශේෂෙයන්ම 
ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න මැතිතුමාට පුළුවන්කම ලැබුණා, සිගරට් 
පැකට්ටුව මත සියයට අසූවක ෙසෞඛ්යමය රූපමය අවවාද  
පදර්ශනය කරමින්  "ඔෙබ් ෙසෞඛ්ය දුර්වල කරෙගන ඔෙබ් 
අනාගතය නැති කර ගන්න එපා" යි කියන පණිවිඩය ලබා දීම 
තුළින් ෙම් රෙට් තරුණ තරුණියන්ව ඒ පිළිබඳව දැනුවත් කරන්න.     

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වන විට හඳුනා ෙනොගත් 
වකුගඩු ෙරෝගීන් ගණනාවක් ඉන්නවා.  ෙම් වකුගඩු ෙරෝගීන්ව 
ඉලක්ක කරෙගන අද විවිධ ෙකොම්පැනිවලින් එක එක තැන්වලට 
ගිහිල්ලා RO plants  ෙබදනවා. එෙහම නැත්නම් ඒවා විකුණනවා. 
ෙම්වාෙය් පමිතිය පිළිබඳ පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙම්වාෙය් 
ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳ පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒක නිසා ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යාංශය හරහා ෙම් RO plants  monitor  කරන්නය කියලා, 
ෙම්වා පරීක්ෂා කරන්නය කියලා අපි ෙබොෙහොම ෙගෞරවනීය ෙලස 
ඉල්ලීමක් කරනවා.  ෙම්වාෙය් ගුණාත්මකභාවය ගැන ෙහොයා 
බලන්න පුළුවන් නම් ඒක ඉතාම වැදගත්.  ෙමොකද, වකුගඩු 
ෙරෝගීන් ඔවුන්ෙග් තිෙබන අසරණභාවය නිසා ඒවා ලබා ගන්න 
කටයුතු කරනවා.   විෙශේෂෙයන්ම මා නිෙයෝජනය කරන ජාඇළ 
පෙද්ශෙය්- 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ඒ කාලෙය් පිට රට ෙනොෙයකුත් ෙකොම්පැනිවලින් ඔය RO 

plant එකක් ගත්ෙත් ලක්ෂ තුන ගණෙනයි. දැන් අපි නාවික 

හමුදාවත් එක්ක එකතු ෙවලා එම කටයුත්ත කරනවා.  නාවික 
හමුදාෙවන් ෙම්වා රුපියල් 25,000 ගණෙන් අපට ලබා ෙදනවා. ඒ 
කියන්ෙන්,  එදා වියදම් කරපු මුදලින් අද ෙම්වා  12ක් ගන්න 
පුළුවන්. අද ඒවාෙය් ෙහොඳ පමිතියකුත් තිෙබනවා. අෙනක් 
කාරණය,  නාවික හමුදාෙවන් ෙම්වා ෙහොඳට maintain  කරනවා.  

 
ගරු  (ෛවද්ය) කවින්ද ෙහේෂාන් ජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) கவிந்த ேஹஷான் 
ஜயவர்தன) 
(The Hon. (Dr) Kavinda Heshan Jayawardana)  

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමනි.   

විෙශේෂෙයන්ම මා නිෙයෝජනය කරන ගම්පහ දිස්තික්කෙය් 
ජාඇළ පෙද්ශෙය් ෙම් වන විට ෙසෞඛ්ය ගැටලුවක් ඇති ෙවන්න 
පුළුවන්කම තිෙබනවා. ඒකට ෙහේතුව මා කියන්නම්. අපට ආරංචි 
මාර්ග ලැබී තිෙබනවා ජාඇළ, ඒකල, ඔෙත් කැෙල් පෙද්ශයට 
ෙකොළඹින් කුණු ෙගනැවිත් දමන්න යනවා කියලා. ජාඇළ 
පෙද්ශෙය් ෙම් ඔෙත් කැෙල් කියන පෙද්ශය පහත් බිමක්.  පහත් 
බිමක් ෙලස හඳුනා ගත්ත ෙම් පෙද්ශය ජාඇළත්,  දඬුගං ඔයත් 
විෙශේෂෙයන් අත්තනගලු ඔයත් ගලා බසින පෙද්ශයක්. ගංවතුරට 
යට ෙවන පෙද්ශයක්. අද එෙහට කුණු ෙගන ගිහිල්ලා දැම්ෙමොත් 
ගංවතුරත් එක්ක ඒ කුණු ගංගා හරහා, ඔයවල් හරහා ගම්වලට 
ගිහිල්ලා  ඒ පෙද්ශෙය් ෙබොන වතුර ටික අපිරිසිදු ෙවලා ඒවා 
භාවිත කරන ජනතාව අපහසුතාවට පත් ෙවලා ෙසෞඛ්ය සහ 
පාරිසරික ගැටලු ඇති ෙවන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි  අවධාරණය 
කර සිටිනවා, ෙමවැනි ෙදයක් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා 
නම් කරුණාකර, ඒ කාර්ය කරන්න එපා කියලා. ෙමොකද, ඒ 
පෙද්ශෙය් ජන ඝනත්වය වැඩියි; කර්මාන්ත වැඩියි;  ගැටලු 
සහගත තැන් වැඩියි.  ෙම් කුණු කියන ෙද් සම්පතක් හැටියටයි අපි 
දකින්ෙන්. ෙම් කුණු කළමනාකරණය කරන්න ඕනෑ.  ෙමෙහන් 
කුණු එෙහට ගිහිල්ලා දමලා හරි යන්ෙනත් නැහැ. එෙහන් කුණු 
ෙවන ෙකොෙහේටවත් අරෙගන ගිහිල්ලා දාලා හරි යන්ෙනත් නැහැ. 
ෙම් කුණු කියන ෙද් සම්පතක් හැටියටයි අද අපි දකින්ෙන්. 

ෙම් සම්පත අපි කළමනාකරණය කර ගන්නට ඕනෑ.  
කළමනාකරණය කරලා ෙම් රෙට් යහපත සඳහා  ෙයොමු කර 
ගන්න ඕනෑ. රෙට් අනාගතය භාර ගන්න ඉන්න  අහිංසක තරුණ 
තරුණියන්ෙග් සහ ෙම් රෙට් ගම්වල ඉන්න අහිංසක මිනිස්සුන්ෙග් 
ජීවිත තවදුරටත් අපහසුතාවට ලක් කිරීම සුදුසු නැහැයි කියන 
කාරණය මතක් කරමින් මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව 
ෙබෙහවින් ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ ෙවනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළඟට ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ් මන්තීතුමා. 

 
[பி.ப. 4.10] 

 

ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப்) 
(The Hon. Imran Maharoof) 
பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இந்த 
க்கிய விவாதத்திேல எனக்கும் ேபசுவதற்கு ேநரம் ஒ க்கித் 

தந்தைமக்காக த ல் உங்க க்கு நன்றிையக் கூறிக் 
ெகாள்கின்ேறன். இன்  இங்கு சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் 
சுேதச ம த் வ அைமச்சர் மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி 
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ராஜித ேசனாரத்ன அவர்கள் ன்ைவத் ள்ள பல் 
ம த் வா்களின் உள்ளக ன்பயிற்சி த ய விடயங்கள் 
சம்பந்தமான ம த் வம் (தி த்தம்) சட்ட லத்ைத நான் 
வரேவற்கின்ேறன். Dental Therapist சம்பந்தமான கற்ைகைய 
நிைற ெசய் ள்ளவர்கள் ேநர யாக மக்கள் மத்தியில் பல் 
ம த் வத்தில் ஈ ப கின்றேபா  உ வாகும் physical 
இடர்பா கைளக் கைளவதற்கு ைறைமப்ப த்தப்பட்ட 

ன்பயிற்சி அவசியமாகின்ற .   

ெபா வாகக் கல்வித் ைற ம் ம த் வத் ைற ம் 
ேசைவத் ைறகளாகக் க தப்ப கின்றன.  இைவ ஏைனய 

ைறகளி ந்  மிக ம் ேவ ப கின்றன. கல்வித் ைற 
மாணவ உள்ளங்கைள ெநறிப்ப த்தி ேநர்வழிகாட்ட 
உத கின்ற . அேதேபால் ம த் வத் ைற மக்களின் உடல் 
ேநாய்கைளக் குணப்ப த்தி அவர்கள் சுகேதகிகளாக வாழத் 

ைண ாிகின்ற . ம த் வ சிகிச்ைசயான  ப த்தவர், 
பாமரர் என் ம் உயர்ந்ேதார்,  தாழ்ந்ேதார் என் ம் 
ேவ பா ன்றிச் சகல க்கும் ேதைவப்ப கின்ற ஒ  
விடயமாகும். எனேவ, பாதிக்கப்பட்டவாின் உண்ைமயான 
ேநாையக் கண்டறிந்  சிகிச்ைச ெசய்வதில்தான் ம த் வத் 

ைறயின் ெவற்றி தங்கி ள்ள  என்ற ஒ  விடயத்ைத நாம் 
விளங்கிக்ெகாள்ள ேவண் ம். இ  பல் ம த் வத் ைறக்கும் 
ெபா ந் ம். எனேவ, இதற்கு ைறயான ன்பயிற்சிகள் 
ேதைவப்ப கின்றன என்பதனால் நான் இந்தச் சட்ட லத்ைத 
வரேவற்கின்ேறன்.  

"பல் ப் ேபானால் ெசால் ப் ேபாச்சு" என்  
ெசால்வார்கள். பல் இ க்கும் வைரதான் ஒ  மனிதனால் ெதளி 
வாகப் ேபச ம் என்ப  இதி ந்  ெதளிவாகின்ற . 
இதைனவிட உண்கின்ற உண கைளப் பற்கள் சாியாக 
அைரத் க் ெகா த்தால்தான் ஒ ங்கான சமிபா  
இடம்ெப ம்; சுகேதகியாக வாழ்வ  உ திப்ப த்தப்ப ம். 
பற்களில் ஏற்ப கின்ற சிைத கள் வாய்ப் ற்  ேநாைய 
உ வாக்குவதாகக்கூட இப்ேபா  கூறப்ப கின்ற , எனேவ, 
வாய்ச் சுகாதாரம் என்ப  மிக க்கியமான ஒ  விடயமாகும். 
நாட்  மக்களின் வாய்ச் சுகாதாரம் ேமம்ப த்தப்பட ேவண்  

ள்ள . இதற்காகப் பல் ம த் வர்களின் ஒத் ைழப்  மிக 
அவசியமாகக் காணப்ப கின்ற . அந்த வைகயில் இந்தத் 
தி த்தச் சட்டத்தின் லம் பல்ம த் வத் ைறயின் விைனத் 
திறைன ேம ம் அதிகாித் க்ெகாள்ள ம் என்ப  
இதி ந்  ெதளிவாகும் விடயமாகும். அதன் லம் 
ெபா மக்கள் தி ப்தியான ேசைவையப் ெபற் க்ெகாள்ள 

ம். 

எம  தி ேகாணமைல மாவட்டத்ைதப் ெபா த்தவைர, 
கடந்த 30 ஆண் காலப் பயங்கரவாதச் சூழ ன்பின் 
தற்ேபா தான் அ  ன்ேனற்றம் கண்  வ கின்ற . அங்கு 

த்தத்தின் ேகாரப்பி யில் சிக்கியி ந்த ஒ  தைல ைறயினர் 
ஜனநாயகத்தின் வாைடயிைன இப்ேபா தான் கர 
ஆரம்பித் ள்ளார்கள். இன்  தி ேகாணமைல, கந்தளாய் 
ெபா  ைவத்தியசாைலகள் மத்திய அரசின் கட் ப்பாட் ன்கீழ் 
உள்ளன. அந்த வைகயில் இவ்ைவத்தியசாைலகளின் பல் 
ம த் வப் பிாி  சிறப்பான ைறயில் இயங்கிவ கின்ற 
ேபாதி ம் அங்குள்ள வசதிவாய்ப் க்கள் ேம ம் அதிகாிக்கப் 
பட ேவண் ள்ள . ஆகேவ, அங்கும் குறித்த சில வசதிகைள 
ஏற்ப த்திக் ெகா க்கேவண் ய கடப்பா  எங்க க்கு 
இ க்கின்ற .  

அ  மட் மல்லாமல், கிண்ணியா, ர் தள ைவத்திய 
சாைலகளின் பல் ம த் வப் பகுதிகள் வசதிகளற்ற நிைலயிேல 

காணப்ப கின்றன. ஆைகயால், அந்த ைவத்தியசாைலகளில் 
அ  சம்பந்தமான விடயங்கள் குறித்  ெகளரவ அைமச்சர் 
அவர்கள் கவனம் ெச த்த ேவண் ம். குறிப்பாக பாடசாைலப் 
பற்சிகிச்ைசப் பிாி  வ ப்ப த்த ேவண் ள்ள ; 
தம்பலகாமம், ள்ளிப்ெபாத்தாைன ேபான்ற ைவத்திய 
சாைலகளில் தனியான பற்சிகிச்ைசப் பிாி கள் உ வாக்கப் 
பட ேவண் ய ேதைவ உள்ள . 

ல்ேமாட்ைட, பதவிசிறி ர, ேகாமரங்கடெவல, 
ெமாரெவவ, ெவ கல், ேச வில ேபான்ற பிரேதசங்கள் 
தி ேகாணமைல நகரத்தி ந்  ெவகு ெதாைலவில் உள்ளன. 
இப்பிரேதசங்களில் ைறயான ைவத்திய வசதிகள் இல்ைல. 
இந்தக் காரணத்தினால் அங்குள்ள மக்கள் தி ேகாணமைல 
ைவத்தியசாைலக்ேக வரேவண் ய ஒ  நிைலயில் 
இ க்கின்றார்கள். இந்த மக்கள் அவசர சிகிச்ைசக்காக மிக 
நீண்ட ரம் பயணம் ெசய்ய ேவண் ள்ளதால் அதைன ம் 
க த்திற்ெகாண்  அங்கு ேதைவயான ைவத்திய வசதிகைள 
ஏற்ப த்திக் ெகா ப்பதற்கு ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் 
உடன  நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம் என்  நான் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

மீள்கு ேயற்றப் பிரேதசமான சம் ாில் தற்ேபா தான் 
அப்பகுதி மக்கள் மீளக் கு ேயற்றப்பட்  வ கின்றார்கள். 
அங்ேக திய ைவத்தியசாைலெயான் ம் தற்ேபா  
நிர்மாணிக்கப்பட்  வ கின்ற . இம்மக்களின் வசதி க தி 
நிர்மாணிக்கப்ப ம் இவ்ைவத்தியசாைலயி ம் தனியான 
பற்சிகிச்ைசப் பிாிெவான்ைற உ வாக்க ேவண் ம் என்  
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்களிடம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 
என  இந்தக் ேகாாிக்ைககைள நிைறேவற் வதற்குத் ேதைவ 
யான பல் ைவத்தியர்கள் இல்ைலெயன்றால், தி ேகாணமைல 
மாவட்டத்தி ள்ள சகல கிராமப் ற ைவத்தியசாைலக க்கு 
மாகப் பிாிெவான்ைற உ வாக்கி, நடமா ம் ேசைவயி டாக 
அதற்கான ஏற்பா கைளச் ெசய்  சகல பிரேதசங்கைள ம் 
கவனிக்கேவண் ெமன்  இந்த இடத்திேல ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

இப்ெபா  ெடங்கு ேநாய் தி ேகாணமைல மாவட் 
டத்ைத ைமயாக ஆட் ப்பைடத் க் ெகாண் க்கின்ற . 
கிண்ணியா பிரேதசத்திேல சுமார் 65 ேப ம் ாிேல 30க்கு 
ேமற்பட்டவர்க ம் இதனால் பாதிக்கப்பட் க்கிறார்கள். 
தி ேகாணமைல மாவட்டத்திேல  280 க்கும் ேமற்பட்ட ெடங்கு 
ேநாயாளர்கள் இப்ெபா  இனங்காணப்பட் ள்ளார்கள். 
ெடங்கு ஒழிப் த் திட்டத்திேல விேசட கவனம் ெச த்தி 
இதற்கான தீர் கைளப் ெபற் க்ெகாள்வதற்கான நடவ க்ைக 
கைள ேமற்ெகாள்ள ேவண் ெமன்பைத ம் இந்த இடத்திேல 
கூறிக்ெகாள்கின்ேறன்.  

அத்ேதா , தி ேகாணமைல மாவட்டத்தி ள்ள அைனத்  
ைவத்தியசாைலகளி ம் ைவத்தியர், தாதிமார், சிற் ழியர் 
க க்கான பற்றாக்குைற க்கிய பிரச்சிைனயாக 
இ க்கின்ற . இந்தக் குைறபா கள் காரணமாக அங்கு நல்ல 

ைறயிேல ேசைவகைள வழங்க யாத ஒ  நிைலைம 
காணப்ப கின்ற . ஒ  ைவத்தியசாைலக்கு 15 அல்ல  20 
ைவத்தியர்கள் ேதைவெயன்றால் ெவ ம் 2 - 4 
ைவத்தியர்கள்தான்  அங்கு கடைமயில் இ க்கின்றார்கள். 
இந்த நிைலைமயில்தான் இன்  எங்க ைடய பிரேதசத் 
தி ள்ள ைவத்தியசாைலகள் இயங்குகின்றன. ஆகேவ, 
இவ்வாறான குைறபா கைள நிவர்த்திெசய்வதற்கு ெகௗரவ 
அைமச்சர் அவர்கள் நடவ க்ைகெய க்க ேவண் ெமன்   
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  
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ேம ம், ெகளரவ அைமச்சர் அவர்களிடம் ஒ  ேவண்  
ேகாைள ம் வி க்க வி ம் கின்ேறன். தி ேகாணமைல 
மாவட்ட மக்கள் அந்தப் பகுதிக்கு உங்க ைடய வ ைகைய  
எதிர்பார்த்தவர்களாக இ க்கின்றார்கள். எங்க ைடய 
பிரேதசத்திேல சுகாதாரம் சம்பந்தமான விடயங்கள் 
எதிர்காலத்தில் ேமம்பட ேவண் ெமன்பதற்காக அவர்கள் 
உங்க ைடய வ ைகைய எதிர்பார்த் க் ெகாண் க் 
கிறார்கள். அந்த வைகயிேல தி ேகாணமைலக்கு உங்க  
ைடய வ ைக மிக விைரவிேல இடம்ெப ெமன்  நம்  
கின்ேறன். இன்  பல ைவத்தியசாைலகள் ெபயரளவிேலதான் 
அங்கு தர யர்த்தப்பட் க்கின்றன. தள ைவத்தியசாைல 
கெளன்  ெபயர் ேபாடப்பட் க்கின்ற சில ைவத்திய 
சாைலகளில் அவற் க்கு இ க்கேவண் ய வசதிகள் 
ெசய் ெகா க்கப்படவில்ைல. அதனால், எங்க ைடய 
மாவட்டத்திேல மக்க ைடய சுகாதாரம் சம்பந்தமான 
விடயங்கள் இன் ம் பின்தள்ளப்பட்  வ கின்ற ஒ  
நிைலைமயி க்கிற . இவ்வாறான குைறபா கைள நிவர்த்தி 
ெசய்வதற்கு, ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கள் தி ேகாணமைல 
மாவட்டத் க்கு விஜயெமான்ைற ேமற்ெகாண் , அங்கு சகல 
பிரேதசங்களி மி க்கின்ற க்கிய ைவத்தியசாைலகைளப் 
பார்ைவயிட் , அவற்றின் அவல நிைலைய ேநர யாக 
அவதானித் , அவற் க்கான தீர்ைவ மிக விைரவிேல 
ெபற் த்தர ேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்ள வி ம்  
கின்ேறன்.  

இ தியாக, இந்தச் சட்ட லத்தி டாக எதிர்காலத்திேல 
பல்ேவ  நல்ல விடயங்கைள நாம் ெபற் க்ெகாள்ளக்கூ ய 
வாய்ப் க்கள் இ க்கின்றன. ஆைகயால், இந்தச் சட்ட 

லத் க்கு என் ைடய ரண ஆதரைவ வழங்குவ டன், 
எனக்கு இந்த ேநரத்ைத வழங்கிய ெகளரவ தைலைமதாங்கும் 
உ ப்பினர் அவர்க க்கு மீண் ம்  நன்றி கூறி, விைடெப  
கின்ேறன்.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මන්තීතුමා. 
 
එතුමාෙග් කථාවට ෙපර කවුරුන් ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයකු 

මූලාසනය සඳහා ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මන්තීතුමාෙග් 
නම ෙයෝජනා කරන්න. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු මයිල්වාගනම් 

තිලකරාජා මහතා දැන් මූලාසනය ගත යුතු ය" යි මම ෙයෝජනා 
කරනවා.  
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වූෙයන්, ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு  ஜி ர் ரஹுமான் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மயில்வாகனம் திலகராஜா அவர்கள்  
தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. MUJIBUR RAHUMAN left the Chair, 
and THE HON. MYLVAGANAM THILAKARAJAH took the Chair.   

[අ.භා. 4.19] 
 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමා ඉදිරිපත් 

කළ, විෙශේෂෙයන් දන්ත ෛවද්යවරුන් සම්බන්ධෙයන් සඳහන් 
වන ෛවද්ය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත ගැන ඔබතුමා 
මූලාසනෙය් සිටින ෙමොෙහොෙත් කථා කරන්න ලැබීම ගැන මා 
සතුටට පත් ෙවනවා. ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය ගැන කථා කරන ෙකොට 
එම ක්ෙෂේතය ගැන විෙශේෂෙයන් මහන්සි වන ගරු (ෛවද්ය) රාජිත 
ෙසේනාරත්න මැතිතුමා ෙසෞඛ්ය අමාත්යවරයා හැටියට කටයුතු 
කිරීම සම්බන්ධෙයන් අපි ෙබෙහවින් සතුටට පත් ෙවනවා. දන්ත 
ෛවද්යවරුන්ෙග් ෙසේවය තවතවත් ඉදිරියට ෙගන යන්න උත්සාහ 
කරමින් කරන ෙම් කාර්යයට අපි විෙශේෂෙයන් සුභ පතනවා. ෙම් 
ෙමොෙහොෙත් විෙශේෂෙයන් මුඛ ෙසෞඛ්ය ගැන තව දුරටත් කථා 
කරන්න අපි කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් දවස්වල ෙම් සභාෙව් 
විවිධ මන්තීවරු මෙග් නම කියමින් පකාශ කීපයක් කළා. ඒ නිසා 
මා ෙම් අවස්ථාව  ෙයොදා ගන්නවා ඒවාට පිළිතුරු ලබා දීම සඳහා. 
ෙම් ෙමොෙහොත, 2010 සිට 2011 වකවානුව තුළ රාජ්ය ඉංජිෙන්රු 
සංස්ථාෙව් සිදු වූ සිද්ධීන් සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත්, ඉන් 
පිටතත් කතා බහ වන ෙමොෙහොතක්. ෙම් කතා බහ වන්ෙන්, වාහන 
අවභාවිත කිරීෙම් සිද්ධියක් සම්බන්ධෙයනුයි. ෙම් ෙමොෙහොෙත් ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් නඩුවක් පවතින නිසා නඩු නිමිත්ත ගැන ෙනොව ඒ 
කාර්යයන්ට අදාළ ඒ හා බැඳුණු පරිබාහිර කාරණයන් ගැනයි මා 
කතා කරන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා ඉංජිෙන්රු සංස්ථාෙව් 
සභාපතිවරයා හැටියට පත් වන්ෙන් 2010 මැයි මාසෙය්යි. 2010 
මැයි මාසෙය් සිට 2011 මැයි මාසය දක්වා අවුරුද්දක කාලයක් 
ඉංජිෙන්රු සංස්ථාෙව් සභාපතිවරයා හැටියට කටයුතු කළා. එෙසේ 
කටයුතු කරපු කාලෙය් තිබුණු පධාන අභිෙයෝගය, 2011 ෙලෝක 
කුසලාන කිකට් තරගාවලිය සඳහා ෙකත්තාරාම පල්ෙලකැෙල් 
කීඩාංගණ සැකසීමයි. මා ඇත්තටම ජපානෙය් මාෙග් 
විශ්වවිද්යාලෙයන් අවුරුද්දක නිවාඩු අරෙගන -අවුරුද්දක 
කාලයක් සඳහා- ෙමරටට පැමිෙණන්ෙන්ත් ඉංජිෙන්රු සංස්ථාවට 
පැවරී තිබුණු ඒ විෙශේෂ කාර්ය භාරයට සභාපතිවරයා හැටියට 
සහෙයෝගයක් දක්වන්නයි.  මට මතකයි, ෙලෝක කුසලාන කිකට් 
තරගාවලිය කාලෙය් කතා බහ වුණා, ෙලෝක කුසලාන තරග         
ශී ලංකාෙව් පවත්වන්න බැරි ෙව්වි, එය ඉන්දියාවට අරෙගන 
යන්න සිදු ෙව්වි කියා. එය ශී ලංකාෙව් පැවැත්වීම සම්බන්ධෙයන් 
අභිෙයෝගයක් තිබුණා මට මතකයි. ඒ අභිෙයෝගය තිබුණු ෙවලාෙව් 
තමයි මා ඉංජිෙන්රු සංස්ථාව භාර ගත්ෙත්. එෙසේ භාරෙගන එය 
පධාන කාර්ය භාරය හැටියට සලකා අපි එයට උර දුන්නා; 
නායකත්වය දුන්නා. ඒ නායකත්වය ලබා දීම තුළ ඉංජිෙන්රු 
සංස්ථාව කරපු කාර්ය භාරය නිසා 2011 ජනවාරි මාසය තුළ 
ෙලෝක කුසලාන කිකට් තරගාවලිය ශී ලංකාෙව් පවත්වන්න 
අවස්ථාව ලැබුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙකෙරන කතා බහ අතර 
තිෙබනවා වාහන ලබා දීම සම්බන්ධ කතා බහකුත්. ඉංජිෙන්රු 
සංස්ථාව වාහන ලබා දීෙම්දී සිදු කරන සාමාන්ය කමෙව්දයක් 
තිෙබනවා. ඉංජිෙන්රු සංස්ථාෙව් ව්යාපෘති සඳහා වාහන කුලියට 
ලබා ගන්නවා. එෙසේ වාහන කුලියට ලබා ගැනීෙම් කාර්යය පැවරී 
තිෙබන්ෙන් ඉංජිෙන්රු සංස්ථාෙව් DGM (Human Resources)
ටයි. එෙසේ පැවරී තිෙබන වගකීම අනුවයි එකී කටයුතු කරන්ෙන්. 
එෙසේ කුලියට වාහන ලබාගැනීම මා ඉංජිෙන්රු සංස්ථාවට 
එන්නටත් කලින් සිට ඉංජිෙන්රු සංස්ථාෙව් අධ්යක්ෂ මණ්ඩලෙය් 

573 574 

[ගරු  ඉම්රාන් මහරූෆ්  මහතා] 
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තීරණයක් මත කියාත්මක කමෙව්දයක්. ඒ අනුව වාහන ලබා 
ගැනීම, වාහන අදාළ පුද්ගලයන්ට ලබා දීම ආදි ඊට අදාළ සියලු 
කාර්යයන් පැවෙරන්ෙන් DGM (Human Resources)ටයි. වාහන 
ලබා දීමක් සිදු වනවා නම් එය සිදු වන්ෙන් ඔහු හරහායි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කියන කාරණා 
සම්බන්ධෙයන් ෙම් දවස්වල කතා වන ෙද්වල් අතර අදාළ 
ඇමතිවරයාෙග් නෑදෑයන්ට වාහන ලබා දුන්නා කියන කාරණය 
සම්බන්ධෙයන් ෙචෝදනාවක් තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් ඇයි 
මාව අත් අඩංගුවට ගන්ෙන් නැත්ෙත් කියා පශ්න කළා. 
නීතිඥවරුන් ඇවිල්ලා අධිකරණය තුළ ෙනොව අධිකරණය 
ඉස්සරහා විවිධ මාධ්යවල mikeවලට කතා කරනවා අපි දැක්කා. 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් මම කට උත්තරයක් ලබා දී තිෙබනවා. එය 
"බී" වාර්තාෙව් පැහැදිලිව තිෙබනවා. කිසිම තැනකදී හැංගිලා 
නැහැ. අවශ්ය කටයුතු සඳහා අපි සහෙයෝගය ලබා දී තිෙබනවා. මා 
කට උත්තරයක් ලබා දී තිෙබනවා. මා පැහැදිලිව කියන්න 
කැමැතියි, ඇමතිවරයාෙග් නෑදෑයන්ට ෙහෝ යාළුවන්ට වාහන ලබා 
ෙදන්න කිසිම ෙවලාවක කිසිම අනුමත කිරීමක් කෙළේත් නැහැ සහ 
ඒ සඳහා අනුබල දුන්ෙන්ත් නැහැ කියා. එවැනි ෙදයක් කරන්න මට 
වුවමනාවක්, ඇම්මක් තිබුෙණ්ත් නැහැ. මට එෙහම අවශ්යතාවක් 
නැහැ.  

ඒ ඔළෙමොට්ටළ කණ්ඩායමට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. ඉංජිෙන්රු 
සංස්ථාෙව් ඉන්න කාලය තුළ මට ඒ වාෙග් ඔළෙමොට්ටළ වැඩ 
කරන්න අවශ්යතාවක් තිබුෙණ් නැහැ. මම එෙහම වැඩක් කෙළේත් 
නැහැ. මම ඒ ඇමතිවරයාට පැහැදිලිව පකාශ කළා, ෙමවැනි 
ෙද්වල් කෙළොත් අනිවාර්යෙයන්ම හිෙර් යන්න ෙවනවා කියලා. ඒ 
නිසා තමයි මම ඉංජිෙන්රු සංස්ථාෙවන් ඉවත් වුෙණ්. 2011 මැයි 
මාසෙය් 25 වනදා මම ඉංජිෙන්රු සංසථ්ාවට අස්වීෙම් ලිපිය ලබා 
දුන්නා. මැයි 31 වනදා ඉංජිෙන්රු සංස්ථාෙවන් ඉවත් වුණා. මම 
ඉවත් වුණාට පස්ෙසේ තමයි වැඩබලන නිෙයෝජ්ය 
සාමාන්යාධිකාරිවරෙයක් පත් වුෙණ්, මැයි 25 වනදා; දැනට 
සැකකරුෙවක් හැටියට අත් අඩංගුවට පත් ෙවලා ඉන්න නිෙයෝජ්ය 
සාමාන්යාධිකාරිවරයා. ඒ  නිෙයෝජ්ය සාමාන්යාධිකාරිවරයා 
ෙචෝදනා කරනවා, orders දුන්ෙන් මම කියලා. මම එතැන නැති 
කාලෙය් මම ෙකොෙහොමද ෙකෙනකුට orders ෙදන්ෙන්? ෙම්වා 
පට්ටපල් ෙබොරු. ෙමෙහම පට්ටපල් ෙබො රු කියන්න එපා. ෙම්වා 
සමාජෙය් කථා කළ යුතු ෙද්වල්. ෙමෙහම ෙබොරු කියලා තමන් 
හරිම අහිංසකයි කියන කථාව කියන්න එපා. අද ඔය වෙට් 
ඉඳෙගන කථා කරන කිසි ෙකෙනක් කියන්ෙන් නැහැ, ඒ 
ඇමතිවරයා කිසි ෙදයක් කෙළේ නැහැ කියලා. ඇමතිවරයා 
නිර්ෙදෝෂියි කියලා ෙනොෙවයි කියන්ෙන්. හිටපු සභාපතිවරයාත්, 
හිටපු නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයාත් අත් අඩංගුවට ගන්න කියලායි 
කියන්ෙන්. ෙම්ක අරුම පුදුම කථාවක් ෙන්. ෙමෙහම ෙකොෙහොමද 
ෙලෝකෙය් ෙවන්ෙන්? ෙමෙහම ෙද්වල් ෙලෝකෙය් ෙවන්ෙන් 
නැහැ. වැරැද්දක් කරලා තිෙබනවා නම්, වැරැද්ද කරලා තිෙබන 
එක්ෙකනා ගැන දන්නා සාක්ෂිකරුවන් දහස් ගණනක් ඉන්නවා. 
සාක්ෂිකරුවන් හිෙර්ට යන්ෙන් නැහැ. හරිම අසාධාරණ කථාවක් 
සහ අසාධාරණ ඉල්ලීමක් ෙම් ෙගොල්ලන් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම කියන්න කැමැතියි, 2011 
මැයි මාසෙය් මම ඉවත් වුෙණ් ඇයි කියලා. පධාන කාරණාව තමයි 
ෙම් අශික්ෂිත වැඩවලට උල්පන්දම් ෙනොදීපු එක. ඒ ෙගොල්ලන් 
කියපු ෙද්වල් කරන්න බැහැ කියපු එක තමයි පධාන කාරණය 
වන්ෙන්. ඊට අමතරව මම විෙශේෂෙයන්ම කියන්න ඕනෑ, 2010-
2011 කාලෙය් තමයි ඉංජිෙන්රු සංස්ථාව වැඩිම ලාභයක් ලබා 
ගත්ත කාලය බව. රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා 2009 වසෙර්දී 
ඉංජිෙන්රු සංස්ථාව භාර ඇමතිවරයා විධියට ඉන්නෙකොට ලැබුණු 
ශක්තියත් එක්ක අපි ඉදිරියට ගියා.  ෙලෝක කුසලාන කිකට් 
තරගාවලිය සඳහා කීඩාංගණ සැකසීෙම් ව්යාපෘති අපට ලැබුෙණ්ත් 

රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිවරයා දක්ෂ ඇමතිවරෙයක් හැටියට ඒ 
කාලෙය් කියා කරපු ආකාරය නිසයි.  

මම ඉතාමත් සතුටට පත්  ෙවනවා, ෛදෙවෝපගත විධියට 
රාජිත ෙසේනරත්න ඇමතිවරයා ඉදිරිපත් කළ පනත් ෙකටුම්පත 
පිළිබඳ විවාදෙය්දී ෙම් ගැන කථා කරන්න ලැබීම ගැන. ඒ එක්කම 
2011 වසෙර්දී අපට අවස්ථාව ලැබුණා, දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් 
පිවිසුම් ද්වාර -toll gate and toll office building- සඳහා වන 
ව්යාපෘතියට තරග කරන්න. එහිදී අපට හැකියාව ලැබුණා, 
ලංකාෙව් ඉන්න පධාන ෙපෙළේ contractorsලාත් එක්ක තරග 
කරලා අඩුම ලංසුව ඉදිරිපත් කරලා එම ව්යාපෘතිය දිනා ගන්න. 
ඒක තමයි ඉංජිෙන්රු සංස්ථාව රුපියල් බිලියනයකට -මිලියන 
දහසකට- වැඩි පමාණයක ලංසුවකින් -අවම ලංසුව තියලා- 
ව්යාපෘතියක් දිනා ගත්ත පථම අවස්ථාව. අදටත් ඉංජිෙන්රු 
සංස්ථාෙව් ඉතිහාසෙය් එවැනි ෙවනත් ෙදයක් සිදු ෙවලා නැහැ. අපි 
ඉංජිෙන්රු සංස්ථාවට එවැනි නායකත්වයක් දුන්නා. ඒක කළාට 
පස්ෙසේ මට ෙමොකද වුෙණ්?  

 මම ඉංජිෙන්රු සංස්ථාෙව් ඉන්නෙකොට පථම වතාවට හිටපු 
ජනාධිපතිවරයා දුරකථනෙයන් කථා කළා. මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයා කථා කරලා කිව්වා, "ඉංජිෙන්රු සංස්ථාවට ඔය වාෙග් 
කාර්යයන් කරන්න බැහැ. ඔය වාෙග් job කරන්න බැහැ. ඔය job 
එෙකන් ඉවත් ෙවන්න." කියලා. මම පැහැදිලිව කිව්වා, 
"ජනාධිපතිතුමනි, මම ෙම් job  එෙකන් ඉවත් ෙවන්ෙන් නැහැ. 
ඔබතුමාට පුළුවන් නම් ෙම් job එක ඉවත් කරන්න." කියලා. ඊට 
පසුව විමල් වීරවංශ හිටපු ඇමතිවරයා බලපෑම් කළා, ෙම් job 
 එෙකන් ඉවත් ෙවන්න කියලා. මම පැහැදිලිව කිව්වා, "ෙම්ෙකන් 
ඉවත් ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම්ක ඉංජිෙන්රු සංස්ථාෙව් කීර්තියට 
බාධාවක්." කියලා.  

විෙශේෂෙයන්ම මම ෙම් ෙවලාෙව් මතක් කරන්න ඕනෑ, 
ඉදිකිරීම් අංශෙය් DGM හැටියට හිටපු ලක්මිණි ෙනෝනිස් 
මහත්මිය. ඉතා දක්ෂ ෙලස ඒ ව්යාපෘතියට අවශ්ය කටයුතු 
සම්පාදනය කරලා ඒ ව්යාපෘතිය දිනා ගන්න ඉංජිෙන්රු සංස්ථාෙව් 
නිලධාරි මණ්ඩලය කටයුතු කළා. මට මතකයි, ඊට පස්ෙසේත් 
ෙනෝනිස් මහත්මිය ඉවත් කරන්න කියලා විමල් වීරවංශ හිටපු 
ඇමතිවරයා බලපෑම් කළා. ඒ කිසි ෙදයකට එකඟ වුෙණ් නැති 
තැන අවසානෙය් මම තීරණය කළා, එෙහම නම් මම ඉවත් 
ෙවන්නම්; ඔය ෙගොල්ලන් ඔය ව්යාපෘතිය ඉවත් කරගන්න කියලා. 
ඒ අනුව තමයි 2011 මැයි 31 වනදා මම ඉවත් වුෙණ්. ෙම් 
ෙවලාෙව් වසන්ත බණ්ඩාරලා, කපිල ගමෙග්ලා මට ෙමොකක්ද 
කිව්ෙව්? "ආශු, ෙහමිහිට ෙදොර වහලා යන්න. වැඩිය කලබල 
කරන්න එපා. ඒක ඇමතිවරයාට හරි නැහැ ෙන්" කියලා කිව්වා. 
යම් කිසි ෙද්ශපාලන ගමනක් යන කට්ටිය නිසා හැෙදයි කියලා 
කල්පනා කරලා මමත් හරි ෙහමිහිට ෙදොර වහලා, යන්නම් කියලා 
ඉල්ලා අසව්ීෙම් ලිපිය භාර දුන්නා. ඒ ඉල්ලා අස්වීෙම් ලිපිය භාර 
දුන්නාට පස්ෙසේ ෙමොකද කෙළේ? හිටපු ඇමතිවරයා සහ 
ෙමොෙහොමඩ් මුසම්මිල් කියන ඉංජිෙන්රු සංස්ථාෙව් හිටපු 
කියාකාරි අධ්යක්ෂවරයා මෙග් ෙගදරට ඇවිල්ලා, තිබුණු file 
ඔක්ෙකෝම අරෙගන ගියා. මා CID එකට ෙගනයනවා කිව්වා. මා 
හිෙර්ට දමනවා කිව්වා. එවැනි තර්ජන කළා. මම කිව්වා, 
"කරන්න. මම කිසිම වරදක් කරලා නැහැ." කියලා. ෙම්වා තමයි 
2011 මැයි මාසය තුළ සිදු වුණු ෙද්වල්. ඊට පස්ෙසේ මම පලා ගිෙය් 
-පැනලා ගිෙය්- නැහැ. මම 2011 අෙගෝස්තු ෙවනකල් ලංකාෙව් 
රැඳී සිටියා. ඒ රැඳී සිටිය ෙවලාෙව්ත් ෙම් ෙගොල්ලන් බලපෑම් කළා. 
ෙම් ෙගොල්ලන් ෙහොයලා බැලුවා, මාව ඇතුළට -හිෙර්ට- දමන්න 
පුළුවන්ද කියලා.  

ෙම් ෙගොල්ලන්ට බැරි වුණා. ෙම් ඔළෙමොට්ටළෙයෝ දැන් කෑ 
ගහනවා, "ඇයි, ෙම් ආශු මාරසිංහව ඇතුළට ගන්ෙන් නැත්ෙත්?" 
කියා. ඇයි, ඒ කාලෙය් ගන්න බැරි වුෙණ්? වැරැද්දක් කරලා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තිබුණා නම් ඒ කාලෙය් ගන්න තිබුණා. ඇයි, ගත්ෙත් නැත්ෙත්? 
මම කිසි ෙදයක් කෙළේ නැහැ. මම නිවැරදි විධියටයි වැඩ කෙළේ. 
මම බෙය් හැංගිලා ගිෙය් නැහැ. 2011 වර්ෂෙයන් පසුව 2015 
වර්ෂෙය් ජනවාරි ෙවනකම් මම පනස් වතාවක් විතර ලංකාවට 
ආවා-ගියා. ඒ ඕනෑම ෙව්ලාවක ඒ ෙගොල්ලන්ට මාව අත් අඩංගුවට 
ගන්න තිබුණා, මම වරදක් කර තිබුණා නම්. ඔය කියන විමල් 
වීරවංශ නිකම් ඉඳීවිද, මම වරදක් කර තිබුණා නම්? ඔය විධියටද, 
ෙම් ෙගොල්ලන් කලින් කටයුතු කෙළේ?  දැන් බබාලා ෙවන්න 
හදනවා. බබාලා වුණු කාලය ඉවරයි. අපි යහ පාලන ආණ්ඩුවක් 
හැදුෙව්, හරි විධියට වැඩ කරන්නයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවසානෙය්දී මම 
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාට 
ෙයෝජනාවක් කරනවා; මම විෙශේෂ ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ තමයි 
COPE එෙකන් ෙම් ගැන ෙසොයා බලන්න ඕනෑය කියන එක. 
ඉංජිෙන්රු සංස්ථාෙව්, දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් පිවිසුම් ද්වාර 
නැත්නම් toll gates construction project එකට ෙමොකද වුෙණ් ? 
මම සිටියදී එම ව්යාපෘතිය ගත්තා. ඊට පසුව ඒක අයින් කෙළේ 
කවුද? ඊළඟ සභාපතිවරයා පැමිණියත් ඉංජිෙන්රු සංස්ථාව එම 
project එෙකන් අයින් ෙවනවා. ෙම් ගැන ෙසොයා බලන්න ඕනෑ. 
ඊට පසුව ෙදන්ෙන් කාටද? ෙපෞද්ගලික අංශෙය් අෙනක් 
ව්යාපාරිකයන්ට ෙදනවා. ඉංජිෙන් රු සංස්ථාව ක ඩා  වැෙටන්න 
හරිනවා. ෙම්ක තමයි ඇත්ත කථාව. ෙම්ක තමයි සිදු ෙවන්ෙන්. 
ෙම් සිදුවීම සම්බන්ධෙයන් වැඩිදුරටත් ෙසොයා බලන්නය කියා මා 
ඉල්ලා සිටිනවා. 

ඊළඟට, ඇමතිවරයාෙග් නෑදෑයන්ට, සෙහෝදර-සෙහෝදරියන්ට, 
බිරින්දෑෙග් ඥාතීන්ට වාහන දුන්නාය කියා දැන් සමහර ෙචෝදනා 
තිෙබනවා. ඒකයිලු වැරදිකාරයා ෙවන්ෙන්. ඒවා අනුමත කෙළේ 
මමලු. මට ෙමොන ඇම්මක්ද, ෙමොන රුදාවක්ද? මම එෙහම වාහන 
දුන්නා නම් ඒ ෙගොල්ලන්ව පදවන හැටිත් මම දන්නවා කියා මම 
කියන්න කැමැතියි. එෙහම නම් අද ඒ ෙගොල්ලන් ඉන්ෙන් විමල් 
වීරවංශ මන්තීවරයා එක්ක ෙනොෙවයි, මාත් එක්කයි. මට එෙහම 
ඇම්මක් තිබුෙණ් නැහැ; එෙහම රුදාවක් තිබුෙණ් නැහැ.  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ෙමොකක් හරි සම්බන්ධයක් එෙහම තිබු ණාද? 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ඒක තමයි මම ෙම් කියන්න හැදුෙව්. ගරු (ෛවද්ය) රාජිත 

ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා ෙහොඳ පශ්නයක් ඇසුෙව්. [බාධා කිරීමක්] 
නැහැ. මට එෙහම කිසිම අමාරුවක් තිබුෙණ් නැහැ. මට එෙහම 
ඇ ෙඟ් අමාරුවක් තිබුෙණ්ත් නැහැ; පශ්නයක් තිබුෙණ්ත් නැහැ. 

      
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාෙග් point of Order එ ක ෙමොකක්ද? 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු ආශු මාරසිංහ මන්තීතුමනි, එෙහම වුණා නම් ඔබතුමාට 

තමයි ව්යාඝා පාවිච්චි කරලා ජීවිතක්ෂයට පත් ෙවන්න ෙවන්ෙන්. 
ෙහොඳ ෙව්ලාවට එෙහම ෙනොවුෙණ්. 

 
 

ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මම ඒ ගැනත් කියන්නම්. ෙමෙහමයි. මට එෙහම අමාරුවක් 

තිබුෙණ් නැහැ. අපි හිතමු, එෙහම ඕනෑමයි කියා. එෙහම නම් පසු 
ගිය කාලෙය් මරණයක් වුණා වාෙග් මරණයක් ෙවන්ෙන්ත් නැහැ, 
එෙහම පශ්නයක් ඇති ෙවන්ෙන්ත් නැහැ, ඔය කියන ජාති ඕනෑ 
ෙවන්ෙන්ත් නැහැ. ඒ නිසා මම ඒ ගැන වැඩිපුර කථා කරන්න 
කැමැති නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමවැනි අභූත ෙචෝදනා කරන 
එක දැන්වත් නවත්වන්න ඕනෑ. විමල් වීරවංශ මන්තීවරයාට 
තිෙබන පශ්නය විසඳා ගන්න ඕනෑ නම් එතුමා නිර්ෙදෝෂියි කියා 
ඔප්පු කරන්න නීතිඥවරුන් කටයුතු කරන්න ඕනෑ. නීතිඥවරුන් 
කටයුතු කරන්ෙන් නැතුව හරියට වැඩ කරපු, ඉංජිෙන්රු සංස්ථාව 
හරියාකාරව ඉදිරියට ෙගන ගිය සභාපතිවරුන් අත් අඩංගුවට 
ගන්නලු. ෙම්ක ෙමොන ෙචෝදනාවක්ද? ෙලෝකෙය් එෙහම 
ෙවන්ෙන් ෙකොෙහේද? ඇමතිවරුන් අත් අඩංගුවට ගත් ආකාරය, 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරුන් අත් අඩංගුවට ගත් ආකාරය අපි 
අතීතෙය්දීත් දැක්කා. එෙහම වුණත්, නිලධාරින් අත් අඩංගුවට 
ගන්නය කියා ෙකොෙහේවත් කිව්ෙව් නැහැ. නිලධාරින් අත් අඩංගුවට 
ගත්ෙත් නැහැ. නිලධාරින් හරියට වැඩ කළා. ඒ නිසා මම නැවත 
නැවතත් ෙම් ඔළෙමොට්ටළයන්ට කියන්ෙන් ෙමයයි. දැන්වත් ෙම් 
කැත කමය, ඔළෙමොට්ටල කමෙව්දය නවත්වා ෙම්වාට හරියට 
මුහුණ ෙදන්න. හරියට මුහුණ දීලා හරියාකාර කියාමාර්ග ගන්න. 
එතෙකොට පුළුවන් ෙවයි, නිර්ෙදෝෂි ෙවන්න. නිර්ෙදෝෂි ෙවන්න 
හිතන්න. ෙම් කියන කිසි ෙදයක් කෙළේ නැති පිරිසකට ෙචෝදනා 
කිරීම වහාම නැවැත්විය යුතුයි. ෙම් කාරණා සම්බන්ධෙයන් 
ඉදිරිෙය්දීත් ෙමවැනි වාද-විවාද කරන්න මම ෙබොෙහොම සතුටින් 
සම්බන්ධ ෙවනවා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ එෙසේ වාද-විවාද 
කරන්න අපට ශක්තිය තිෙබනවා.    
       
 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු මන්තීතුමනි, මට සමාෙවන්න. මට යම් කාරණයක් දැන 

ගන්න පුළුවන්ද? 
 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
අහන්න. 

       
 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ඔබතුමා ජාතික නිදහස් ෙපරමුෙණ් සාමාජිකෙයකු ෙනොෙවයි 

කියා ඊෙය් දිනෙය්දී වීරවංශ මහත්මයාෙග් ෙගෝලෙයෝ ටික මම 
ඇසුවාම කිව්වා. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා එම පක්ෂෙය් නිලතල 
දැරුවාද, එම පක්ෂයට නායකත්වයක්, සහෙයෝගයක් දුන්නාද 
කියා ෙපොඩ්ඩක් කියන්න පුළුවන්ද? 
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ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ෙමෙහමයි. එම පක්ෂය ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් හදපු 

පක්ෂයක්. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් සෙහෝදරවරුන් පවා ඒ 
සම්බන්ධෙයන් සාක්ෂි ෙදනවා ඇති. එම පක්ෂය හදනෙකොට එයට 
නායකත්වය දුන්ෙන් කමල් ෙද්ශපිය මන්නෙපරුම, ඒ කියන්ෙන් 
ෙසෙනවි සෙහෝදරයා, නන්දන ගුණතිලක සෙහෝදරයා වැනි අයයි. 
එතෙකොට එම නායකයන් ඇතුළුව ෙද්ශපාලනය කරන තවත් 
පුද්ගලෙයකු අවශ්ය නිසා විමල් වීරවංශ නායකයා හැටියට පත් 
කර ගත්තා. නමුත් අවසානෙය් වුෙණ් ෙමොකක්ද? නන්දන 
ගුණතිලක සෙහෝදරයා සහ කමල් ෙද්ශපිය මන්නෙපරුම -
ෙසෙනවි- සෙහෝදරයා ෙමොහුෙග් වැඩ දැකලා අවුරුද්දක් ඇතුළත 
පක්ෂය දමා ගියා. එතෙකොට මම ෙසෙනවි සෙහෝදරයාෙගන් 
ඇසුවා, "මමත් දමා යන්නද?" කියා.  

මට ෙසෙනවි සෙහෝදරයා කිව්වා, ''දැන් යන්න එපා. කිකට් 
ෙලෝක කුසලානෙය් කීඩාංගණ ටික හදන කල් ඉන්න. ෙම්ක 
ජාතික කර්තව්යයක්. ෙම්ක ඉවර වුණාට පස්ෙසේ යන්න'' කිව්වා. 
එයින් මාස හතරකට පස්ෙසේ තමයි මම අයින් වුෙණ්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අරවින්ද වන්නිආරච්චි සෙහෝදරයාත් 
අයින් වුණා; ඇත්තටම වැඩ කරපු සෙහෝදරවරු සියලු ෙදනාම ෙම් 
පක්ෂෙයන් අයින් වුණා. ඒ අය ෙම් පක්ෂෙය් හිටියාද නැද්ද කියන 
එක ඒ ෙගොල්ලන් දැන් කියයි. ඒ පක්ෂය හදන ෙව්ලාෙව් අපි 
ජපානෙය් ඉඳලා දුරකථනෙයන් කථා කරන ෙකොට තමයි විමල් 
මන්තීතුමා අඬ අඬා කිව්ෙව්, ''මට කරන්න ෙදයක් නැහැ. මම 
ආපහු පත්තෙර්ට ගිහින් වැඩ කරනවා. ෙද්ශපාලනය කරන්ෙන් 
නැහැ'' කියලා. අපි ඒ ෙව්ලාෙව් කිව්ෙව්, ''නැහැ, ඔබතුමා 
ෙද්ශපාලනය කරන්න. අපි එන්නම්. පක්ෂයක් හදමු'' කියලා. දැන් 
ෙම් කයිවාරු ගැහුවාට, ඒ කාලෙය් ෙකළින්ම පත්තෙර්ට ගිහින් 
නැවත වැඩ කරන්නයි හිටිෙය්. ෙමන්න ෙම්ක තමයි ඇත්ත කථාව. 
ෙම් ඇත්ත චිතය දන්ෙන් නැතිව, වීදුරු ෙගවල්වල ඉඳලා ගල් 
ගහන්න ලැහැස්ති ෙවන්න එපා.  

ඒ නිසා මම පැහැදිලිව කියනවා, වරදක් කරලා තිෙබනවා නම් 
උසාවිෙයන් දඬුවම් ලැෙබයි. ඒක ඕනෑම ෙව්ලාවක අප පිළිගන්න 
ලැහැස්තියි කියලා අත් ෙදකම ඔසවලායි කියන්ෙන්. නමුත් අප 
එෙහම වරදක් කරලා නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
පාර්ලිෙම්න්තු වරපසාද නැතිව ෙචෝදනා කරන්න ආෙවොත්, අපට 
අපහාස කළා කියලා නඩු දමන්න පුළුවන්. අනාගතෙය්දී අපි ඒ 
කියා මාර්ගයටත් යනවා. ෙමොකද, එළියට ගිහිල්ලා ෙබෝඩ් 
අල්ලාෙගන හිටියාට, උසාවිෙය්දී කෑ ගැහුවාට වැඩක් නැහැ. 
එතුමාෙග් ආධාරකාරෙයෝ දන්ෙන් නැහැ උසාවිෙය් කියා මාර්ග 
ෙමොනවාද කියලා. උසාවි යට ගිහිල්ලා මෙහස්තාත්තුමියට 
අභිෙයෝග කරනවා, අෙනක් අයව අත් අඩංගුවට ගන්න කියලා. 
උසාවිෙය්දී හැසිෙරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා පහදා ෙදන්න ඒ 
නීතිඥවරු දන්ෙන් නැද්ද? උසාවිෙය් වගකීම, උසාවිෙය් ගරුත්වය 
ආරක්ෂා කරන්නවත් දන්ෙන් නැද්ද? එෙහම පුළුවන්ද, ඕනෑ ඕනෑ 
ෙකනා අත් අඩංගුවට ගන්න? ෙම්කද කියා මාර්ගය? ඒක හරිම 
හතර බිහිරි කථාවක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා ෙමවැනි කියා 
මාර්ගවලට තිත තැබීෙම් කාලය ඇවිල්ලා තිෙබනවා. එෙහම නැති 
වුෙණොත්, අනාගතෙය්දී තව තවත් ඇත්ත ෙහළි කරන්න අපට 
සිද්ධ ෙවනවා. ඒ විධියට ඇත්ත ෙහළි කරන ෙව්ලාවට හිර ෙගවල් 
එකක් ෙනොෙවයි, ඒ අය ෙවනුෙවන් හිර ෙගවල් තව දහසක් විතර 
දමන්න ෙවනවා. සත්ය හැම දාම ජය ගන්නවා, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. මට කථා කිරීමට කාලය ලබා දුන්නාට ස්තුතියි. 

[අ.භා. 4.36] 

 
ගරු (ෛවද්ය) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) தா 
விேஜமான்ன) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs) Thusitha Wijemanna) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමා අද 

දින ගරු පාර්ලිෙම්න්තුවට ෛවද්ය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත 
ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳව සතුටු වන අතර, ඒ පිළිබඳව කථා කිරීමට 
අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් ස්තුතිවන්ත වනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම දන්ත ශල්ය ෛවද්යවරුන්ට සීමාවාසික 
පුහුණුවක් අවශ්ය වන්ෙන් ඇයි කියන එක ගැන අපි 
මතෙභ්දාත්මකව කථා කළ යුතුයි කියා මා හිතනවා. මෑත කාලීන 
දන්ත ශල්ය ෛවද්ය ෙසේවාව ගැන කථා කරන ෙකොට, ෙපර තිබූ 
තත්ත්වයට වඩා විශාල වශෙයන් දන්ත ශල්ය ෛවද්ය ක්ෙෂේතය 
ව්යාප්ත ෙවලා තිෙබන බව අද අප කවුරුත් දන්නවා. බාහිර ෙරෝගී 
සත්කාර ෙසේවාවලට අමතරව විෙශේෂඥ සත්කාරක ෙසේවාවන් ගැන 
කථා කරන විට, විෙශේෂෙයන්ම මුඛ, හනුක හා වක්ත ක්ෙෂේතය 
අතිවිශාල දියුණුවක් ලබා තිෙබන බව කියන්නට ඕනෑ. අද ලංකාව 
ගැන අපට ෙබොෙහොම ආඩම්බර ෙවන්න පුළුවන්. ෙමොකද, ෙමවැනි 
maxillofacial surgery  සඳහා පවීණ, විෙශේෂඥ දන්ත ශල්ය 
ෛවද්යවරු ලංකාෙව් ඉන්නවා. ෙම්ක අෙප් ශී ලංකාව ලබා 
තිෙබන ඉතාමත් ෙහොඳ පවණතාවක්. ෙම් නිසා ෙමෙතක් කල් 
සායනවලට පමණක් සීමා වුණු දන්ත ශල්ය ෛවද්යවරුන්ට, 
ෙරෝහල් වාට්ටු හා ඒ ආශිත විෙශේෂඥ ශල්ය ෛවද්යවරුන්ෙග් 
කණ්ඩායමත් සමඟ එකතු ෙවලා ශල්යාගාරවලත් වැඩ කරන්න 
අවස්ථාව ලැබිලා තිෙබනවා. ෙම් ෙහේතුව නිසා විෙශේෂඥ ෛවද්ය 
ක්ෙෂේතය තුළින් සංකීර්ණ ශල්යකර්මවලට අවතීර්ණ ෙවන්න 
අවස්ථාව ලැබිලා තිෙබනවා. මට මතකයි, අප පාසල් යන කාලෙය් 
cleft lip, cleft palate වැනි තත්ත්වයන්වලදී, විෙද්ශීය ෛවද්යවරු 
කණ්ඩායම් ඇවිල්ලායි එවැනි  ශල්යකර්මවලට උදවු කෙළේ. 
නමුත්, වර්තමානෙය් ෙම් පිළිබඳ පවීණයන් විධියට අෙප්             
ශී ලාංකීය ෛවද්යවරු ෙමම ශල්යකර්මවලට අවතීර්ණ ෙවලා, 
උත්පත්තිෙයන්ම ඇති වන ෙතොල ෙබදීම, තල්ල ෙබදීම හා ඒ 
ආශිත ගැටලු සහිත දරුවන්ෙග් ශල්යකර්ම සිදු කරමින් විශාල 
ෙසේවයක් කරනවා. ඒ නිසා අද අපි වාසනාවන්ත ෙවලා ඉන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අප මුහුණ දී තිෙබන 
ෙලොකුම ගැටලුවක් තමයි, මුඛ පිළිකා තත්ත්වය. මුඛ පිළිකා 
තත්ත්වෙය්දී ෙබොෙහොම සංකීර්ණ, ඒ වාෙග්ම සියුම් ශල්යකර්ම ෙම් 
ෛවද්යවරු ෙබොෙහොම දක්ෂ විධියට ෙමෙහයවනවා. ඒ නිසා අද 
දන්ත ශල්ය ෛවද්යවරුන්ෙග් ෙසේවාව ෙබෙහවින් අගය කරන්නට 
පුළුවන්.  

ගරු අමාත්යතුමනි, දන්ත ශල්ය ෛවද්යවරුන්ට සීමාවාසික 
කාලයක් නියම කරන එක අෙපන් විය යුතු කාර්යයක්.  ෙමොකද, 
MBBS  උපාධිධාරින් අවුරුද්දක සීමාවාසික කාලය අවසන් 
කරලා තමයි ශී ලංකා ෛවද්ය සභාෙව් ලියා පදිංචි වන්ෙන්.  අපට 
ෙලෝකයත් එක්ක තරග කරන්න තිෙබන ෙම් අවස්ථාෙව්දී, 
ෙබොෙහෝ දියුණු රටවල දන්ත ශල්ය ෛවද්යවරුන් සඳහා 
විශ්වවිද්යාල අධ්යාපනය නිමා ෙවනවාත් සමඟම සීමාවාසික 
පුහුණුව ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ නිසා එම ෙසේවාෙව් 
ගුණාත්මකභාවය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් ගරු අමාත්යතුමා 
DDS උපාධිධාරිෙයක් විධියට, එහි අගය වටහා ෙගන තිෙබන 
නිසා එහි ගුණාත්මකභාවය වැඩි කිරීම සඳහා සීමාවාසික කාලයක් 
දමා තිබීම ඉතා වැදගත් කාරණයක්. ඒක   ඓතිහාසික අවස්ථාවක්. 
MBBS ෛවද්ය උපාධිය සමත් අයට වාෙග්ම, ෙමම DDS 
උපාධිෙය් ගුණාත්මකභාවය වැඩි කරන්න සීමාවාසික කාලයක් 
ඕනෑ. එහි වටිනාකම ජාත්යන්තරය තුළ ව්යාප්ත කිරීම සඳහා අපි 

579 580 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙයෝජනාවක් ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. එම ෙයෝජනාව  ඉක්මනින් 
කියාත්මක කරන්න කියලා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඔබතුමාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරවනවා. ෙමොකද,  ඔබතුමා එම ෙයෝජනාව 
ඉක්මනින් කියාත්මක කරලා ෙම් ෙසේවාෙව් ගුණාත්මකභාවය වැඩි 
කරයි කියලා, අද ෙමම දන්ත ෛවද්ය ක්ෙෂේතෙය් ඉන්න 
ෛවද්යවරු බලා  ෙගන ඉන්නවා.  

අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී දන්ත ශල්ය ෛවද්ය ක්ෙෂේතෙය් ඉතිහාසය 
ගැන බලන්න ඕනෑ. ෙමය ආරම්භ ෙවලා තිෙබන්ෙන්, 1915 මැයි 
මාසෙය් 15ෙවනි දා. එවකට මහා බිතාන්යෙය් පුහුණුව ලැබූ දන්ත 
ශල්ය ෛවද්යවරුන් තමයි ලංකාවට ඇවිල්ලා ඒ ෙසේවාවන් කෙළේ. 
එහිදී, ෙපෞද්ගලික අංශයට පමණක් නැඹුරුව තිබුණු දන්ත ශල්ය 
ෛවද්ය ෙසේවාව, අෙප් සාමාන්ය ජනතාව අතෙර් පචලිත කරන්න 
ඕනෑ කියලා එවකට සිටි පාලකයන් හඳුනා ගත්ෙත් 1925 
වසෙර්දීයි. ඉන් අනතුරුව, එහි පළමු පියවර ෙලස ෙකොළඹ දන්ත 
සායනයක් ආරම්භ කළා. ෙකොළඹ මහ ෙරෝහල හා සමාන්තරව 
ආරම්භ කරපු ඒ දන්ත සායනය 1951 වසෙර්දී  "ශී ලංකාෙව් දන්ත 
ශල්ය ෛවද්ය උපාධිධාරින්ෙග් සංගමයක්" බවට පත් කළා. ඒ 
සංගමය තුළින් තමයි දන්ත ශල්ය ෛවද්යවරුන්ෙග් ඉල්ලීම් සහ ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් අයිතිවාසිකම් දිනා ෙගන ඉදිරියට යන්න ලැබුෙණ්. 
ඒක ෙලොකු භාග්යයක්. ෙමොකද, එවකට හිටපු රජය එහි වටිනාකම 
ෙත්රුම් අරෙගන තිබුෙණ් නැහැ. එම නිසා ඔවුන්ට ඔවුන්ෙග් 
වැටුප් විෂමතා නිවැරදි කරගන්න, උසස්වීම් සහ ඒ සම්බන්ධෙයන් 
ලැබිය යුතු වරපසාද ලබාගන්න ඒක ෙලොකු පිටිවහලක් වුණා. ඉන් 
අනතුරුව, 1951 වසෙර්දී නවසීලන්ත රජෙය් ආධාර ඇතිව 
දරුවන්ෙග් මුඛ ෙසෞඛ්ය ෙසේවාවන් සඳහා දන්ත ෙහද නිලධාරින් 
පුහුණු කිරීෙම් මධ්යස්ථානයක් ආරම්භ වුණා.  

ගරු අමාත්යතුමනි, මහරගම මුඛ ෙසෞඛ්ය ආයතනය අපට 
ලැබිලා තිෙබන වටිනාම සම්පතක්. එමඟින් පාසල් දරුවන්ෙග්  
මුඛ ෙසෞඛ්ය තත්ත්වයට ෙලොකු පිටිවහලක් ලැෙබනවා. අපි පාසල් 
ගිය කාලෙය්දී school dental clinic එෙකන් ෙලොකු ෙමෙහයක් 
කළා අපට මතකයි. වයස අවුරුදු 5 සිට අවුරුදු 13 දක්වා දරුවන්ට 
තමයි ෙම් කියාවලිය කෙළේ. අපි පාසල් ගිය කාලෙය් දන්ත ශල්ය 
ෛවද්යවරු ෙනොසිටියත්, දන්ත චිකිත්සකවරියන් කරපු ෙමෙහය 
අපි අගය කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද,  මුල් අවස්ථාෙව්දීම පාසල් 
දරුවන්ෙග් මුඛ ෙසෞඛ්යය ගැන ෙබොෙහොම උනන්දුෙවන් ෙලොකු 
රාජකාරියක් කරපු ෙකොට්ඨාසයක් තමයි ඒ දන්ත 
චිකිත්සකවරියන්. ඉන් අනතුරව, 1944 වසෙර්දී ආරම්භ කළ දන්ත 
ෛවද්ය පීඨය, අද වන විට වසරකට දන්ත ෛවද්ය උපාධිධාරින්  
75 ෙදෙනක් පමණ බිහි කරනවා.  

ගරු අමාත්යතුමනි, අපට සමහර අවස්ථාවල හිෙතනවා ෙමම 
ක්ෙෂේතයට අදාළව සිටින ෛවද්යවරු පමාණවත් නැද්ද කියලා. 
ෙමොකද, අෙප් දුෂ්කර ගම්මානවල ජීවත්වන මිනිසුන් සඳහා සමහර 
ෙවලාවට දන්ත ශල්ය ෛවද්යවරෙයක්ෙග් ෙසේවාව   ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ. ඒ නිසා ඒ ගැනත් අපි අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. ෙම් 
වන විට ඔබතුමා යටෙත් දන්ත ශල්ය ෛවද්යවරුන්ෙග් ෙසේවාව, 
මහ ෙරෝහල්, මූලික ෙරෝහල්, දිස්තික් ෙරෝහල් හා පාසල් දන්ත 
ෙසෞඛ්ය සායන දක්වා පැතිරිලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අද වන විට 
ජංගම දන්ත සායනයන් පවත්වන්නත් ඔබතුමා කටයුතු සූදානම් 
කර තිෙබනවා. එමඟින්, විශාල ෙමෙහයක් සිද්ධ වනවා. ගරු 
අමාත්යතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම  ඔබතුමාෙග් 
කාරුණික අවධානය කරුණු කිහිපයක් ෙකෙරහි ෙයොමු කරවන්න 
කැමැතියි. 

පළමුවැනි කාරණාව විධියට මූලික ෙරෝහල් දක්වා විෙශේෂඥ 
දන්ත ෛවද්ය ෙසේවාව, මුඛ හනුක හා විකලාංග දන්ත  ශල්ය 
ෛවද්යවරුන්ෙග් ෙසේවාව ව්යාප්ත කිරීම තුළින් නගරබදට පමණක් 

සීමා වූ ෙසේවාව ගාමීය පෙද්ශවලට ව්යාප්ත කිරීමට කටයුතු 
කරන්න කියලා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු අමාත්යතුමාෙගන් 
ඉල්ලා සිටිනවා. ෙම් තුළින් අපට මුල් අවධිෙය්දීම මුඛ පිළිකා 
තත්ත්වයන් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. එතෙකොට අපට ෙසෞඛ්යය 
ෙවනුෙවන් ෙවන් කරන මුදල් පමාණය අඩු කරෙගන, සිදු වන 
මරණ සංඛ්යාව අඩු කරගන්න පුළුවන්.  

ගරු අමාත්යතුමනි, දැනට ෙසෞඛ්ය ෙසේවාෙව් දන්ත කාර්මික 
ශිල්පීන්ෙග් දැඩි හිඟයක් පවතිනවා. ඒ නිසා දන්ත කාර්මික 
ශිල්පීන්ෙග් අවශ්යතාව සපුරා ගැනීම සඳහා ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය 
යටෙත් පුහුණු කිරීම ආරම්භ කරන්න කියලා ෙදවැනි කාරණාව 
විධියට මා ගරු අමාත්යතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවන්න 
කැමැතියි. ෙමොකද, උසස් ෙපළ හදාරපු ළමයින් MLTsලා විධියට 
බඳවා ගන්නවා වාෙග් ෙම් සඳහාත් ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශය 
යටෙත් ගරු අමාත්යතුමා ඒක ගැසට් කරලා, ඉල්ලුම් පත කැඳවලා 
පුහුණුවීම් කටයුතු වැඩි කරන ෙලසත් මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් 
කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ලංකාෙව් ෙසෞඛ්ය දර්ශකය 
ගැන කථා කළාම අපි ෙලෝකයත් එක්ක ෙබොෙහොම ඉදිරිෙයන් 
ඉන්නවා. ඒ ගැන අපට ආඩම්බර ෙවන්න පුළුවන්. ගරු 
අමාත්යතුමනි, ඒ වාෙග්ම දන්ත ෙසෞඛ්යය ගැනත් ආඩම්බර 
ෙවන්න පුළුවන් වන විධියට ෙම් දර්ශක දියුණු කරන එක අෙප් 
කාර්ය භාරයක්. ඔබතුමා අමාත්ය ධූරය දරන, ඔබතුමා 
නායකත්වය ෙදන අමාත්යාංශය යටෙත් ඒ සඳහා කටයුතු කිරීමට 
දැන් ෙහොඳම අවස්ථාවක් උදා ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි ඒ 
පිළිබඳවත් අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. අපි දන්නවා, ෙම් 
සඳහා පාථමිකම අවධිය ෙසෞඛ්ය ෛවද්ය නිලධාරි කාර්යාල බව. 
ඒ හරහා සපයන ෙසේවාවන්වලට පධාන අංගයක් ෙලස පජා දන්ත 
ෙසේවාව ඇතුළත් කරන ෙලසත් මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ වාෙග්ම, ෙම් සඳහා 
ඔබතුමාට මානව හා ෙභෞතික සම්පත් ලබා ෙදන ෙලසත් ඉතාමත් 
ෙගෞරවෙයන් රජෙයන් ඉල්ලා සිටින ගමන් ෛවද්ය සැපයීම් සිදු 
කිරීෙම්දී දන්ත ෛවද්ය ෙසේවාවන්වලට අවශ්ය ෙබෙහත් දව්ය 
ෙබදා හැරීෙම් ගැටලුව නිරාකරණය කර එම කාර්යය ඉටු කරන 
ඖෂධෙව්දීන්ට ෙම් පිළිබඳව පුහුණුව ලබාදීමත් කළ යුතුයි කියලා 
මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙයෝජනා කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, BDS උපාධියක් දරන අමාත්යවරෙයක් ෙසෞඛ්ය 
අමාත්ය ධුරය ෙහොබවන අවස්ථාෙව්දී අෙප් දන්ත ෛවද්ය 
ක්ෙෂේතයට මහඟු ෙසේවාවක් කරන්නට අපට ෙලොකු අවස්ථාවක් 
ලැබී තිෙබනවා. ඒ නිසා, අද දින සාකච්ඡා කළ පරිදි ෙම් 
සීමාවාසික කාලසීමාව ඉක්මනින්ම ෙම් දන්ත ෛවද්යවරුන්ට 
ලබා ෙදන ෙලස මම ඔබතුමාෙගන් ඉතා ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා 
සිටිනවා.   

 
[අ.භා. 4.47] 
 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நவின் திஸாநாயக்க - ெப ந்ேதாட்டக் 
ைகத்ெதாழில் அைமச்சர் ) 
(The Hon. Navin Dissanayake - Minister of  Plantation 
Industries) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දන්ත ෛවද්ය උපාධිධාරින්ට 

සීමාවාසික පුහුණුව ලබා ගැනීම සඳහා (105 වන අධිකාරය වූ) 
ෛවද්ය ආඥාපනත සංෙශෝධනය කිරීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පත 
සම්බන්ධව වචන ස්වල්පයක් කථා කිරීමට අවස්ථාව ලබාදීම  
ගැන මාෙග් ස්තුතිය පකාශ කරනවා. අෙප් ගරු ඇමතිතුමාෙග් අත් 
දැකීම් අනුවත්, එතුමාෙග් තිෙබන පරිපූර්ණ ෙද්ශපාලන බුද්ධිය 
අනුවත්, විශාල අඩු පාඩුවක් වශෙයන් තිබුණු ෙම් හිඩැස පිරවීමට 
එතුමා අද කියා කර තිෙබනවා. අපි දන්නවා, ෛවද්යවරෙයක් 
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වීමට ෙපර Hippocratic Oath එක ගන්න අවශ්ය බව. ඒෙකන් 
සඳහන් ෙවන්ෙන්, ෛවද්යවරෙයකුෙග් උපරිම මානසික ශක්තිය, 
දැනුම, කරුණාව, දයාව ෙරෝගියාට ලබා ෙදන බවයි. නමුත්, ෙම් 
ගැන අප අලුතින් හිතන්න අවශ්යයි. මක් නිසාද, අද තිෙබන ෙම් 
වාණිජ ෙලෝකය නිසා - commercialization of society නිසා - 
ඇත්ත වශෙයන්ම මුදල් පිටුපස්ෙසේ හඹා යන පිළිෙවතක් අපි 
දකිනවා. ෛවද්ය වෘත්තිෙය් පමණක් ෙනොෙවයි, සෑම වෘත්තියකම 
අපි ඒක දකිනවා. ඒ වෘත්තීයෙව්දීන්ට තිෙබන මූලික ෙද් තමයි 
තමාෙග් ෙසේවාදායකයාට උපරිම ෙසේවය ලබාදීම. මුදලට 
 ෙනොෙවයි. නමුත්, තමාෙග් හදවතින්, කරුණාෙවන්, ෛමතිෙයන් 
එම ෙසේවාදායකයාට, -ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙරෝගියාට- ෙසේවය ලබා 
දීම ගැන යම්කිසි පශ්න ඇතිවී තිෙබනවා. මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
දත්ත ටිකක් ඉදිරිපත් කරන්න කැමැතියි. During internship 
period, the interns sharpen their communication and clinical 
skills. ඒක ඉතාමත්ම අවශ්යයි. අපි දන්නවා, ඒ කාල පරිච්ෙඡ්දය 
තුළ තමාෙග් සන්නිෙව්දන කමෙව්දය ඉතා මත් අවශ්ය බව. 
Theoretical knowledge එක පමණක් ෙනොෙවයි, ෙරෝගියා හා 
ෛවද්යවරයා අතර තිෙබන සම්බන්ධය - සන්නිෙව්දන කමෙව්දය 
- වැඩිදියුණු කර ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද, PR එක ෙකොෙහොමද කියන 
ෙම් ඔක්ෙකොම  internship period  එෙක්දී තමයි කර ගන්ෙන්. ඒ 
ෙද් සම්පූර්ණ වන්ෙන් නැත්නම් එතැන විශාල අඩුපාඩුවක් සිදු 
වනවා. අද දින සිට ඒ අඩුපාඩුව තුරන් වන බව ඉතා  පැහැදිලියි. 
This requires time, patience and commitment, which are 
important ingredients for perfection in practice. ඉතා තරුණ 
dentistsලාට ෙව්ලාව, කැපවීම - commitment  - යන සියලු 
ෙදයක්ම අවශ්යයි. එෙහම ෙනොවුෙණොත් වෘත්තීය වශෙයන් 
ඉදිරි යට යන්ෙන් නැහැ. Looking at the medical practice today, 
there are many concerns. Medicine was seen as one of the 
noblest professions that one can undertake. Are we living up 
this standard? ඇත්ත වශෙයන්ම අපි ඒ ගැන නැවතත් සිතා 
බැලිය යුතුයි.  අෙප්  ඇමතිතුමා වෘත්තීයෙව්දියකු හා ෛවද්යවරයකු 
වශෙයන් කටයුතු කරනවා. එදා එතුමා ෛවද්යවරයකු වුණු දවසයි, 
අද දවස ගැනයි  කල්පනා කරලා බැලිය යුතුයි.  හදවතට තට්ටු 
කරලා ඇසිය යුතුයි, එදා හිටපු ෛවද්යවරුන්ෙගන් සිදු වුණු ෙසේවය 
අද ෛවද්යවරුන්ෙගන් ෙරෝගීන්ට සිදු වනවාද නැද්ද කියලා. 

 Sri Lanka invests in free education for all school-going 
children and then, it extends to providing free education for 
all medical and dental students. How many countries 
globally do this? Only a handful. Students in some countries 
have to take a loan and then pay off once they start earning. 
Is this appreciated by our students? This is seen as a right,  
not as a privilege.   

අෙප් රට සම්පූර්ණෙයන්ම ෙනොමිෙල් අධ්යාපනය ලබා ෙදන 
රටක්. චීනෙය් වුණත් විශ්වවිද්යාලයට යන දරුවන් ණය - loans - 
ගන්නවා. ණයක් අරෙගන වෘත්තීය පටන් ගත්තාට පස්ෙසේ ඒ ණය 
ෙගවනවා. නමුත් අෙප් රෙට් එෙහම ෙනොෙවයි, සම්පූර්ණෙයන්ම 
ෙනොමිෙල් තමයි අධ්යාපනයයි, ෙසෞඛ්යයයි ලබා ෙදන්ෙන්.  

In addition to the free undergraduate training, there is a 
foreign placement also organized through the Foreign 
Placement Coordinating Centre - FPCC -  of the Government 
of Sri Lanka. The objective is,  arranging foreign placements 
for specialists, non-specialist medical officers and 
postgraduate trainees as well as guaranteeing their returns 
after completing their foreign training. ඒ විධියට අෙප් රෙට් 
හැම ෛවද්යවරෙයකුටම trainingවලට පිට රට placement ලබා 
ගන්න පුළුවන්.  It will be interesting to note the total number 
of specialists trained to date. According to the  data available 
from 1980 to 2009, a total of 1,915 specialists were trained 
and the Board certified as consultants.  Specialistsලා 

1,915කට, 2,000කට ආසන්න පමාණයක් 1980 සිට 2009 
වනතුරු ලංකාණ්ඩුෙව් මුදල්වලින් train කරලා තිෙබනවා. Out of 
the above, 215 postgraduate trainees have not returned after 
foreign training or have left the country. ඒ කියන්ෙන්, දළ 
වශෙයන් සියයට 11.2ක් ඒ training එක අ රෙගන තමාෙග් 
යුතුකම පැහැර හැරලා තිෙබනවා; ඔවුන් ආපසු ලංකාවට ඇවිල්ලා 
නැහැ. ඇත්ත වශෙයන්ම අෙප් ලංකාෙව් ඉන්න පුරවැසියන් තමයි 
ඒ අයෙග් පුහුණුවට ෙගවන්ෙන්. ෙවන කවුරුවත් ෙනොෙවයි. ෙම් 
විධියට පිට රට යන අයට bond එකක් ෙදන්න තිෙබනවා. 
Guarantorsලා ෙදෙදෙනකු ඉන්නවා. ඒෙගොල්ලන් ආෙව් නැත්නම් 
ආපසු bond එක ගන්නවා. The total bond value of the 
specialists who have left without completion of the bond 
period was approximately රුපියල් මිලියන 215,475,884.76ක්; 
it is close US Dollars two million. බලන්න, ෙම් නිසා රටට 
ෙවන අවාසිය. මා දන්ෙන් නැහැ, අෙනක් රටවලත් ෙම ෙහම bond 
එක පැහැර හැරලා යනවා ඇති.  මනුෂ්යයන් කිව්වාම හැම 
මනුෂ්යයාම එකයි. ෙමොනවා වුණත් තමන්ෙග් ආශා සපුරාගන්න 
තමයි හදන්ෙන්. නමුත් ෙම්ක රටට විශාල පාඩුවක්.  

Among those who have left before completion of the 
bond period,  148 persons - 68.8 per cent- have settled or 
started settling the bond. Further, 67 - 3.4 per cent - of the 
total trained will be liable via legal action for the 
outstanding value of the bond. 

Doctors are striking for very small issues. ෙම් ගැනත් අපි 
කථා කළ යුතුයි. විෙශේෂෙයන්ම ෛවද්ය වෘත්තිය ඉතාම වැදගත් 
වෘත්තියක්. අපට ෙහොඳ ෙසෞඛ්ය ඇමති ෙකෙනක්  ඉන්නවා. 
සාකච්ඡා මාර්ගෙයන්, සම්මුතිෙයන්  එතුමාත් එක්ක ෙම් පශ්න 
කථා කරලා විසඳා ගන්න පුළුවන්. නමුත් ෙම් දිහා ෙද්ශපාලන 
ෙකෝණෙයන් බලනවා ඇති.  ෙනොෙයකුත් සාධක මත ෙම් පශ්න 
දිහා බලනවා ඇති. නමුත් හැම එකටම strike කරන්න අවශ්යද? 
මා නම් හිතන හැටියට ඒ අය මීට වඩා සංෙව්දී ෙවන්න ඕනෑ.  

දැන් සමාජය ෙගොඩක් ෙවනස් ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. දැන් 
සංකීර්ණ, global සමාජයක් තිෙබන්ෙන්.  ඇත්ත වශෙයන්ම අෙප් 
රට දැන් මධ්යම පාන්තික රටක්. It is a secondary income 
country. අපි පහළ මට්ටෙම් ෙනොෙවයි දැන් ඉන්ෙන්. එම නිසා අපි 
කලින් විධියටම, පාථමික මට්ටමින් හිතන්නත් අවශ්ය නැහැ. ෙම් 
පශ්න ගැන ෙපොඩ්ඩක් උසස් ෙලස හිතන්න අවශ්යයි. ෙමොකද, 
අන්තිෙම්දී ෙම් සියලු පශ්නවලින්ම දුක් විඳින්ෙන් ෙරෝගියා. අපි ඒ 
බව දැක්කා; අදත් දකිනවා. අෙප් රජය ඉතාම සංෙව්දී රජයක්. අපි 
ඒ සියලු  පශ්නවලට නම්යශීලි ෙවනවා; ඇහුම්කන් ෙදනවා. 
නමුත්, අෙප් පතිපත්ති  රාමුව තුළ අපි ඉතාම සෘජුව ඉන්නවා. අපි 
දුන්න ඒ ෙපොෙරොන්දු, ඒ වාෙග්ම අෙප් ෙද්ශපාලන දර්ශනය අපි 
කිසිෙසේත්ම compromise කරන්ෙන් නැහැ. අපි එය දිගටම ෙගන 
යනවා.  

අෙප් ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න මැතිතුමා ෙම් පශ්න ගැන 
ෙහොඳින් දන්න, අත්දැකීම් තිෙබන අමාත්යවරෙයක්. අපි එතුමාට 
සුබ පතනවා. අනාගතෙය්ත් එතුමාට ෙහොඳ තීරණ ගන්න 
ලැෙබ්වා!යි කියා පාර්ථනා කරනවා. එතුමා ෙසේනක බිබිෙල් ඖෂධ 
පතිපත්තිය ෙවනුෙවන් ඉතාම දක්ෂ ෙලස, ෙකොන්ද ෙකළින් 
තියාෙගන කටයුතු කරලා, අෙනක් ඇමතිවරුන්ට කරන්න බැරි 
වුණු ෙදයක් කළා. ඒ සියලු කටයුතු ෙවනුෙවන් එතුමාට 
ස්තුතිවන්ත වන අතර, ෙමවැනි පගතිශීලි අදහස්, ෙකටුම්පත් 
ඉදිරිපත් කරලා ෛවද්ය ක්ෙෂේතයට  මීට වඩා පගතිශීලි ෙසේවයක් 
කිරීමට එතුමාට ශක්තිය, ෛධර්යය ලැෙබ්වා!යි කියා පාර්ථනා 
කරමින්, මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  

ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
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[4.56 p.m.] 
 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 

Thank you very much, Hon. Presiding Member, for 
giving me this opportunity to speak on this most 
important Medical (Amendment) Bill, which deals 
especially with the dental area. As the Hon. Minister is 
aware, we have to concentrate not only on the adults, but 
also on the school children. I am very happy, indeed, that 
the Hon. Minister has brought in this Bill.  There are so 
many sections that come under his Ministry which he has 
been improving, through which people get far-reaching 
benefits. I am sure that not only the adults of this country, 
but even the school children and  most importantly, the 
poor children, will benefit by this.  

I must really thank  the Hon. Minister because for the 
last one year or so whatever allocations made by his 
Ministry have been reaching almost all the remote 
hospitals  around the country. Normally what happens is, 
funds reach only the important cities while the other cities 
and towns get neglected. I have already spoken to the 
Hon. Minister and he has promised to visit  my area, 
Puttalam, one day. Even though he has still not visited us, 
whatever we are to receive, in all aspects, we have been 
receiving. So, on behalf of the people of Puttalam, Hon. 
Minister, I must really thank you.  

 Hon. Minister, there is another matter which I would 
like to mention. It is  about the  iodine requirement in 
individuals. There is a section  which deals  with this 
under your Ministry. As a salt producer having a salt 
manufacturing company in Puttalam, I would like to 
mention that manufacturing of proper iodized salt should 
be regularized. Hon. Minister, elimination of IDD comes 
under your Ministry. The required content of iodine can 
be given to individuals through salt.  

There are big companies in Hambantota, Palaviya and 
Puttalam which manufacture salt according to the rules 
and regulations of the Ministry. We have been supplying 
properly washed, properly iodized salt to the market. 
Unfortunately, there are people who do not produce 
proper salt. Due to these products, properly iodized salt 
does not reach the people because the price is entirely 
different. It is necessary that the PHIs keep on inspecting 
salt production. Unfortunately, this is not done properly. 
Therefore, I kindly urge you to look into this and do the 
needful.  If not, the people who produce the iodized salt 
will not survive in this trade.  You are giving us all the 
assistance: Ministries are helping us; you are giving us 
machineries; PHIs visit us. But, unfortunately, when the 
low standard salt goes to the market, we will lose the 
market due to the price factor, and your target is not met. 
For the last four to five years, even though I was not in 
Parliament, I have been raising this matter. But it has not 

been solved up to date. In fact, I can give you more 
details on this so that you can take necessary steps and 
ensure that properly iodized salt reaches the people.  

Sir, the kidney problem is raising its head in our area.  
In Kalpitiya, about 16,000 acres of land is cultivated 
using chemicals. So, we have the kidney problems in 
Puttlam. I must thank you, Hon. Minister, that you have 
already given a dialysis machine to the Nikaweratiya 
Hospital and now we are able to send our patients there. 
Since chemicals are used in Kalpitiya on a large scale, it 
will be better if we can have a few more dialysis 
machines, because the number of kidney patients in 
Puttalam is increasing. So, I hope you will consider this 
matter and help us in future.  

There is another important point I want to bring to 
your notice, Hon. Minister. When I visited the Lanka 
Hospitals some time back, I understood that at least 50 to 
75 Maldivians come weekly from the Maldives for 
medical treatment and that each person brings at least US 
Dollars 2,000. When I had a discussion with them, I 
understood that they were not satisfied at all.  They said 
that prices are high; everything is so expensive. We 
should not lose them. They can go to India, but they 
prefer to come to Sri Lanka because it is easy for them 
and they know the ins and outs of Sri Lanka. So, I think 
we should not lose this market because we lose foreign 
exchange also. I think I informed you of this earlier too. 
You have already taken some control over the private 
hospitals. I hope you will consider this and bring this also 
under control.  

Further, Hon. Minister, I must thank you, because you 
are making arrangements to upgrade the Kalpitiya 
Hospital, which caters almost to 40,000 - 50,000 people. 
In fact, I have informed you that in the Puttalam Hospital, 
only 50 per cent of the cadre requirement of doctors, 
nurses and minor staff is available. This is what happens 
there. I must say that you have been appointing nurses 
properly. Unfortunately, they serve only for a short 
period in our area - it is a difficult area - and somehow go 
to Kurunegala. When I was the Health Minister of the 
Provincial Council also I faced this problem. Today also, 
we are facing this problem. The other problem that we 
are facing is the lack of minor staff in all the hospitals in 
the Puttalam District. What happens is, people from the 
Kurunegala District are posted to the Puttalam District 
and somehow they go back within a few months. 

I do not know how they are doing it. Sometimes 
minor staff is not available there in the hospitals even to 
transfer patients in the night. Therefore, please make 
arrangements to see that minor staff is appointed from 
that particular district. It has not been done properly. We 
know that. I remember that this has been going on for a 
long period. Now, the present situation is, the Provincial 
Council has recruited about 200 persons and we have 
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refused to appoint them to Puttalam. So, they are idling in 
Kurunegala.  Therefore, the good decisions that you have 
taken are nullified because of problems like this.                                                                                                                                           

The other factor is, as you are aware, only 50 per cent 
of doctors are available in the hospitals in Puttalam. 
Sometimes the OPD goes on till 2 o’clock or 3 o’clock in 
the afternoon and the patients have to wait for a long time 
due to lack of doctors and MLTs. These are the problems 
that are there. I must really thank you for making 
arrangements for urine and blood tests to be done at the 
hospitals. This is a very good move because what has 
been happening was that every medical test had to be 
done at private laboratories. It does not happen today. The 
patients had to go out for every medical test. Even though 
free medication is given by the Health Ministry, people 
had to spend a lot of money in getting those medical tests 
done. I must thank you for bringing that situation under 
control so that it helps to serve the people better.  I am 
really happy about all those measures taken to assist the 
people in the rural areas. I specially thank you for making 
arrangements to build dental units for schools. Two new 
blocks for the dental units of two schools in my area will 
be built, by which the students will be benefited.  

I would say that the correct person has come to the 
correct Ministry and as a result the Ministry is doing 
really well. As promised, I am also expecting a date from 
you to visit the Puttalam Base Hospital to resolve 
whatever problems that are there.   

Thank you, Sir.   

   
[අ.භා. 5.06] 
 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා (ෙසෞඛ්ය, 
ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன - 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health, 
Nutrition and  Indigenous Medicine)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින ෙදවන වර කියැවීම 

සඳහා  ඉදිරිපත් කරන ලද ෛවද්ය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත 
පිළිබඳ විවාදයට එක් ෙවමින් අදහස් දැක්වීම පිළිබඳව  ආණ්ඩු 
පක්ෂෙය් සහ විපක්ෂෙය් සියලුම මැති, ඇමතිතුමන්ලාට මා 
පළමුෙවන්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. අද අප ෙමම සංෙශෝධන 
ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන් දන්ත ෛවද්යවරුන් ෙලස ලංකාෙව් ලියා 
පදිංචි වීමට ෙපර එම අයට  සීමාවාසික පුහුණුවක් ලබා දීම සඳහා 
කටයුතු කරන්නයි.  ෙමවැනි ෙදයක් ලංකාෙව් තිබුෙණ් නැහැ. 
ෙපර කාලෙය් දී විෙද්ශීය දියුණු රටවල පවා  තිබුෙණ් නැහැ. පසු 
කාලයකදී විෙද්ශ රටවල ෙමවැනි සීමාවාසික පුහුණුව 
ෛවද්යවරුන්ට වාෙග්ම දන්ත ෛවද්යවරුන්ටත් ලබාදුන්නා. 
නමුත් අෙප් රෙට් ෙබොෙහෝ කාලයකට එය සිදු වුෙණ් නැහැ. ෙම් 
සඳහා අපට ෛවද්ය ආඥාපනත සංෙශෝධනය කරන්න සිදු වුණා. 
එම ආඥාපනත සංෙශෝධනය කිරීම තමයි අද පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 
සිදු වන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමහි ඉතිහාසයක් තිෙබනවා. 
මම මුලින්ම 1974 අෙගෝස්තු මාසෙය් 1වැනි දා රජෙය් දන්ත 
ෛවද්යවරෙයක් විධියට පත් වුණු ෙවලාෙව් ෙසෞඛ්ය 

අමාත්යාංශයට විශාල පණිවුඩයක් ගිහින් තිබුණා, "වාමාංශික ශිෂ්ය 
නායකෙයක් ෙප්රාෙදනි ෙය් ඉඳලා එනවා, ෙමයා ෙලොකු අරගළ 
කරන පුද්ගලෙයක්, ෙමයාව ෙකොළඹ තියාගත්ෙතොත් විශාල 
අර්බුදයක් ඇති ෙව්වි, එම නිසා ෙමයාව පිටට දමන්න" කියලා. ෙම් 
නිසා මෙග් නම ළඟ සිට පහළ දක්වා සිටි සියලුම අය දන්ත 
ආයතනයට දමන්ෙන් නැතිව පිට පළාත්වලට දැම්මා. ඒ 
අවස්ථාෙව්දී ඒ සියලුම අය එකතු ෙවලා මෙගන් උදවු ඉල්ලුවා, 
"ෙමයට විරුද්ධව සටන් කරමු, අපට යම් පුහුණුවක් ලබා ගන්න" 
කියලා. ඒ කාල ෙය්ත් අවුරුද්දක පුහුණුවක් තිබුණා. නමුත්, කිසිම 
තැනක ඒක සීමාවාසික පුහුණුවක් වශෙයන් පිළිගැනීමක් තිබුෙණ් 
නැහැ. එම නිසා අප පත්වීම් ලබාගන්ෙන් නැතිව, එතැන් සිට මාස 
තුනක් පමණ ෙම් සටන ෙගන ගියා. එෙහම කරලා, නවත්වන්න 
හදපු පුහුණුව අපි තියාගත්තා. එදා අප  එෙසේ අරගළ කරමින් එම 
පුහුණුව ඒ විධියටම තියාගත් නිසා  දිගටම දන්ත 
ෛවද්යවරුන්ටත් පුහුණුවක් ලැබුණා. නමුත්, ෛදෙවෝපගතව අද 
මම ෙම් රෙට් ෙසෞඛ්ය අමාත්යවරයා වශෙයන් පත් ෙවලා සිටිනවා.  
එම පුහුණුව සීමාවාසික පුහුණුවක් බවට පත් කරලා, ඉතිහාසෙය් 
පළමුවරට  දන්ත ෛවද්යවරුන්ටත් එම සීමාවාසික පුහුණුව 
ලබාදීෙම් හැකියාව අද මට ලැබී තිෙබනවා.   

අද ෙමම පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කළ අවස්ථා ෙව් සිටම 
ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ් පතිරණ මැතිතුමා ඇතුළු විෙශේෂෙයන්ම 
ෛවද්යවරු වශෙයන් කටයුතු කර තිෙබන අෙප් ගරු 
මන්තීතුමන්ලා ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් ෙමම විවාදෙය් දී අදහස් 
දැක්වුවා. ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ් පතිරණ මන්තීතුමා කිව්වා, මුඛ 
ෙරෝගවල වැඩි වීමක් තිෙබනවා කියලා. ඒක නිවැරදි නැහැ. 
ෙමොකද, මා ළඟ ඒ සම්බන්ධෙයන් දත්ත තිෙබනවා. 1984 වන 
ෙතක්, අවුරුදු 6 දක්වා වූ   දරුවන්ෙගන් සියයට 85කට  දත් දිරා 
යෑම තිබුණා. ඒ පමාණය 1994 වනෙකොට සියයට 78කට අඩු 
ෙවලා, 2003-2004 වනෙකොට සියයට 65කට අඩු ෙවලා 
තිෙබනවා.  

2015 වනෙකොට සියයට 50ත් - 60ත් අතර පමාණයකට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 1984දී, අවුරුදු 6 සිට 12 දක්වා වූ 
දරුවන්ෙග් දත් දිරා යෑම සියයට 60ක් ෙවලා තිබුණා. 2003-2004 
වනෙකොට ඒ පමාණය සියයට 40ක් වන ෙතක් අඩු ෙවලා 
තිෙබනවා. 2015 වනෙකොට ඒ පමාණය සියයට 30ක ට, 40කට 
පමණ අඩු ෙවලාය කියලා අපි හිතනවා.  

සංගණනයට අනුව, නීෙරෝගි විදුරු මස් තිෙබන දරුවන් පිළිබඳ 
ගත්ෙතොත් , අවුරුදු 12 දක්වා වූ දරුවන් අතරින් නිෙරෝගි විදුරු මස් 
තිෙබන දරුවන් 1984 වනෙකොට සිටිෙය් සියයට 12යි. නමුත්, 
2003-2004 වනෙකොට නීෙරෝගි විදුරු මස් තිෙබන දරුවන් සියයට 
30ක් ඉන්නවා. 2015 වනෙකොට ඒ පමාණය සියයට 40-50 අතර 
මට්ටමක තිබුණා.  

වර්තමානය වනෙකොට මුඛ පිළිකාවල වැඩි වීමක් දක්නට 
තිෙබනවා. අවුරුද්දකට මුඛ පිළිකා ෙරෝගීන් 2,500ක් පමණ අපි 
හඳුනා ගන්නවා. පිරිමින්ෙගන්  සියයට 24ක පමාණයකට  මුඛ 
පිළිකා තිෙබනවා.  කාන්තාවන් අතර එය සියයට 6ක් වනවා.  මුඛ 
පිළිකා සම්බන්ධෙයන් අප ළඟ 2010 වර්ෂෙය් වාර්තා තිෙබනවා. 
ඒ අනුව 2010 අවුරුද්ෙද් පිරිමින් 833කුත්, කාන්තාවන් 288කුත් 
මුඛ පිළිකාවලින් මිය ගිහිල්ලා තිෙබනවා. 

ඇත්තටම මුඛ පිළිකා පමාණය වැඩිවීමට ෙහේතුවක් තිෙබනවා. 
එදාට වඩා ඉතා ෙහොඳින් අද ෙම් පිළිබඳ screening එක පුළුල් 
කරලා තිෙබනවා. එම නිසා අද මුඛ පිළිකා  හඳුනා ගැනීෙම් 
පමාණය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. සමහර ෙවලාවට ඒ නිසා  මුඛ 
පිළිකා පමාණය වැඩි ෙවලා කියලායි අපි හිතන්ෙන්. ගරු 
මන්තීතුමන්ලා කියපු විධියට "බාබුල්" වැනි ෙද්වල් පූර්ව පිළිකා 
තත්ත්වයන් ඇති වීමට ෙහේතුකාරක වනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මුඛ පිළිකා ඇති වීම වැළැක්වීම සම්බන්ධෙයන් අෙප් 
කියාත්මක වැඩ පිළිෙවළවල් තිෙබනවා. සියලුම ගර්භිණී 
මාතාවන්ට මුඛ ෙසෞඛ්ය රැකවරණය අපි ලබා ෙදනවා. ගර්භිණී 
කාලෙය්දී ඔවුන්ට ඒ සඳහා අවශ්ය prevention එක අපි කරනවා. ඒ 
වාෙග්ම අවුරුදු 3ට අඩු දරුවන්ට fluoride varnish application 
එක අපි කරනවා. අවුරුදු  6-7 අතර සහ 12-13 අතර දරුවන්ට 
fissure sealant  application එක අපි කරනවා.   "චාර්වක දත 
සුරකිමු" යනුෙවන් ඒ සඳහා වැඩසටහනක් අපි ෙගන යනවා. 
පළමුෙවනි molar එක ෙබ්රා ගැනීම සඳහායි ඒ fissure sealant  
application එක අපි කරන්ෙන්.  

හැම MOH ෙකොට්ඨාසයකම වාෙග් දැනට පජා දන්ත සායන 
30කුත්, ෙයොවුන් දන්ත සායන 60කුත් අපි ආරම්භ කරලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම පාසල් දන්ත චිකිත්සක නිලධාරින් 400ක් 
දැනට රාජකාරි කරනවා. අවුරුද්දකට එවැනි නිලධාරින් 65ක් 
පුහුණුව ලබනවා. ඒ වාෙග්ම දැනට රජෙය් දන්ත ෛවද්යවරු 
1,600ක් ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම විෙශේෂඥ දන්ත ෛවද්යවරු 70ක් 
ඉන්නවා. 2017දී රැකියා බලාෙපොෙරොත්තුව සිටින දන්ත 
ෛවද්යවරුන්ට තව ෙනොෙබෝ දිනකින් අපි පත්වීම් ලබා ෙදනවා.  

තමුන්නාන්ෙසේලා කථා කළා, දන්ත කාර්මික ශිල්පීන් 
පිළිබඳවත්. අපට දන්ත කාර්මික ශිල්පීන් ඉන්ෙන් 35ක් පමණයි. 
ෙප්රාෙදනිය දන්ත ෛවද්ය පීඨෙය් වසරකට ෙමවැනි ශිල්පීන් 
5ෙදෙනකු පමණයි පුහුණු කරන්ෙන්. දැන් ඒ ෙගොල්ලන් අපිත් 
එක්ක කථා කරලා එකඟ ෙවලා තිෙබනවා, ෙම් වසෙර් සිට ඒ 
සංඛ්යාව 10 දක්වා වැඩි කරන්න. ඒ වාෙග්ම පසු ගිය කාලෙය් 
මහරගම දන්ත ආයතනෙය් ෙම් විෂය මාලාව අපි ආරම්භ කරන්න 
හැදුවා. නමුත්, ඒ විෂයයන් උගන්වන tutorsලා ෙග් අඩු පාඩුවක් 
තමයි ෙමතැන තිෙබන්ෙන්. නමුත්, අපි ෙම් වසෙර් දන්ත කාර්මික 
ශිල්පීන් 15ත්, 20ත් අතර පමාණයක් සඳහා පුහුණු කිරීෙම් 
කටයුත්ත ආරම්භ කරන්න දැන් වැඩ පිළිෙවළ ලෑස්ති කරලා 
තිෙබනවා.  

තමුන්නාන්ෙසේලා සඳහන් කළ තවත් කරුණක් තමයි ෙඩංගු 
ෙරෝගය. 2014දී   ෙඩංගු ෙරෝගීන් 48,000ක් සිටියා. 2015දී ඒ 
පමාණය 27,000ක් වන ෙතක් අපි අඩු කර ගත්තා. ඒ වාෙග්ම 
2014දී වාර්තා වුණු ෙඩංගු මරණ සංඛ්යාව 91ක්. 2015 වනෙකොට 
ඒ පමාණය 52කට අඩු වුණා; භාගයට භාගයක් අඩු වුණා. නමුත්, 
2016 අවුරුද්ෙද් ඇති වූ ගංවතුර සහ ෙද්ශගුණික විපර්යාසත් 
එක්ක රථ වාහන ඇතුළු තමන්ෙග් ෙද්පළ අහිමි ෙවලා විශාල 
ෙලස පීඩාවට පත් වුණු මිනිස්සුන්ට තමන්ෙග් ෙගවත්ෙත් තිෙබන 
වතුර එකතු වන තැන් පිළිබඳව බලා කියා ගැනීමට  තරම් 
මානසිකත්වයක් තිබුෙණ් නැහැ. ඒ වතුර ඔක්ෙකෝම ගලා ෙගන 
ගිහිල්ලා අන්තිමට ෙඩංගු ෙරෝගය පැතිෙරන්න පටන් ගත්තා. 
මැෙල්රියාව වාෙග් ෙනොෙවයි, ෙඩංගු ෙරෝගය පැතිරීම වැළැක්වීම 
ඉතාමත්ම අමාරුයි. ෙමොකද, තනිකරම මහ ජනතාව තමයි ඒකට 
මූලිකත්වය ගන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ෙඩංගු මදුරුවා අපිරිසිදු වතුෙර් 
බිත්තර දමන්ෙන් නැහැ. කුණු වතුර තිෙබන කානුවල; අපිරිසිදු 
ජලය තිෙබන තැන්වල ෙනොෙවයි, පිරිසිදු ජලය තිෙබන තැන්වලයි 
ෙඩංගු මදුරුවා බිත්තර දමන්ෙන්.  

ඒ නිසා වත්ෙත් තිෙබන ෙකොළයක එකතු වන වතුර ටිෙක් 
වුණත් හැෙදන්න පුළුවන්. පිජ් එක යට තිෙබන වතුර එකතු වන 
ස්ථානෙය්ත් ෙඩංගු මදුරුවන් හැෙදන්න පුළුවන්. පසු ගිය කාලෙය්, 
දැනට අවුරුදු පහකට විතර ෙපර අෙප් ර ෙට් හිටපු ෙනෝර්ෙව්ජියානු 
තානාපතිවරයාට ෙඩංගු ෙරෝගය හැදුණා. ඒ හැදුෙණ් ෙගදර 
ඇතුෙළේ ''වාස්'' එෙක් තිබුණ වතුරවල හිටපු ෙඩංගු මදුරුවන්ෙගන්. 
එෙහම නැතිව වත්ෙත් කිසිම තැනක වතුර තිබුෙණ් නැහැ. ''වාස්'' 
එෙක් තමයි තිබුෙණ්. ෙකොච්චර කිව්වත් ෙම් වාෙග් ෙද්වල් අදත් 
කරනවා. ජනතාව ෙග් ඇතුෙළේ ''වාස්'' එෙක් වතුර තියා ෙගන 

ඉන්නවා. මල් ෙපෝච්චියට ටිකක් වැඩිපුර පිෙරන්න වතුර දමනවා. 
ෙම් වාෙග් ෙනොෙයකුත් තැන්වල ෙඩංගු මදුරුවන් හැෙදනවා. වැහි 
පීලිවල තිෙබන වතුරවල හැෙදනවා. ෙපොල් ෙකෝම්බයක් 
තිබුෙණොත් ඒක ඇතුෙළේ එකතු වන වතුරවල හැෙදනවා. වැස්ස 
කාලයට ගස්වල ෙකොළවල වතුර ටිකක් එකතු වුෙණොත් ඒ 
වතුරවලත්  හැෙදනවා.   

වැඩිෙයන්ම ෙම් මදුරුවන් ජනනය වන්ෙන් අෙප් ඉදි කිරීම් 
කටයුතු සිදුවන ස්ථානවලයි. ඉදි කිරීම් සිදු කරන ස්ථානවල ෙඩංගු 
මදුරුවන් හැෙදනවා. ඒ නිසා තමයි මම ඒවාට දඩ මුදල් වැඩි 
කෙළේ. විෙශේෂෙයන්ම වාණිජ ව්යාපාරවලට රුපියල් 5,000 ඉඳලා 
රුපියල් 25,000 දක්වා දඩ මුදල වැඩි කර තිෙබනවා. ඒ එක්කම 
අපි ඒ පනත ෙවනස් කරලා, ඒ ගැසට් නිෙව්දනයත් ෙවනස් කළා.  
කිසිම පරිශයකට ඇතුළුවීමට අෙප් මහජන ෙසෞඛ්ය 
පරීක්ෂකවරුන්ට බලයක් තිබුෙණ් නැහැ.  ඒ ගැසට් පතෙයන් මම 
බලය ලබා ගත්තා, ඒ හැම ෙකනකුටම ඕනෑම පරිශයකට ඇතුළු 
ෙවන්න පුළුවන් වන ආකාරයට.  ඒවා පරීක්ෂා කරන්නට 
කාෙග්වත් අවසරයක් අවශ්ය නැහැ. නිවසකට විතරයි ඇතුළු 
ෙවන්න අවසර ලබා ගන්න තිෙබන්ෙන්.  

අද ලංකාෙව් ෙඩංගු ෙරෝගය බහුලව තිෙබන්ෙන් බස්නාහිර, 
දකුණ සහ කල්මුෙණ් වැනි පෙද්ශවලයි. ඒ පෙද්ශ සඳහා 
සම්පූර්ණ වැඩ පිළිෙවළක් දැන් තිෙබනවා. ඒවා 
තමුන්නාන්ෙසේලාට පුවත්පත්වලින් ෙපෙනනවා ඇති.  විශාල 
සංඛ්යාවක් අත් අඩංගුවට අර ෙගන අධිකරණයට ෙයොමු කරලා 
තිෙබන බවට දිනපතා පුවත්පත්වල වාර්තා තිෙබනවා. ඒ විධියට 
සෑෙහන වැඩ පිළිෙවළක් යනවා.  නමුත් ෙඩංගු ෙරෝගය පැතිරීම 
වළක්වන්න ඉතාම අමාරු ෙවනවා.   2016 වසෙර්දී  2014 වසරට 
වඩා ඉහළ මට්ටමකට, 50,000ක් පමණ වන ෙතක් ෙඩංගු ෙරෝගීන් 
වැඩි වුණා. නමුත් මරණ සංඛ්යාව 2014 තරම් තත්ත්වයකට පත් 
වුෙණ් නැහැ.  

තමුන්නාන්ෙසේලා කථා කළා intensivistsලා හදන එක ගැන. 
විෙශේෂ දැඩි සත්කාර ඒකකවල ඉන්න ෙරෝගීන්ව රැක බලා ගැනීම 
දැනට සිදු වන්ෙන් නිර්වින්දන විෙශේෂඥ ෛවද්යවරුන් විසින්; 
anaesthetistsලා විසින්. නමුත් ඒ අය පරීක්ෂණ කරනවා මිසක් 
ඔවුන් ඒ පිළිබඳව විෙශේෂ පුහුණුවක් ලබලා නැහැ. ඔවුන් 
නිර්වින්දනය කිරීමට පුහුණුව ලැබුවා මිසක් එවැනි ෙරෝගීන් බලා 
කියා ගැනීෙම් පුහුණුවක් ලබා ෙගන නැහැ. ඒක "critical care" 
කියලා ෙවනම එකක්. ඒක පිරටවල ෙවනමම විෙශේෂඥ  ෙසේවයක් 
විධියට දැන් පිළිෙගන තිෙබනවා. ඒ නිසා පසු ගිය කාලෙය් ඔවුන් 
college  එකක් හදලා මටත් ආරාධනා කළා. ඒ අනුව අපි ෙම්  
"critical care" කියන unit එක හදන්න  ආරම්භ කළා. එතැන 
"intensivists"කියලා anaesthetistsලාෙගන්ම ආපු විෙශේෂඥ 
ෛවද්යවරුන්ෙග් කණ්ඩායමක් ෙවනමම subspecialty එකක්  
විධියට, critical care සඳහා ෙවනමම පුහුණු කරනවා,  දැඩි 
සත්කාර ඒකක කළමනාකරණය කරන්ෙන් - manage කරන්ෙන් 
- ෙකොෙහොමද කියලා. ඒක ෙවනම පුහුණුවක්.  

ෙම් වන විට මම පශ්චාත් උපාධි ආයතනය - PGIM එක- 
එක්කත් ෙම් ගැන කථා කළා. ඒෙගොල්ෙලොත් ඒක පිළිගත්තා. 
ෙම්කට නිර්වින්ධන විෙශේෂඥ ෛවද්යවරුන්ෙග්  විශාල විෙරෝධතා 
තිබුණා. නමුත් ඒ අයත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා දැන් ෙකොෙහොම 
හරි   ඒ කියාපටිපාටිය  අපි ආරම්භ කළා. ඒ වාෙග් intensive care 
units 80ක් ෙම් රෙට් තිෙබනවා. එයින් 40කට අවශ්ය 
intensivistsලාව අපි ෙම් වන විට පුහුණු කර තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම දැනට විෙද්ශගතව 11ක් පුහුණු ෙවනවා. තව 10ක් දැනට 
ෙම් රෙට් පුහුණුවීම් ලබනවා. විෙශේෂඥ ෛවද්යවරුම 3ක් 
ඉන්නවා. පළමුෙවන් අපි ෙදන්ෙන් Diploma  එකක්. ඊට පස්ෙසේ 
තමයි MD එක, පශ්චාත් උපාධිය ෙදන්ෙන්. එවැනි විෙශේෂඥ 
ෛවද්යවරු 3 ෙදෙනක් දැනටමත් බිහි ෙවලා තිෙබනවා. දැන් ඒ 
අය ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ඉතා ෙහොඳින් කර ෙගන යනවා.  
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අෙප් පජා ෙසෞඛ්ය විෙශේෂඥවරු Community Medicineවල 
Community Physiciansලා කියන කට්ටිය ස්ථාන මාරු කිරීම 
ගැන  ගරු සුදර්ශනී පනාන්දුපුල්ෙල් මැතිනිය කථා කළා. අෙප් 
අමාත්යාංශෙය් තිබුණු වැරදි නිසා ඒ අය ෙනොෙයක් ස්ථානවලට 
මාරු කළා. තමන් ලැබූ  විෙශේෂඥ පුහුණුවට අනුව ෙනොව ඒ අය 
ෙවනත් ස්ථානවලට මාරු කර තිබුණා. ඒ ගැන හරි වැඩ 
පිළිෙවළක් තිබුෙණ් නැහැ. නමුත් එවැනි ස්ථාන මාරුවීම් සිදු 
ෙනොකරන්නට අද අපි විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළක් ලැහැස්ති කර 
තිෙබනවා.      

ඒ ෙදෙගොල්ලන් -පරිපාලක විෙශේෂඥ ෛවද්යවරුනුත්, පජා 
ෙසෞඛ්ය විෙශේෂඥ ෛවද්යවරුනුත්- අතර ගැටීමක් තිබුණා. දැන් 
ඒවාත් සමථයකට පත් කරලා, දැනට කැබිනට් මණ්ඩලයට 
කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. මා හිතන හැටියට 
ඊළඟ කැබිනට් මණ්ඩලෙය්දී එය සම්මත කළාම ෙම් පශ්නය 
විස ෙඳනවා. ඊට පස්ෙසේ ස්ථාන මාරු පටිපාටිය අපි හදනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. තමුන්නාන්ෙසේලා  SAITM එක ගැන 
කථා කළා. මා හිතන හැටියට සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය 
SAITM එක ගැන ඉතා ෙහොඳ විගහයක් කළා. ඇත්තටම එක 
අවුරුද්දකට එක්ලක්ෂ ගණනක් දරුවන් ෛවද්ය විද්යා ක්ෙෂේතයට 
සුදුසුකම් ලබනවා. නමුත් අපට ඉතාමත් සුළු පමාණයයි ෛවද්ය 
පීඨවලට ගන්න පුළුවන් වන්ෙන්. තවත් ෙබොෙහෝ පමාණයක් 
විෙද්ශගත ෙවනවා. විෙද්ශගත වන ෛවද්ය ශිෂ්යයකු ඒ 
පාඨමාලාවට අවුරුද්දකට වියදම් කරන පමාණයම තමයි, අපි 
ෙප්රාෙදනිය ෛවද්ය පීඨයට වියදම් කරන පමාණයත්. විෙද්ශගත 
වන දරුවන්ට ෙම් රෙට් ෙපෞද්ගලිකව ෙහෝ අධ්යාපනය ලබා 
ෙදන්න පුළුවන් නම් ෙහොඳයි. දැන් ෙම් ෙගොල්ෙලෝ කියන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? ෙම් ෙගොල්ෙලෝ ෙම්කට විරුද්ධයි. ෛවද්ය විද්යාව 
හැදෑරීමට කැමැති ඉතිරි ශිෂ්යයන් සඳහා විශ්වවිද්යාලවල ඉඩ 
නැත්නම් ෙමොකද කරන්ෙන් කියා මා අහනවා.  

දැන් අෙප් රජය කුලියාපිටිෙය්ත් අලුතින් ෛවද්ය පීඨයක් 
හදනවා. අපි ෙම් වතාෙව් රුහුණු ෛවද්ය පීඨයට තවත් 
ෙගොඩනැඟිල්ලක් ලබා දුන්නා. එතෙකොට එක batch එකකට 
130ක් ඉන්න ෛවද්ය ශිෂ්ය සංඛ්යාව 300 දක්වා වැඩි කරන්න 
පුළුවන්. නමුත් ෙකොච්චර කළත් ෙම් තිෙබන ඉල්ලුමට කිට්ටු 
ෙවන්නවත් අපට බැහැ. ඒෙකන් සියයට 10ක්වත් අපට සාක්ෂාත් 
කර ගන්නට බැහැ. ඒ නිසා නිකම් අසත්ය කථා කියලා වැඩක් 
නැහැ. ෛවද්ය පීඨයක් හදන එක කලා පීඨයක් හදනවා වාෙග් 
ෙද්ශන ශාලා හදලා බැහැ. අපි ෛවද්ය පීඨවල වැඩ කරපු නිසා ඒ 
ගැන දන්නවා. මළ මිනිෙය් ඉඳලා සියලු ෙද්වල් එකතු කරන්න 
ඕනෑ. ෙම්ක විශාල පශ්නයක්. අද, ඉස්සර වාෙග් මළ මිනී -
cadavers- හම්බ ෙවන්ෙන්ත් නැහැ. Anatomy Block එෙක් ඉඳලා 
අන්තිමට තිෙබන Medicine, Surgery, Pharmacology  වන 
කල්ම ඔක්ෙකොම faculties හදන්නට ඕනෑ. ඒවාට අවශ්ය අය 
ඕනෑ. ෙම්ක කරන්නට බැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙගොල්ෙලෝ කථා 
කරන්ෙන් නිදහස් අධ්යාපනය ගැනයි. මා අහනවා, නිදහස් 
අධ්යාපනෙය් පළමුවන නිදහස ෙමොකක්ද කියලා. පළමුවන නිදහස 
තමයි, දරුවන්ට අධ්යාපනය ලැබීමට තිෙබන අයිතිය; අධ්යාපනය 
ලැබීමට තිෙබන නිදහස. ඒක තමයි පළමුවන නිදහස. පළමුවන 
නිදහස කියන්ෙන්, අධ්යාපනය ලැබීමට තමන්ට අයිතියක් 
තිෙබන්නට ඕනෑය කියන එකයි. ඒ අයිතිය අපට ලබා ෙදන්නට 
බැහැයි ලු. එෙහම නම් නිදහස් අධ්යාපනය කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? 
නිදහස් අධ්යාපනෙය් ෙදවන නිදහස තමයි, දරුවන්ට ඒ ෛවද්ය 
අධ්යාපනය ෙනොමිලෙය් ලබා දීම. ඒක ෙදවන කාරණාවයි. ෙම් 
ෙගොල්ෙලෝ එල්ලිලා තිෙබන්ෙන් ෙනොමිලෙය් අධ්යාපනය ලබා 
දීෙම් කාරණෙය්යි. ෙම් ෙගොල්ෙලෝ ෙදවන ඉල්ලීෙම් එල්ලිලා 
පළමුවන -මූලික- ඉල්ලීමට විරුද්ධව කථා කරනවා.  

දැන් ෙම් ෙගොල්ෙලෝ කියනවා, එදා 1980 - 1988දී ෙම් වාෙග්ම 
උතුරු ෙකොළඹ ෛවද්ය පීඨෙය් සටන ආවාම මා නායකත්වය 
දුන්නාය කියලා. ඔව්, ඒ සටනට නායකත්වය දුන්ෙන් මමයි. මා 
තමයි එදා කැඳවුම්කරු වශෙයන් සිටිෙය්. ඒකාබද්ධ ව්යාපාරෙය් 
කැඳවුම්කරු වශෙයන් තමයි මා එදා කියා කෙළේ. එදා ෛවද්ය 
සංගමෙය් ඉඳලා ෙරෝහල් කම්කරුවා දක්වා එකම ඒකාබද්ධ 
මණ්ඩලයක් ඉතිහාසෙය් පළමුවන වරට මා බිහි කළා. 

එදා ඒෙක් මූලස්ථානය තිබුෙණ් ෙනොරිස් කැනල් එෙක් මෙග් 
නිවෙසේයි. එතැන ඉඳලා අපි ලංකාව පුරා දැවැන්ත සටනක් ෙගන 
ගියා. ඒකට ෛවද්ය සංගමය සහ දන්ත ෛවද්ය සංගමය සහභාගි 
වුෙණ් මූලික පරමාර්ථයකින්. ඒ ෙමොකක්ද? ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් 
ෛවද්ය ශිෂ්යයන්ට ෛවද්ය උපාධිය ලබා ෙදන්න එපාය කියලායි. 
ෛවද්ය ශිෂ්යයන් සහ ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් අන්තර් 
විශ්වවිද්යාල බල මණ්ඩලය සහභාගි වුෙණ්, ඒක ජනසතු කරන්න 
කියලායි. ඒක ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් ඉල්ලීමක්. එදා ෛවද්යවරු ෙපළ 
ගැහිලා සිටිෙය් ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලවලට එෙරහිව 
ෙනොෙවයි; ෙකොළඹ ෛවද්ය පීඨෙය් උපාධිය රාගමට ෙදන්න 
එපාය කියලායි. ෙමොකද, ඉහළම ලකුණු ගන්න ළමයින් තමයි 
ෙකොළඹ ෛවද්ය පීඨයට යන්ෙන්. රාගම කියන්ෙන් අන්තිමටම 
තිෙබන එකයි. ඒ අතර ෙප්රාෙදනිය, රුහුණ, යාපනය තිබුණා. 
ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය අධ්යාපනයට එදා අපි විරුද්ධ වුණාය 
කියමුෙකෝ. ඒත් අද පුළුවන්ද, ඒකට විරුද්ධ ෙවන්න?  

එදා 1988 අපි සටන් කරන ෙකොට අපට ආර්ථිකෙය් 
විකල්පයක් තිබුණා. ෙම් ෙලෝකෙය් තිබුෙණ් සමාජවාදී 
ආර්ථිකයක්. අද එෙහම එකක් නැහැ. අද එෙහම ෙලෝකයක් 
නැහැ. අද ඒකපාර්ශ්වික ෙලෝකයක් තිෙබන්ෙන්. අද ද්විපාර්ශ්වික 
-bipolar- ෙලෝකයක් නැහැ. අසත්ය කථා කරලා වැඩක් නැහැ. අපි 
ආශා කරන ෙද්වල් නැති වුණාම, ඒ ආශාවන් හිෙත් මවා ෙගන 
හිටියාට වැඩක් නැහැ. අපි පාෙයෝගික ෙවන්න ඕනෑ.  

අපට ෙම්වා ෙද්ශනා කෙළේ ෙකොෙහොමද? නිදහස් අධ්යාපනය 
දැන්  අෙප් ළඟ. ෛවද්ය අධ්යාපනය   ගත්ෙතොත්,  ෛවද්ය 
අධ්යාපනය ඉස්ෙසල්ලාම  ආරම්භ වුෙණ් යාපනෙය් බිහි  වුණු 
ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලෙයන්. නැතිව ආණ්ඩුෙවන්  ෙනොෙවයි 
පටන් ගත්ෙත්. පළමුවන ෛවද්ය විද්යාලය බිහි වුෙණ් 
ෙපෞද්ගලිකව, යාපනෙය්. ෙදවන ෛවද්ය විද්යාලය  ෙකොළඹ පිහිටි 
ඔය Medical College  කියන එකයි  එදා රජෙයන් පිහිෙටව්ෙව්.  
රජෙයන් පිහිට වූ  ඒ ෛවද්ය විද්යාලය තමයි අද ෙකොළඹ ෛවද්ය 
පීඨය  බවට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෛවද්ය අධ්යාපනය ලංකාෙව් 
ආරම්භ වුෙණ්ත් ෙපෞද්ගලික අංශෙයන්. ෙම්ක තමයි ඉතිහාසය. 

ෙදවන කාරණය, අද ෙම් SAITM එක ගැන කථා කරනෙකොට  
ෙහෝ ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාල ඕනෑද නැද්ද කියන එක ගැන 
කථා කරනෙකොට, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු රෙම්ෂ් පතිරණ 
ෛවද්යතුමා කිව්වා, "ශිෂ්යෙයෝ ඔක්ෙකොම  අද පාරවල්වල ෙම්කට 
විරුද්ධ ෙවනවා." කියා. ශිෂ්යෙයෝ කියන්ෙන්  ෙම්වා වහන්නයි. 
ශිෂ්යෙයෝ කියන්ෙන් ෙම්වා  එපා  කියා. දැන් ෙම්ක පුදුම කථාවක්. 
දැන් ෛවද්යවරුන්ට ගිහින් ෙපෞද්ගලික සායනවල වැඩ කරන්න 
ෙහොඳයි. ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය ෙසේවය ෙහොඳයි.  එත ෙකොට නිදහස් 
ෙසෞඛ්ය ෙසේවය නැති ෙවන්ෙන් නැහැ. එතෙකොට නිදහස් ෙසෞඛ්ය 
ෙසේවය ආරක්ෂා ෙවනවා. ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාල  එපාය කියා 
ෙමතැන කයිවාරු ගහලා , සවස හතරට පස්ෙසේ ගිහින්  
ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල්වල ෙලඩ්ඩු බලනවා.  එත ෙකොට ෙපෞද්ගලික 
ෙරෝහලත් ෙහොඳ නැහැෙන්. එතෙකොට  ඒෙකන් නිදහස් ෙසෞඛ්ය 
ෙසේවය නැතිෙවනවාෙන්. ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල්වල  
සල්ලිවලටෙන් ෙසෞඛ්ය ෙසේවය යන්ෙන්. ඒක ෙහොඳයි.  තමන්ෙග් 
දරුවන්ව පිට රට ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාලවලට දමන එක 
ෙහොඳයි. ෙම්  රෙට් ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලයක්  හදන එක  
ෙහොද නැහැ.   
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විෙද්ශ ෛවද්ය  විද්යාලයකට ගිහින් ආවාම Act 16  එක   
කරලා ෙමෙහ  රක්ෂාව ෙදන එක ෙහොඳයි. අෙප් විෙද්ශ විනිමය  
පිටරටට යනෙකොට ඒක නිදහස් අධ්යාපනයට ෙහොඳයි. අපි විෙද්ශ 
විනිමය ආරක්ෂා කරනෙකොට ඒක නිදහස් අධ්යාපනයට එෙරහි 
වීමක්. ෙම් ලංකාෙව් විතරයි ෙම්වා ෙග් විකෘති සමාජවාදයක් 
තිෙබන්ෙන්.  ෙම්වා  සමාජවාදය කියා  මා කියවපු ෙපොත්වල නම් 
ෙකොතැනකවත් නැහැ. ෙම්වා ෙම් හදා ගත් සමාජවාදය.  
හැත්තෑෙව් කැරැල්ෙලන් පස්ෙසේ  ආපු ෙද්ශපාලන පක්ෂවල  න්යාය 
ධර්ම. එෙහම එකක්  හැර ෙවන එකක්  නැහැ.  

අෙප් රෙට්   නිදහස් අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් එදා සටන් කෙළේ 
අෙප් වාමාංශික  නායකෙයෝ. ආචාර්ය ඇන්.ඇම්. ෙපෙර්රා, 
ෙදොස්තර එස්.ඒ. විකමසිංහලා වාෙග් පවීණ නායක ෙයෝ. එදා ඒකට 
විභවයක් තිබුණා. ඒක තිබුණා. ඒ වා ෙග්  නිදහස් අධ්යාපනය  
ජනිත වුණු ෙලෝකෙය් සමාජවාදී  හැම රටකම අධ්යාපනය නිදහස්. 
ෙසෞඛ්යය නිදහස්. එතෙකොට ඒක එදා යථාර්ථයක්. අද ෙකොෙහේද 
තිෙයන්ෙන්?  

ඒක අපිට ෙද්ශනා කරපු සමාජවාදය තිෙබන,  ෙකොමියුනිස්ට් 
පක්ෂෙය් ආණ්ඩුවක් තිෙබන චීනෙය් තිෙබනවාද? විය ට්නාමෙය් 
තිෙබනවාද? කාම්ෙබෝජෙය් තිෙබනවාද? ලාඕසෙය් තිෙබනවාද? 
ඇස් ෙදක ඇරලා බලන්න. ඒ රටවල් හැම එකකටම ගිය 
ෙකෙනක් මම. එෙහම ගිහින් මම ෙරෝහල්වලට ගියා. 
විශ්වවිද්යලවලට ගිහින් බැලුවා. ඒ ෙකො ෙහේවත් නැහැ.  ෙශේෂ්ඨ ෙහෝ 
චී මිං; වියට්නාමය ඇෙමරිකන් අධිරාජ්ය වාදෙයන්  ෙබ්රා ගත් ෙහො 
චි මින්ෙග් නමින් තිෙබන ෙහෝ- චී -මින් විශ්වවිද්යාලෙය් සල්ලි 
ගන්නවා. හැම ළමයාම තෘතිය අධ්යාපනයට සල්ලි ෙගවන්න  
ඕනෑ. මෙග් ෙනෝනාව වතුර වගයක් වැටිලා පිච්චිලා  චීනයට 
ෙගනිච්චා. ෙරෝහලට ගියාම සල්ලි බඳිනතුරු   භාර ගත්ෙත් නැහැ. 
මම එතැනදී ෙසව්වා, ෙද්ශීය  තත්ත්ත්වය  ගැන. ඒකත් එෙහමයි 
OPD   එකට යන්නත් සල්ලි ෙගවන්න  ඕනෑ. ෙමන්න  චීනය. 
හැබැයි, ෙමොකක්ද පාලනය ෙකොමියුනිස්ට්. කාම්ෙබෝජය 
ෙකොමියුනිස්ට්. ලාඕසය ෙකොමියුනිස්ට්. වියට්නාමය ෙකොමියුනිස්ට්.  
ඇත්ත සිද්ධි දන්ෙන් නැතිව  ළිං මැඩිෙයෝ වා ෙග්, ෙගම්ෙබෝ වාෙග්  
ඉඳෙගන,  ෙනොෙයකුත් ඒවා කථා කරනවා. න්යාය ධර්ම කථා 
කරනවා. ෙම් රටටය කියා අලුත් නීතියක් නැහැ. එෙහම නීතියක් 
නැහැ. ෙම් රටට අමුතු කමයක් නැහැ. ෙම් රට ෙගනියන්ෙන්ත් ෙම් 
කමයට.  එම නිසා ෙම්වාට ෙබොරුවට ජනපිය කථා කරන්න 
පුළුවන්.  

ෙදවන කාරණාව; SAITM  එකක් හදලා. ඒක හැදුෙව්,  
medicine  සඳහා ෙනොෙවයි. ඒෙක්  තිබුෙණ්, ෙවන එකක්; IT 
වලට; අරවාට ෙම්වාට. එවැනි ෙපෞද්ගලික අංශෙය්  විද්යා පීඨ අද 
ලංකාෙව් කීයක්  තිෙබනවාද? ITI  ආයතනය. ඒෙක්  Medical 
Faculty  එකක් හදන්න  යනවා.  එතෙකොට ඒක ඉස්සරහට ITIM  
ෙවයි. ඒෙක් වැරැද්ද ෙමොකක්ද? පීඨ සියල්ල ඔක්ෙකොම දාපු 
විශ්වවිද්යාල  ෙකොෙහේවත් හදා නැහැ,  පිටරටවල  එක   පීඨයකින් 
තමයි විශ්වවිද්යාල   ආරම්භ  ෙවලා තිෙබන්ෙන්. විශ්ව විද්යාලවල 
ඉතිහාසය බැලුවාම  එක පීඨයක් තමයි හදා තිෙබන්ෙන්. අද ඒවාට 
ඔක්ෙකොම පීඨ ඇවිල්ලා. ඔය පැරණි විශ්ව විද්යාල එකකවත්  IT  
කියා පීඨයක්  තිබුණාද? නැහැෙන්. පරිගණක පීඨයක් තිබුණාද?  
නැහැෙන්. දැන් අලුෙතන් තමයි පරිගණක පීඨ ඇවිල්ලා 
තිෙබන්ෙන්. දැන් ෙම් කියන විධියට එෙහම හදන්නට බැහැ. ෙම්වා 
නිකම් ෙබොරු තර්ක. SAITM   එෙක්  වැදගත්කම තිෙබන්ෙන්, 
ෙම් ෛවද්ය උපාධි ෙය් standards, ඒෙක් තත්ත්වය ෙකොෙහොමද 
කියන එක. අන්න ඒකයි වැදගත්.  

දැන් සනාතන සභාෙවන් SAITM එෙක් උපාධිය පිළිෙගන 
ඉවරයි; ෙම් ආයතනය උපාධිය ලබා දිය හැකි ආයතනයක් 

වශෙයන් පිළිගැනීම කරලා ඉවරයි. ඒ අනුව ඒක degree 
awarding institute එකක්. ඒ නිසා ෙන් ඒ අය උපාධියක් 
ෙදන්ෙන්. කවුරුවත් ෙම් සභාවට ඇවිල්ලා කිව්වාද, ෙම් 
ආයතනෙයන් උපාධිය ෙදන එක නවත්වන්න කියලා. එෙහම 
කිව්ෙව් නැහැ ෙන්. අෙනක් උපාධිවලට වඩා ෛවද්ය උපාධිෙය් 
ෙවනසක් තිෙබනවා. SAITM එකට උපාධිය ලබා ෙදන්න 
පුළුවන්. ඒ අයට BDS ගන්න පුළුවන්, ෛවද්ය උපාධිධාරිෙයක් 
ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් ෛවද්ය වෘත්තිෙය් ෙයෙදන්නට නම්, 
practise කරන්නට නම් ශී ලංකා ෛවද්ය සභාෙව් ලියා පදිංචි 
ෙවන්න ඕනෑ. ඒක ෙදෙවනි කමයක්. මට ෛවද්ය උපාධියක් 
තිබුණා කියලා registration එක ලැෙබන්ෙන් නැහැ. Registration 
එක ලැබුණත් මම වැරැද්දක් කෙළොත් ලියා පදිංචිය cancel 
කරන්නට පුළුවන්. එතෙකොට  ෛවද්ය උපාධිය තිබුණා කියලා 
ෙලෝකෙය් ෙකොෙහේවත් ගිහින් practise කරන්නට බැහැ. ඒකයි 
තිෙබන ෙවනස.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෛවද්ය 
උපාධිධාරින් නඩුවකට අහුෙවලා වැරදිකරුෙවක් වුෙණොත් 
ෙවනත් උපාධිධාරින්ට වාෙග් ෙනොෙවයි මුළු ජීවිත කාලෙය්ම 
registration නැති ෙවනවා. Registration එකයි උපාධියයි 
කියන්ෙන් ෙදකක්. දැන් ෙම්ක පටලවාෙගන තිෙබන්ෙන්. දැන් 
ෙම් SAITM එෙක් උපාධිය අනුමත කරලා ඉවරයි. SAITM එෙක් 
අයට practise කරන්නට registration එෙක් පශ්නය විතරයි 
තිෙබන්ෙන්. ඒක තීරණය කරන්ෙන් ශී ලංකා ෛවද්ය සභාව. 
ෛවද්ය සභාවට බැහැ, උපාධිෙය් ෙහොඳ නරක බලන්නට. ෛවද්ය 
සභාවට උපාධිෙය් ෙහොඳ නරක බලන්නට පුළුවන් සායනිකව 
practise කරන විටයි.  

ඒ අනුව ශී ලංකා ෛවද්ය සභාව SAITM එක සම්බන්ධව 
ෙසොයා බලන්නට මහාචාර්ය රිස්වි ෙෂරීෆ්ෙග් පධානත්වෙයන් 
කණ්ඩායමක් පත් කළා. මම එන්න ඉස්ෙසල්ලා ඒක කරලා 
තිබුෙණ්. මහාචාර්ය රිස්වි ෙෂරීෆ ් මහතාෙග් පධානත්වෙයන් 
කණ්ඩායමක් ගිහින් SAITM එක නිරීක්ෂණය කළා. සමහර 
කට්ටිය ඇවිල්ලා ඒෙගොල්ලන්ට විශාල බලපෑම් ඇති කළා. ඒ 
කණ්ඩායම ඉස්ෙසල්ලා කිව්ෙව් ෙම්කට provisional registration 
ෙදන්න කියලා. නමුත් පසුව ඒක ෙවනස් කළා. "ෙම්වා සම්පූර්ණ 
කරන ෙතක් Provisional Registration ෙදන්න" කියන Report  
එක අවසානයට ආෙව් "ෙම්වා සම්පූර්ණ කරන ෙතක් provisional 
registration ෙදන්න එපා" කියලා. ඒක තමයි කෙළේ. ඒ සඳහා 
බලපෑම් කළ විෙශේෂඥ ෛවද්යවරුන් හිටියා. ෙකෙසේ නමුත් ඒක 
කළා.  

ඒ වාර්තාවට අනුව SAITM එකට සම්පූර්ණ කර ගත යුතු 
කරුණු තුනක් තිබුණා. මහාචාර්ය රිස්වි ෙෂරීෆ්ලාෙග් වාර්තාෙව් 
SAITM එෙක් දුර්වලකම් තුනක් දැක්වුණා. එකක් තමයි ෙම්ෙක් 
Community Medicine ෙහවත් Public Health  උගන්වන්ෙන් 
නැහැ. ඒක ෙපෞද්ගලික අංශයට උගන්වන්නට බැහැ. සෑම රටකම 
තිෙබන කමය තමයි  ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාල එක්ෙකෝ ෙම්ක 
උගන්වන්ෙන් නැහැ; එෙහම නැත්නම් ඒ අය පිටට ගිහින් කවදා 
ෙහෝ රජයට ආව දවසට තමයි ෙම්ක අධ්යයනය කරන්ෙන්. එෙහම 
නැත්නම් රජෙයන් ඒ ෙකොටස සපයනවා. ඒ විධියට තමයි පිට 
රටවල ෙකෙරන්ෙන්. එතෙකොට පළමුෙවනි එක Public Health  
ෙකොටස SAITM එෙක් නැහැ.  

ෙදෙවනි එක තමයි,  අධිකරණ ෛවද්ය විද්යාව - Forensic 
Medicine - කියන විෂයය නැහැ. ෙමොකද, අධිකරණ ෛවද්ය 
විද්යාව ෙපෞද්ගලික අංශයට කරන්නට බැහැ. ඒ සියලුම මිනී 
යන්ෙන් රජෙය් ෙරෝහල්වලට. ඒ අනුව Forensic Medicine කළ 
කට්ටිය ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලවල නැහැ. ෙම් ක්ෙෂේත ෙදක 
සම්බන්ධව පශ්න තිබුණා.  
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අෙප් ගරු ජනාධිපතිතුමා ෙසෞඛ්ය අමාත්යවරයාව සිටි කාලෙය් 
උසාවිෙය් නඩුවක් දාලා ෙම්ක අභිෙයෝගයට ලක් කළ ෙවලාෙව් 
එතුමා ලියුමක් දීලා තිබුණා, ෙම්ක සාකච්ඡා කරලා විසඳන්නට 
භාර අරෙගන. නමුත් ඒක ෙකරිලා තිබුෙණ් නැහැ. ඉන් පසුව 
SAITM එක උසාවියට ගිහින් අධිකරණයට අපහාස කිරීම යටෙත් 
අපට විරුද්ධව කියාමාර්ග ගත්තා. ෙමොකද, උසාවිය ඉදිරිෙය් 
ෙපොෙරොන්දුවක් ෙවලා ඒක පැහැර හැරලා තිෙබනවා. ඒ අනුව 
අපිට දැන්වූවා, වහාම ෙම් ගැන කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. 
මම දන්නවාෙන් එස්.බී. දිසානායක මහත්මයාට වුණු ෙද් 
උසාවියට අපහාස කරන්නට ගිහින්. මම ලැහැස්ති නැහැ, 
බන්ධනාගාරගත ෙවන්න, පැත්තක තිෙබන ෙද්වලට. මම ඒකට 
ලැහැස්ති නැති නිසා නීතීඥවරුන්ෙග් මාර්ගෙයන් 
විනිශ්චයකාරවරුන්ට කථා කරලා කල් ලබා ගත්තා. කල් අරෙගන 
මම නිෙයෝග කළා, වහාම අධිකරණෙයන් දුන්නු නිෙයෝගය 
කියාත්මක කරන්න ආරම්භ කරන්න කියලා. ඒ අනුව අපි 
Kaduwela MOH එක SAITM එකට Public Health කරන්නට 
ලබා දුන්නා. ඒ වාෙග්ම අවිස්සාෙව්ල්ල ෙරෝහල දුන්නා, Forensic 
Medicineවලට. ඒකට ඒ කට්ටියට මිනී ඔළු ඇරියා; නැවැත්වූවා. 
නමුත් ඒ විෙශේෂඥ ෛවද්යවරුන් ඒ ඔක්ෙකොම කළා.  

SAITM විභාගය ඔය කියන තරමටම නරකයිද? දැන් ෙකොළඹ 
විශ්වවිද්යාලෙය් ශිෂ්යෙයෝ අට්ටාල ගහෙගන ඉන්නවා. ෙම් වන විට 
SAITM එෙක් final examinations ෙදකක් පවත්වලා තිෙබනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා  ඒ විස්තර අරෙගන බලන්න. ඕනෑ නම් මම 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්නම්. ඒකට external 
examinersලා -විභාගය නිරීක්ෂණය කරන්න බාහිරින් එන කට්ටිය
- විධියට එන්ෙන් professorsලා, senior lecturersලා. ඒ  
සියලුෙදනාම එන්ෙන් ෙකොෙහන්ද? ෙකොළඹ විශ්වවිද්යාලෙයන්, 
රුහුණු විශ්වවිද්යාලෙයන්, යාපනය විශ්වවිද්යාලෙයන් හා 
ෙප්රාෙදනිය විශ්වවිද්යාලෙයන්. ඒ විශ්වවිද්යාල සියල් ලෙගන්ම 
එනවා. එතෙකොට සායනිකවලට කවුද යන්ෙන්?  සියල්ෙලෝම 
අෙප් ෙහොඳම consultantsලා. ෙකොෙහන්ද යන්ෙන්? ඒ, ෙකොළඹ 
ජාතික ෙරෝහෙල්, Karapitiya Teaching Hospital එෙක්, 
මහනුවර Teaching Hospital එෙක්, යාපනය Teaching Hospital 
එෙක්  ඉන්න consultantsලා. Consultantsලා 64ක් ගිහිල්ලා වාඩි 
වනවා. ලංකාෙව් ඉන්න කීර්තිමත්ම විෙශේෂඥවරු, කීර්තිමත්ම 
ආචාර්යවරු හා මහාචාර්යවරු එතැනට යනවා. ෙමෙහේ අට්ටාල 
ගහෙගන ඉන්නවා. අට්ටාෙලන් බැහැලා ගිහින් ඒ මහාචාර්යවරු 
SAITM එෙක් විභාගය check කරනවා; ඒ ළමයින්ෙග් vivasවලට 
වාඩි වනවා; ඒ ළමයින්ෙග් clinical examinations check 
කරනවා. අට්ටාල ගහන්න ඉස්ෙසල්ලා ගිහිල්ලා ඒ 
මහාචාර්යවරුන් නවත්වන්න ඕනෑ ෙන්. ඒෙගොල්ෙලෝ තමයි 
ගිහිල්ලා එම කටයුතු කරන්ෙන්.  

Final examination එෙක් ඒ ළමයින් ෙහොඳයි කියලා 
කියන්ෙන් කවුද? ෙකොළඹ University එෙක් Medical Faculty 
එෙක්, Sri Jayewardenepura University එෙක් Medical Faculty 
එෙක්, Ruhuna University එෙක් Medical Faculty එෙක්, 
Peradeniya University එෙක් Medical Faculty එෙක්, යාපනය 
University එෙක් Medical Faculty එෙක් external 
examinersලායි එෙහම කියන්ෙන්. ඒ අය තමයි final 
examination එක තියලා කියන්ෙන්, "ෙම් ළමයින්ව pass 
කරන්න" කියලා. ෙම්ෙගොල්ෙලෝ කියනවා, "ෙබොරු කඩයක්" ලු. 
"ෙබොරු කඩයක්" ය කියලා අපට කියනවාට වඩා, ඒ ගැන ඒ 
මහාචාර්යවරුන්ෙගන්, consultantsලාෙගන් අහන්න. 

SAITM ඒෙක් උගන්වන්ෙන් කවුද? තමුන්නාන්ෙසේලා 
දන්නවා, Dr. Nevil Perera, Orthopaedic Surgeon  ගැන. ඒ 
කාලෙය් ඇමතිවරු, අගමැතිවරු, ජනාධිපතිවරු සියලුෙදනාම ගියා, 

එතුමා ළඟට. Dr. Wasantha Perera ගැන දන්නවා ෙන්. හැෙමෝම 
Orthopaedicsවලට ගිෙය් එතුමා ළඟට ෙන්. ඒ වාෙග් 
විෙශේෂඥවරු retire ෙවලා දැන් SAITM එෙක් උගන්වනවා. 
External examinersලා ෙලසටත් ඒ අය යනවා.  ඒ ඔක්ෙකෝම 
ෙමතැන තිෙබනවා. දැන් ෙමතැන ඉතුරු ෙවලා තිෙබන පශ්නය 
ෙමොකක්ද? එතැනට Community Medicine දැන් හරි; Forensic 
Medicine දැන් හරි. ඒෙගොල්ලන්ට තිෙබනවා, තවත් එක 
පශ්නයක්. ඒක ෙලොකු පශ්නයක්. ෙමොකද medicineවල ෙහෝ 
dentistryවල තිෙබන ෙලොකුම ෙද් තමයි clinical practices.  ඒ 
සඳහා ෙලඩ්ඩු ඉන්න ඕනෑ; ෙරෝගීන් ඉන්න ඕනෑ.  

SAITM එකට තිෙබනවා, තව පාඩුවක්. ඒෙගොල්ෙලෝ ලස්සන, 
විශාල, ෙහොඳ, නවීන ෙරෝහලක් හදලා තිෙබනවා. ඒ නවීන 
ෙරෝහෙල් ඇඳන් 1,000ක් තිෙබනවා. ඒ ඇඳන් 1,000ට ෙරෝගීන් 
ඉන්ෙන් 180ක් විතර. එම නිසා  සායනික පුහුණුව හරියට 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒක ෙලොකු පාඩුවක්. ඒක අපි පිළිගන්නට 
ඕනෑ. ෙබොරු කථා වැඩක් නැහැ. අපි පාෙයෝගිකව ඒ දිහා 
බලන්නට ඕනෑ.  එහි clinical training ලබා දීම  මදි. ඒ ගැන 
තමයි දැන් සාකච්ඡා කරන්ෙන්. එෙහම නම් ෙමොකක්ද කරන්නට 
ඕනෑ? එක්ෙකෝ රජය ෙරෝගීන් ෙදන්න ඕනෑ. එෙහම තමයි පිට 
රටවල ෙකෙරන්ෙන්. ඒ සඳහා ඒ අය government hospitals 
පාවිච්චි කරනවා; නැත්නම් ෙමොකක් ෙහෝ ඒකාබද්ධ ෙසේවයක් 
පවත්වනවා.  එම නිසා ඒෙගොල්ෙලෝ එක්ක කථා කරලා ඒ 
ෙරෝහල ෙදන්න ආණ්ඩුවට. ආණ්ඩුවට දුන්නාම ආණ්ඩුෙව් 
ෙරෝගීන් ෙනොමිෙල් පතිකාර ගන්නවා. එතෙකොට ඇඳන් 1,000 
පිෙරනවා. එතෙකොට සායනික තත්ත්වය හරි.  

ෛවද්ය සභාෙව් අයත්, ෛවද්ය පීඨාධිපතිවරුත් ඇවිල්ලා මාව 
හමු වුණා. ඒ  සියලුෙදනාම එක්ක මම සාකච්ඡා කළා. මම 
හැෙමෝෙග්ම අදහස් ඇහුවා. මම අමාත්යවරයා වුණාට, 
අමාත්යවරයා හැටියට මෙග් ෙමොන මත තිබුණත්, මෙග් මත 
ඒෙගොල්ලන්ට පටවන්න මම ලෑස්ති වුෙණ් නැහැ. ෙමොකද, මමත් 
ෛවද්ය වෘත්තිෙය් ඉන්න නිසා. මම ඒෙගොල්ෙලෝ කියපු කරුණු 
ඔක්ෙකෝම ඇහුවා. ඒ ෛවද්ය පීඨාධිපතිවරු ඔක්ෙකෝම 
කියන්ෙන්, "ෙම්ක විසඳන්නට ඕනෑ; ඒ දරුවන්ෙග් අනාගතය 
ආරක්ෂා කරන්නට ඕනැ; නමුත් standard එක තියා ගන්න" 
කියලා. ඒ standard එක තියා ගන්නට තමයි ඒ ෙගොල්ෙලෝ 
කියන්ෙන්, මට -රජයට- මැදිහත් ෙවන්න; මැදිහත් ෙවලා clinical 
පහසුකම් සපයන්න කියලා. ශී ලංකා ෛවද්ය සභාෙව් සභාපති 
මහාචාර්ය කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මයා මෙගත් එක්ක කථා 
කරලා කියන්ෙනත් ඒක තමයි. එතුමා කියන්ෙන්, "ෙරෝගීන් 
පමාණය වැඩි කරලා, සායනික තත්ත්වය තිබුෙණොත් ෙම්ක 
පිළිගැනීම ගැන පශ්නයක් නැහැ" කියලා. එතුමා මුල ඉඳලාම 
ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය පීඨ ලංකාෙව් තිෙබන්න ඕනෑ කියලා පුවත් 
පත්වලට පිටු ගණන් ලිපි ලිව්වා; ෙද්ශන තිබ්බා. එතුමායි, මමයි 
රාගම ෛවද්ය පීඨයට විරුද්ධව එකම ෙව්දිකාෙව් ලංකා ව වෙට්ම 
රැස්වීම් ඇමතුවා. ඒ එදා. මහාචාර්ය කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකා අද ඒ 
මතෙය්ම ඉන්ෙන් නැහැ. අද ශී ලංකා ෛවද්ය සභාෙව් ෙබොෙහොම 
අන්ත මත දරන ෙකොටසක් ඉන්නවා. ෙදපැත්ෙතන්ම බැලුවාම, 
ෙම්ක තමයි අද SAITM එෙක් තිෙබන ඇත්තම, වර්තමාන 
තත්ත්වය.  

ෙම් කාරණය සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මියත් කිව්වා. 
ෙමහි ඉන්ෙන් අෙප් ශී ලාංකික දරුෙවෝ. ඒ දරුවන්ෙග් එකම 
ආශාව ෛවද්ය විද්යාව හැදෑරීම. ඒකට තමයි  ඒ අම්මලා - 
තාත්තලා මුදල් වියදම් කරලා ෙමතැනට යැව්ෙව්. ෙමතැනට 
යැව්ෙව් නැත්නම් ඒ ෙගොල්ලන් ෙඩොලර් වියදම් කරලා ඉෙගන 
ගන්න පිට රටට යවන්න ඕනෑ. එතෙකොට අෙප් රෙට් ධනය තමයි 
ඒ විධියට ඇදිලා යන්ෙන්. අපි ෙම් කාරණය ගැන ලජ්ජා ෙවන්න 
ඕනෑ. ලාංකිකෙයෝ බංග්ලාෙද්ශයට ගිහිල්ලා ෛවද්ය විද්යාව 

595 596 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

හදාරනවා. ෙම්වාෙය් standards ගැන කථා කරන ෙකොට මම 
ඇහුවා ලංකාෙව් ෛවද්ය පීඨවල standard එක ෙකොෙහොමද 
කියලා. රජරට ෛවද්ය පීඨෙය් standard එක ෙකොෙහොමද? ෛවද්ය 
සභාව ඒවා බලනවාද? නැහැ. ඒවා බලන්න. SAITM එක 
කියනවා, "අපට අෙනක් ෛවද්ය පීඨත් එක්ක common exam 
එකක් තියන්න. Common exam එකක් තියලා පුළුවන් නම් 
ෙතෝරා ගන්න. MCQ එකට අපිවත් දාන්න." කියලා. ඒ ෙගොල්ලන් 
ඒ අභිෙයෝගය භාරගන්න කැමැතියි. ඒක නිසා ෙම්ෙක් තිෙබන අඩු 
පාඩු සම්පූර්ණ කර ගන්න ඕනෑ.  

අපට රජයක් වශෙයන් එක අන්තයකටවත්, තවත් 
අන්තයකටවත් යන්න බැහැ. SAITM එකට ඕනෑ ඒවා අපි 
කරන්න ලැහැස්තිත් නැහැ. නමුත්, SAITM එක වීසි කරලා 
දමන්නත් අපි ලැහැස්ති නැහැ. ඒක හදලා එක්තරා තත්ත්වයකට 
ආවා. ෙම්කට සම්පූර්ණ විසඳුමක් ලැබුණාම ෛවද්ය විද්යාල විශාල 
ගණනාවක් ෙම් රටට ඒවි. අද මැෙල්සියාව විශාල මුදල් පමාණයක් 
හම්බ කරන්ෙන් අධ්යාපනෙයන්. අෙප් රෙට් කරන්න පුළුවන් 
එකක් තමයි, medical tourism. ෙම් රෙට් අපි ෙගොඩ නඟන්න 
ඕනෑ, medical tourism. ඒකට තමයි state-of-the-art hospitals 
ෙදකක්, තුනක් විතර මම හදන්නට දැන් ලැහැස්ති කරලා 
තිෙබන්ෙන්. "Proton therapy" කියන එක මුළු ආසියාෙව්ම 
කරන්ෙන් නැහැ. ඒ cancer therapy එක ලංකාවට ඉස්ෙසල්ලාම 
ෙගනැල්ලා මම ලැහැස්ති ෙවන්ෙන් ෙම් medical tourism 
promote කරන්නයි. අෙනක් එක තමයි education tourism එක. 
ඒක තමයි දැන් මැෙල්සියාෙව් දියුණු කරලා තිෙබන්ෙන්. 
ෙලෝකෙය් තිෙබන ෙහොඳම විශ්වවිද්යාල - Oxford University, 
Cambridge University, Monash University - ඔක්ෙකෝම 
මැෙල්සියාවට ඇවිල්ලා ඉවරයි. ඊට වඩා අෙප් රටට ඒවි. ෙමොකද, 
අෙප් රෙට් අධ්යාපන තත්ත්වය ෙහොඳ නිසා. නමුත්, එන්න 
බැරිෙවලා තිෙබන්ෙන් අෙප් රෙට් තිෙබන ෙද්ශපාලන 
ෙකොට්ෙටෝරු න්යායයන් නිසා. ෙම් රට ෙගොඩගන්න නම්, ෙම් රට 
ඉදිරියට යන්න නම් අපි ෙම්වායින් මිදිලා මීට වඩා පුළුල්ව හිතන්න 
ඕනෑ. අපි ෙලෝකෙය් සිදුවන ෙවනස්වීම් හා සමානව ෙවනස්වීම් 
කරන්න ඕනෑ.  

අපි 60 - 70 දශකවල ෙපොෙත් ඉෙගන ගත්ත සමාජවාදය දැන් 
ෙලෝකෙය් නැහැ. දැන් ඒක අපාෙයෝගිකයි. ඒ නිසා දැන් ෙබොරුවට 
ඒ theory ගැන කථා කරලා වැඩක් නැහැ. ඒ theory කථා කරපු 
මිනිස්සුම දැන් ඒවා ෙවනස් කරෙගන තිෙබනවා. දැන් බලන්න, 
ලතින් ඇෙමරිකාව. රටින් රට, රටින් රට ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා. 
මැතිවරණ කමවලට එකඟ ෙවලා, පජාතන්තවාදයට එකඟ ෙවලා, 
මාධ්ය නිදහසට එකඟ ෙවලා, බහු පාක්ෂික ඡන්ද කමවලට එකඟ 
ෙවලා ඒ සමාජවාදී පියවරයන්ට ආපු නිසා ඒ ෙගොල්ලන් දැන් 
ජයගහණය කරනවා. ඒ රටවල ෙම් ෙපෞද්ගලික ව්යවසාය 
තිෙබනවා. ඇෙමරිකාවත් එක්ක ගනු ෙදනු කරනවා. දැන් 
කියුබාවත් ඇෙමරිකාවත් එක්ක ගනු - ෙදනු කරන්න ආරම්භ 
කරලා තිෙබනවා. ෙම්ක තමයි අද තිෙබන තත්ත්වය. එදා  එෙහම 
තත්ත්වයක් තිබුෙණ් නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් 
පිළිබඳව ෙම්ක තමයි අද තිෙබන ස්ථාවරය. එෙහම නැතුව රජය 
ෙවන කිසිම ස්ථාවරයක් ගත්ෙත් නැහැ. 

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට බාධා කරනවා ෙනොෙවයි. 

කාරණයක් දැනගන්නයි අහන්ෙන්. SAITM එකට විරුද්ධව 
උද්ෙඝෝෂණ තිෙබනවා. ෙප්රාෙදණිය Campus එකට ආසන්නව 
මම පදිංචි ෙවලා ඉන්ෙන්. උෙද්, හවස මම යන්ෙන් - එන්ෙන් 

එතැනින්. ඒ විෙරෝධතාව පකාශ කරන දරුවන්ෙග් ෙදමව්පියන් 
ෙදන්ෙනක්, තුන්ෙදෙනක් අෙප්  ෙගදරට ඇවිල්ලා කිව්වා, "කවදාද 
අෙප් ළමයි ෙම් සහතිකය ගන්ෙන්? නිදහස් අධ්යාපනය ලබලා 
අෙප් ළමයි ෛවද්යවරු ෙවන එකයි අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවන්ෙන්. හැබැයි, ෙම්ක කවදාවත් ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම්ක 
ෙමෙහයවන්ෙන් ෙවනත් හස්තයක්." කියලා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෛවද්ය විද්යාව පිළිබඳවත්, 
ෙද්ශපාලන විද්යාව පිළිබඳවත් හසළ අත්දැකීම් තිෙබන ෙකෙනක්. 
ඔබතුමාෙග් ෙද්ශනය අහෙගන ඉන්න ෙකොට ෙත්ෙරනවා, 
ඔබතුමා ඉතා කැපවීෙමන් ෙම් කටයුතු සිදු කරන බව. හැබැයි, ඒ 
ෙදමව්පියන්ෙග් කථාවලින් කියන්ෙන්, ඒ උද්ෙඝෝෂණවලට 
ළමයින් හසුරුවන්ෙන් ෙවනත් හස්තයක්ය කියන එකයි. 
ෙදමව්පියන් ට වුවමනාව තිෙබන්ෙන් ළමයි ෛවද්යවරු කරන්න. 
හැබැයි, ඒ හස්තය ෙමෙහයවන කට්ටියට ඉන්ෙන්  ෙපේක්ෂකයන් 
විතරයි. ඒ ෙගොල්ලන්ට ඡන්දදායකෙයෝවත්, කවුරුවත් ඇත්ෙත් 
නැහැ. ෙම් කරන ෙද්වල්වලට ඒ ෙගොල්ලන්ට ඡන්දය ෙදනවා නම් 
ෙදමව්පිෙයෝ ඡන්දය දිය යුතුයි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඉතා වැදගත් විධියට ෙම් 
අමාත්යාංශය ෙමෙහයවනවා. මහා දැවැන්ත ගැටලු තිෙබන 
අමාත්යාංශයක් තමයි, ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය. ඔබතුමා ඉතා 
නිවැරැදිව ෙම් කටයුතු සිද්ධ කරන ගමන් ඒ strike කරන 
දරුවන්ෙග් ෙදමව්පියන් ටික රැස ්කරලා කථා කරන්න. එතෙකොට 
ඔබතුමාට පැහැදිලි ෙවයි, ෙකොතැනද ෙදමව්පිෙයෝ ඉන්ෙන්, 
ෙකොතැනද ළමයි ඉන්ෙන් කියලා. ඒ කාරණය පකාශ කරමින් මා 
නිශ්ශබ්ද ෙවනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට බාධා වුණා නම් 
මට සමාෙවන්න. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  ඇත්තටම අපි ෙදමාපියන් හමුෙවනවා. 

ෙදමාපියන් ඇත්තටම ඉන්ෙන් එතැන තමයි. ඒ මතවාදය 
ෙදමාපියන්ෙග් මතවාදයක් ෙනොෙවයි;  ළමයින්ෙග් මතවාදයකුත් 
ෙනොෙවයි. ඒ ළමයින්ව ෙගනියන්ෙන් දක්කාෙගන. ඇවිල්ලා, බය 
කරලා ෙගනියනවා. ඒක තමයි ඇතුෙළේ තිෙබන්ෙන්. ඔය 
ෙප්රාෙදණිය විශ්වවිද්යාලෙය් ෙහෝ එක විශ්වවිද්යාලයකවත් අෙප් 
කාලෙය් වාෙග් ශිෂ්ය සංගම් පිහිටුවලා තරග තියනවාද? නැහැ 
ෙන්. ෙකෝ නිලවරණ? ඒවා ෙමොකුත් නැහැ ෙන්. අපි ඉන්න 
කාලෙය් අපි ඒ නිලවරණවලට සහභාගි වුණා.  කලා පීඨෙය් ශිෂ්ය 
සංගමෙය් මම තමයි එදා හිටපු ශිෂ්ය නායකයා. කලා පීඨෙය් 
ෙකෙනක් ෙනොෙවයි, ශිෂ්ය නායකයා ෙවලා හිටිෙය්. ෛවද්ය 
පීඨෙය් මම  තමයි ශිෂ්ය නායකයා ෙවලා සිටිෙය්. අපි දිනුවා. ඊට 
පස්ෙසේ අපි ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂයට පැරදුණා. අද එෙහම එකක් 
තිෙබනවාද? නැහැ ෙන්. ෙකොෙහේද නිලවරණ තිෙබන්ෙන්? 
ෙකොෙහේද තරගයක් තිෙයන්ෙන්? තරග කරන්ෙන් නැහැ. 
ඒෙගොල්ලන් බෙලන් ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් ෙද්ශපාලන ව්යාපාරය 
කරෙගන යනවා. ඊට පස්ෙසේ කියනවා "ඔක්ෙකෝම වෙරල්ලා අද 
ෙපළපාළි යන්න" කියලා. එතෙකොට ඔක්ෙකෝම එනවා; 
ඔක්ෙකෝම යනවා ගහගන්න. එෙහම තමයි කරන්ෙන්. ඒ 
ළමයින්ෙගන් කථා කරලා ඇහුවාම ඒ ළමයින්ට එෙහම එකක් 
නැහැ. පසුගිය දවසක තිබුණු උත්සවයකට ඒ ළමයි ආවා. එහිදී 
තරග වගයක් තිබුණා. ෛවද්ය පිඨවලිනුත් සිසුන් ආවා. ඒ ළමයි 
මෙගන් තෑගි ගන්නෙකොට මම ඇහුවා, ඊෙය් ෙපළපාළියට ගියාද 
කියලා.  මම එෙහම ඇහුවාම ඒ අයට ලජ්ජයි. මම ඒ පශ්නය 
ඇහුවාම ඒ ළමයි ලජ්ජාෙවන් ඇඹරුණා. මම ඇහුවා, ඊෙය් 
ෙපළපාළියට ගියාද කියලා. ඒ ෙගොල්ලන් උත්තර ෙදන්නත් 
ලජ්ජයි. ඒ තමයි ශිෂ්යෙයෝ. නමුත් බල කළාම  ශිෂ්යයන් යනවා. 
ෙකොටසක් කැමැත්ෙතන් යනවා ඇති. අතිමහත් බහුතරය කැමැති 
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නැහැ. නමුත් ෙම් විධියට ෙම් මතවාද බෙලන් ෙගොඩනගලා තමයි 
ෙම්වා ෙගනියන්ෙන්. ෙම්වා තමයි පැරැණි කැරැලිවලටත් මූලික 
වූෙණ්. බෙලන් මතවාද ෙගොඩනගනවා. නමුත් ගියාම පතිඵලයක් 
නැහැ. කැරැල්ලත් පරාදයි. ඡන්දයත් පරාදයි. ෙදකම පරාදයි. ෙම් 
ෙගොල්ලන්ට ෙමච්චර ෙසනග ඉන්නවා නම්, බලෙව්ග තිෙබනවා 
නම් බුදුඅම්ෙම්! ගියවර ෙහොඳ වැඩි ඡන්ද ගණනකින් දිනන්න 
එපැයි. බලාෙපොෙරොත්තු වුණු ගණනවත් ආවාද? තිබුණු ටිකත් 
නැතිෙවලා ගියා ෙන්. ආණ්ඩුවකුත් හදලා දුන්නා. ඒක තමයි 
තත්ත්වය. ෙම්ක තමයි යථාර්ථය. යථාර්ථය කියන්ෙන් එකක්. 
සිදුවන්ෙන් තව එකක්. ඒ නිසා අපි ෙම් යථාර්ථය ෙත්රුම් අරෙගන 
ඉදිරිෙය්දී ෙම් පශ්න ටික විසඳා ගන්න ඕනෑ. ෙම් පශ්නවලදී  අපි 
ෙම්වාට පැහැදිලිව කියාමාර්ග ගත්ෙතොත්  ඉදිරිෙය්දී අෙප් රෙට් 
ෛවද්ය අධ්යාපනය ඉතාමත් ෙහොඳ කීර්තිමත් තත්ත්වයකට 
ෙගොඩනගා ගත හැකියි. අෙප් ෛවද්ය පීඨත් මීට වඩා ෙහොඳ දියුණු 
තත්ත්වයකට පත් කළ හැකියි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව ෙදවන වර කියවන ලදී.   
 

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
அதன்ப , சட்ட லம் இரண்டாம் ைறயாக மதிப்பிடப்பட்ட . 
 

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read a Second time. 
 
 

මතු පළවන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය: 
''පනත් ෙකටුම්පත පූර්ණ පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභාවකට පැවරිය 

යුතු ය.'' -[ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා ] 
 
தீர்மானிக்கப்பட்ட . 
"சட்ட லம் ப் பாரா மன்றக் கு க்குச் சாட்டப் 

ப மாக"  [மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன] 
 
Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." 

- [The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne.] 
 
 
කාරක සභාෙවහිදී සලකා බලන ලදී. 
[ගරු  මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 
கு வில் ஆராயப்பட்ட . 
[மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள் தைலைம 

வகித்தார்கள்] 
Considered in Committee. 
[THE HON. PRESIDING MEMBER in the Chair.] 

 
1 වන වගන්තිය, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 

යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
1ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 1 ordered to stand part of the Bill. 
 

 
2 වන වගන්තිය.- (105 වන අධිකාරෙය් 43 වන 

වගන්තිය සංෙශෝධනය කිරීම.) 
வாசகம் 2.- (105ஆம் அத்தியாயத்தின் 43 ஆம் 

பிாிைவத் தி த் தல்.) 
CLAUSE 2.- (Amendment  of Section 43 of Chapter 105) 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධන 

ඉදිරිපත් කරනවා: 

(1) "1 වන පිටුෙව්, 5 වන ෙප්ළිය සිට 7 වන ෙප්ළිය දක්වා ෙප්ළි (ඒ ෙප්ළි 
ෙදක ද ඇතුළත්ව) ඉවත් කර පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න: 
 
"පධාන     3. පධාන පඥප්තිෙය් 43 වන වගන්තිය             
පඥප්තිෙය් 43 වන   පහත දැක්ෙවන පරිදි ෙමයින්  
වගන්තිය    සංෙශෝධනය කරනු ලැෙබ්:-".  
සංෙශෝධනය 
කිරීම. 
 

(2) " 2 වන පිටුෙව්, 1 වන ෙප්ළිය සිට 8 වන ෙප්ළිය දක්වා ෙප්ළි (ඒ ෙප්ළි 
ෙදක ද ඇතුළත්ව) ඉවත් කරන්න."  

 
සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
தி த்தங்கள் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendments put, and agreed to. 

 
2 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
2ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 2, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
3 සහ 4 වගන්ති, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 

යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
3ஆம், 4ஆம் வாசகங்கள் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் 

பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clauses 3 and 4 ordered to stand part of the Bill. 

 
 

2 වන අලුත් වගන්තිය.- (105 වන අධිකාරෙය් 20 
වන වගන්තිය සංෙශෝධනය කිරීම.) 

திய வாசகம் 2.- (105ஆம் அத்தியாயத்தின் 20ஆம் 
பிாிைவத் தி த் தல்.)  

NEW CLAUSE 2.- (Amendment of Section 20 of Chapter 105) 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පහත සඳහන් අලුත් වගන්තිය 

මා ඉදිරිපත් කරනවා: 
 

"1 වන පිටුෙව්, 4 වන ෙප්ළියට ඉක්බිතිව ම පහත දැක්ෙවන ෙකොටස 
ඇතුළත් කරන්න:- 

 
2. (ෙමහි මින් මතු "පධාන පඥප්තිය" යනුෙවන් 
සඳහන් කරනු ලබන) (105 වන අධිකාරය වූ) 
ෛවද්ය ආඥාපනෙත් 20 වන වගන්තිය, එම 
වගන්තිෙය් 5(ආ) වන උපවගන්තියට ඉක්බිතිව ම 
පහත දැක්ෙවන උපවගන්තිය ඇතුළත් කිරීෙමන් 
ෙමයින් සංෙශෝධනය කරනු ලැෙබ්:-  
 
"(5ඇ) 43අ වගන්තිය යටෙත් දන්ත ෛවද්යවරයකු 
වශෙයන් තාවකාලිකව ලියාපදිංචි වීම සඳහා 
ස්වකීය හිමිකම සනාථ කරන සෑම 
තැනැත්ෙතකුෙග් ම නම ෙරජිස්ටාර්වරයා විසින්, 
(1) වන උපවගන්තිෙය් (ආ) ෙඡ්දෙය් සඳහන් 
ෙල්ඛනෙය් ෙවනම ෙකොටසක ඇතුළත් කරනු 
ලැබිය යුතු අතර, ඉන්පසු 43 වන වගන්තිය යටෙත් 
දන්ත ෛවද්යවරයකු වශෙයන් එම තැනැත්තා 
ලියාපදිංචි කරනු ලැබුෙය් නම්, ෙරජිස්ටාර්වරයා 
විසින් එම තැනැත්තාෙග් නම දන්ත ෛවද්යවරුන් 
වශෙයන් තාවකාලිකව ලියාපදිංචි වී ඇති 
තැනැත්තන්ෙග් නම් ඇතුළත් ඉහත සඳහන් 
ෙල්ඛනෙය් එම ෙකොටසින් ඉවත් කරනු ලැබිය  
යුතු ය.' " 

 

 
ඉදිරිපත් කරන ලදින්, පළමු වන වර කියවන ලදී. 
ெகாண் வரப்பட்  தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட . 
Brought up, and read the First time 
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'105 වන  
 අධිකාරෙය් 20 
වන වගන්තිය  
සංෙශෝධනය 
කිරීම.  



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
"වගන්තිය ෙදවනවර කියවිය යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
 

වගන්තිය පනත් ෙකටුම්පතට එකතු කළ යුතුය යන පශන්ය 
විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 

 2 වන අලුත් වගන්තිය පනත් ෙකටුම්පෙතහි  ෙකොටසක් හැටියට 
තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.   

 

வாசகம் சட்ட லத்தில் ேசர்க்கப்பட ேவண் ம் எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

திய வாசகம் 2, சட்ட லத்தின் பகுதியாயி க்க ேவண் ெமனக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 

Question, that the Clause be added to the Bill, put and agreed to.  
New Clause 2 ordered to stand part of the Bill. 
 

 
පඥප්ති වගන්තිය සහ නාමය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් 

හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
පනත් ෙකටුම්පත, සංෙශෝධන සහිතව වාර්තා කරන ලදී.  
 

சட்டமாகு வாசக ம் தைலப் ம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக 
இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

சட்ட லம் தி த்தங்க டன் அறிக்ைக ெசய்யப்பட்ட . 
 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  
Bill reported with Amendments. 

 
 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "පනත් ෙකටුම්පත  

සංෙශෝධිතාකාරෙයන් දැන් තුන්වන වර කියවිය යුතු ය" යි මා 
ෙයෝජනා කරනවා. 

 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව සංෙශෝධිතාකාරෙයන්,  තුන් වන 

වර කියවා සම්මත කරන ලදී.  
 
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
அதன்ப , சட்ட லம் தி த்தப்பட்டவா  ன்றாம் ைறயாக 

மதிப்பிடப்பட்  நிைறேவற்றப்பட்ட . 
 

Question put, and agreed to. 
Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed. 

 
 

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් 

තැබිය යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

ෙපොල් සංවර්ධන අධිකාරිය පවරාගත් කරන්දායි 
ගාමෙය් ඉඩම්   

ெதங்கு அபிவி த்தி அதிகாரசைப பலவந்தமாகப் 
ெபற்ற கரந்தாய் கிராம காணிகள் 

LANDS ACQUIRED BY COCONUT DEVELOPMENT 
AUTHORITY IN KARANDAI  VILLAGE 

 
 
[பி.ப. 5.51] 

 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, சைப 

ஒத்திைவப் ேவைளயில் பின்வ ம்  பிேரரைணைய நான் 
ன்ைவக்கின்ேறன். 

 
"கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தில் பச்சிைலப்பள்ளி - பைள பிரேதச 
ெசயலாளா் பிாிவி ள்ள கரந்தாய் கிராமத்தில் வசித் வந்த 
சுமார் 30 கு ம்பங்கைளத் ெதங்கு அபிவி த்தி அதிகாரசைப 
பலவந்தமாக ெவளிேயற்றி, அந்த இடத்ைதத் தனதாக்கிக் 
ெகாண்ட . நாற்ப  வ டங்க க்கும் ேமலாக அந்த இடத்தில் 
வசித் வந்த மக்கள் தம  ெசாந்த இல்லங்கைள இழந்  
இடம்ெபயர்ந் ள்ளனர்.  
 
இவ்விடயம் ெதாடர்பாக அந்த மக்கள் மீள்கு ேயற்ற 
அைமச்சர் அவர்க க்கும் ெதங்கு அபிவி த்தி அதிகார 
சைபக்கும் காணிச் சீர்தி த்த ஆைணக்கு க்கும் மாவட்டச் 
ெசயலாள க்கும் பிரேதச ெசயலாள க்கும் அறிவித்த டன், 
ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க க்கும்  அரசியல்  தைலவர் 
க க்கும் அறிவித்தி ந்தனர். இ ந்தேபாதி ம் பாதிக்கப் 
பட் ள்ள மக்க க்கு இ வைரயில் நியாயம் கிைடக்கப் 
ெபறவில்ைல.  
 
எனேவ, ெதங்கு அபிவி த்தி அதிகாரசைப ெபற் க்ெகாண்ட 
அக்காணிகைள மீண் ம் அம்மக்களிடம் ஒப்பைடத்  
அவர்கைள அங்கு மீளக்கு யமர்த் வதற்கு நடவ க்ைக 
எ க்க ேவண் ம்" 

என்ற ேகாாிக்ைகைய இந்தப் பிேரரைணயின் லம் 
ன்ைவக்கின்ேறன். 

 
ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப்) 
(The Hon. Imran Maharoof) 
ெகௗரவ பாரா மன்ற உ ப்பினர் அவர்களால் 

சமர்ப்பிக்கப்பட் க்கின்ற பிேரரைணைய நான் வழிெமாழி 
கின்ேறன்.  
 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தில் பல்ேவ பட்ட ெந க்க  

க க்கு மத்தியில் வா கின்ற மக்களில் 40 வ டங்க க்கும் 
ேமலாகப் பச்சிைலப்பள்ளிப் பிரேதச ெசயலாளா் பிாிவிேல 
வாழ்ந் வந்த, நிரந்தர காணி அ மதிப்பத்திரங்கைள 
ைவத்தி க்கின்ற மக்கள், 2009ஆம் ஆண்  தங்க ைடய 
நிலங்களிேல மீள்கு ேயறி வாழ்கின்றெபா , 2010ஆம் 
ஆண் ேல ெதங்கு அபிவி த்தி அதிகாரசைபயினர் அந்த 
இடங்க க்குச் ெசன்  அ  தங்க க்குச் ெசாந்தமான காணி 
எனக் கூறி ல்ேடாசர்கள் மற் ம் கனரக இயந்திரங்கைளக் 
ெகாண்  அவர்க ைடய கைள இ த் த் தள்ளினார்கள். 
நாற்ப  வ டங்களாகக் கட் க்காத்த கைள ம் தண்ணீர் 
எ ப்பதற்காக தாங்கள் ெவட் ய கிண கள், மலசல 
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கூடங்கைளெயல்லாம் இ த் த் தகர்த்த ெதங்கு அபிவி த்தி 
அதிகாரசைபயினர்  ஓர் அடாத்தான ைறயிேல நடந்  
ெகாண்டார்கள். அந்த மக்கள் சைமத் க்ெகாண் ந்தெபா  
அவர்க ைடய சட்  பாைனகைள, உ ைடைவகைள 
அவர்கள் கதறக்கதற அந்த இ பா க க்குள் தள்ளி ய 
சம்பவம் மிக ம் ேவதைனயான . அதற்குப் பிற்பா  அ  
ெதாடர்பாக மீள்கு ேயற்ற அைமச்ச க்கு அறிவிக்கப்பட்ட . 
அதன்ப , "அந்தக் காணிகைள அந்த மக்களிடம் ஒப்பைட 

ங்கள்" என்  அவர் க தம் லமாக அதிகாரசைபக்கு 
அறிவித்தார். எனி ம், இ வைர அவர்கள் மீள்கு ேயற்ற 
அைமச்ச ைடய க தத் க்கு நல்ல எண்ணங்கைளப் 
பிரதிப க்கவில்ைல. அேதேநரம் - 
 

ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, உங்க க்குக் க தம் 

அ ப்பப்பட் க்கிற . அதற்கு நீங்கள் அவர்க க்குப் பதில் 
அ ப்பியி க்கிறீர்கள். நீங்கள் அவர்க க்குப் பதில் 
அ ப்பி ம்கூட, உங்க ைடய க தத் க்கு அவர்கள் ஒ  
நடவ க்ைகைய இ வைர ம் எ க்கவில்ைல.   

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Yes, Hon. Swaminathan. 

 

ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
நான் அ  ெதாடர்பில் பார்க்கின்ேறன். மன்னிக்க ம்! 

 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ஆனால், இன்ன ம் இந்தக் காணிகள் அவர்களிடம் 

ைகயளிக்கப்படவில்ைல.  
 

ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
இ  என் ைடய அைமச்சுக்குக் கீழ் இல்ைல. உண்ைம 

யிேல, அ  ெகளரவ ந ன் திஸாநாயக்க அவர்க ைடய 
அைமச்சுக்குக் கீழ்தான் வ கின்ற .  
 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ஆனால், மீள்கு ேயற்றம் என்ற விடயம் உங்க க்குக் 

கீேழதாேன இ க்கிற . அந்த மக்கள் இடம்ெபயர்ந்  
மீள்கு ேயறிய மக்கள்தாேன! 
 

ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
சாி, அ  ேவ  விடயம். என்றா ம், இந்தக் காணிகைள 

மீளப்ெபற் க்ெகா ப்ப  என் ைடய கடைமயல்ல.  

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
சாி. காணிைய மீளப்ெபற் க்ெகா ப்ப  என்ப ம் 

மீள்கு ேயற்றம்தான். த்தத் க்குப் பிற்பா , அந்த மக்கள் 
தங்க ைடய ெசாந்த நிலத்திேல  மீள்கு ேயறி வாழேவண்  
யவர்கள். இ ெதாடர்பில் கிளிெநாச்சி மாவட்ட ஒ ங் 
கிைணப் க் கு க்கூட்டத்தில் இரண்  தடைவகள் 
தீர்மானங்கள் நிைறேவற்றப்பட்டன. வடக்கு மாகாண 

தலைமச்சர் சீ.வி. விக்ேனஸ்வரன், சி வர் அ வல்கள் 
இராஜாங்க  அைமச்சர் விஜயகலா மேகஸ்வரன், பாரா  
மன்ற உ ப்பினர்களாகிய அங்கஜன், நான் உட்பட நான்கு 
இைணத்தைலவர்க ம் இ க்கும்ேபா  அந்த மாவட்ட 
ஒ ங்கிைணப் க் கு க்கூட்டத்தில் எல்ேலா ைடய 

ன்னிைலயி ம் தீர்மானம் எ க்கப்பட்ட . அதன்ப , 
அந்தக் காணிகைள அந்த மக்க க்கு வழங்குமா  ேகட்ட 
ெபா  அதற்கு அவர்கள் "தங்க க்கு எந்தப் பிரச்சிைன ம் 
இல்ைல; தாங்கள் அந்தக் காணிகைள வழங்குகின்ேறாம்" 
என்  குறிப்பிட் ந்தார்கள். ஆனால், இ வைர அந்தக் 
காணிகள் அவர்க க்கு வழங்கப்படவில்ைல. இ  ெதாடர் 
பாக ஜனாதிபதி அவர்க க்குக்கூட க தம் எ தப்பட்ட . 
எனி ம், இ வைர எந்தப் பதி ம் அவர்க க்குக் கிைடக்க 
வில்ைல. பல்ேவ பட்ட ெந க்க க க்கு மத்தியில் அந்த 
மக்கள் வாழ்ந்  ெகாண் க்கிறார்கள். அவர்கள் இப் 
ெபா ம் தங்க ைடய ெசாந்த நிலங்கைள ஏக்கத் டன் 
பார்த்தவா , அகதிகளாக அயலவர் களி ம் ெசாந்தக் 
காரர்க ைடய களி ம் தற்கா கக் ெகாட் ல்களி ம் 
வாழ்ந் ெகாண் க்கிறார்கள். ெகளரவ அைமச்சர் 
அவர்கேள, நீங்கள் இங்கு பிரசன்னமாகியி ப்ப  நல்ல 
விடயம். அந்த மக்க ைடய இந்த உண்ைமயான விடயத்ைத 
நீங்கள் மிக க்கியமாகக் கவனத்திெல க்க ேவண் ம்.   

ேம ம், கிளிெநாச்சி மாவட்ட அபிவி த்திக் கு க் 
கூட்டத்திற்கு வ ைகதந்  இ பற்றிய ஒ  விளக்கத்ைதத் 
த மா  ெதங்கு அபிவி த்தி அதிகாரசைபத் தைலவர் 
அவர்க க்குப் பல தடைவகள் அைழப்  வி க்கப்பட்ட ; 
அல்ல  இ சம்பந்தமாக ஒ  தனியான கூட்டத்ைதக் கூட்  
அதன் லமாக ஒ  தீர்மானத்ைத எ க்குமா  அவ க்கு 
அறி த்தல் வழங்கப்பட்ட . இ வைர எந்த விடயங்க ம் 
நிைறேவற்றப்படவில்ைல. ஒ ைற அந்த மக்கள் அந்தக் 
காணிக க்குள் கு ேயறச் ெசன்றெபா  ெபா ஸார் 
த த்தார்கள். பின்னர் ெபா சாாின் ேவண் ைகக்காக அந்த 
மக்கள் அந்த இடத்ைத விட் ச்ெசன்றார்கள். ஆனால், 
மீண் ம் அவர்கைளக் கு ேயற் வ  ஒ  வாரத்தில் என் ம் 2 
வாரங்களில் என் ம் ஒ  மாதத்தில் என் ம் ெதாிவிக்கப்பட்  
வந்தா ம் இ வைர அவர்கள் கு ேயற்றம் ெசய்யப்பட 
வில்ைல. ஆகேவ, இவ்வா  பாதிக்கப்பட் , ெசாந்த 
நிலங்களில் வாழ யாமல் ேவ  இடங்களில் வாழ்கின்ற 
அந்த மக்க க்கு அவர்க ைடய ெசாந்தக் காணிகைளப் 
ெபற் க்ெகாள்வதற்குத் தய ெசய்  ஆவனெசய் மா  
இந்தச் சைபயிேல ெகளரவ அைமச்சர் அவர்களிடம் என  
ேகாாிக்ைகைய ன்ைவத் , நிைற ெசய்கின்ேறன்.  
 

[අ.භා. 5.57] 
 

ගරු නවින් දිසානායක මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நவின் திஸாநாயக்க - ெப ந்ேதாட்டக் 
ைகத்ெதாழில் அைமச்சர் ) 
(The Hon. Navin Dissanayake - Minister of  Plantation 
Industries) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු එස්. ශීතරන් මන්තීතුමා 

විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සම්බන්ධෙයන් කථා කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඇත්තටම ෙම් පශ්නය  අපට සාකච්ඡා 
මාර්ගෙයන් විසඳන්න තිබුණා. ෙම්ක විසඳාගන්න සභාව කල් 
තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාවක් අවශ්ය නැහැ. ඒකයි මෙග් මතය. 
නමුත්, ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරන එක එතුමාෙග් අයිතිය. ඒ 
ෙයෝජනවා එතුමා ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. එම නිසා මා 
කැමැතියි, ෙම්කට අදාළ කරුණු ටික ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් 
කරන්න. 

විෙශේෂෙයන් මෙග් අමාත්යාංශය යටෙත් තිෙබන ආයතනවලට 
මා හැම ෙවලාෙව්ම කියලා තිෙබනවා, උතුරු නැ ෙඟනහිර ඉඩම් 
පශ්නය සම්බන්ධෙයන් වැඩ කරන ෙකොට ඉතාම නම්යශීලා 
ෙවන්න, සංෙව්දී ෙවන්න කියලා. ෙමොකද, මා දන්නවා, හැම 
ෙවලාෙව්ම උතුරු නැ ෙඟනහිර ඉඩම් පශ්න ජාතිවාදී  ස්වරූපයක් 
ගන්නවා කියලා.  ඒ නිසා මා හැම ෙවලාෙව්ම කියලා තිෙබනවා 
කරුණාකර, ෙම් ගැන සංෙව්දී ෙවන්න, එකවර ඉඩම් අත්පත් කර 
ගන්න යන්න එපා, විෙශේෂෙයන් මහ ඇමතිතුමා  එක්ක සාකච්ඡා 
කරලා, උතුරු නැ ෙඟනහිර මන්තීවරු එක්ක සාකච්ඡා කරලා 
පමණක් තීරණ ගන්න කියලා. මෙග් අමාත්යාංශය යටෙත් ආයතන 
15ක් තිෙබනවා. ඒ ආයතන 15ම සභාපතිවරුන්ට මා ඒක කියලා 
තිෙබනවා.  

ගරු ශීතරන් මන්තීතුමනි, අපි කිසි ෙසේත්ම කැමැති නැහැ, 
ෙදමළ ජනතාවට අසාධාරණයක් ෙවනවා දකින්න. අපි 
සලකන්ෙන් ෙදමළ ජනතාව අෙප් සෙහෝදරයන් හැටියටයි. 
විෙශේෂෙයන් මා නිෙයෝජනය කරන  නුවරඑළිය දිස්තික්කෙය් 
සියයට 60 ගණනක් ඉන්ෙන් දමිළ ජනතාව. ඉතින් 
ඔබතුමන්ලාෙග් පශ්න, ඔබතුමන්ලාෙග් දුක, ෙව්දනාව 
විෙශේෂෙයන් යුද්ධෙයන් වුණු පශ්න අපි ෙහොඳට දන්නවා. ඒ නිසා 
අපි කවදාවත් ඒ දමිළ ජනතාවට අසාධාරණයක් ෙවනවාට කැමැති 
නැහැ.  

නමුත්, බුද්ධිමතකු වන ඔබතුමාට මා ඉදිරිපත් කරන්න 
කැමැතියි ෙම් පශ්නෙය් ඉතිහාසය. විෙශේෂෙයන් ෙමම ඉඩම 1982 
Janatha Estates  Development  Board -JEDB- එක යටෙත් 
තිබුණු ඉඩමක්.  ෙපොල් සංවර්ධන මණ්ඩලයට ෙමය ලබා දීලා 
තිෙබනවා, 1982දී.  I would, now quote a letter. එම ලිපිෙය් 
දිනය සඳහන් කර තිෙබන්ෙන් 11th March, 1983. කියලායි.  

 

"Handing Over  of  Karanthai  Estate  and Tharmakerny Estate to 
the Coconut Cultivation Board    

 
"Reference the Presidential Secretariat's letter dated 4th May 1982, Ref: 
243/165, I have been directed by His Excellency the President to hand 
over the following 2  Estates in the Jaffna Peninsula to your Board  :- 
 
  Karanthai Estate         321 acres 
  Tharmakerny Estate    281 acres 
 

 
We shall be pleased if you will liaise with the Chairman, JEDB,  at 165, 
Puttalam Road, Chilaw, and arrange for the take over of the 
abovementioned two estates on a mutually convenient date." 
 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා ෙමම ලිපිය සභාගත* 
කරනවා. 

ෙම් ඉඩම1982 ඉඳලා ෙපොල් සංවර්ධන මණ්ඩලයට දීලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ඉඩෙම් අයිතිය ගැන පශ්නයක් නැහැ.  1992 
වන විට යම් කිසි ඉඩම්  පමාණයක්  LRC  එකටත්  තිබුණා.  

As you are aware, in 1982  when the JEDB was 
privatized, SLSPC  was privatized,  some of the LRC 
lands also went to the RPCs. - Regional Plantation 
Companies.  

එම නිසා LRC එෙකනුත් අපට එම ඉඩම release කර 
තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඊට අදාළ ලිපියත් 
ෙම් අවස්ථාෙව් සභාගත* කරනවා.  

ෙමම ලිපිෙයහි සඳහන් කර තිෙබනවා, "ෙකොමිෂන් සභාව සතු 
ඉඩම් ආයතන හා පුද්ගලයින් අතර බදු/විකිණීෙම් පදනම මත 
ලබාදීම" කියා.  

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු අමාත්යතුමනි, ගරු ශීතරන් මන්තීතුමා අදහස් දැක්වීමට 

නැඟී සිටිනවා.  

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, நீங்கள் இந்த விடயத்ைத 

மனிதாபிமானக் கண்ேணாட்டத்தில் பார்ப்பதாகச் ெசால்வைத 
நான் வரேவற்கிேறன். நீங்கள் எவ்வா  தமிழர்க க்கு 
எதிரானவர் இல்ைலேயா, அேதேபால தமிழர்க ம் ஒ  
கால ம் சிங்கள மக்க க்கு எதிரானவர்கள் அல்லர். 
நாங்க ம் இனவாதத்ைத வி ம் கின்றவர்கள் அல்ல. 
ஆனால், நீங்கள் குறிப்பி கிறீர்கள், 1982ஆம் ஆண் ேல 
இந்தக் காணிகள் உங்க க்குத் தரப்பட் ப்பதாக. 1970கள் 

தல் அந்த மக்கள் அங்கு வா கிறார்கள். LRCஇ ைடய 
க தங்கள் அவர்க க்கு வழங்கப்பட் க்கின்ற . காணி 
அ மதிப் பத்திரம் -  

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා මෙග් කතාව අහෙගන සිටිෙයොත් 

ඔබතුමාට ෙත්රුම් යාවි මෙග් තර්කය ෙමොකක්ද කියලා.  Explain 
කරන්න මට පුළුවන්.   ඒ නිසයි මා ෙම් ෙසමින් එතැනට එන්ෙන්. 
I am developing  my argument.  එම ඉඩෙම් අයිතිය ගැන කිසිම 
පශ්නයක් නැහැ. මා ඒකයි ඉසස්ර ෙවලාම සනාථ කරන්ෙන්. 
ෙමොකද, ඒ ඉඩම අපි බලහත්කාරෙයන් ෙදමළ මිනිසුන් එළියට 
දමලා  ලබාගත් ඉඩමක් ෙනොෙවයි. එම ඉඩම නීත්යනුකූලව මීට 
අවුරුදු 30කට ඉස්සර ෙවලා අපට ලබා දුන් ඉඩමක්.  
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[ගරු  නවින් දිසානායක  මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ඇයි එය ලබා දුන්ෙන්? ෙමොකද, අෙප් ෙපොල් සංවර්ධන 
මණ්ඩලය එදාත් හඳුනාෙගන තිබුණා, උතුර නැ ෙඟනහිර ෙපොල් 
සංවර්ධනයට  ඉඩම් අවශ්යයි කියන එක. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, එම නිසා දැන් මාෙග් විෙශේෂ කාර්ය භාරයක් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ෙපොල් සංවර්ධන මණ්ඩලය හරහා අෙප් රෙට් ෙපොල් 
නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීමයි. ඒ සඳහා  අපට ෙම් පෙද්ශවල -දකුෙණ් -  
ඉඩම් නැහැ.  උතුරු නැ ෙඟනහිරට අදාළව දීප ව්යාප්ත, ඉතාම 
සැලසුම්සහගත වැඩසටහනක් දැන් අපට තිෙබනවා. එම 
වැඩසටහන ගැන දැනට සිටින මහ ඇමතිතුමා වන විග්ෙන්ෂ්වරන් 
මැතිතුමා සමඟ අපි හැම අවස්ථාවකම සාකච්ඡා කර තිෙබනවා. 
අෙප් අෙනකුත් ඇමතිවරුන් සමඟත් අපි සාකච්ඡා කර තිෙබනවා. 
අපි ඒ ඉඩම් කිසිෙසේත් බලහත්කාරෙයන් ලබාෙගන නැහැ. එවැනි 
කිසිම ෙදයක් කර නැහැ.  

ඇත්ත වශෙයන්ම මා ඉතාම සතුටින් කියන්න කැමැතියි, අෙප් 
උතුෙර් සෙහෝදර ජනතාව ෙපොල් වගා කිරීමට දැවැන්ත දක්ෂකමක් 
දක්වන බව. ඒ නිසා අෙප් ප ෙද්ශවල ෙකෙරන ෙපොල් 
නිෂ්පාදනයට වඩා යම් කිසි වැඩි පතිශතයකින් අෙප් උතුර 
නැ ෙඟනහිර ජනතාව ෙපොල් නිෂ්පාදනය කරාවි කියන විශ්වාසය 
මට දැඩි ෙලස තිෙබනවා. මා එය හැම ෙව්ෙල්ම පකාශ කරනවා.  
එදා ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාත් ඒ කාරණය දැකලා තමයි එම 
ඉඩම් පමාණය ෙපොල් සංවර්ධන මණ්ඩලයට  ලබා දීලා තිබුෙණ්.  
එහිදී අක්කර 321ක් අපට ලැබුණා. ඊට පසුව ෙමොකක්ද වුෙණ්? 
නිරන්තරෙයන් පැවැති යුද්ධය නිසා දැනට ඒ ඉඩෙම් අක්කර 
164ක මිනිස්සු පදිංචි ෙවලා ඉන්නවා. එය ආපසු ලබාගන්නවත්, 
බලහත්කාරෙයන් මිනිසුන් එළියට දමන්න වත් අපි කිසිෙසේත් 
කටයුතු කරලා නැහැ. ඒ අක්කර 164ට අපි අත ගහන්ෙන් වත් 
නැහැ. අපි එය ඒ ජනතාවට ලබා දී තිෙබනවා. ජනතාව 
බලහත්කාරෙයන් ඇවිත් එතැන ඉන්නවා. අපි ඒ සංෙව්දිතාව 
හඳුනනවා. අපි එය reclaim කරන්න, ආෙයත් ගන්න යන්ෙන් 
නැහැ. මක්නිසාද යත්, අපි දන්නවා එය කරන්න බැහැ කියා. අපි 
පාෙයෝගිකයි. එතැන එෙහම කරන්න ගිෙයොත් මහත් සංෙව්දි 
පශ්නයක් ඇති ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා නැවතත් කියනවා ඒ 
අක්කර 321න් අක්කර 164ක් දැනට අපට අහිමි ෙවලා තිෙබනවා 
කියා. එෙහම නම් අපට දැන් ඉතිරි ෙවලා තිෙබන්ෙන් තවත් 
අක්කර 150ක පමණ පමාණයකුයි. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙම් ගරු මන්තීතුමාෙග් කථාෙවන්ම සනාථ වූ පරිදි 
2009දී තමයි ඒ මිනිසුන් එළියට දමා තිෙබන්ෙන්. අෙප් ආණ්ඩුව 
ආවාට පසුව ෙනොෙවයි. 2009දීයි ඒ සිද්ධිය ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ 
සිද්ධිය ෙවලා දැනට අවුරුදු 7ක් පමණ වනවා. එතැන අක්කර 
150ක ඉඩමක් අපට දැනට තිෙබනවා. එහි ෙපොල් වගා කරලා 
තිෙබනවා. එම අක්කර 150ටත්  සමහර මිනිසුන් කුරුමානම් 
අල්ලාෙගන ඉන්නවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ගරු 
මන්තීතුමා පකාශ කර තිෙබන එම 30 ෙදනාව එළියට දමා 
තිෙබන්ෙන් අප ෙනොෙවයි. එය සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් කලින්.  එම 
30 ෙදනාට නැවතත් ඒ ඉඩම ලබා ෙදන්න අපට බැහැ. ෙමොකද, අප 
පතිපත්තිමය තීරණයක ඉන්නවා, අෙප් ඉඩම් ටික -ෙපොල් වගා 
කිරීෙම් මණ්ඩලෙය් ඉඩම් ටික- ආරක්ෂා කරනවා කියා. එය මෙග් 
-නවින් දිසානායකෙග්- ඉඩමක් ෙනොෙවයි. එය ෙපොල් වගා කිරීෙම් 
මණ්ඩලයට අයිති ඉඩමක්.  

මම දැන් ඔබතුමාට ඒක ඔප්පු කළා. ඒක LRC එෙකන්, JEDB 
එෙකන් තමයි අපට ලැබුෙණ්. අපි ෙම් ඉ ඩම ආරක්ෂා කරන්න 
ඕනෑ.  අපට තවාන් හදන්න අවශ්යයි. අපි උතුෙර් ජනතාවට ෙපොල් 
පැළ ෙදන්න ඕනෑ. එතැනින් තමයි ඒ ඔක්ෙකෝම නිෂ්පාදනය 
ෙවන්ෙන්. අපි ඒ ඉඩම ආරක්ෂා කෙළේ නැත්නම් ෙපොල් සංවර්ධන 
ව්යාපෘතිය සඳහා අපි සකස් කරලා තිෙබන සැලැස්ම 
සම්පූර්ණෙයන්ම විනාශ ෙවනවා. වගකිවයුතු ඇමතිවරෙයක් 

වශෙයන් ඒකට ඉඩ ෙදන්න මට බැහැ. දැනට යම් කිසි පවුල් 
පමාණයක් -ඉඩම් තිෙබන කට්ටියකුත්- ෙම් ඉඩමට එන්න 
හදනවා. අපි ඉතාම කැමැතියි, ෙම් අයව අර අක්කර 164හි -දැනට 
අපට අහිමි ෙවලා තිෙබන ඉඩම් අක්කර 164හි -  පදිංචි කරවනවා 
නම්.  එහි ඉඩ තිෙබනවා, කරුණාකරලා ඕනෑ නම් ඒ ෙගොල්ලන්ව 
එතැන පදිංචි කරවන්න. ෙමොකද, දැන් අපට එම ඉඩෙමන් 
භාගයක්ම නැති ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. අපට ඉතිරි ටිකත් නැති කර 
ගන්න බැහැ. ෙම් ඉඩම් පශ්නය විතරක් ෙනොෙවයි තිෙබන්ෙන්.  
ඔබතුමාත් ෙම් ගැන දන්නවා ඇති, ගරු මන්තීතුමනි.  ඔබතුමාෙග් 
ඥාතීනුත් ඒ පෙද්ශවල ඇති.  

ෙපොල් සංවර්ධන මණ්ඩලෙය් සභාපතිතුමා ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
අදත් වවුනියාවට ගිහිල්ලයි ඉන්ෙන්. ෙම් ඉඩම් පශ්නය ගැන 
ජනාධිපතිතුමා ෙවනම බලනවා. අෙප් ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් 
මැතිතුමාත් ඉන්නවා. මම හිතන විධියට ෙම්ක සමස්තයක් 
වශෙයන් බැලිය යුතු පශ්නයක්. ෙම්ක isolate කරලා, ෙපොල් 
සංවර්ධන මණ්ඩලයට අයිති ඉඩම් අක්කර 150 ගැනීෙමන් 
ෙනොෙවයි ෙම් පශ්නය විස ෙඳන්ෙන්. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙපොල් 
සංවර්ධන මණ් ඩලයට තිබිය යුතු ඉඩමක්,  asset  එකක් අහිමි 
කිරීමට අවසර ෙදන්න මට බැහැ. ඒ මිනිසුන්ෙග් පශ්න තිෙබනවා 
නම්- හැබැයි මට ලැ ෙබන වාර්තා අනුව ඒක ෙබොරු ෙවන්න 
පුළුවන්. ෙමොකද, අවරුදු 16ක් තිස්ෙසේ ෙද්ශපාලනය කරන 
ෙකෙනක් හැටියට, ඇමතිවරෙයක් හැටියට මම දන්නවා 
නිලධාරින් කියන සමහර ෙද්වල් අපට පිළිගන්න බැරි බව. මම 
ආෙයත් ෙම් ගැන ෙසොයා බලන්නම්. මම ඒ වගකීම භාර ගන්නවා. 
නමුත් අෙප් ෙම් ආණ්ඩුව යටෙත්  අෙප් ඉඩම්වලින් අපි එෙහම 
මිනිසුන්ව එළියට දමලා නැහැ. ඒ අක්කර 150 ඉඩෙම් 
සම්පූර්ණෙයන්ම තිෙබන්ෙන් ෙපොල්. ෙපොල් වගාවටයි ඒක ෙයොමු 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අෙප් රජය කාලෙය් අපි එතැනින්  මිනිස්සු 
ඉවත් කරලා නැහැ.  

2009 වසෙර්දී එෙහම සිදුෙවලා තිෙබනවා නම් ඒ ගැන 
කියන්න මම දන්ෙන් නැහැ. ඒ කාලෙය් සිදු වූ ෙද්වල් ගැන 
වගකියන්න මට බැහැ. එෙහම වුණා නම්, ආෙයත් ඒ ඉඩමට 
මිනිස්සු ඇතුළු කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා නම්, මට ෙම් 
අවස්ථාෙව් ඒකට එකඟ ෙවන්න බැහැ. ෙමොකද, ඒක ෙපොල් 
සංවර්ධන මණ්ඩලයට අයිති ඉඩමක්. ඒ ඉඩෙමන් අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් උතුෙර් ජනතාවට පතිලාභ ලබා 
දීමටයි.  මම ආෙයත් කියනවා, ඒ ෙපොල් පැළ තවාන්වලින් අපි 
දකුෙණ් ජනතාවට ෙනොෙවයි ෙපොල් පැළ ෙදන්ෙන්. ඒවා 
ඔක්ෙකෝම ෙදන්ෙන් උතුෙර් ජනතාවට. උතුෙර් ජනතාවට 
ලැෙබන පතිලාභ නැති කිරීමට වගකිවයුතු ඇමතිවරෙයක් 
වශෙයන් කටයුතු කරන්න මට බැහැ. එම නිසා ෙම් කරුණු ටික 
ශීතරන් මන්තීතුමාටත්, ෙම් ගරු සභාවටත් ඉදිරිපත් කරන්න මම 
කැමැතියි. ගරු මන්තීතුමනි, ඕනෑම අවස්ථාවක අපි ඔබතුමා සමඟ 
සාකච්ඡා කරලා විසඳුමකට එන්න කැමැතියි කියන කාරණයත් 
පකාශ කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු එස්. ශීතරන් මන්තීතුමා. 
 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, நீங்கள்  ெபா ப் வாய்ந்த 

ஓர் அைமச்சர் என்ற வைகயி ம், இதைனச் சாியாக 
விளங்கிக்ெகாள் ர்கள் என்ற வைகயி ம்தான் நான் இந்த 
விடயத்ைத உங்க ைடய கவனத் க்குக் ெகாண்  
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வந்தி க்கின்ேறன். இந்தக் காணி, ெதங்கு அபிவி த்தி 
அதிகாரசைபக்கு 1982ஆம் ஆண்  தரப்பட்டதாக நீங்கள் 
குறிப்பி கின்றீர்கள். ஆனால், அந்த மக்கள் 1970ஆம் 
ஆண் ந்  அந்த இடத் க்கு உாிைம ள்ளவர்களாக 
இ க்கிறார்கள். 2009ஆம் ஆண் ம் நீங்கள் ஒ  
பாரா மன்ற உ ப்பினராக  இ ந்தி க்கிறீர்கள். அப்ேபா  
இ ந்த அரசாங்கம் அந்த மக்கைள அநாதரவாக, 
அநாைதகளாகத் க்கி ெவளியிேல தள்ளியி க்கிற . நீங்கள் 
எந்த அரசாங்கத்தில் இ ந்தீர்கள் என்பதல்ல பிரச்சிைன. 
எவ்வாறாயி ம் அந்தக் காலத்தில் இ ந்த, தற்ெபா  
உங்க க்குக்கீழ் இ க்கின்ற ெதங்கு அபிவி த்தி 
அதிகாரசைப பிைழவிட் க்கிற ; அந்த அரசாங்கம் பிைழ 
விட் க்கிற . அவர்கள் இந்த மக்க ைடய கைள ம் 
கிண கைள ம் இ த் , அவர்கைள அவ்விடத்தி ந்  
வ க்கட்டாயமாக ெவளியிேல தள்ளியி க்கிறார்கள். 
இப்ெபா , நீங்கள் அதிகாரத் க்கு வந்தி க்கிறீர்கள். 
உங்களின் லமாக அந்த மக்க க்கு ஒ  நியாயம் கிைடக்கும் 
என் தான் நாங்கள் க கின்ேறாம்.  

நீங்கள் ெபா ப் வாய்ந்த ஓர் அைமச்சராக இ க்கின் 
றீர்கள். அவ்வாேற நா ம் அந்த மக்களால் ெதாி ெசய்யப் 
பட்டவன் என்ற வைகயில், அந்த மக்க க்குப் ெபா ப் க் 
கூறேவண் ய ஒ  மக்கள் பிரதிநிதி என்ற வைகயில், இந்தக் 
ேகாாிக்ைகைய ன்ைவக்கேவண் ய ேதைவ எனக்கு 
இ க்கி க்கிற . நீங்கள் வடக்கு மாகாண தலைமச்சர் 
அவர்க ைடய தைலைமயிேல ஒ  கூட்டத்ைதக்கூட 
கூட் யி க்கலாம். ெதங்கு அபிவி த்தி அதிகாரசைபயின் 
தைலவர் வ னியாவிேல நிற்கிறார் என்  நீங்கள் 
குறிப்பி கின்றீர்கள். இ  சம்பந்தமாகக் கிளிெநாச்சி அரசாங்க 
அதிப டன் ேபசுவதற்கு அல்ல  இ  சம்பந்தமான ஒ  
கூட்டத்ைதக் கூட் வதற்குப் பல தடைவகள் அவ க்குக் 
ேகாாிக்ைக வி க்கப்பட்ட . எனி ம், அவர் ஒ  நாள்கூட 
வ வதற்குச் சம்மதிக்கவில்ைல. தலைமச்சேரா  ேபசி, அ  
பற்றிய ேபச்சுவார்த்ைதகைள ேமற்ெகாள்வதற்குக் 
ேகட்கப்பட்ட . அவர் அதற்கான சம்மதத்ைதத் 
ெதாிவிக்கவில்ைல. இப்ெபா ம்கூட, நீங்கள் இ தியாகச் 
ெசான்னீர்கள். "நாங்கள் இ பற்றிப் ேபசுவதற்குத் தயாராக 
இ க்கிேறாம்" என் . இைவ நல்ல வார்த்ைதகள்! நான் 
அதைன வரேவற்கிேறன். ஆகேவ, அந்த மக்க ைடய 
பிரச்சிைனையத் தீர்ப்பதற்கு நீங்கள் ெதங்கு அபிவி த்தி 
அதிகாரசைபயின் தைலவைர அைழத் , தலைமச்ச ைடய 
பிரசன்னத்திேல, கிளிெநாச்சி மாவட்ட அரசாங்க அதிபர், 
இைணத் தைலவர்கள் சகிதம்  ஒ  கு ைவ அைம ங்கள்! 
அவர் ேநர யாக யாழ்ப்பாணத் க்கு வ ைகதந்  அந்த 
மக்க ைடய பிரச்சிைனையத் தீர்த் ைவக்கட் ம்! ெவ மேன 
அரச காணிையப் பி ப்பதற்காக நான் இதைனச் 
ெசால்லவில்ைல. என்னிடம் அப்ப யான எண்ண மில்ைல; 
ேதைவ மில்ைல. அரசாங்கத் க்குச் ெசாந்தமான அல்ல  
ெதங்கு அபிவி த்திச் சைபக்குச் ெசாந்தமான காணிையப் 
பி த் , மக்க க்குக் ெகா க்கேவண் ம் என்கிற எண்ணங் 
கைளேயா, வி ப்பங்கைளேயா நான் ெகாண் க்கவில்ைல. 
தய ெசய்  நீங்கள் இதைனப் ாிந் ெகாள்ளேவண் ம்! 
நீங்கள் எவ்வா  ஒ  ெபா ப் வாய்ந்த அைமச்சராக மிகக் 
ெகளரவமாகப் ேபசுகின்றீர்கேளா, அேதேபால நா ம் ஒ  
ெபா ப் வாய்ந்த மக்கள் பிரதிநிதி என்ற வைகயில், 
என் ைடய ெகளரவத்தின் அ ப்பைடயில் உங்கைளக் 
ேகட்கின்ேறன். ஆகேவ, இ  மிகமிக க்கியமான . இ  
மக்க ைடய பிரச்சிைன! நாங்கள் அந்த மக்க ைடய 
காணிையத்தான் ேகட்கிேறாேம தவிர, அரச காணிையப் 

பறித் , மக்க க்கு ெகா க்குமா  ெசால்லவில்ைல. அவர்கள் 
மிக ேமாசமாக, அடாத்தான ைறயிேல அந்த மக்கைள 
வ க்கட்டாயமாக  ெவளிேயற்றியி ந்தார்கள். அவர்களில் 
பல க்குச் ெசாந்தமான காணி எ ம் இல்ைல. அவர்கள் 
இந்தக் காணிையேய நம்பியி க்கின்றவர்கள். நீங்கள் 
ஆரம்பத்தில் ெசான்னீர்கள், "இப்ப யான ஒ  பிேரரைண 
ேதைவயில்ைல" என் . ஆனால், இப்ெபா கூட, 
உங்களிடமி ந்  இதற்குாிய சாியான, ஆேராக்கியமான நல்ல  
பதிெலான்  கிைடக்கவில்ைல என் தான் நான் 
நிைனக்கின்ேறன். ஆகேவ, நீங்கள் ெதங்கு அபிவி த்தி 
அதிகாரசைபத் தைலவாின் பிரசன்னத்ேதா , தலைமச்சர் 
தைலைமயில் ஒ  கூட்டத்திற்கு ஏற்பா  ெசய் ங்கள். 
அவர்க ைடய பிரதிநிதிக ம்  வ ைகதரட் ம்! LRC மற் ம் 
அரசாங்க அதிபர், பிரேதச ெசயலாளர் ஆகிேயார் இந்தக் 
காணிகள் யா க்கு ெசாந்தமானைவ என்  ெசால்லட் ம்! 
இதில் என்ெனன்ன அைடயாளங்கள் இ க்கின்றன என்ற 
வைரபடங்கேளா  அரச காணிகள்தான் இைவ என்  
விளங்கப்ப த்தட் ம்.   இந்தக் காணிகைள  அந்த மக்கள் 
அடாத்தாகப் பி த்தெதன்   உ திப்ப த்தினால் அவர்கள் 
அதைன விட் ச்ெசல்வதற்குத் தயாராக இ க்கிறார்கள். 
சிலேவைள கரந்தாய் ேதாட்டத்திற்குப் றம்பான காணி 
இ க்கலாம். எனேவ, இந்த மக்க ைடய காணிையக் 
ெகா ப்பதற்குத் தய ெசய்  நீங்கள் விைரவாக  
நடவ க்ைகெய ங்கள்! நீங்கள் ெபா ப் வாய்ந்த, நீதியான 
ஓர் அைமச்சர் என்ற வைகயில் உங்களிடம் நான் இந்தக் 
ேகாாிக்ைகைய ன்ைவக்கின்ேறன்.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමා. 
 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
සභාපතිතුමාට මම නිෙයෝගයක් ෙදන්නම්, අෙප් ශීතරන් 

මන්තීතුමා එක්කත්, මහ ඇමතිතුමා එක්කත් කථා කරලා, දවසක් 
ෙයොදාෙගන එතැනට ගිහිල්ලා, මිනිස්සුත් කැඳවලා ෙම් පශ්නය 
ගැන ෙවනම සාකච්ඡා කරන්න කියලා. 

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු ටී.බී. ඒකනායක රාජ්යය අමාත්යතුමා. 
 

[අ.භා. 6.13] 
 
ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා (ඉඩම් රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ாி. பி. ஏக்கநாயக்க - காணி இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
(The Hon. T.B. Ekanayake - State Minister of Lands) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු එස්. ශීතරන් මන්තීතුමා 

ඉදිරිපත් කළ සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාවට අදාළ 
පසුබිම් වාර්තාව - කිලිෙනොච්චි දිස්තික්කෙය් පච්චිෙලයි පෙලයි 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් ෙසොෙරොන්පත්තු ගෙම් පිහිටි 
කරන්ෙතයි ෙතෝට්ටම් ඉඩෙම් දැනට ෙපොල් වගා කිරීෙම් මණ්ඩලය 

609 610 

[ගරු එස්. ශීතරන්  මහතා] 
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විසින් ෙපොල් වගා කරන බවත්, ෙමම ඉඩෙමන් අයදුම්කරුවන් නව 
ෙදෙනකුට ඉඩම් පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් සභාව විසින් පරිහරණ 
ගාස්තු සඳහා මුදල් අයකර රිසිට්පත් නිකුත්කර ඇති බවත්, ෙපොල් 
වගා කිරීෙම් මණ්ඩලය විසින් ඔවුන් බලහත්කාරෙයන් ෙනරපා 
ඇති බවත් 2015.03.04 වන දින පැවැති මහජන දිනෙය්දී පැමිණිලි 
කර තිෙබනවා.  

ෙම් අනුව ෙමම ගැටලු සම්බන්ධෙයන් ෙපොල් වගා කිරීෙම් 
මණ්ඩලෙය් සභාපති, සාමාන්යාධිකාරි, නිෙයෝජ්ය සාමාන්යාධිකාරි 
යන අය ඉඩම් පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් සභාෙව් පධාන 
කාර්යාලයට ෙගන්වා 2016.01.12 වැනි දින සාකච්ඡාවක් පවත්වා 
තිෙබනවා. එම සාකච්ඡාෙව්දී ෙහළිදරව් වූෙය්, ජනතා වතු 
සංවර්ධන මණ්ඩලය භාරෙය් තිබුණු යා/08 ලිපි ෙගොනුව අනුව 
යා/1,386 පිඹුෙර් සඳහන් කරන්තන් ෙතෝට්ටම් ඉඩෙම් අක්කර 
306යි, පර්චස් 26ක පමාණයක් සහ පුනන්තාඩු ෙතෝට්ෙටයි ඉඩෙම් 
අක්කර 12ක් ෙපොල් වගා කිරීෙම් මණ්ඩලයට 1982.08.13 දින 
භාර දී ඇති බවයි. එ ෙසේම ඉඩම් පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් සභාව 
විසින් රිසිට්පත් මත මුදල් අයකර ගත් අය භුක්ති විඳි ඉඩම්ම ෙපොල් 
වගා කිරීෙම් මණ්ඩලයට භාර දී ඇති ද සහ ෙපොල් වගා කිරීෙම් 
මණ්ඩලයට භාර දී ඇති ඉඩම්වලට වඩා වැඩි පමාණයක් ෙපොල් 
වගා කිරීෙම් මණ්ඩලය භුක්ති විඳිනවාද යන්න නිශ්චය කිරීමට 
ස්ථාන පරීක්ෂණයක් කිරීමටත්, ඉන්පසු ඉඩම් පතිසංස්කරණ 
ෙකොමිෂන් සභාව විසින් නිකුත් කරන මැනුම් නිෙයෝග අනුව ඉඩම් 
මැනීමටත්, ඒ සඳහා යන වියදම ෙපොල් වගා කිරීෙම් මණ්ඩලය 
විසින් දරා ගැනීමටත් එකඟ වූ අතර, ඒ අනුව 2016.02.19 වැනි 
දින ස්ථාන පරීක්ෂණයක් සිදු කරනු ලැබුවා. 

ෙමම ස්ථාන පරීක්ෂණෙය්දී දැනට ෙපොල් වගා කිරීෙම් 
මණ්ඩලෙය් ඉඩම්වලින් නිවාස සාදා ගැනීම සඳහා ඉඩම් ලබා දීම 
ආර්ථික වශෙයන් අයහපත් වන බැවින් ඉඩම් පතිසංස්කරණ 
ෙකොමිෂන් සභාව සතුව ෙමම පෙද්ශෙය් ඇති ඉඩම් පමාණෙයන් 
ඉඩම් ෙනොමැති අයට ඉඩම් ලබා දීම සඳහා එකඟතාවකට ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා. ගරු එස්. ශීතරන් මන්තීතුමා සඳහන් කළා, 70 
ගණන්වල සිට පදිංචි ෙවලා සිටි අයයි කියා. ඉඩම් පතිසංස්කරණ 
පනත කියාත්මක වුෙණ්, 1972 වර්ෂෙය්දීයි. ගරු සිරිමාෙවෝ 
බණ්ඩාරනායක මැතිනිය අගමැතිවරිය විධියටත්, ගරු 
ෙකොබ්බෑකඩුව මැතිතුමා ඉඩම් ඇමතිවරයා විධියටත් එය පටන් 
ගත්තාම -ෙමම පෙද්ශෙය් ඉඩම් පතිසංස්කරණ ආඥාපනතට යටත් 
වුණු ඉඩම් තමයි පවරා ගත්ෙත්. පුද්ගලයන් සතු ඉඩම් කාෙගන්වත් 
බෙලන් පවරා ගත්ෙත් නැහැ.  

ෙමම ඉඩම් ඇමතිවරයා ජනාධිපති අෙප්ක්ෂකෙයකු විධියට 
ඡන්දය ඉල්ලුවාම, ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වුණු 
අෙප්ක්ෂකයන්ෙගන් ෙදමළ ජනතාවෙග් ඡන්ද වැඩිෙයන්ම ලබා 
ගත්ෙත් ෙකොබ්බෑකඩුව මැතිතුමායි. එතුමාට ෙදමළ ජනතාවෙග් 
ඡන්ද වැඩිෙයන්ම ලැබුණා. ඒෙකන් ෙපෙනනවා, එම ඉඩම් පවරා 
ගැනීම සම්බන්ධෙයන් ඉඩම් පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
නීතිගත අනන්යතාව පිළිබඳව, අයිතිය පිළිබඳව කිසිම පශ්නයක් 
එතුමා ජනාධිපති අෙප්ක්ෂකෙයකු විධියට ඡන්දය ඉල්ලූ 
අවස්ථාෙව් ෙදමළ ජනතාව පාවිච්චි කර ෙනොතිබුණු බව.  

ගරු එස්. ශීතරන් මැතිතුමා සඳහන් කරන පෙද්ශය ෙපොල් 
වගාවට ඉතාම ෙහොඳ, සුදුසු භුමියක්. ගරු මන්තීතුමා ඒ ගැන 
ෙහොඳින් දන්නවා ඇති. ඒ වාෙග්ම ෙම් පිළිබඳව නිලධාරින් දැනුවත් 
කරලා ඇති. ෙමම පෙද්ශය ෙපොල් වගාවට අයිති ෙහොඳම භූමියක්. 
අපි එම ඉඩම්වලින් නැවත ෙපොල් වගාව දූරස්ථ කරනවාය 
කියන්ෙන් ආර්ථිකයට විශාල හානියක් ෙවනවාය කියන එකයි. ඒ 
වාෙග්ම ෙමම පෙද්ශෙය් ඉඩම් පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් සභාවට 
අයිති වගා ෙනොකළ ඉඩම් තවත් විශාල පමාණයක් තිෙබන බව 
ඉඩම් පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් සභාෙව් සභාපති තාඹුගල 

මැතිතුමා මා ෙවත වාර්තා කර තිෙබනවා. ඒ අනුව මුහමාෛල 
වත්ත අක්කර 110ක්, ෙවොඩුක්කාව වත්ත අක්කර 48ක්, පැරණි 
ෙවොඩුක්කාව වත්ත අක්කර 19ක්, කරන්පාකම් වත්ත අක්කර 
45ක්, තඩුවන්ෙකොඩි වත්ත අක්කර 26ක්, කාසිපිල්ෙලයි කාඩු 
වත්ත අක්කර 77ක්, කයාන් වත්ත අක්කර 18ක්, නව කයාන් 
වත්ත අක්කර 14ක්, අලියාවෙලයි වත්ත අක්කර 76ක්, 
ෙමයිලවණ්ඩි වත්ත අක්කර 36ක්, කරුන්ෙතයි වත්ත අක්කර 
48ක්, කණවිල්කාඩු වත්ත අක්කර 95ක් සහ මරල්කාඩු වත්ත 
අක්කර 50ක් වශෙයන් ඉඩම් ඒකක 13ක් ෙමම පෙද්ශෙය් පිහිටා 
තිෙබනවා. එම නිසා එම සාකච්ඡාෙව්දී තීන්දු කළා, පරිහරණ 
ගාස්තු අයකර ඇති අයට සහ පදිංචියට ඉඩම් ඉල්ලා ඇති 
ඉල්ලුම්කරුවන්ට පදිංචිය සඳහා ෙමම පෙද්ශවලින් ඉඩම් ලබා 
දීෙම් හැකියාව තිෙබන බව. එම සාකච්ඡාෙවන් අනතුරුව ගරු 
මන්තීවරයාෙග් අදහස හා එම පෙද්ශෙය් අෙනක් මහජන 
නිෙයෝජිතයන්ෙග් අදහස් අනුව කිසිම වගාවක් කර ෙනොමැති ඉහත 
සඳහන් කළ ඉඩම්වලින් සුදුසු ඉඩම් ෙතෝරා ෙගන ජනතාව අතර 
ෙබදා දීෙම් හැකියාව තිෙබනවාය කියන එක පකාශ කරන්නට 
ඕනෑ.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු එස්. ශීතරන් මන්තීතුමා. 
 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, நீங்கள் ெசால் கின்ற 

அரச மற் ம் தனியா க்குச் ெசாந்தமான ேதாட்டங்கள் 
இ வைர ெசய்ைக பண்ணப்படாமல் இ ப்பதில் நியாயம் 
இ க்கலாம். ஆனால், இந்த மக்கள் ேகட்ப  ேதாட்டக் 
காணிகைள அல்ல. அவர்கள் தங்க ைடய ெசாந்த நிலத்தில் 

கட்  வாழ்வதற்காகத் தாங்கள் கு யி ந்த காணிகைளத் 
தான் ேகட்கிறார்கள். தய ெசய்  நீங்கள் அைதப் 

ாிந் ெகாள்ள ேவண் ம். நீங்கள் ெசால் கின்ற இடங்களில் 
அவர்கள் ெதன்னந்ேதாட்டங்கைள ைவத்தி க்கலாம். 
அவர்கள் அந்தத் ெதன்னந்ேதாட்டங்கைளக் ேகட்கவில்ைல. 
மாறாக, கு யமர்ந்  வாழ்வதற்காக ஏ-9 திக்கு அ கி ள்ள 
தங்க ைடய ெசாந்த நிலத்ைதத்தான் ேகட்கிறார்கள். அதைன 
வழங்குவதற்கு நீங்கள் வழிெசய் ங்கள்! அ தான் இதற்கு 
நியாயமான தீர்வாக அைம ம். ெகளரவ அைமச்சர் ந ன் 
திஸாநாயக்க அவர்கள் குறிப்பிட்ட ேபால,  ெதங்கு 
அபிவி த்தி அதிகாரசைபத் தைலவாின் பிரசன்னத்ேதா , 

தலைமச்சர் அவர்க ைடய தைலைமயிேல அந்த 
மக்கைள ம் அைழத்  இந்த விடயம் ெதாடர்பில் ேநர யாக 
ஆராய்ந்தால் இதற்கான தீர்ைவ எங்களால் எட்ட ம். 
அவர்கள் ேதாட்டம் ெசய்வதற்காகக் காணி ேகட்கவில்ைல; 
கு யி ப்பதற்காகத்தான் தங்க ைடய காணிையக் 
ேகட்கிறார்கள்.  
 

ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා 
(மாண் மிகு ாி. பி. ஏக்கநாயக்க) 
(The Hon. T.B. Ekanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම පැහැදිලි කළ ඉඩම්වල, 

ෙපොල් වගා කිරීෙම් මණ්ඩලය විසින් ඉතාමත් සරුසාර ෙපොල් 
වගාවක් සිදු කර තිෙබනවා. ඒ නිසා, ඒ ෙපොල් වගාවට හානියක් 
ෙනොකර, විෙශේෂෙයන් ඉඩම් අමාත්යාංශයට අදාළ, ඉඩම් 
ෙකොමසාරිස් ජනරාල් සතු, ඉඩම් පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් සභාව 
සතු ඉඩම්වලින් ඒ ඉඩම් ඉල්ලා සිටින අය ෙග් පදිංචියට, වගාව 
සඳහා ෙහෝ ආර්ථික ෙභෝග කියාත්මක කිරීමට ඔවුන්ට ඉඩම් ලබා 
දිය හැකියි කියන එක තමයි අපි පැහැදිලි කෙළේ. ඒ නිසා ෙම් 
පිළිබඳව ඔබතුමා අදහස් කරන විධියටම ඉඩම් අමාත්යාංශෙය් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඉඩම් ෙකොමසාරිස් ජනරාල්තුමාෙග් නිෙයෝගයක් ඇතිව ඒ 
පෙද්ශයට ගිහිල්ලා, ෙපොල් වගා කිරීම් මණ්ඩලයත්, ඉඩම් 
පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් සභාවත්, ඒ පෙද්ශෙය් දිසා 
ෙල්කම්තුමාත් සමඟ සාකච්ඡා කිරීෙමන් පසුව අපට ෙම් පිළිබඳ 
නිවැරැදි නිගමනයකට එන්න පුළුවන් ෙවයි. ඒ අනුව අපට කටයුතු 
කළ හැකියි කියන එක ඔබතුමාට ෙගෞරවෙයන් දැනුම් ෙදනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි. Hon. D.M. Swaminathan, please. 
 

 
[பி.ப. 6.22] 
 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இங்கு 

இப்பிேரரைணைய ன்ெமாழிந்  ேபசிய ெகளரவ சிறீதரன் 
அவர்கள் ேகட்ட ேகள்விக க்கு  ெகளரவ அைமச்சர் ந ன் 
திஸாநாயக்க அவர்கள் மிக ம் விபரமாகப் பதில் 
அளித்தி க்கின்றார். அதற்கு ஏற்ற விதத்திேல, ெகளரவ ாி.பி. 
ஏக்கநாயக்க அவர்க ம் தன் ைடய க த் க்கைள மிக ம் 
விபரமாக இந்த மன்றில் ெதாிவித்தார். இந்தப் பிரச்சிைனக்குப் 
பிரதான காரணம் 2009ஆம் ஆண் ல் நடந்த சம்பவம்தான் 
என்  ெகளரவ சிறீதரன் அவர்கள் கூ கிறார்கள். இதைன 
நாங்கள் ெசய்யவில்ைல; எங்க ைடய அரசாங்கம் ெசய்ய 
வில்ைல. அைத அவர் ஏற் க்ெகாண் க்கிறார். இப்ப யான 
அட் ழியமான ேவைலகைள நாங்கள் ெசய்யமாட்ேடாம் 
என்பைத ம் நான் இந்தச் சைபயிேல கூறவி ம் கின்ேறன்.  

அ த் , ெகளரவ ாி.பி. ஏக்கநாயக்க அவர்கள், தாங்கள் 
ெதன்னந்ேதாட்டங்கைள எ த்  அவர்க க்குக் ெகா ப் 
பதற்கு ன்வரவில்ைல என் ம் அவர்கள் ன்  வசித்த 
காணிகளிேல ெதன்னந்ேதாட்டங்கள் இ ப்பதனால் அவற் 
ைறத் தி ப்பிக்ெகா க்காமல் அதற்குப் பதிலாக ேவ  
காணிகைளக் ெகா ப்பதற்குத் தயார் என் ம் கூறினார். 
அதனால் தய ெசய் . - 
 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
ெகாஞ்சம் இ ங்கள் ஐயா! நான் உங்க டன் தர்க்கம் ாிய 

வரவில்ைல. நீங்கள் கூறியதில் அர்த்தம் இ க்கிற . அதற்கு 
ஏற்றவிதத்திேல ெகளரவ அைமச்சர்களான ந ன்  
திஸாநாயக்க அவர்க ம் ாி.பி. ஏக்கநாயக்க அவர்க ம் 
மிக ம் விபரமாகத் தங்கள  க த் க்கைளத் ெதாிவித்தி க் 
கிறார்கள். ஆைகயால், அவர்க க்கு அந்தக் காணிகள் 
கிைடக்காவிட்டா ம், அந்தக் காணிக க்குப் பதிலாக ேவ  
காணிகைளக் ெகா த்  அவற்றில் அவர்கள் வசிப்பதற்கு ஏற்ற 
வசதிகைளச் ெசய் ெகா த்தால் பிரச்சிைன இ க்கா  
என்ப தான் என் ைடய க த் . எனி ம், அந்தக் க த் க்கு 

நீங்கள் எதிர்ப் த் ெதாிவித்தால், அதற்கு ஏற்றவிதத்தில் 
ெகளரவ ாி.பி. ஏக்கநாயக்க அவர்க ம் நீங்க ம் கைதத்  
ஒ  க்கு வரலாம்.  
 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள,  அவர்  ேவ   13 

ெதன்னந்ேதாட்டக் காணிகைளக் குறிப்பிட் , அந்த 
இடங்களில் இவர்க க்கான காணிகைளக் ெகா க்கலாம்; 
ஆைகயால், இந்தக் காணிகைள வி ங்கள் என்  
கூ கின்றார். நீங்க ம் அைத நியாயப்ப த் கிறீர்கள்! 
ஆனால், அவர் ெசால் கின்ற ெதன்னந்ேதாட்டக் காணிகள் 
உட் றப் பகுதிகளில் அல்ல  மிகத் ரமாக உள்ள 
பகுதிகளில்தான் இ க்கின்றன. ஏன்,  ெதங்கு அபிவி த்தி 
அதிகாரசைப அந்தத் ெதன்னந்ேதாட்டங்கைள எ த் க் 
ெகாண்  இந்த இடத்ைத மக்களிடம் ெகா க்கலாம்தாேன! 
ஏன் அவர்கள் ஏ- 9 தியிேல தாங்கள் ெசாந்தமாக 
தங்க ைடய  கணவன், பிள்ைளகேளா  வாழ்ந்த இடத்தில் 
இன்  அவர்களின் கு ம்பங்களில் பலேபர் இல்லாத 
நிைன கேளா  தங்களின் ெசாந்த மண்ணிேல வாழ 
நிைனக்கின்ற அவர்கைள  இன் ேமார் இடத்திேல ேபாய் 
இ ங்கள்! என்  ெசால்வ  எவ்வள  நியாயமான ? 
பணபலம் பைடத்த அரச நி வனமான பணத்ைதச் 
ெசலவழிக்கக்கூ ய ெதங்கு அபிவி த்தி அதிகாரசைப, 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் குறிப்பி கின்ற காணிகளில் 
ஒன்ைறெய த்  ேம ம் ெதன்னம்பிள்ைளகைள நாட்  
அபிவி த்திையச்  ெசய்யலாம். இந்த மக்களில் ஒ வ க்குச் 
ெசாந்தமாக அதில் 4 - 5 ஏக்கர்தான் இ க்கிற .  அங்கு  30 
கு ம்பங்கள் இ க்கின்றன.  அவர்க ைடய அந்த 150 ஏக்கர் 
காணிைய அவர்களிடம் ஒப்பைடப்பதற்கு ஏன், நாங்கள் 
இவ்வள ரம் சண்ைடபி க்க ேவண் ம்? தய ெசய்  
இதைன ஒ  மனிதாபிமானக் கண்ேணாட்டத்ேதா  பார்க்க 
ேவண் ம். அவர்கள் 1970ஆம் ஆண் ேல அந்தக் காணிகளில் 
கு ேயறியி க்கிறார்கள். 1972ஆம் ஆண் க்குப் பிற்பா தான் 
அவர்க க்குக் காணி உ திப்பத்திரங்கள் வழங்கப் 
பட் க்கின்றன.  ஆகேவ, அவர்களிடம் ஆதாரம் இ க் 
கின்ற . அவர்க க்குக் காணி அ மதிப்பத்திரங்கள் 
வழங்கப்பட் க்கின்றன.  

 
நீங்கள் ெசால்வைதப்ேபால மக்கள் ெகாப்ேபக வ 

அவர்க க்கு வாக்களித்தார்கள் என்ப  உண்ைமதான்.   
அவ க்கு மட் மல்ல, ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்க க்கும் 
நாங்கள்தாேன வாக்களித்தி க்கின்ேறாம்! சந்திாிகா 
பண்டாரநாயக்க குமார ங்க அவர்க க்கும் தமிழர்கள்தாேன 
அள்ளி வாக்களித்தார்கள்! தமிழர்கள் சமாதானம் ேவண் ம் 
என்பதற்காக இந்த நாட் ேல அவர்கள் மீ  யார் எவ்வள  

த்தங்கைளப் ாிந்தா ம் எவ்வள  இனப்ப ெகாைலகைளச் 
ெசய்தா ம்  பல்ேவ  சந்தர்ப் பங்களில் தங்க ைடய 
வாய்ப் க்கைளெயல்லாம் பயன்ப த்திச் சமாதானத்ைதத் 
ெதாிவித்தி க்கிறார்கள்.  அவ்வா  ெசய்த மக்கைளப் பார்த்  
நீங்கள் அந்த இடத்திேல இ க்காதீர்கள்! இன்ேனார் 
இடத்திற்கு எ ம்பிச் ெசல் ங்கள்! இந்த இடத்ைத 
அரசாங்கத்திற்குக் ெகா ங்கள்! என்  ெசால்வ  
நியாயமானதா? தய ெசய்  நீங்கள் விளங்கிக் 
ெகாள் ங்கள்! நீங்கள்  அவர்கைள அவர்களின் இடத்தில் 
இ த்திவிட் , ெதங்கு அபிவி த்தி அதிகாரசைப ெசால்  
கின்ற ஒ  காணிைய எ த்  அவர்களின் அபிவி த்திக்கு 
வழங்கலாம். அதற்கு மீள்கு ேயற்ற அைமச்சர் ெகாஞ்சம் பண 
உதவிையச் ெசய்யலாம்.  இப்ெபா  பணக்கார அைமச்சேர 
அவர்தான். ஆகேவ அவாிடம் அைதக் ெகா த்தால் மிக 
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இலகுவாக அந்தக் காாியத்ைதக் ைகக்ெகாள்ளலாேம!              
இ  மிக இலகுவாக நடக்கக்கூ ய காாியம்தாேன! ஆகேவ, 
தய ெசய்  அந்த மக்கள் கு ம்ப நிைன கேளா  வாழ 
நிைனக்கின்ற அந்த இடத்ைத அவர்களிடம் ஒப்பைட ங்கள்! 
அ தான் மனிதாபிமான ம் நியாயமான ம் நீதியான  
மாகும்.  
 

ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
ெகளரவ சிறீதரன் அவர்கேள! மன்னிக்க ேவண் ம். நான் 

கூறியைத ேவ  ைறயிேல எ க்க ேவண்டாம். நான் 
கூ வ  என்னெவன்றால்,  அவர்கள் கைளக் கட்  
வாழ்வதற்கு ஓாிடம்  ெகா ப்பெதன்ப தான் என் ைடய 
க த் . இந்த இடத்ைத விட் விட்   அந்த இடத்திற்குப் 
ேபாகச்ெசால்  நான் கூறவில்ைல. எப்ப யாவ  அந்த 30 
கு ம்பங்க க்கும் அவர்கள் வாழ்க்ைகைய நடத் வதற்காக 
அவர்களின் வாழ்வாதாரத்திற்கு ஒ  ட்ைடக் கட் வதற்கு  
இடத்ைதக் ெகா ப்பதற்காகத்தான் நான் கூறிேனன். இந்த 
இடத்திற்குப் ேபா! அந்த இடத் க்குப் ேபா! என்  நான் 
பலாத்காரமாகச் ெசால்லவில்ைல. ஏெனன்றால், நான் இந்த 
இடத்ைத விட் விட்  அந்த இடத் க்குப் ேபா என்   
பலாத்காரமாகச் ெசால் யதாகப் பத்திாிைகயில் ேபாட்  
வி வார்கள்.  
 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
நீங்கள் க ைமயாகப் பத்திாிைகயாளர்க க்குப் பயப்பட 

ேவண்டாம். ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, ெபா த்   
சம்பந்தமாகக் கைதப்பதற்ேக பயப்படாத ஆள் நீங்கள்! 
அைதேய ெகாண் வர ேவண் ெமன்  நிற்கின்ற ஆள்தாேன 
நீங்கள்! ஆனப யால் நீங்கள் அதற்குப் பயப்பட ேவண்டாம்.  
தய  ெசய்  -  
 

ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
பயெமன்  இல்ைல. நா ம் நியாயத்ைதத்தான் 

ெசால்கிேறன். நான் என்ன ெசால்கிேறன் என்றால், - 
 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
நீங்கள் இப்ெபா  பணக்கார அைமச்சராக இ ப்ப 

தனால்  ெகாஞ்சக் காைச ஒ க்கீ  ெசய்  அவர்கள் 
ெசால்கின்ற ஒ  நிலத்திேல அதிகாரசைபக்குாிய பணத்ைதக் 
ெகா ங்கள்; அந்த மக்க க்கு அவர்க ைடய ெசாந்தக் 
காணிையக் ெகா ங்கள். அவர்கள் அதைனப் னரைமத்  
வாழ்வார்கள்.  
 

ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
சாி, ெகளரவ சிறீதரன் அவர்கேள, நீங்கள் ேகட்ட 

ேகாாிக்ைகக்கு   நான்  ஆட்ேசபைனேய  இல்ைல.  

ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා 
(மாண் மிகு ாி. பி. ஏக்கநாயக்க) 
(The Hon. T.B. Ekanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අප පැහැදිලි කළ ආකාරයට 

ෙම් ඉඩම් ෙනොලැබී තිෙබන්ෙන් කාටද, කාෙග් ඉඩම්ද ෙම් 
අන්දමට පරිවර්තනය ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියන කාරණය 
සම්බන්ධව අප පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තර්ක කරනවාට වඩා, 
විෙශේෂෙයන් වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්යාංශය යටෙත් ෙපොල් වගා 
කිරීෙම් මණ්ඩලයත්, ඉඩම් ෙකොමසාරිස් ජනරාල් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවත්, දිස්තික් ෙල්කම්තුමා හා මහ ජන 
නිෙයෝජිතයන් එක්ක ක්ෙෂේත සංචාරයකින් පස්ෙසේ ෙම් ගැටලුව 
හඳුනා ගනිමින්, ෙම් පිළිබඳව නිගමනවලට එන්න අපට පුළුවන් 
ෙවයි. ඒ නිසා ෙමහිදී අප ගැටලුවක් ඇති කර ගත යුතු නැහැ. ෙම් 
ඉඩම්වල ස්වභාවයන් ෙකොෙහොමද, වගා කිරීමට ගැළෙපන ඉඩම් 
ෙමොනවාද, පදිංචි කිරීමට සුදුසු ඉඩම් ෙමොනවාද කියන කාරණා 
ක්ෙෂේත සංචාරයකදී පැහැදිලි ෙවයි. උපරිමය අක්කර පනහට වඩා 
තිෙබන ඉඩම් තමයි 1972 කාලෙය් අප ලබා ෙගන තිෙබන්ෙන්. 
ඒක තමයි පනෙත් ස්වභාවය. ඒ නිසා ඒ පළාෙත් අක්කර පනහට 
වැඩි ඉඩම් තමයි ඉඩම් පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් සභාවට පවරා 
ගත්ෙත්. ඒක තමයි නීතිය වන්ෙන්. ඒක ලංකාව පුරාම කළා. ඒ 
පෙද්ශය තමයි ඒ කාරණයට අනුගත වුෙණ්. ෙමතුමා මහ ජන 
නිෙයෝජිතෙයක් විධියට එතුමාෙග් පෙද්ශෙය් ජනතාවට ඉඩම් 
ලබාදීම සඳහා තිෙබන උනන්දුව පිළිබඳව අප සතුටු වනවා. 
ක්ෙෂේත සංචාරයකින් අනතුරුව ෙම් සාකච්ඡාවට භාජනය වන 
ආයතන කැඳවලා, ෙම් පිළිබඳ විධිමත් සාකච්ඡාවක් පවත්වා 
අවසන් තීන්දුවක් අපට ලබා ගත හැකියි, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. 

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
நன்றி, ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள! இன்  நாங்கள்  

பாரா மன்றத்தில் கைதத்த விடயத்ைத இத்ேதா  விடாமல், 
விைரவாக கிளிெநாச்சி அரச ெசயலகத்திேலா அல்ல  வடக்கு 
மாகாண தலைமச்ச ைடய அ வலகத்திேலா ஒ  கூட்டத் 
ைதக் கூட் , அதில் ேநர யாக எல்ேலா ம் ஒன் கூ , 
எல்ேலா ைடய கூட் யற்சியின் லம் அந்தக் காணிகைள 
அந்த மக்களிடம் ஒப்பைடப்பதற்கு யற்சிக்கேவண் ம். 
அதற்கு நீங்கள் ன்வந்தைமக்கு நன்றிகைளத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ.භා. 6.30ට, 2017 ජනවාරි 09 වන 

දින සභාසම්මතිය අනුව, 2017 ජනවාරි මස  27වන සිකුරාදා                
පු. භා.  10.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

அதன்ப  பி.ப. 6.30 மணிக்கு பாரா மன்றம், அதன  2017 
சனவாி 9 ஆந் ேததிய தீர்மானத்திற்கிணங்க, 2017 சனவாி 27, 
ெவள்ளிக்கிழைம .ப. 10.30 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

Parliament adjourned accordingly at 6.30 p.m. until 10.30 a.m. on 
Friday, 27th January, 2017 pursuant to the Resolution of Parliament of 
09th January, 2017. 
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පූ. භා. 10.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   
කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා]  මූලාසනාරූඪ විය. 

பாரா மன்றம் .ப. 10.30 மணிக்குக் கூ ய .  
சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய) தைலைம 

வகித்தார்கள். 
The Parliament met at  10.30 a.m.,  

MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA ] in the Chair. 

 
 

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் அரசாங்கக் 
கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon. Gayantha Karunatileka-Minister of Parliamentary 
Reforms and Mass Media and Chief Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්යන්තර 

ෙවළඳ අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම පහත සඳහන් නිෙයෝග සහ 
නියමය ඉදිරිපත් කරමි. 

(i) 1985 අංක 48 හා 1987 අංක 28 දරන පනත් මඟින් 
සංෙශෝධිත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන 
(පාලන) පනෙත් 4 වගන්තිෙය් 3 උපවගන්තිය සහ 14 
වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු එකී පනෙත් 20 වගන්තිය 
යටෙත් සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්යන්තර ෙවළඳ 
අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2016 ෙදසැම්බර් 30 
දිනැති අංක 1999/47 දරන අතිවිෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ 
කරනු ලැබූ නිෙයෝග; 

(ii) 2008 අංක 14 දරන කෙමෝපාය සංවර්ධන ව්යාපෘති පනෙත්  
3(4) වගන්තිය යටෙත් ෙයෝජිත ව්යාපෘතියට අදාළ නිදහස ්
කිරීම් සම්බන්ධෙයන් සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා 
ජාත්යන්තර ෙවළඳ අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2016 
ෙනොවැම්බර් 18 දිනැති අංක 1993/34 දරන අතිවිෙශේෂ 
ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබූ නියමය.  

ෙමම නිෙයෝග හා නියමය ජාත්යන්තර සබඳතා පිළිබඳ ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා 
කරමි. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා (විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா - மின்வ  மற் ம் 

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙහොරණ මූලික ෙරෝහෙල් ෙසේවය 

කරන එස්.ඒ. නන්දාවතී මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම 
පිළිගන්වමි. 

 
ගරු රංජිත් අලුවිහාෙර් මහතා 
(மாண் மிகு ரஞ்சித் அ விஹாேர) 
(The Hon. Ranjith Aluvihare) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගෙල්ෙවල, වලස්වැව, අංක 31බී දරන 

ස්ථානෙය් පදිංචි ටී.ටී.එස්. ෙහේමාලි මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 

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

Petitions. 
 
 
 

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 1- 465/'16- (5), ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල 

මහතා. 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, 2016 ෙපබරවාරි 01 ෙවනිදා ඉදිරිපත් 

කළ පශ්නය මම අහනවා. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට 
පිළිතුරු දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අමාත්යතුමනි, ඊළඟ වතාෙව් අවසන් කරන්න පුළුවන් 

ෙන්ද?  
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
පුළුවන්, ගරු කථානායකතුමනි. අපි දැනුම් ෙදන්නම්. 

617 618 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
2016 අවුරුද්ෙද් පශ්නයක් ෙන්. පිළිතුරු  ලබා දීලා  එය 

අවසන් කරන  එක ෙහොඳයි.  
 

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
හරියටම අවුරුද්දක් ෙවනවා, ගරු කථානායකතුමනි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ නිසා තමයි මම ඒ සම්බන්ධෙයන් මෙග් අවධානය ෙයොමු 

කෙළේ. 
 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඊළඟට, පශ්න අංක 2-547/'16-(3), ගරු බුද්ධික පතිරණ 

මහතා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා සති 
ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 4-928/'16-(2), ගරු බිමල් රත්නායක මහතා. 

      
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා සති ෙදකක 
කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

ෙනළුම් කුලුන ව්යාපෘතිෙය් දුර්වලතා  : ගනු ලැබූ 
පියවර  

ெந ம் கு ன  க த்திட்டக் குைறபா கள் : 
நடவ க்ைக 

DRAWBACKS IN NELUM KULUNA PROJECT: STEPS TAKEN 
 

1002/’16 
7. ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්යතුමාෙගන් 

ඇසූ පශ්නය- (2): 

(අ) (i) ෙනළුම් කුලුන සම්බන්ධෙයන් ශාන්ති ලාල් 
නානායක්කාර නමැත්ෙතක් 2016.08.16 වැනි දින 
"දි අයිලන්ඩ්” පුවත්පතට ලියන ලද ලිපියකින් 
අනාවරණය කර තිබූ දුර්වලතා පිළිබඳව දන්ෙන්ද; 

 (ii) එම දුර්වලතා පවතින බව පිළිගන්ෙන්ද; 

 (iii) එම දුර්වලතා මඟහරවා ගැනීමට පියවර ගන්ෙන්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, එම පියවර කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

ெதாைலெதாடர் கள் மற் ம் ஜிட்டல் 
உட்கட்டைமப்  வசதிகள் அைமச்சைரக்  ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) ெந ம் கு ன (தாமைரக் ேகா ரம்) ெதாடர்பாக 
சாந்தி லால் நாணாயக்கார என்பவரால் 
2016.08.16ஆம் திகதியன்  "த ஐலண்ட்" 
பத்திாிைகக்கு எ தப்பட்ட கட் ைரெயான்றின் 

லம் ெவளிக்ெகாணரப்பட்ட குைறபா கள் 
ெதாடர்பாக அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  குைறபா கள் நில கின்றைமைய 
ஏற் க்ெகாள்கின்றாரா என்பைத ம்; 

 (iii) அக்குைறபா கைள நிவர்த்தி ெசய்வதற்கு 
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், அந்த நடவ க்ைககள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Telecommunication and Digital 
Infrastructure: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether he is aware of the drawbacks  
which have been disclosed by the article 
written to “The Island” newspaper by a 
person named  Shanthi Lal Nanayakkara on 
16.08.2016 with pertinence to the Lotus 
Tower (Nelum Kuluna);  

 (ii) whether it is admitted that the said 
drawbacks are existing;  

 (iii) whether steps will be taken to steer clear of 
the aforesaid drawbacks; and 

 (iv) if so, what those steps are? 

(b) If not, why? 
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ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් යටිතල 

පහසුකම් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුර 
ෙදනවා. 

(අ) (i) දන්වා ඇති පුවත් පෙතහි සඳහන් ලිපිය මාෙග් 
අවධානයට ලක් වූ අතර, එහි ෙමම ව්යාපෘතිෙය් 
දුර්වලතා ෙලස සඳහන්ව තිබූ කරුණු පිළිබඳව 
අවෙබෝධයක් ලබා ගතිමි. 

 (ii) දුර්වලතා ෙලස ලිපිෙය් දක්වා ඇති කරුණු 
පිළිබඳව විධිමත් විමර්ශනයක් තුළින් ලබා ගත් 
සව්ාධීන විෙශේෂඥ තීරණයකින් ෙතොරව එම 
දුර්වලතා පවතින බව පිළිගැනීමට ෙනොහැකිය. 

 (iii) ෙමම ව්යාපෘතිය භාර රාජ්ය ආයතනය වන්ෙන් 
විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් 
අමාත්යාංශය ෙනොව, විදුලි සංෙද්ශ නියාමන 
ෙකොමිෂන් සභාව ෙව්. දැනට එම ආයතනය 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා යටෙත් කියාත්මක වන 
බැවින්, එම ව්යාපෘතිය සම්බන්ධෙයන් ෙමම 
අමාත්යාංශයට කිසිදු මැදිහත්වීමක් කළ 
ෙනොහැකිය. 

 (iv) දැනට ෙම් සම්බන්ධෙයන් විදුලි සංෙද්ශ නියාමන 
ෙකොමිෂන් සභාව මඟින් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 
දැනුවත් කරවීම පමණක් කළ හැකි වන අතර, 
අනාගතෙය්දී විදුලි සංෙද්ශ නියාමන ෙකොමිෂන් 
සභාව හා ෙමම ව්යාපෘතිය ද ඇතුළත් එම 
ආයතනයට අදාළ ව්යාපෘති සම්බන්ධ කටයුතු 
මාෙග් අමාත්යාංශය ෙවත පවරන්ෙන් නම් ගත 
හැකි පියවර පිළිබඳ සලකා බැලීමට පුළුවනි. 

(ආ)    පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පිළිතුෙරන් මට කියා සිටින්ෙන් 

ෙම් ෙනළුම් කුලුන පිළිබඳ වගකීම ගරු අමාත්යතුමාෙග් 
අමාත්යාංශෙය් විෂයක් ෙනොවන බවයි. නමුත්, එතුමා 
ඩිජිටල්කරණය පිළිබඳ ඇමතිවරයා හැටියට ෙනළුම් කුලුන 
කරණෙකොටෙගන එහි සිදු කරනු ලබන ඩිජිටල්කරණ 
කියාදාමයන් පිළිබඳව එතුමා ෙකොයි ආකාරයට සම්බන්ධීකරණය 
වනවාද යන පශ්නය මම විමසන්න කැමැතියි. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඇමතිතුමාෙග් පිළිතුෙර් සඳහන් කරුණු අනුව තමයි මටත් 

පිළිතුරු ෙදන්න පුළුවන්. ඒ අනුව අපට ෙපනී යනවා, ෙම් පිළිබඳව 
අදාළ ස්ථානයට අවධානය ෙයොමු කරලා තිෙබන බව.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
එතුමා ෙම් කාරණය ෙකෙරහි අවධානය ෙයොමු කරලා 

තිෙබනවා. ෙම් කියන ලද ලිපිෙය් අඩංගු දුර්වලතා ෙකොයි තරම් 
බරපතළ ද කිව්ෙවොත් ෙම් විකිරණ බලපෑම් ඇති වීම ඒ අසල 
තිෙබන නවෙලෝක ෙරෝහෙල් යන්ෙතෝපකරණවලටත් බරපතළ 
බලපෑමක් කරන්න පුළුවන්. ෙම් කාරණය විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් 
යටිතල පහසුකම් අමාත්යතුමාෙග් විෂයයට අදාළ ෙනොවුණත්, 

එතුමා ෙම් කටයුත්තට දැනටමත් සම්බන්ධ වී කටයුතු කරමින් 
සිටින නිසා මා ෙම් කාරණය අහන්න කැමැතියි. එතුමාෙග් යහපත් 
මැදිහත් වීම සහ විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් 
අමාත්යාංශෙය් එකතු වීමත් සමඟ ෙම් කාරණය පිළිබඳව විමසා 
යම් වාර්තාවක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ලබා ෙදනවා දැයි කියා මා 
විමසන්න කැමතියි. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර 

මැතිතුමාෙග් අදහස අප විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් 
ඇමතිතුමාට ෙයොමු කරලා, අදාළ කටයුතු කරන්න කියා කරනවා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඔබතුමා ඒ සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තාවක් ලබා 

ෙදන්න. පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තාවක් ලබා දීම දක්වා ඔබතුමා 
එකඟත්වය පළ කරන්න. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඔබතුමාෙග් අදහස සම්පූර්ණෙයන්ම එතුමාට දැනුම් ෙදනවා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙම් තිෙබන තත්ත්වය තුළ ෙමය ආංශික අධීක්ෂණ කාරක 

සභාවට ෙයොමු කරන්නට ගරු ඇමතිතුමා  එකඟ ෙවයි. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
අවශ්ය කටයුතු කිරීම සඳහා ඔබතුමාෙග් සම්පූර්ණ අදහස අප 

ගරු ඇමතිතුමාට දැනුම් ෙදනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 8 -1009/'16- (2), ගරු එම්.එච්.එම්. සල්මාන් 

මහතා.  

 
ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඉඩම් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම 

පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක් කල් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 13 -848/'16- (1), ගරු බුද්ධික පතිර ණ මහතා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක් කල් 
ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
 
 

 
ෙප්රාෙදණිය විශව්විද්යාලෙය් ආචාර්ය 

මණ්ඩලය : පුරප්පාඩු 
ேபராதைனப் பல்கைலக்கழக விாி ைரயாளர் 

குழாம் :ெவற்றிடங்கள்  
ACADEMIC STAFF OF PERADENIYA UNIVERSITY: 

VACANCIES 
 

954/’16 
14. ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 

(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 

උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 
පශ්නය - (1): 

(අ) (i) ෙප්රාෙදණිය විශව්විද්යාලෙය් දැනට කියාත්මක 
පීඨ සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එහි කියාත්මක ෙදපාර්තෙම්න්තු සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එක් එක් පීඨවල හා ෙදපාර්තෙම්න්තුවල සිටිය යුතු 
සථ්ිර ආචාර්ය මණ්ඩලය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 

 (iv) සථ්ිර ආචාර්ය මණ්ඩලෙය් පුරප්පාඩු තිෙබ්ද; 

 (v ) එෙසේ නම්, පුරප්පාඩු සංඛ්යාව, එක් එක් පීඨය සහ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள்  அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா:  
(அ) (i) ேபராதைனப் பல்கைலக்கழகத்தில் தற்ேபா  

இயங்கிவ ம் பீடங்களின் எண்ணிக்ைக 
எவ்வள ; 

 (ii) அங்கு இயங்கிவ ம் திைணக்களங்களின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வள ; 

 (iii) ஒவ்ெவா  பீடத்தி ம் மற் ம் 
திைணக்களத்தி ம் இ க்க ேவண் ய நிரந்தர 
விாி ைரயாளர்  குழாம் ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (iv) நிரந்தர விாி ைரயாளர் குழாமில் ெவற்றிடங்கள் 
உள்ளனவா; 

 (v) ஆெமனில், ெவற்றிடங்களின் எண்ணிக்ைக 
ஒவ்ெவா  பீடத்தின்ப ம்  திைணக்களத் 
தின்ப ம் ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the  Minister of  Higher  Education and 

Highways: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the  number of faculties functioning  in the 
University of Peradeniya at present; 

 (ii) the number of departments functioning in it; 

 (iii) the permanent academic staff that should be 
there in each department and faculty, 
separately; 

 (iv) whether there are vacancies in permanent 
academic staff; and 

 (v) if so, the number of vacancies prevalent in 
each faculty and department, separately? 

( b) If not, why? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස ් අධ්යාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப 

தல்வ ம்) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.  

(අ)   (i)     පීඨ 09කි.  

       (ii)    ෙදපාර්තෙම්න්තු 82කි. 

       (iii)   ඇමුණුෙමහි තීරු අංක 04 යට ෙත් දක්වා ඇත.  

      (iv)    ඔව්.  

      (v)    ඇමුණුෙමහි තීරු අංක 05 යටෙත් දක්වා ඇත. 
ඇමුණුම සභාගත* කරමි.  

(ආ)  පැන ෙනොනඟී.  
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* සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම: 
   சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப்  : 
   Annex tabled: 
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* ෙමම  ඇමුණුම පුස්තකාලෙය්ද තබා ඇත. 
இந்த இைணப்  ல் நிைலயத்தி ம் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
This  Annex is also placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමනි, එක් එක් පීඨවල සිටිය යුතු ස්ථිර 
ආචාර්ය මණ්ඩලෙය් සංඛ්යාව හා ඒවාෙය් පවතින පුරප්පාඩු සංඛ්යා 
මම ෙකටියන් කියන්නම්.  

කෘෂිකර්ම පීඨෙය් සිටිය යුතු ස්ථිර ආචාර්ය මණ්ඩලෙය් 
සංඛ්යාව 130යි; පුරප්පාඩු සංඛ්යාව 25යි. සම ෙසෞඛ්ය විද්යා පීඨෙය් 
සිටිය යුතු සථ්ිර ආචාර්ය මණ්ඩලෙය් සංඛ්යාව 68යි; පුරප්පාඩු 
සංඛ්යාව 16යි. ශාස්ත පීඨෙය් සිටිය යුතු ස්ථිර ආචාර්ය මණ්ඩලෙය් 
සංඛ්යාව 206යි; පුරප්පාඩු සංඛ්යාව 35යි. දන්ත ෛවද්ය පීඨෙය් 
සිටිය යුතු සථ්ිර ආචාර්ය මණ්ඩලෙය් සංඛ්යාව 69යි; පුරප්පාඩු 
සංඛ්යාව 18යි.  

ඉංජිෙන්රු පීඨය සිටිය යුතු ස්ථිර ආචාර්ය මණ්ඩලය 156යි; 
පුරප්පාඩු 40යි. කළමනාකරණ පීඨය සිටිය යුතු ස්ථිර ආචාර්ය 
මණ්ඩලය 59යි; පුරප්පාඩු 26යි. ෛවද්ය පීඨය ස්ථිර ආචාර්ය 
මණ්ඩලය 149යි; පුරප්පාඩු 38යි. විද්යා පීඨය සිටිය යුතු සථ්ිර 
ආචාර්ය මණ්ඩලය 146යි; පුරප්පාඩු 48යි. පශු ෛවද්ය හා සත්ත්ව 
විද්යා පීඨය සිටිය යුතු සථ්ිර ආචාර්ය මණ්ඩලය 51යි; පුරප්පාඩු 
11යි. 

      
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා ෙම් පශ්නය නැවත නැවත ෙගන 

එන්ෙන් ෙම් පශ්නය සම්බන්ධෙයන් රෙට් සහ ජාතිෙය් අවධානය 
ෙයොමු කරන්නයි. ෙම් අනුව බැලුවාමත් ඇමතිතුමාට ෙපෙනනවා 
ඇති, ෙම් විශ්වවිද්යාලෙය් ස්ථිර ආචාර්ය මණ්ඩලෙය් සුවිශාල 
පුරප්පාඩු සංඛ්යාවක් තිෙබන බව. ගරු ඇමතිතුමනි, රජය 
පිළිගන්නා ආකාරයට විශ්වවිද්යාලවල සිටිය යුතු ගුරු ශිෂ්ය 
අනුපාතය ෙකොපමණද කියලා මට ඔබතුමාෙගන් දැනගන්න 
පුළුවන්ද? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
සාමාන්ය වශෙයන් එක් එක් අධ්යයන අංශ ෙවනුෙවන් පිළිගත් 

නිර්ණායක මා ඉදිරිපත් කරන්නම්. 

ඒ අනුව, මානව ශාස්ත සිසුන් 15කට එක ආචාර්යවරෙයකි. 
කලා හා සමාජ විද්යාව සිසුන් 18කට එක ආචාර්යවරෙයකි. 

නීතිය සිසුන් 18කට එක ආචාර්යවරෙයකි. අධ්යාපනය            
සිසුන් 18කට එක ආචාර්යවරෙයකි. ජීව විද්යාව සිසුන් 10 කට         
එක ආචාර්යවරෙයකි. ෙභෞතික විද්යාව සිසුන් 10කට                     
එක ආචාර්යවරෙයකි. කෘෂිකර්මය සිසුන් 10කට එක 
ආචාර්යවරෙයකි. 

ඉංජිෙන්රු විද්යාව සිසුන් 10කට එක ආචාර්යවරෙයකි. වාස්තු 
විද්යාව සිසුන් 10කට එක ආචාර්යවරෙයකි. ෛවද්ය විද්යාව සිසුන් 
7කට එක ආචාර්යවරෙයකි. දන්ත ශල්ය විද්යාව සිසුන් 7කට එක 
ආචාර්යවරෙයකි. පශු ෛවද්ය විද්යාව සිසුන් 7කට එක 
ආචාර්යවරෙයකි. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා ෙම් පශ්නය ඇහුෙව්  ගරු 

ඇමතිතුමා දිගටම visiting lecturersලා පිළිබඳ උත්තරය  ෙදන 

නිසා. ඔබතුමාට ෙපෙනනවා ඇති ෙම් අනුව ගත්තාම ෛවද්ය 
විද්යාවට ශිෂ්යයන් හත්ෙදෙනකුට එක ගුරුවරෙයක් සිටිය යුතුයි 
කියලා. නමුත් ඒ තත්ත්වය අද ලංකාෙව් කිසිදු ෛවද්ය විද්යාලයක 
නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි,  මා ෙම් සමඟ "Joint Statement on 
Medical Degree Programme Offered by SAITM" කියලා, 
Prof. Jennifer Perera, Dean, Faculty of Medicine, University 
of Colombo; Prof. Vajira Weerasinghe, Dean, Faculty of 
Medicine, University of Peradeniya; Prof. Sarath 
Lekamwasan, Dean, Faculty of Medicine, University of 
Ruhuna; Dr. S. Raviraj, Dean, Faculty of Medicine, 
University of  Jaffna; Prof. Nilanthi de Silva, Dean, Faculty 
of Medicine, University of Kelaniya; Prof. Surangi 
Yasawardena, Dean, Faculty of Medicine, University of Sri 
Jayewardenepura; Dr. A. Arulpragasam, Acting Dean, 
Faculty of Healthcare Sciences, Eastern University of Sri 
Lanka and Prof. Sisira Siribaddana, Dean, Faculty of 
Medicine, Rajarata University of Sri Lanka  -ලංකාෙව් ෛවද්ය 
පීඨ පීඨාධිපතිවරුන් අට ෙදනකු- ෙපොදුෙව් ෛවද්ය අධ්යාපනය 
පිළිබඳවත්, SAITM ආයතනය ෛවද්ය සිසුන් ලියා පදිංචි කරමින් 
කර ෙගන යන කටයුතු නතර කිරීම පිළිබඳවත් ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන වාර්තාව  හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත්  කරන්න 
ඔබතුමාෙගන් අවසර ඉල්ලා සිටිනවා. මා එය සභාගත* කරනවා.  

නැවත නැවතත් ගරු ඇමතිතුමා මුරණ්ඩු ආකාරයට රජයක් 
වශෙයන් - මම ඒ වචනය කිව්ෙව් ඔබතුමාට අෙගෞරව කිරීම සඳහා 
ෙනොෙවයි- රජෙය් ෛවද්ය විද්යාලවල පුරප්පාඩු ගැන ෙනොසලකා, 
ෙපෞද්ගලික,  අසාර්ථක, අනීතික, සුදුසුකම්වලින් ෙතොර ෙම් 
ෛවද්ය පීඨය පවත්වා ෙගන යෑම ෙවනුෙවන්  ෙමතරම් කටයුතු 
කරන්න ෙහේතුව කුමක්ද?ලංකාෙව් ෛවද්ය පීඨ පීඨාධිපතිවරුන් 
අට ෙදනකු- 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතුමා හැම දාම නැති එක ගැන කථා 

කරනවා. තිෙබන එක ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. දැන් සිටිය යුතු 
කථිකාචාර්යවරු සංඛ්යාෙවන් 1034ක් ඉන්නවා. There are 1,034 
lecturers. 257ෙදෙනක් අඩුයි. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම්ක අෙප් 
වැරැද්දක් ෙනොෙවයි. ෙම් කථිකාචාර්යවරු අඩු ෙවන්න ෙහේතු  මම 
කියන්නම්.  

පළමු කාරණය ෙමයයි. වාර්ෂිකව විශාම යන, ඉල්ලා අස් වන 
හා ෙසේවය අතහැර යන පමාණය ඉතා විශාල  පිරිසක්. Annual 
retirements are very high. ෙදවන කාරණය . සමහර අධ්යයන 
අංශවල ඇති පුරප්පාඩු සඳහා අයදුම් පත් කැඳවුවද, අවශ්යතාවලට 
ගැළෙපන සුදුසුකම් ලත් කථිකාචාර්යවරුන් ෙනොමැත.  

තුන්වන කාරණය ෙමයයි. බඳවා ගනු ලැබූ කථිකාචාර්යවරුන් 
පශ්චාත් උපාධි සුදුසුකම් ලබා ගැනීම සඳහා විෙද්ශගත වීෙමන් පසු 
අධ්යයන කාර්ය මණ්ඩලය අඩු ෙව්.  

හතරවන කාරණය ෙමයයි. ඇප බැඳුම්කරවලට අත්සන් කර 
ඇති අය විෙද්ශ අධ්යයන කටයුතු අවසන් කර නැවත දිවයිනට 
ෙනොපැමිණීම. A lot of them do not  come back,  Sir.   
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 

[ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා] 
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ගරු මන්තීතුමා  SAITM එක ගැනත් ඇහුවා. SAITM එක 
ෙම් පශ්නයට සම්බන්ධයක් නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. මා 
මුරණ්ඩු නැහැ. ෙම් SAITM එක පසු ගිය ආණ්ඩුෙවන් පටන් 
ගත්ෙත්. අපි ෙනොෙවයි, ඒක පටන් ගත්ෙත් ගරු කථානායකතුමනි. 
අෙනක් කාරණය, එදා ඒක පටන් ගන්න රුපියල් මිලියන 600ක 
loan එකකුත් දුන්නා. ගරු හිටපු ජනාධිපතිතුමා ෙම් සභාෙව් 
ඉන්නවා. ගරු හිටපු ජනාධිපතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් ආණ්ඩුව 
කාලෙය් SAITM එක පටන් ගන්න ෙනවිල් පනාන්දුට රුපියල් 
මිලියන 600ක් දුන්නා. ඉතින් අපි ෙම්ක   නීත්යනුකූල කරමු.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කියන්ෙන් SAITM එක වහන්න 

කියලාද ? [බාධා කිරීමක්] You all gave Rs. 600 million to Dr. 
Neville Fernando to start SAITM. What are you talking? -
[Interruption.] 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
It is  another matter.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
It is not another matter. ෙමොනවාද ෙම් කථා කරන්ෙන්? 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා, point of Order එකක් 

ඉදිරිපත් කරනවා.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඇමතිතුමා කියන ෙද් ගැන 

පැහැදිලි කර ගැනීමක් මා ඉල්ලන්ෙන්.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Shame! 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Shame is a different thing. Shame is different to being 

criminal. If you do not have the approval of the SLMC to 

conduct certain exams as laid down by the SLMC, you 
cannot say, “I go ahead by ignoring.”  That is where the 
issue is. The SLMC has said, “Follow these regulations”, 
but nothing had been followed. Now you cannot go ahead 
and produce a doctor. -[Interruption.] You must answer 
that question.  As a result, today, Hon. Speaker, students 
are being arrested,  they are being remanded.  Why is 
there this unwarranted situation? As the Minister in 
charge, you must intervene.  
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම් ඔක්ෙකොම සිහින ෙලෝකයක ඉන්ෙන්. අපි කිසිම 

ශිෂ්යෙයක් අත්අඩංගුවට අරෙගන නැහැ. We have not arrested 
anybody. ගරු කථානායකතුමනි, අෙනක් කාරණය තමයි,- [බාධා 
කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Let the Hon. Minister explain.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
හිටපු ජනාධිපතිතුමනි, අපි ෙම් ආයතනය නීත්යනුකූල කරමු.  

ඔබතුමාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය්යි ෙම්ක පටන් ගත්ෙත්. අපි ෙම්ක 
නීත්යනුකූල කරමු කියලායි මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලන්ෙන්. 

 
ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා  
( மாண் மிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 
ළමයි අත්අඩංගුවට අරෙගන ෙම් පශ්නය විසඳන්න  බැහැ. 

අත්අඩංගුවට අරෙගන ඉන්න ළමයි නිදහස් කිරීමට වහාම අවශ්ය 
පියවර ගන්න. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙකොෙහේද ළමයි අත්අඩංගුවට අරෙගන තිෙබන්ෙන්? [බාධා 

කිරීම්] එක නමක් කියන්න, අත්අඩංගුවට ගත්ත ළමෙයකු ෙග්. 
[බාධා කිරීම්] අත්අඩංගුවට ගත්ත එක ළමෙයකුෙග් නමක් 
කියන්න. ෙම් ඔක්ෙකොම අසත්ය. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ළහිරු වීරෙසේකර කියන අන්තර් 

විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යබල මණ්ඩලෙය් කැඳවුම්කරු දැන් ඉන්ෙන් 
රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරෙය්. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාෙග් රීති පශ්නය 

ෙමොකක්ද? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, රෙට් නීතිය කඩ කළාම, අධිකරණ 

නිෙයෝගවලට එෙරහිව කටයුතු කළාම ඕනෑම පුරවැසිෙයකුට 
එෙරහිව නීතිය කියාත්මක ෙවනවා. මෙහස්තාත්වරෙයක් 
නිෙයෝගයක් දීලා තිබියදී,  අධිකරණයට ගිහින් ඒ නිෙයෝගය 
ෙවනස් කර ගන්ෙන් නැතිව, ඒ නිෙයෝගයට එෙරහිව අධිකරණය 
අභිෙයෝගයට ලක් කළාම, අධිකරණයට අපහාස කළාම ඒ හා 
සම්බන්ධව නීතිය කියාත්මක ෙවනවා.  

මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ජනාධිපතිවරයා හැටියට සිටි 
කාලෙය් අත් අඩංගුවට ගත්තා විතරක් ෙනොෙවයි, ෙවඩි තියලා 
ළමයින්ව මැරුවා; පාෙර් ෙවඩි තියලා මැරුවා. ඒ වාෙග් 
තත්ත්වයක් අද නැහැ. අද රෙට් නීතිය කියාත්මක වනවා. අද 
ෙද්ශපාලනඥයන් මැදිහත් ෙවන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මම අහන්ෙන් එක පශ්නයයි. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
Sir, I rise to a point of Order.   

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
SAITM එක ආරම්භ කෙළේ පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය්. ෙම්ක 

පටන් ගන්න එතුමාට රුපියල් බිලියන 600ක ණයක් දුන්ෙන් ඇයි? 
Why did you give Rs. 600 million?  ලජ්ජයි. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යා වහාම නිදහස් කරනවාද? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් මාසෙය් 30වැනි දා SAITM 

ආයතනයට අදාළව නඩු තින්දුව ෙදනවා. දැන් සමහර ශිෂ්යෙයෝ 
හදනවා, ගිහින් අධිකරණය වටලන්න. ඒ පිළිබඳව අපට ෙතොරතුරු 
ලැබිලා තිෙබනවා. We have received information that they are 
going to surround the court on the 30th.  ෙම් වාෙග් වැඩ තමයි 
ෙමතුමන්ලා කරන්ෙන්. ලජ්ජයි. ඇයි රුපියල් බිලියන 600ක 
ණයක් දුන්ෙන්? 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
Sir, I rise to a point of Order.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, ජනතාවට උද්ෙඝෝෂණය කරන්න, 

රැස්ෙවන්න ෙම් රෙට් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් තිෙබන මූලික 
මිනිස් අයිතිය තමයි ෙම් උල්ලංඝනය කරන්ෙන්. ගරු අජිත් පි. 
ෙපෙර්රා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා කියනවා, එෙහම කරන්න බැහැ 
කියලා. ෙම් දරුවන්ට තමන්ෙග් පශ්නය ෙවනුෙවන් උද්ෙඝෝෂණය 
කරන්න අයිතියක් තිෙබනවා. නිරායුධ, අහිංස දරුෙවෝ එෙහම අත් 
අඩංගුවට ගන්න බැහැ. ඒ අයව ආයුධ ෙගොඩට ෙගනයන්න එපා. ඒ 
අයව නැවත වතාවක් ආයුධ ෙගොඩට ෙගනයන්න එපා. පශ්නයට 
කන් ෙදන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ෙදපාර්ශ්වෙයන්ම අදහස් පකාශ වුණා.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අධිකරණය ඉදිරිෙය් තිෙබන කාරණයක්. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි ෙදවැනි අතුරු පශ්නයට යමු. 

  
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, අන්තර් විශ්වවිද්යාල ශිෂ්ය බල 

මණ්ඩලෙය් කැඳවුම්කරු ලහිරු වීරෙසේකර ශිෂ්යාව අත් අඩංගුවට 
ෙගන තිෙබන්ෙනත් SAITM එකට විරුද්ධව තිෙබන උද්ෙඝෝෂණ 
සම්බන්ධෙයන්ම තමයි. ඔබතුමා දන්නවා,-[බාධා කිරීම්] ඔව්, 
ෙගදර ඉඳ ෙගන business කරන ෙකොට ෙනොෙවයි. අෙනක් අය 
ෙවනුෙවන් සටන් කරන  ෙකොට තමයි අත් අඩංගුවට අරෙගන 
තිෙබන්ෙන්. ඒකට මුහුණ ෙදන්න ශක්තිය ලහිරු වීරෙසේකර 
ශිෂ්යයාට තිෙබනවා.  

ලංකාෙව් ෛවද්ය සභාව SAITM එක එපා කියනවා. ලංකාෙව් 
ෛවද්ය පීඨ අෙට්ම පීඨාධිපතිවරු අටෙදෙනක් ෙම්ක එපා 
කියනවා. ඒ අය යූඑන්පී, ශී ලංකා, ෙජ්වී පී ෙනොෙවයි ෙන්. ඒ 
අටෙදනාම විරුද්ධ ෙවනවා.  SAITM එක කරන්න එපා, අඩු 
ගණෙන් ශිෂ්යයන් බඳවා ගැනීම නතර කරන්න නිෙයෝග ෙදන්න 
කියලා ෙම් ලියවිල්ෙලන් ඉල්ලනවා. ලංකාෙව් ෛවද්ය සංගම් 
ෙදකම -දන්ත ෛවද්යවරුන්ෙග් සංගමය, GMOA එක- කියනවා, 
ෙම්ක එපා කියලා. ෙම්ක නීත්යනුකූල කරන්න ඔබතුමාට 
ෙමොකක්ද තිෙබන අයිතිය? මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා දුන්නු ඒවා 
දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා තහනම් කරලා තිෙබන්ෙන්. එතුමා දුන්නු 
මිලියන හයසීයෙය් විතරක් එල්ෙලන්ෙන් ඇයි?  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ළමයින් ගැන කල්පනා කරලා. 

      
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මම ඔබතුමාට හැම දාම කිව්වා, කෙඩ් වහලා ළමයින් ගැන 

කථා කරමු කියලායි. තමුන්නාන්ෙසේලා කෙඩ්ත් ඇරෙගන 
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ළමයින්ෙග් පශ්නය විසඳන්න හදන්ෙන්. ගරු කථානායකතුමනි, 
අපි කියන්ෙන් ෙම් කාරණයයි. ෙමතුමන්ලා නඩුවක් ගැන 
කියනවා. ශිෂ්යයන් උසාවි වට කරන්න ෙමෝඩෙයෝ ෙනොෙවයි. 
නමුත්, අපි පැහැදිලිව ෙම් කාරණය කියනවා. නඩු තීන්දුව SAITM 
එක අනුමත කිරීම වුෙණොත් අපට අවස්ථාවක් තිෙබනවා, 
අභියාචනා කරන්න. ෙද්ශපාලන උද්ෙඝෝෂණ කරන්න මිනිස්සුන්ට 
අයිතියක් තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා SAITM එෙක් 
උසස් අධ්යාපන ඇමතිද, නැත්නම් ෙප්රාෙදණිය, ෙකොළඹ 
විශ්වවිද්යාලවල උසස් අධ්යාපන ඇමතිද? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතුමා දන්ෙන් නැහැ දැනට මාස 

කිහිපයකට උඩදී ශිෂ්යෙයෝ ඇවිල්ලා අධිකරණය වැටලූ බව. 
ෙබෝඩ් උස්සෙගන ඇවිල්ලා අධිකරණය වැටලුවා.  [බාධා කිරීමක්] 
ෛවද්යවරුන් පවා කිව්වා, SAITM එකට විරුද්ධව තීන්දුවක් 
දුන්ෙනොත් අපි වැඩ වර්ජනය කරනවා කියලා.  

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔබතුමන්ලාෙග් ඇමතිවරෙයක් තමයි පසු ගිය කාලෙය් 

අධිකරණයට අපහාස කරලා අවුරුදු ෙදකක් හිෙර් හිටිෙය්. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් පතිපත්තිය වන්ෙන් ෙපෞද්ගලික 

අධ්යාපනයට  අතහිත ෙදන එකයි. ඒක තමයි අෙප් පතිපත්තිය. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පතිපත්තිය ෙවනස්. [බාධා කිරීමක්] Sir, let 
me speak.  අෙප් පතිපත්තිය ෙපෞද්ගලික අධ්යාපනයට අත හිත 
ෙදන එකයි. අපි ඒක නියාමනය කරලා, quality insurance එකක් 
තියලා ඒක කරනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, අවසාන කරන්න. දැන් අපි ෙම් ගැන කථා කළා ෙන්, 

ඇති ෙවන්න.  

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට ෙපොඩි ෙව්ලාවක් ලබා ෙදන්න. 

  
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ඔබතුමාට ෙපොඩි ෙව්ලාවක් ලබා ෙදන්නම්. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙපෞද්ගලික අධ්යාපනයට සම්බන්ධ 

පශ්නය අපි ෙවනම සාකච්ඡා කරමු. ඒ ගැන පශ්නයක් නැහැ. 
නමුත් SAITM එක කියන්ෙන් ෙපෞද්ගලික අධ්යාපනයට 
මුවාෙවලා ඇවිල්ලා තිෙබන ෙහොර ගුහාවක්. ඒක කරන්න ෙදන්න 
එපා. ඒක තව කාරණාවක්. ෙම් ෙදක පටලවන්න එපා.  

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, - [බාධා කිරීමක්] Hon. Member, 

please wait. You are making a speech. Let me answer.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අද විපක්ෂය ඉදිරිපත් කරන කරුණු ඔක්ෙකෝම අධිකරණයට 

ඉදිරිපත් වුණා. නැවත ඉදිරිපත් කරන්න ෙදයක් නැහැ. මහාචාර්ය 
කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා මාස 6කට ෙපර මා 
මුණගැෙසන්න ආවා. මම ෙම් කියන්ෙන් ඇත්ත. එතුමා මට 
ෙපෞද්ගලිකව කිව්වා, එතුමාෙග් අවසානය ළඟා ෙවන්න කලින් 
ෙම් පශ්නයට අපි විසඳුමක් ෙදන්න ඕනෑ කියලා. එතුමා මට 
කිව්වා. අපි එතුමාට පණාමය පුද කරනවා. ෙම් කටයුත්ත අපි 
අවසන් කරමු.  

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
එතුමා කිව්වා, කිසිම ෙහේතුවක් නිසාවත්,- [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, අවසන් කරන්න.  ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
ෙදවන වටය.  

 
 

"ළඟම පාසල - ෙහොඳම පාසල" වැඩසටහන : 
දික්වැල්ල උතුර මහා විද්යාලය 

"அண்ைமயி ள்ள பாடசாைல சிறந்த பாடசாைல" 
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3. ගරු බිමල් රත්නායක මහතා(ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 

මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க- மாண் மிகு சுனில் 
ஹந் ன்ெனத்தி சார்பாக) 
(The Hon. Bimal Rathnayake on behalf of the Hon. Sunil 
Handunnetti) 
අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2): 

(අ) (i) දකුණු පළාත් අධ්යාපන අධ්යක්ෂවරයා විසින් 
මාතර, දික්වැල්ල උතුර මහා විද්යාලය "ළඟම 
පාසල - ෙහොඳම පාසල"වැඩසටහන සඳහා  නම් 
කරන ලද බව දන්ෙන්ද; 

 (ii) එම  ෙයෝජිත පාසල පතික්ෙෂේප කර ෙවනත් 
පාසලක් ව්යෘපෘතිය සඳහා ෙතෝරා ෙගන තිෙබ්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, ඒ මන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) ெதன் மாகாணக் கல்விப் பணிப்பாளரால் 
மாத்தைற, திக்ெவல்ல வடக்கு மகா 
வித்தியாலயம் "அண்ைமயி ள்ள பாடசாைல 
சிறந்த பாடசாைல" நிகழ்ச்சித்திட்டத்திற்காக 
ெபயர் குறிக்கப்பட்டெதன்பைத அறிவாரா; 

 (ii) ேமற்ப  ன்ெமாழியப்பட்ட பாடசாைல 
நிராகாிக்கப்பட்  பிறிெதா  பாடசாைல 
க த்திட்டத்திற்காக ெதாி ெசய்யப்பட் ள்ளதா; 

 (iii) ஆெமனில், அ  ஏன்; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Education: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether he is aware that Dickwella North 
Maha Vidyalaya of Matara was named for 
the “Nearest School is the Best School” 
Programme by the Director of Education of 
Southern Province;  

 (ii) whether this proposed school has been 
rejected and some other school has been 
selected for the project; and 

 (iii) if so, why? 

(b) If not, why? 
 
 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා (අධ්යාපන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம் - கல்வி அைமச்சர்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර මා සභාගත* 

කරනවා. 
 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

(අ)  (i)  ඔව්. 

   දකුණු පළාත් අධ්යාපන අධ්යක්ෂ විසින් ඉහත පාසල "ළඟම 
පාසල - ෙහොඳම පාසල" ජාතික වැඩසටහන සඳහා ඇතුළත් 
කිරීමට නිර්ෙද්ශ කර ඇත.  (ඇමුණුම අංක 01)* 

 (ii) නැත. 

  දැනට ෙමම පාසල A කාණ්ඩය යටෙත් ව්යාපෘතියට 
ඇතුළත් ව ඇත. 

   (ඇමුණුම අංක 02)* 

 (iii) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 5 -981/'16 -(2),- ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම 

මහතා. 

 
ගරු රංජිත් අලුවිහාෙර් මහතා 
(மாண் மிகு ரஞ்சித் அ விஹாேர) 
(The Hon. Ranjith Aluvihare) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා 
සතියක් කල් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 6 -985/'16 -(2),- ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ 

මහතා. 

 
ගරු රංජිත් අලුවිහාෙර් මහතා 
(மாண் மிகு ரஞ்சித் அ விஹாேர) 
(The Hon. Ranjith Aluvihare) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා 
සතියක් කල් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 9 - 1012/'16 - (1), ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද 

ජයතිස්ස මහතා. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස 

මන්තීතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා.  

635 636 

[ගරු බිමල් රත්නායක මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



2017 ජනවාරි  27  

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා 
සතියක් කල් ඉල්ලනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
"ගමින් ගමට - ෙදොරින් ෙදොරට" වැඩ සටහන : ෙවන් කළ 

මුදල් 
 "கமின் கமட்ட, ெதாாின் ெதாரட்ட" 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்: ஒ க்கிய பணம் 

“GAMIN GAMATA DORIN DORATA” PROGRAMME: MONEY 
ALLOCATED  

1016/’16 
10. ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා (ගරු ටී. රංජිත් ද 

ෙසොයිසා මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண - மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த 
ெசாய்சா சார்பாக)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana on behalf of the Hon. T. 
Ranjith De Zoysa) 
පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - 

(2): 

(අ) (i) 2014 වසෙර් ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශය 
මඟින් "ගමින් ගමට  ෙදොරින් ෙදොරට" නමින් 
වැඩසටහනක් කියාත්මක වූ බව එතුමා දන්ෙන්ද; 

 (ii)  එම වැඩසටහන යටෙත් වැලිෙගෙපොල සහ 
ෙගොඩකෙවල පාෙද්ශීය සභා බලපෙද්ශ ෙදෙකහි 
ව්යාපෘති ෙවනුෙවන් ෙවන් කර තිබූ මුළු මුදල 
ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉහත (ii) යටෙත් වැඩ අවසන් කර ඇති ව්යාපෘති 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) (i)  වැඩ අවසන්වූ ව්යාපෘති වන ඉළුක්කුඹුර ගල්ඉන්න 
පාර සංවර්ධනය, රාමෙකෝරලය මාර්ගය 
එස.්එච්.ආරියවංශ මහතාෙග් නිවස අසළ සිට වතුර 
ටැංකිය දක්වා මාර්ගය තාර දමා සංවර්ධනය, 
කුඩුගල්ෙදනිය ටී.එම්. නන්දා මහත්මියෙග් නිවසට 
යන මාර්ගය අසළ සිට මසඉ්ඹුල මාර්ගෙය් ඉදිරියට 
තාර දමා සංවර්ධනය සහ රා මෙකෝරලය 
ෙබෝක්කුව අසළ සිට මාර්ගය තාර දමා අබලන් 
සථ්ාන සංවර්ධනය යන ව්යාපෘති ෙවනුෙවන් ෙම් 
වනවිටත් මුදල් නිදහස ් කර ෙනොමැති බව 
පිළිගන්ෙන්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, හිඟ මුදල් අදාළ සංවිධාන ෙවත නිදහස ්
කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 (iii) ඒ සඳහා ගතවන කාලය ෙකොපමණද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) 2014 ஆம் ஆண் ல் ெபா ளாதார அபிவி த்தி 

அைமச்சின் லம் "கமின் கமட்ட, ெதாாின் 

ெதாரட்ட" எ ம் நிகழ்ச்சித்திட்டம் 
அ ல்ப த்தப்பட்டைத அவர் அறிவாரா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் 
ெவ ெகெபால மற் ம் ெகாடக்கெவல பிரேதச 
சைப ஆ ைகப் பிரேதசங்கள் இரண் ன ம் 
க த்திட்டங்க க்காக ஒ க்கப்பட் ந்த 
ெமாத்தப் பணத் ெதாைக யா  என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  (ii) இன் கீழ் ேவைலகள் ர்த்தி 
ெசய்யப்பட் ள்ள க த்திட்டங்கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேவைலகள் ர்த்தி ெசய்யப்பட்ட 
க த்திட்டங்களான இ க்கும் ர, கல்இன்ன 

தி அபிவி த்தி, ராமேகாரளய தி, தி . 
எஸ்.எச். ஆாியவன்சவின் ட் க்கு 
அ ேகயி ந்  நீர்த் தாங்கி வைரயிலான 

திைய தார் இட்  அபிவி த்தி ெசய்தல், 
கு கல்ெதனிய தி மதி ாீ.எம். நந்தாவின் 

ட் க்குச் ெசல் ம் திக்கு அ ேகயி ந்  
மஸ்இம் ல தியில் ன்ேனாக்கி தார் இட்  
அபிவி த்தி ெசய்தல் மற் ம் ராமேகாரள 
மதகுக்கு அ ேகயி ந்  திையத் தார் இட்  
ேசதமைடந் ள்ள இடங்கைள அபிவி த்தி 
ெசய்தல் ஆகிய க த்திட்டங்க க்கு இ வைர 
நிதி வி விக்கப்படவில்ைல என்பைத அவர் 
ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், நி ைவத் ெதாைககைள உாிய 
அைமப் க க்கு வி விக்க நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (iii) அதற்கு எவ்வள  காலம் எ க்கும் என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Provincial Councils and Local 
Government: 

(a) Will he inform this House -  

 (i) whether he is aware of the fact that the 
Ministry of Economic Development 
implemented a programme called “Gamin 
Gamata Dorin Dorata”, in the year 2014; 

 (ii) the total amount of money allocated for the 
projects in Weligepola and Godakawela 
Pradeshiya Sabha areas; and 

 (iii) the projects completed under aforesaid (ii)? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) whether he accepts the fact that money has 
not been released up  to now for the 
following projects that have been 
completed; namely, road development 
project of Ilukkumbura Galinna, 
development of Ramakoralaya Road laying 
tar from the house of Mr. S.H. 
Ariyawansha to water tank, development of 
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the road laying tar from the road leading to 
the house of Ms. T.M. Nanda of 
Kudugaldeniya towards Masimbula road, 
and development of the road from 
Ramakoralaya culvert repairing dilapidated 
places and laying tar; 

 (ii) if so, whether measures will be taken to 
disburse outstanding payments for the 
respective organizations; and 

 (iii) of the time, spent on that?  

(c) If not, why? 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 
කරනවා. 

 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(අ) (i) ඔව්. 

 (ii)  වැලිෙගෙපොල පාෙද්ශීය සභාව සඳහා රුපියල් මිලියන 24ක් 
ද, ෙගොඩකෙවල පාෙද්ශීය සභාව සඳහා රුපියල් මිලියන 
16ක් ද ෙවන් කරන ලදී. 

 (iii) වැලිෙගෙපොල පාෙද්ශීය සභාව - වගුව - 1  

 

 
ෙගොඩකෙවල පාෙද්ශීය සභාව - වගුව - 2 

 

 

අනු 
අංකය 

වැඩ අවසන් කරන ලද ව්යාපෘති 

01 හල්ලින්න ඉලුක්කුඹුර මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම 

02 දුනුකාරෙගොඩ මංසන්ධිෙය් සිට ගල්හිර දක්වා දිෙවන 
මාර්ගය තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම 

03 මීගහෙවල මාර්ගෙය් ආරම්භෙය් සිට ඉදිරියට තාර දමා 
සංවර්ධනය කිරීම 

04 උසාවිවත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම 
05 ගල්හිර මාර්ගෙය් කඳු සහිත ස්ථාන ෙකොන්කීට් කිරීම 

06 ඕපනායක පා ෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලය අසල සිට 
ඉදිරියට මල්මීකන්ද පාර තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම 

අනු 
අංකය 

වැඩ අවසන් කරන ලද ව්යාපෘති 

01 කුඩුගල්ෙදනිය ටී.එච්. නන්දා මියෙග් නිවසට යන මාර්ගය අසල 
සිට මස් ඉඹුල මාර්ගෙය් ඉදිරියට තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම 

02 රාමෙකෝරෙළේ ආරියවංශ මහතාෙග් නිවස අසල සිට වතුර 
ටැංකිය දක්වා කුඩුගල්ෙදනිය දංෙදනිය මාර්ගය තාර දැමීම 

03 රාමෙකෝරෙළේ ෙබෝක්කුව අසල සිට තාර දමා අබලන් වූ 
ෙකොටස සංවර්ධනය කිරීම 

04 රක්වාන මැදගංෙගොඩ පාර ෙකොන්ක්රීට් දමා සංවර්ධනය කිරීම 
05 කුරුඳු වාඩිය පීල්ල අසල සිට කන්ෙද කෙඩ් දක්වා මාර්ගය තාර 

දමා සංවර්ධනය කිරීම 
06 රක්වාන ෙරෝහල පාර තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම 

07 රක්වාන කන්දගම මාර්ගය ෙකොන්ක්රීට්දමා සංවර්ධනය කිරීම 

08 අල්පිටිය අගලගමුව පාර පළුදු වසා තාර දැමීම සහ පැති බැම්ම 
බැඳීම 

(ආ) (i)  නැත. 

  හල්ලින්න ඉලුක්කුඹුර මාර්ග සංවර්ධන ව්යාපෘතියට 
මුදල් ෙගවා අවසන් කර ඇත. අනිකුත් ව්යාපෘති සඳහා 
40%ක මුදල් ෙගවා ඇති අතර, ඉතිරි මුදල් ෙගවීමට 
කටයුතු කරමින් පවතී.  

 (ii) ඔව්. 

 (iii) ඉහත ව්යාපෘති සඳහා 40%ක මුදලක් දැනටමත් ෙගවා 
ඇති අතර, ඉතිරි මුදල් ෙගවීමට කටයුතු කරමින් පවතී. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 11 - 1019/'16 - (2), ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා. 

 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර දීම සඳහා සති තුනක් කල් ඉල්ලනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 

 
රාජ්ය ෙසේවෙය් අලුත් පත්වීම් : ආරක්ෂණ නිෂක්ාශන 

වාර්තා 
அரச ேசைவக்கான திய நியமனங்கள்: பா காப்  

இைச  அறிக்ைககள் 
NEW RECRUITMENTS TO PUBLIC SERVICE:  SECURITY 

CLEARANCE REPORTS  

1030/’16 

12.ගරු ක. තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මහතා (ගරු ශාන්ති 
ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு  க. ைரெரட்ணசிங்கம் - மாண் மிகு (தி மதி) 
சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா சார்பாக) 
(The Hon. K. Thurairetnasingam on behalf of the Hon. (Mrs) 
Shanthi Sriskandarasa) 
රාජ්ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1): 

(අ) (i) රාජ්ය ෙසේවයට අලුතින් පත්වන  නිලධාරින්ෙග් 
පත්වීම් සථ්ිර කිරීමට ෙපර පත්වීම් බලධාරියා 
විසින් ආරක්ෂණ නිෂ්කාශන වාර්තාවක් ලබා 
ගන්නා බවත්; 

 (ii)  පත්වීම්ලාභියා හා යම් විෙරෝධයක් තිෙබන 
කවෙරකු ෙහෝ විසින් ඔහු එල්ටීටීඊ 
සටන්කරුවන්ට උපකාර කර ඇති බව දැනුම් ෙදනු 
ලැබූවෙහොත්  ආරක්ෂක අංශවල අනුමතිය 
පතික්ෙෂේප වන බවත්; 

639 640 
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 (iii) ෙම් ෙහේතුෙවන් අදාළ පත්වීම් අවසන් ෙකෙරන 
බවත්;  

 එතුමා දන්ෙනහිද?  

(ආ) (i) එෙසේ අවසන් කර ඇති පත්වීම් නැවත ලබාදීමට 
කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 (ii)  යහපාලනය තුළ, පත්වීම් ෙවනුෙවන් ආරක්ෂණ 
නිෂ්කාශන වාර්තා ලබා ගැනීම අෙහෝසි කිරීමට 
කටයුතු කරන්ෙන්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
ெபா  நிர்வாக மற் ம் காைமத் வ அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா:(1) 

(அ) (i) அரச ேசைவக்கு திதாக நியமிக்கப்ப கின்ற 
உத்திேயாகத்தர்களின் நியமனத்ைத 
நிரந்தரமாக்குவதற்கு ன்னர் இவர்கள் 
சம்பந்தமாக நியமன அதிகாாியினால் பா காப்  
இைச  அறிக்ைக ெபற் க்ெகாள்ளப்ப கின்ற  
என்பைத ம்; 

 (ii) நியமனம் ெப ன டன் ஏேத ம் எதிர்ப்பிைனக் 
ெகாண்ட எவேர ம் ஒ வாினால், இவர் 
எல்.ாீ.ாீ.ஈ. ேபாராளிக க்கு உதவி 
வழங்கி ள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டால் 
பா காப்  பிாி களினால் இவ க்கான 
அங்கீகாரம் நிராகாிக்கப்ப கின்றெதன்பைத ம்; 

 (iii) இதன் காரணமாக சம்பந்தப்பட்ட நியமனம் 
த்தப்ப கின்ற  என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) இவ்வா  த்தப்பட் ள்ள நியமனங்கைள 
மீள வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா 
என்பைத ம், 

 (ii) நல்லாட்சியின் கீ்ழ், நியமனங்க க்காக 
பா காப்  இைச  அறிக்ைக 
ெபற் க்ெகாள்ளப்ப ம் நைட ைறைய 
இல்லாெதாழிக்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா 
என்பைத ம், 

 (iii) அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Public Administration and 

Management: 

(a) Is he aware that - 

 (i) a security clearance report is obtained by 
the relevant appointing authority before 
new recruits to the Public Service are 
confirmed in service; 

 (ii) approval by the security forces is rejected, if 
any person harbouring a grudge against the 
appointee informed them that the relevant 
person had supported the LTTE 
combatants; and 

 (iii) the appointments are terminated as a result? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether action will be taken to re-grant the 
appointments terminated in this manner; 
and 

 (ii) whether action will be taken to make the 
requirement for a security clearance report 
invalid under the good governance? 

(c) If not, why? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, රාජ්ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 
කරනවා. 
 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 
(අ) (i) ෙසේවය ස්ථිර කිරීෙම්දී ආරක්ෂණ නිෂ්කාසණ වාර්තා 

ලබා ෙනොගනී. 

  ශී ලංකාෙව් සමස්ත රාජ්ය ෙසේවය සඳහා සියලු බඳවා 
ගැනීම් රාජ්ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්යාංශය 
මඟින් සිදු ෙනොකරන අතර, ෙමම අමාත්යාංශය තුළ 
පරිපාලන කටයුතු සිදු කරනුෙය් දීප ව්යාප්ත ෙසේවාවන්ට 
අයත් ශී ලංකා පරිපාලන ෙසේවය, ශී ලංකා විද්යාත්මක, 
වාස්තු විද්යාඥ හා තාක්ෂණ ෙසේවය, ශී ලංකා ඉංජිෙන්රු 
ෙසේවය, ශී ලංකා ගණකාධිකාරී ෙසේවය, ශී ලංකා 
කමසම්පාදන ෙසේවය සහ ඒකාබද්ධ ෙසේවයට අයත් 
ෙසේවාවන් සම්බන්ධෙයන් පමණි. 

  ඒ අනුව රාජ්ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ 
අමාත්යාංශය යටෙත් රාජ්ය ෙසේවෙය් දීප ව්යාප්ත 
ෙසේවාවන්ට අයත් ශී ලංකා පරිපාලන ෙසේවය, ශී ලංකා 
විද්යාත්මක, වාස්තු විද්යාඥ හා තාක්ෂණ ෙසේවය, ශී 
ලංකා ඉංජිෙන්රු ෙසේවය, ශී ලංකා ගණකාධිකාරී ෙසේවය, 
ශී ලංකා කමසම්පාදන ෙසේවය සහ ඒකාබද්ධ ෙසේවයට 
අයත්, රාජ්ය කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවය, භාෂා 
පරිවර්තක ෙසේවය, ශී ලංකා පුස්තකාලයාධිපති ෙසේවය, 
සංවර්ධන නිලධාරී ෙසේවය, ෙතොරතුරු තාක්ෂණ ෙසේවය, 
කාර්යාල ෙසේවක ෙසේවය සහ රියදුරු යන ෙසේවාවන් 
සඳහා රාජ්ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්යාංශය 
මඟින් බඳවා ගැනීම් සිදු කරනු ලබන අතර එෙසේ බඳවා 
ගනු ලබන නිලධාරීන් ෙසේවය ස්ථිර කිරීෙම්දී ආරක්ෂණ 
නිෂ්කාශන වාර්තා ලබා ගැනීමක් සිදු කරනු ෙනොලබයි. 

 (ii) ඉහත (i) අනුව අදාළ ෙනොෙව්. 
 (iii) ඉහත (i) අනුව අදාළ ෙනොෙව්. 

(ආ) (i) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 15 - 982/'16 - (2), ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම 

මහතා. 
 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)  
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති 
ෙදකක් කල් ඉල්ලනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, ෙශෝක පකාශ ෙයෝජනා.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට විනාඩියක කාලයක් ලබා ෙදන්න, 

වැදගත් කාරණයක් කියන්න. අෙප් ගරු මන්තීතුමන්ලා මුහුණ 
ෙදන හා රට  මුහුණ ෙදන පශ්නයක් ෙම්ක. මීට කලින් ඔබතුමාත් 
ෙම්කට මැදිහත් ෙවන්න උත්සාහ දැරුවා.  ගරු කථානායකතුමනි, 
අද දින ''ෙඩ්ලිමිරර්'' පුවත් පෙත් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

 
“I reiterate that the Financial Crimes Investigation Division 

(FCID) is illegal said the Minister of Science Technology and 
Research Susil Premajayantha yesterday.” 

This is a senior Government Minister making a 
statement. 

It further states, I quote: 
 

“Speaking further, he maintained that only those who are not 
conversant with the law are scared of these institutions and he was 
not one of them. 

The minister made these remarks in reply to a question posed 
by journalists at a press briefing held at the SLFP headquarters 
yesterday. 

He said that due to certain actions by the FCID, it led to certain 
individuals gaining popularity, especially when a minister or a MP 
is arrested and legal action is filed. He said this could translate into 
an election victory for the person instigating the arrest.” 

ගරු කථානායකතුමනි, අප ෙමච්චර කල් ඔබතුමාෙගනුත් 
ඉල්ලා සිටිෙය් එයයි. ඔබතුමාත් උත්සාහ දැරුවා. ආණ්ඩුෙව් පධාන 
ඇමතිවරෙයක් ආණ්ඩුෙව් පධාන පක්ෂෙය් පකාශක හැටියට 
කියනවා, FCID එක illegal කියා. ෙම් බරපතළ තත්ත්වයට ගරු 
කථානායකතුමා හැටියට මැදිහත් වන්න කියා මම ඉල්ලා සිටිනවා. 
කිසිම ගරු මන්තීතුමකු අඩුම වශෙයන් රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරෙය් 
තැබීමවත් දැන් නවත්වන්න පුළුවන්, ෙම් ආණ්ඩුෙව් ඒ ගරු 
අමාත්යතුමාෙග් පකාශය අනුව. 

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, එය රීති පශ්නයක් ෙනොෙවයි. එතුමාට 

ඕනෑ නම් විවාදයක් ඉල්ලන්න පුළුවන්. This is not a point of 
Order. If they want a Debate, we can give a full-day’s 
Debate.   

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Not a Debate. Your major partner, the SLFP, has 

officially stated that the FCID is illegal. 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
That is not a point of Order. - [Interruption.] 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
But he has brought it to the notice of us.  So, we will 

discuss it with them.    
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් මන්තීවරු අද අඩු ගණෙන් ජීවතුන් 

අතරවත් ඉන්නවා. ඒ කාලෙය් ගත් අය අතුරුදහන් වුණා. They 
are at least in remand. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
1989?  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
We will go to the next step. 

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටපු මන්තීවරුන් කී ෙදෙනකු ඝාතනය 

කළා ද? නම් ලැයිස්තුව කියවන්නද?  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැන් අවශ්ය නැහැ.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙජෝශප් පරරාජසිංහම් ඝාතනය කෙළේ කවුද?  රවිරාජ් ඝාතනය 

කෙළේ කවුද?  
 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera ) 
කවුද, රවිරාජ් මැරුෙව්? [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මෙහේස්වරන් ඝාතනය කෙළේ කවුද? [බාධා කිරීම්] මැරිලා 

ඉපදිලා වාෙග් කථා කරනවා. [බාධා කිරීම්] මැරිලා ඉපදිලා වාෙග් 
කථා කරනවා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙගෝනවල සුනිල් ගැනද ඔය කතා කරන්ෙන්? [බාධා කිරීම්] 

ෙගෝනවල සුනිල් ගැනද ඔය කියන්ෙන්? [බාධා කිරීම්] 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! We have to go ahead with the day's 

Proceedings now. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
[බාධා කිරීම්] ගරු බිමල් රත්නායක මැතිතුමා.  

    
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, - [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please!  We have to go ahead with the day's 

programme.  Hon. Bimal Rathnayake, you may speak 
now.  
      

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, COPE එක ෙවනුෙවන් සහ එහි 

සියලුම සාමාජිකයින් ෙවනුෙවන්, ඔබතුමාෙග් අවසරය ඇතුව, 
ඔබතුමාෙග් සහ ෙම් සභාෙව් අවධානයට ෙයොමු කළ යුතු නිශ්චිත 
කරුණක් තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, පසු ගිය දින කිහිපය 
තුළදී බැඳුම්කර සිද්ධියට අදාළව COPE එකට සහභාගි වුණු 
සියලුම මන්තීවරුන්ට ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයන් පවරපු නඩුවක -අපව 
චූදිතයන් බවට පත් කරලා- පිටපත් මා හිතන විධියට ලැබී 
තිෙබනවා; මටත් ලැබී තිෙබනවා. ඊෙය් අපට ලැබුණා, 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් ෙල්ඛකාධිකාරිවරයා විසින් එවන ලද වාර්තාව. 
ගරු කථානායකතුමනි, පළමු කරුණ තමයි බැඳුම්කර වංචාව 
පිළිබඳව හෘදය සාක්ෂියට එකඟව ඕනෑම උසාවියක-  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අධිකරණය ඉදිරිෙය් තිෙබන කාරණයක් ගැන කථා කරන්න 

බැහැ. 

      
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
පුළුවන්. ෙම්ක පැහැදිලිවම වරපසාද පිළිබඳ පශ්නයක්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒ කාරණය දැන් අධිකරණය ඉදිරිෙය්යි තිෙබන්ෙන්.  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
No, they were talking about the summons being 

received by  the Members of the COPE.  So, I have to 
bring it to the notice of the Members and I have to look at 
the legal aspects.  That is the point that he is raising now.  
    

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම මුලින්ම කියන්න කැමැතියි 

සියලුම මන්තීවරුන්ෙග් පැත්ෙතන්- 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
But, this is a matter before the Court.  

      
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
Please allow me to speak. You can answer later.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
They are speaking on behalf of all Members of the 

COPE.  
      

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
 ෙම්ක පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පශ්නයක්.  [බාධා කිරීමක්] ගරු 

ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා සභානායක විධියට කටයුතු කරනවාද, 
නැත්නම් - [බාධා කිරීම්] ගරු කථානායකතුමනි, මට මෙග් කථාව 
කරන්න - [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
I will do it. I will take action on that.  

      
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
සභානායකතුමනි, මම ගරු කථානායකතුමාෙග් අවසරය 

ඇතුවයි කථා කරන්ෙන්. ඒ නිසා ඔබතුමා ෙපොඩ්ඩක් සන්සුන්ව 
ඇහුම්කන් ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් 
කරුණ පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු වශෙයන් අපට-  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Lakshman Kiriella, what is the point of Order? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමය අධිකරණය ඉදිරිෙය් තිෙබන 

නඩුවක්. ඒ නිසා ෙම් ගැන ෙමතැනදී සාකච්ඡා කරන්න බැහැ.  
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මැතිතුමා. 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකු වශෙයන් 

ගරු බිමල් රත්නායක මැතිතුමාට වරපසාද පශ්නයක් නඟන්න 
පුළුවන්. නමුත් එතුමා කථා කරන්ෙන් අපි ෙවනුෙවන් ෙනොෙවයි. 
එතුමාට ෙකෝප් එක ෙවනුෙවන් කථා කරන්න අයිතියක් නැහැ. 
ෙකෝප් එක ෙවනුෙවන් කථා කරනවා නම් ගරු හඳුන්ෙනත්ති 
මන්තීතුමාෙග්ත්, අෙප්ත් මතය විමසා තමයි කථා කළ යුත්ෙත්. ඒ 
නිසා සියලු ෙදනාෙග් කථාවක් ෙනොෙවයි, ගරු බිමල් රත්නායක 
මන්තීතුමාට ෙපෞද්ගලිකව මන්තීවරෙයකු වශෙයන් වරපසාද 
පශ්නයක් නඟන්න පුළුවන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් රෙට් නීතියක් තිෙබනවා. එම 
නීතිය අනුව - [බාධා කිරීමක්] ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් 
මැතිතුමනි, මම ඔබතුමාට ෙපෞද්ගලිකව උත්තර ෙදන්ෙන් නැහැ. 
කැමැති නම් ෙපෞද්ගලිකව කියන්නම්. ෙබොරුවට අනවශ්ය කථා 
ෙගෙනන්න එපා.  [බාධා කිරීමක්]  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් 

කරන්න.  
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
රත්වත්ෙත් මහත්මයා, ඔබතුමා එක්ක පැෙටලුෙණොත් ෙමම 

විවාදය ෙවන තැනකට යනවා. ඒ නිසා එය පසුව ෙබ්රා ගනිමු. 
[බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීවරුනි, අද වැදගත් විවාදයක් තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා 

ෙමතැන අනවශ්ය පශ්න ඇති කර ගන්න එපා. ගරු බිමල් 
රත්නායක මැතිතුමනි, ඔබතුමා මට කරුණු සඳහන් කළා. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් මම අවශ්ය නීතිමය - [බාධා කිරීම්]  
  

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට මෙග් කථාව කරන්න දුන්ෙන් 

නැහැ. [බාධා කිරීම්] 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I object to that. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා මට ඒ ගැන සඳහන් කළා. මම පශ්නය ගැන දන්නවා. 

   
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට ඒක රටට කියන්න අවශ්යයි. මෙග් 

වරපසාද -  [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
I will take that issue up. සෑම මන්තීව රෙයකුෙග්ම එම 

පශ්නය ගැන මම දන්නවා. මම ඒ සඳහා අවශ්ය නීති මාර්ගය ගැන 
ෙසොයා බලා ඒ ගැන දැනුවත් කරන්නම්. [බාධා කිරීම්] Let me 
handle it. ඒ ගැන විශ්වාසය තබන්න ඕනෑ ෙන්.  දැන් 
ෙමතුමන්ලාත් ඒ ගැන කථා කළා.  

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා දැන් ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා 

මැතිතුමා කියනෙකොට - [බාධා කිරීම්] මට ඒක කියන්න ෙදන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
නැහැ, අජිත් පී. ෙපෙර්රා ෙනොෙවයි. ඔබතුමාට raise කරන්න 

අවස්ථාව දුන්නා.  

    
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. මට බාධා කළා. 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, පසු ගිය 25 වැනි දා ෙම් 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ගරු මන්තීවරෙයක් කථා කරමින් "ෙගෞරවනීය 
ස්වාමීන් වහන්ස, හිටපු ජනාධිපතිතුමනි; ෙම් රට ෙබ්රා ගත් 
නායකයාෙණනි," කියා සඳහන් කළා. ඒ ෙව්ලාෙව් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හාමුදුරුෙවෝ 
සිටිෙය්ත් නැහැ; හිටපු ජනාධිපතිතුමා සිටිෙය්ත් නැහැ.  

නුෙග්ෙගොඩ ෙව්දිකාවට අවශ්ය කථාවක් ෙමතැන කරනවා. 
ෙම්ක තුම්මුල්ල ෙනොෙවයි. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව. [බාධා කිරීම්] 
ෙමවැනි කථා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිදු කරන්න පුළුවන්ද? ෙමෙහම 
ෙද්වල් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිද්ධ ෙවන්න බැහැ; ෙමවැනි රඟපෑම් 
ෙවන්න බැහැ. ෙම්ක පාර්ලිෙම්න්තුව. මන්තීවරු සදාචාරාත්මකව 
කථා කළ යුතු ෙවනවා. ෙම් ගැන කරුණාෙවන් ඔබතුමා ෙසොයා 
බලන්න කියලා ඉල්ලනවා. [බාධා කිරීම්] 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙමොකක්ද ඔබතුමන්ෙග් point of Order 

එක? 
 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් රට අතහැරලා ජපානයට ගිහිල්ලා 

රස්තියාදු ගගහා හිටපු,- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
It is not a point of Order. - [Interruption.] ඒක point of 

Order එකක් ෙනොෙවයි. 

     
     ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 

(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
 (The Hon. Bimal Rathnayake) 

ගරු කථානායකතුමනි, පැහැදිලිවම අපි ෙකෝප් එක තුළ ඉටු 
කරන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වගකීමක්. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු 
ඉටු කිරීම ෙවනුෙවන් උසාවියට පුළුවන් නම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
බලපෑම් කරන්න, මම හිතන්ෙන් ඒක පාර්ලිෙම්න්තු වරපසාද 
උල්ලංඝනය කිරීමක්. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු ඉටු කිරීම නිසා 
මන්තීවරුන්ට නඩු පවරන්න අද පුද්ගලයින් කටයුතු කරනවා නම්, 
ඔබතුමාෙග් වගකීමක් තිෙබනවා ඒ ගැන ෙසොයා බලන්න. ඒ 
වාෙග්ම මම කියන්නට කැමැතියි, ඕනෑම නඩුවකට ඉදිරිපත් 
ෙවන්න අප භය නැහැ කියලා. නමුත් ෙමය පාර්ලිෙම්න්තු වරපසාද 
උල්ලංඝනය කරලා ෙහොරු රකින්න යාමක්. ඒ නිසා මා 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, කරුණාකරලා ෙම් ගැන ෙසොයා 
බලන්න කියලා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, රට පාලනය කරන්ෙන් ආණ්ඩුව මිස 

ෙකෝප් එක ෙනොෙවයි කියලා මම ෙම් අයට මතක් කරන්නට 
කැමැතියි. ෙකෝප් එක ෙනොෙවයි රට පාලනය කරන්ෙන්. දැන් ෙම් 
ෙගොල්ෙලෝ හිතන්ෙන් ෙකෝප් එක තමයි රට පාලනය කරන්ෙන් 
කියලා.[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතැන බරපතළ පශ්නයක් මතු 

ෙවනවා. ඒ නිසා ෙම් පිළිබඳව ක්ෂණික විසඳුමක් ඔබතුමාෙගන් 
අවශ්යයි.  

මන්තීවරෙයක් හැටියට තමන් ඉටු කරපු කාර්යයක් පිළිබඳව 
සුපිම් උසාවිෙය් වගඋත්තරකරුෙවක් හැටියට කැඳවීමක් කරන 
දැන්වීමක් ආපුවාම, ඒ මන්තීවරයා ඒකට අනුකූල විය යුතුද? 

ඒ මන්තීවරයා ඒකට අනුගත විය යුතුද? නැත්නම් 
පාර්ලිෙම්න්තු බලය හා වරපසාද යටෙත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
තිෙබන අයිතිය ගැන සුපිම් උසාවියට විමසා බලන්නට ෙහෝ තීන්දු 
ෙදන්නට පුළුවන්කමක් නැතැයි කියලා ෙම් රෙට් දැනට පිළිෙගන 
තිෙබන මතය අනුව ඒ වගඋත්තරකරුවන්ට සුපිම් උසාවිෙය් ෙපනී 
සිටීමට පුළුවන්ද? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. මම ඒ සඳහා අවශ්ය නීතිමය උපෙදස් ලබාෙගන ඒ 

පිළිබඳව පැහැදිලි කරන්නම්. ගරු සභානායකතුමා. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
If a Member of Parliament does not want to go before 

the Supreme Court he can- එෙහම නැත්නම් ෙමෙහන් 
අවසරයක් ගන්න ඕනෑ. 

 
ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා  
( மாண் மிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා. 

 
ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 
හිටපු කථානායක ගරු අනුර බණ්ඩාරනායක මහත්මයා ඒ 

සම්බන්ධෙයන් තීන්දුවක් දීලා තිෙබනවා. එම නිසා ඒක 
පිළිබඳවත් ෙසොයාබලා ඔබතුමා ෙම්කට තීන්දුවක් ගන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක තමයි මම කිව්ෙව්. මම ඒ සඳහාත් අවධානය ෙයොමු කරලා 

තීරණයක් ගන්නම්. දැන් අපි පධාන වැඩ කටයුතු සඳහා යමු. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, - [බාධා කිරීම්] ගරු කථානායකතුමනි, 

මම point of Order  එකක් raise කරන්ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙමතුමාට කථා කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක අමාත්යතුමා,- [බාධා කිරීම්] 

ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ගයන්ත 
කරුණාතිලක ඇමතිතුමා අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ගැසට් පතයක් 
පිළිගැන්වූවා. ඒ ගැසට් නිෙව්දනෙය් තිෙබන්ෙන් 
ෙකොම්පඤ්ඤවීදිෙය් අක්කර 8ක් රුපියල් මිලියන 429කට විකිණීම 
පිළිබඳයි. ඒ පිළිබඳව අපට සම්පූර්ණ විවාදයක් අවශ්යයි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, අපි ඒ පිළිබඳව කථා කර ගනිමු. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
අපි ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්ෙන්, ෙම් ගැසට් 

නිෙව්දනය පිළිබඳව ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් අපි පූර්ණ දිනයක 
විවාදයක් ඉල්ලා සිටීම ගැනයි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, අපට ඒ පිළිබඳව පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී සාකච්ඡා 

කරන්න පුළුවන්. 

ඊළඟට, ගරු සභානායකතුමා. 

 
 

ෙශෝක පකාශය :  
ගරු එම්.එච්. ෙමොහමඩ් මහතා 

அ தாபத் தீர்மானம்:  
மாண் மிகு எம்.எச். ஹம்மத் 

VOTE OF CONDOLENCE: HON. M.H. MOHAMED 
 

[පූ.භා. 11.07] 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් ෙපොදු මහ 

ජනතාව නිෙයෝජනය කරමින් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකු ෙලස 
වසර 37ක් පමණ ෙසේවය කළ, එෙමන්ම ශී ලංකා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
14වන කථානායක වශෙයන් ෙමම උත්තරීතර සභාෙව් මූලාසනය 
ෙහොබවන ලද කෘතහස්ත ෙද්ශපාලනඥෙයකු වූ ගරු එම්.එච්. 

ෙමොහමඩ් මැතිතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳ ෙශෝකය පළ කිරීෙම් 
ෙයෝජනාව මම ෙමම අවස්ථාෙව් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරමි. 

ෙකොළඹ මාලිගාවත්ත ආසනය නිෙයෝජනය කරමින් ෙකොළඹ 
මහ නගර සභාෙව් නාගරික මන්තීවරෙයකු ෙලස කටයුතු කර ඇති 
දක්ෂ නීතිඥවරෙයකු වූ එන්.එම්. ෙමොහමඩ් හනීෆා මහතාට සහ 
උම්මු හෆිරායි මහත්මියට දාව 1921 ජුනි මස 15වන දින 
ෙදමටෙගොඩදී, සෙහෝදර සෙහෝදරියන් 12ෙදෙනකුෙගන් සමන්විත 
එම පවුෙල් පස්වැනියා ෙලස ගරු එම්.එච්. ෙමොහමඩ් මැතිතුමා 
උපත ලැබුෙව්ය. 

ෙකොළඹ  ෙවස්ලි විදුහෙලන් අධ්යාපනය හදාරා ඇති එතුමාෙග් 
විෙශේෂ දක්ෂතාව වන්ෙන් සිංහල, ෙදමළ සහ ඉංගීසි යන භාෂා 
තිත්වයම ඉතා චතුර ෙලස හැසිරවීමට හැකි වීමයි. අධ්යාපන 
කටයුතු නිම වීෙමන් පසු 1944 වර්ෂෙය්දී, ෙකොළඹ මහ නගර 
සභාෙව් නාගරික මන්තීවරෙයකු ෙලස මාලිගාවත්ත ආසනය 
නිෙයෝජනය කිරීමට එම්.එච්. ෙමොහමඩ් මැතිතුමන් ෙත්රී පත් 
වූෙය් වාර්තාගත ඡන්ද පමාණයකින් ජයගහණය කරමිනි. 

එතුමා මහජන පසාදය හා විශ්වාසය දිනා ගනිමින් 1960 
වර්ෂෙය්දී, ෙකොළඹ මහ නගර සභාෙව් නගරාධිපති ධුරයට ෙත්රී 
පත් වූෙය් පළමු මුස්ලිම් නගරාධිපතිවරයා ෙලස ඉතිහාසයට එක් 
ෙවමිනි. 1965 වසෙර් පැවති මහ මැතිවරණෙය්දී ෙබො රැල්ල 
ආසනයට තරග කළ එතුමා ඉන් විශිෂ්ට ජයගහණයක් අත්පත් කර 
ගත්ෙත් ය. ෙමහිදී පෙද්ශෙය් සිංහල ෙබෞද්ධ ජනතාවෙග් ද 
සහෙයෝගය එතුමාට ලැබුණු අතර, ඊට ෙහේතු වූෙය් එතුමාෙග් 
සියලු ජාති, ආගම් ෙකෙරහි තිබූ මැදිහත්භාවයයි. පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ෙත්රී පත් වූ පථම වාරෙය්දීම එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජෙය් 
කම්කරු හා නිවාස අමාත්යවරයා ෙලස පත් වූ එතුමා හට ෙපොදු 
මහත් ජනතාවට ෙද්ශීය වශෙයන් විශිෂ්ට ෙසේවයක් කිරීමට හැකි 
විය. 

ෙපොල් අතු ෙසවිලි කළ එක් ෙගොඩනැඟිල්ලකින් සමන්විත 
කණිෂ්ඨ විද්යාලයක්ව පැවති ෙව්ළුවන විද්යාලය, 
සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර විද්යාලය, අෙශෝක විද්යාලය, 
ශාන්ත මැතිව් විද්යාලය, අනුරුද්ධ බාලිකා විද්යාලය, මාලිගාකන්ද 
මහා විද්යාලය, අල්හිජ්රා විද්යාලය, සහිරා විද්යාලය, කයිරියා 
මුස්ලිම් බාලිකා විද්යාලය, දරුස්සලාම් විද්යාලය, ෆාතිමා බාලිකා 
විද්යාලය යන පාසැල්වලට ෙගොඩනැඟිලි ඉදි කරවා ෙදමින් හා 
විද්යාගාර පහසුකම්, කීඩා පිටි ඇතුළු පහසුකම් ලබා ෙදමින් එම 
විදුහල් දියුණු කිරීමට ඉමහත් කැපවීමකින් එතුමා කටයුතු කර 
ඇත. එතුමන් කුඩා කල පටන් ඉෙගනුම ලැබූ ෙවස්ලි විදුහලට 
පහසුකම් ලබා ෙදමින් එහි විශාල අඩු පාඩුවක්ව පැවැති කීඩා භූමි 
පශ්නය නිරාකරණය කරමින් කැම්බල් පිටිෙයන් ඒ සඳහා 
ෙකොටසක් ලබා දීමටද කටයුතු කර ඇත. වෙරක වනාතමුල්ල 
සීවලී විද්යාලෙය් ඉෙගනීම් කටයුතු පිරිහීම කරා යමින් තිබූ 
අවධියක පූජ්ය පිටිදූෙව් ධම්මික හිමියන් එම පාසැලට වැඩමවා එහි 
ගුරු තනතුර පමණක් ෙනොව, විදුහල්පති ධුරය ද ලබා දී ගම, 
පාසැල හා පන්සල සම්බන්ධ කරමින් කටයුතු කර එය දියුණු 
කරවීමට ඉමහත් කැපවීමකින් ෙසේවය කළ අෙයකු බව පැවසිය 
යුතුය. 

ෙකොළඹ නගරෙය් නගරාධිපතිව සිටි කාලෙය් පැල්පත් 
වාසීන්ෙග් පැල්පත් ලියා පදිංචි ෙකොට, සියලුෙදනාටම ලියා පදිංචි 
අංකයන් ලබා ෙදමින් ඔවුන් ෙවත වරිපනම් අංකයන් ද ලබා දීමට 
කටයුතු කිරීම ජනතාවෙග් පසාදයට එතුමන් ලක් වූ තවත් එක් 
අවස්ථාවක් විය.  

ෙබ්ස්ලයින් මාවත, සරණපාල හිමි මාවත, ෙලස්ලි රණගල 
මාවතින්, වැලිකඩ හිර ෙගදරින් මැදිව පිහිටි පැල්පත් සමූහෙය් 

651 652 
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පදිංචිකරුවන්ට එකල ශී ලංකා ජනාධිපතිව සිටි අතිගරු ආර්. 
ෙපේමදාස මැතිතුමන්ෙග් "පැල්පත් වැඩිදියුණු කිරීෙම් සංකල්පය" 
යටෙත් නිවාස අධිකාරිෙයන් ණය මුදලක් ද සමඟ එම 
නිවැසියන්ෙග් ෙපොදු පහසුකම් ලබාදී එම ෙපද්ශය ෙසොඳුරු පුරයක් 
බවට පත් කර "සීවලීපුර" නමින් නම් කරන ලද්ෙද් ද එම්.එච්. 
ෙමොහමඩ් මැතිතුමන්ෙග් අපතිහත ෛධර්යය නිසාෙවනි. 

ගමනාගමන අමාත්යවරයා වශෙයන් පාෙද්ශීය ගමනාගමන 
මණ්ඩල ඇති කරමින් ගමනාගමන ෙසේවය විමධ්යගත කළ ෙමතුමා 
ෙපෞද්ගලික බස් පවාහන ෙසේවය ආරම්භ කිරීමට පුෙරෝගාමීව 
කටයුතු කෙළේය. එෙසේම, ෙමතුමා  සවුදි රාජ්ය සමඟ බැදි ෙලෝක 
මුස්ලිම් සංගමෙය් උප සභාපති ෙලස මිය යන ෙතක් වසර 60ක 
පමණ කාලයක් එම තනතුර දරමින් ද, ශී ලංකා ඉස්ලාමීය 
මධ්යස්ථානෙය් සභාපති ධුරය ද දරමින් හජ් වන්දනාෙවහි යන 
ඉස්ලාම් බැතිමතුන්හට රාජ්ය අනුගහය සහ ඊට අවශ්ය පහසුකම් 
ලබා ෙදමින් සවුදි වීසා ෙකොළඹින් ලබා ගැනීමට අවශ්ය පහසුකම් 
සියල්ල සපුරන ලද්ෙද් එම බැතිමතුන්ට ආගමික කටයුතු 
පහසුෙවන් කරෙගන යෑමට ඉඩකඩ සලසා ෙදමිනි. තවද, එතුමා 
මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු භාරව  සිටි කාල වකවානුව තුළ දිවයිෙන් 
පිහිටි ෙනොදියුණු මුස්ලිම් පල්ලි වැඩිදියුණු කිරීම් කටයුතු සිදු කිරීම 
සඳහා විශාල දායකත්වයක් දරන ලද්ෙද් තමන්ෙගන් ආගමට ඉ ටු 
විය යුතු යුතුකම් ඉටු කිරීමටය. තවද, ෙබොරැල්ල මංසන්දිෙය් මැද 
ෙබෝධිය ළඟ තිබූ නගර සභා වැසිකිළිය ඉන් ඉවත් කරමින් එම 
ස්ථානෙය් ෙබෞද්ධ ජනතාවට පහසුෙවන් වැඳුම් පිදුම් කිරීම සඳහා  
බුදු මැදුරක් තනාදීම ඉතාම වැදගත් සිදුවීමක් ෙලස සඳහන් කළ 
යුතුය.  

ඉරාන-ඉරාක යුද වකවානුෙව්දී සවුදි රාජ්යෙය් සමාදාන 
කමිටුෙව් සාමාජිකෙයකු ෙලස හා මැද ෙපරදිග ඇතුළු සියලු 
මුස්ලිම් රටවල රාජ්ය තාන්තික කටයුතු සඳහා එම්.එච්. ෙමොහමඩ් 
මැතිතුමන් පත් කරනු ලැබූ අතර, ඒවායින් ලද පන්නරය සහ 
දැනුම් සම්භාරය ද පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතුවලදී උපෙයෝගි කර 
ගනිමින් ෙපොදු මහත් ජනතාවට විශාල ෙසේවයක් කෙළේය. 

නූර් නසීමා ෙමොහමඩ් මහත්මිය සමඟ යුග දිවියට පිවිසි 
එම්.එච්. ෙමොහමඩ් මැතිතුමා දරුවන් 08ෙදෙනකු ෙමෙලොවට දායාද 
කෙළේය. ඉන් වැඩිමහල් දරුවා වන හුෙසේන් ෙමොහමඩ් මහතා 
ෙකොළඹ මහ නගර සභාෙව් නාගරික මන්තී, උප නගරාධිපති, 
නගරාධිපති, බස්නාහිර පළාත් සභා මන්තී සහ හිටපු සවුදි 
තානාපති ෙලස තනතුරු රාශියක් දැරූ අතර, බාල දරුවා වන 
ෂාහුල් හමීඩ් ෙමොහමඩ් මහතා ද බස්නාහිර පළාත් සභාෙව් 
මන්තීවරෙයකු සහ එම පළාත් සභාෙව් සභානායක තනතුර ද දරා 
ඇති අතර, අෙනක් දරුෙවෝ ද උසස් රැකියාවල නිරතව සිටිති.  

ගරු කථානායකතුමනි, 1965 වර්ෂෙය් සිට 1970 දක්වා ද, 
නැවත 1977 සිට ෙනොකඩවා 2010 වර්ෂය දක්වා අවුරුදු 37කට 
ආසන්න කාලයක්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගරු මන්තීවරෙයකු ෙලස හා 
විවිධ අමාත්ය තනතුරු දරමින් විෙශේෂෙයන් 1989 සිට 1994 දක්වා 
ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගරු කථානායක ධුරය ෙහොබවමින්ද, ෙපොදු 
මහත් ජනතාවට ජාති ආගම් ෙබ්දයකින් ෙතොරව සුවිශාල 
ෙමෙහවරක් ඉටු කළ ගරු එම්.එච්. ෙමොහමඩ් මැතිඳුන්ට 
ෙජන්නතුල් ෆිර්දව්ස් හිමි ෙව්වා! යි පාර්ථනා කරන අතර, 
එතුමාෙග් අභාවය ෙවනුෙවන් ෙමම උත්තරීතර සභාෙව් ෙශෝකය 
එතුමාෙග් දයාබර භාර්යාව හා දරුවන් ඇතුළු පවුෙල් ඥාතීන් ෙවත 
දන්වා යවන ෙලසට ෙයෝජනා කරමි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා. 

[පූ.භා. 11.15] 

 
ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා  
( மாண் மிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී සභානායකතුමා 

විසින්  ඉදිරිපත් කළ ෙශෝක පකාශය සම්බන්ධෙයන් හා එතුමා 
ඉදිරිපත් කරපු කරුණු සම්බන්ධෙයන් අප එකඟ වනවා. ඒ 
එක්කම ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය්ත් ෙශෝකය එම පවුල ෙවත අප පුද 
කරන්න ඕනෑ.  

මහජන නිෙයෝජිතෙයක් වශෙයන් එතුමා ෙම් ගරු සභාවට 
සහභාගි වුෙණ් ෙම් සභා ගර්භෙය් හිටපු ෙජ්යෂ්ඨතම 
ෙද්ශපාලනඥෙයක් වශෙයන්.  බැරෑරැම් අවස්ථාවලදී ෙම් සභාෙව් 
ගරුත්වය ඉතා ඉහළ මට්ටමින් පවත්වාෙගන යන්න එතුමාට 
පුළුවන්කම ලැබුණා. යම් යම් අවස්ථාවලදී ඇති ෙවච්ච පශ්න 
එතුමා ඉතා නිහතමානීව හා මැදහත්ව විසඳුවාය කියන එක අප ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී එතුමාට ෙගෞරවයක් වශෙයන් පකාශ කරන්න ඕනෑ. 
නගර සභාෙව් සාමාජිකෙයකු වශෙයන් ෙද්ශපාලනයට එන 
අවස්ථාෙව්දී එතුමා වාමාංශික ෙද්ශපාලනෙය් නිරත ෙවච්ච 
තරුණෙයක්. මා හිතන හැටියට එතුමා ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂය 
සමඟ - වමත් එක්ක - ඉතා කිට්ටුෙවන් සම්බන්ධකම් පවත්වපු 
තරුණෙයක්. එෙසේ ෙද්ශපාලනයට ආපු එතුමා එක්සත් ජාතික 
පක්ෂ යුගෙය් නගරාධිපතිවරෙයක් වුණා. නගරාධිපතිවරෙයක් 
ෙවලා නගරයට විශාල ෙසේවයක් සිදු කළා. වනාතමුල්ල වැනි 
පෙද්ශ නගර වැනි තත්ත්වයකට පත් කරන්න එතුමා විශාල 
ෙසේවයක් කළා. ඒ නිසා තමයි, එතුමා මිය ගියාට පසුව එතුමාෙග් 
ෙද්හය එම පෙද්ශයට ෙගන්වාෙගන ෙගෞරව කරන්න ඔවුන් 
ක ටයුතු කෙළේ.  

එතුමා මූලික ෙවලා ජාතීන් අතර සමගිය ඇති කරන්න කටයුතු 
කළා. ෙබෞද්ධ, හින්දු සහ මුසල්ිම් ආගමික නායකයන් එකතු 
කරෙගන, අවුරුදු 10කටත් එහා කාලයක සිට එතුමා ෙම් රෙට් 
සංහිඳියාව ඇති කිරීෙම් මුල් පියවර තැබුවා. එතුමා නිතරම ඔවුන් 
සමඟ ඒ කටයුතු කළා.  

ජාත්යන්තරය එතුමාට විශාල සැලකිල්ලක් දැක්වූවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, මට මතකයි, එතුමා සමඟ අප සවුදි අරාබියට 
ගිය අවස්ථාෙව් එතුමාට සලකපු ආකාරය. එතුමාට සවුදි 
අරාබිෙයන් නම්බු නාමයක් දුන්නා. ඒ රට තුළ එතුමාට ඒ තරම්ම 
ෙගෞරවයක්  තිබුණා.  

එතුමා ෙබෞද්ධයන් සමඟ ඉතා කිට්ටුෙවන් සම්බන්ධ වුණා. 
ෙබොරැල්ෙල් ෙබෞද්ධ ජනතාවෙග් ඡන්ද සියයට 80කට ආසන්න 
පමාණයක් තිෙබනවා. එතුමා එම ෙබෞද්ධයන්ෙග් හදවත් 
දිනාගන්න සමත් වුණු නායකෙයක්ය කිව්ෙවොත් එය නිවැරදියි. ඒ 
නිසාම එතුමා ජයගහණය කළා. සිංහල ජනතාවෙග් ඡන්දයත් 
එතුමාට ලැබුණා. ජාතිවාදෙයන් ෙතොරව එතුමා ජනතාවට ෙසේවය 
කරයි කියන විශ්වාසයයි ඒ අවස්ථාෙව්දී ජනතාව තුළ තිබුෙණ්. 
එතුමා ෙබොරැල්ල පෙද්ශෙය් හැම ෙබෞද්ධ පන්සලකම පධාන 
දායකයා බවටත් පත් වුණා. එතුමාෙග් දරුවන් ෙදෙදෙනකුට 
ෙද්ශපාලනයට එන්න පාර කැපු ෙව් ජනතාවත් සමඟ එතුමාෙග් 
තිබුණු ෙම් සම්බන්ධයයි කියන කාරණයත් මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
මතක් කරන්න ඕනෑ.  

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු එම්.එච්. ෙමොහමඩ් මහත්මයා 
නැති පාඩුව එම පවුෙල් අයට විතරක් ෙනොෙවයි ෙම් මුළු රටටම 
දැෙනනවා. ෙමොකද, එතුමා ජාත්යන්තරය, මුස්ලිම් ෙලෝකය 
පිළිගත් නායකෙයක්. ජාතිකත්වය හදවෙත් තිබුණු, තම රටට 
ආදරය කළ නායකෙයක් ෙලස අපට එතුමාව හඳුන්වන්න පුළුවන්. 
එතුමා සමඟ අප ටික කාලයක් කැබිනට් මණ්ඩලෙය් වැඩ කටයුතු 
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කළා. මා සමඟත් කටයුතු කරන්න එතුමාට අවස්ථාව ලැබුණා. 
එතුමා ඉතාම අවංකව අප සමඟ ඒ වැඩ කටයුතු කළා. එක 
අවස්ථාවක මට මතකයි, පලස්තීන පශ්නයක් එන ෙකොට එතුමා 
දරපු තනතුර අනුව එතුමාට එයට සහභාගි ෙවන්න ෙනොහැකියාවක් 
තිබුණු ආකාරය. නමුත්, ඒ පශ්නෙය්දී හැම අවස්ථාවකම එතුමා 
පලස්තීන ජනතාව ෙවනුෙවනුත් ෙපනී සිටියාය කියන කාරණය 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී එතුමාට ෙගෞරවයක් වශෙයන් මතක් කර ෙදමින්, 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් සියලුම ෙදනා ෙවනුෙවන් අපෙග් ෙශෝකය 
එම පවුෙල් අය ෙවත පළ කරමින්, මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 
ස්තුතියි.  

 
[11.20 a.m.] 
 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා (නගර සැලසුම්  හා ජල සම්පාදන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் 
நீர்வழங்கல் அைமச்சர்) 
(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  
Water Supply) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 
Hon. Speaker, today the House is paying tribute to a 

predecessor of the very office that you are in as well as 
one of those dominant political figures among Muslims in 
this country.  

The late Hon. M. H. Mohamed was a rare Muslim 
leader whose political views, as former President 
Mahinda Rajapaksa a while ago stated in the House, 
transcended narrow communal boundaries. Throughout 
his colorful political journey, he was an effective 
mobilizer of broad alliances of people irrespective of 
ethnic, religious or linguistic differences. This made him 
a formidable force in metropolitan Colombo. He claimed 
an unbroken record of representing the predominantly 
Sinhala dominated Borella Constituency under the First-
Past-the-Post System of elections that prevailed in the 
past.  

I can confidently say that nobody who came to know 
the late Hon. M. H. Mohamed left his presence unaffected 
by his simple charm. He had his own independent views 
and also many detractors and adversaries. But all in all, 
they all agreed that he fought fierce battles, but retained 
his warm humanity. 

His advent to politics coincided with the socio-
political transformation that began in the watershed year 
of 1956. සඟ, ෙවද, ගුරු, ෙගොවි, කම්කරු විප්ලවය පැවැති 
1956 කාල වකවානුෙව් ෙකොළඹ මහනගර සභාෙව් නගරාධිපති 
හැටියට නාගරික ෙද්ශපාලනයට පිවිසුණු එතුමා ෙම් රෙට් 
ෙද්ශපාලනෙය් විප්ලවීය චරිතයක් හැටියට අපට දකින්න 
පුළුවන්. 

He also adriotly maneuvered the Colombo Municipal 
Council Elections soon after the debacle of 1956, in 
which the United National Party suffered one of its worst 
defeats. He ensured that the party wins the election to 

demonstrate to the dejected party ranks after its 
humiliating defeat in 1956, that the party retained and 
remained strong at its core - the municipal politics of 
Colombo. Thus, the late Hon. M. H. Mohamed, in the 
prime of his political career, acquired the aura of a 
Colossus in the public discourse of the nation. He was 
thrust on the national stage as the bright young Mayor of 
Colombo, whose election as the first Muslim Mayor of 
Colombo in January, 1960 marked the revival of the then 
beleaguered United National Party.  

Sir, he was also mentor and adviser not only to young 
Muslims, but also to many Sinhala and Tamil 
personalities who sought entry into politics and public 
life through the Colombo Municipal Council. He played a 
pioneering role in many Muslim community-based 
organizations and was equally dynamic in other social 
enterprises. He played a leading role in the Old Boys' 
Association of his Alma Mater - Wesley College, 
Colombo. He extended his generous patronage to 
Buddhist and Christian social initiatives, not because he 
was a politician but because of  his many friends in those 
fields who actively sought his counsel and support. 

He found immense satisfaction in politics. He was a 
fine craftsman in the exercise of manipulation of power 
to reach his goals and objectives. He often confessed in 
private that he disliked unending petty political fights that 
were characteristic of elected office. “Of course, they 
were necessary”, he said reluctantly, to get something 
done.  

He was the quintessential city hall politician. He 
remained steadfast to the personal style of political 
networking which is a sine-qua-non in municipal politics. 
That was also the foundational strength of this political 
trajectory. 

Mr. Speaker, in 1965, he was made the Minister of 
Labour in the Cabinet of Prime Minister Dudley 
Senanayake. In his Parliamentary career of six decades, 
he served under Presidents J.R. Jayewardene, Ranasinghe 
Premadasa and D.B. Wijetunga. 

His illustrious peers were men in the calibre of Dr. 
M.C.M. Kaleel, Sir Razik Fareed, Jabir A. Cader, Faleel 
Cafoor and Halim Ishaak. Their cosmopolitan worldview 
placed them in unique pantheon of Muslim leaders of Sri 
Lanka. 

Forged on the anvil of Municipal politics, where 
personal relations are lifelong commitments, the late 
Hon. M.H. Mohamed acquired a steely resolve and an 
urbane ease. He willingly opened doors of opportunity to 
all ethnic groups. We have got to bear in mind that we all 
love and care for the same values he insisted and 
instilled. He expressed his views honestly and 
forthrightly. He continued to comment on public issues. 
He was active right until the very end. 
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Mr. Speaker, he was also, as mentioned earlier, one of 
the founder members of the Rabithathul Alamal Islami, 
the World Muslim League that has its head office in the 
Holly City of Mecca. He had many friends in the 
Kingdom of Saudi Arabia and elsewhere in the Muslim 
world. So much so, whenever we attend conferences 
outside this country relating to Islam and Muslims, there 
would be many who would approach and ask whether we 
knew Mr. Mohamed and inquired after his health. He set 
up the Islamic Centre and through the Islamic 
Development Bank assisted many worthy students to 
pursue their educational career whenever  they  are faced 
with adversity. He was also one of those early Ministers 
in-charge of Muslim religious and cultural affairs, who 
had pioneered the State-sponsored Hajj Pilgrimage 
Programmes which functioned very smoothly under his 
leadership.  

He came from a very proud lineage of politics like 
N.D.H. Abdul Cader and various others, who were some 
of the earliest Members of the Legislative Assembly in 
this country. Coming from a proud lineage and inheriting 
a proud legacy, he also has left behind his heirs. His two 
sons, Hussain Mohamed and Shaul Hameed Mohamed 
had also been involved in politics and I am sure all of us 
in this country’s Muslim political sphere could never 
forget the trail-blazing impact that a colossal figure like 
the late Hon. M.H. Mohamed has left behind.  

I believe any tribute to him should also include some 
of the tribulations that he faced in his life. The Hon. 
Dinesh Gunawardena, the former President Hon. Mahinda 
Rajapaksa and many others from the SLFP will remember 
the controversial Impeachment Motion and the No-
Confidence Motion that was brought against the late Hon. 
M. H. Mohamed.  I would like to quote what my late 
leader, the Hon. M.H.M. Ashraff, in stout defence of the 
then Speaker, the late Hon. M.H. Mohamed, has said in 
Column 485 of Hansard dated 10th October, 1991:    

“If the Speaker had made a mistake on the first occasion, he has 
every right to remedy it now. We are lawyers. There are hundreds of 
judges. We have the Supreme Court. Everyday judgements are 
being  reversed. Hundreds of injunctions are ex-parte given, writs 
are issued, stay orders are given on ex-parte hearing supported by 
affidavits. But the day you go and present the other story - the court 
has inherent  powers - because uberrima fide the absolute faith, 
is broken, the trust established between the court and the man who 
asked for the relief is broken, the court will say, you shall no longer 
be heard, you are not entitled to that right. This is the legal position. 
Therefore, if the Speaker has made a mistake on the first occasion, 
then I am of the view that the second act of rejection is a matter 
which was exercised in good  faith. Therefore, these are matters on 
which we like to hear further submissions.” 

Sir, I  further quote: 

“If I am satisfied at the end of the day that in the light of the 
arguments that are presented, there was a dishonest rejection of the 
Impeachment Motion, I shall not hesitate to vote for the No 
Confidence Motion but if I am not satisfied, once again in keeping 
with the pledge that I have promised to uphold, namely, the 
Constitution, - a man whoever it may be, we should not sling mud - 

and I shall not hesitate to give the benefit of the doubt to the Hon. 
Speaker and acquit him of this serious allegation." 

These are the words of my late leader in defence of 
the late Hon. M.H. Mohamed whose decision in that 
controversial Impeachment Motion ended up in an 
impeachment on himself.  I think those who had been in 
Parliament those days -I was in the Gallery watching this 
whole drama - and most of you who are in the House 
today who had been involved from either side of the 
debate then may remember this. At that time, our current 
Prime Minister was on the side of late President 
Ranasinghe Premdasa and that was one of those days in 
which this whole House and its integrity came into 
serious question. But, particularly, I must say, whoever 
who had been Members in this House during 1989 - 1994 
would vouch that the late Hon. M.H. Mohamed, despite 
whatever controversy, was one of those Speakers who 
had absolute control of the House when he sat in the 
Chair and that  he dispensed his duties as the custodian of 
the rights of the Members in a very even-handed manner 
and earned the respect of both sides of the House. 

It is with a heavy heart that we pay this tribute to one 
of those colossal figures from among the Muslims who 
strolled the political firmament of this country. 

Thank you, Mr. Speaker. 
 
[පූ.භා. 11.34] 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටපු 

කථානායකවරයකු ෙලසත්, මන්තීවරයකු ෙලසත්, අමාත්යවරයකු 
ෙලසත්, ඒ වාෙග්ම අෙප් රෙට් සිංහල, මුස්ලිම් සහ ෙදමළ කියන 
සමස්ත ජනතාවෙග් ෙගෞරවය දිනා ගත් නායකයකු හැටියට 
කටයුතු කළ එම්.එච්. ෙමොහමඩ් මැතිතුමාෙග් විෙයෝව පිළිබඳ 
ෙශෝක ෙයෝජනාවට ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා එකතු වනවා. 

එම්.එච්. ෙමොහමඩ් මැතිතුමා සමාජෙය් පවතින විවිධ තත්ත්ව 
තුළ කියාකාරිකයකු ෙලස ෙද්ශපාලන කටයුතුවල නිරත වූවා. 
එතුමා ආරම්භෙය්දී වාමාංශික අදහස් දැරුවා. එතුමා පළමුෙවන් 
 නගර සභාවට පිවිෙසන්නට ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂෙය් නිෙයෝජිතයකු 
ෙලස මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වීෙමන් පැහැදිලිව ෙපෙනනවා, ඒ 
අවධිෙය්  ෙම් රෙට්, සමා ජෙය් පැවතුණු අර්බුදකාරී තත්ත්වවලට 
විසඳුම් ෙසොයා ගැනීම සඳහා අවශ්ය වූ ෙවනස්කම් ෙවනුෙවන් 
ෙපනී සිටි බව. එම්.එච්. ෙමොහමඩ් මැතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට 
පිවිෙසන්න කලින් අෙප් රෙට් ෙද්ශපාලන හා සමාජ සාධාරණය 
ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටි මුස්ලිම් ජාතික නායකයන්ෙග් කියා 
මාර්ගවලට එක් වුණා.  

අෙප් රෙට් පස්වන ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා 
සඳහන් කරන කරුණුවලට අතිෙර්කව මා යමක් සඳහන් කරන්න 
කැමැතියි. විෙශේෂෙයන් අෙප් රෙට් සිටි විශිෂ්ට මැෙල් ජාතික 
නායකෙයක් තමයි ටී.බී. ජයා මැතිතුමා.  එතුමා  නිදහස් සටනට 
සහභාගි වුණා. ඊට පසුව ෙකොළඹට නායකත්වය දුන් පධානතම 
නායකෙයක් තමයි සර් රාසික් ෆරීඩ් මැතිතුමා.  එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. 
බණ්ඩාරනායක මැතිතුමාෙග් රජය සමඟ එතුමා අත්වැල් 
බැඳෙගන කටයුතු කළා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ෆලීල් ගපූර්, ජබීර් ඒ කාදර්, ඒ 
වාෙග්ම ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් හලීම් ඉෂාක් මැතිතුමා හා ඒ 
යුගෙය් නායකයකු වූ බදියුදීන් මහමුද් මැතිතුමා වැනි නායකයන් 
ආශය කරපු පුද්ගලයකු වශෙයන් එම්.එච්. ෙමොහමඩ් මැතිතුමා 
අපට හඳුන්වන්න පුළුවන්. එතුමා ෙද්ශපාලන වශෙයන් සියලු 
ජාතීන්ෙග් අදහස් සම්භාරයක් නිෙයෝජනය කරමින් කටයුතු කළා. 
ඒ නිසාම එතුමා ෙබොරැල්ල ආසනය නිෙයෝජනය කරමින් 
මැතිවරණයට ඉදිරිපත් ෙවලා  සිංහල, මුස්ලිම්, දමිළ, ෙබෞද්ධ හැම 
ෙදනාෙග්ම සහෙයෝගය දිනා ෙගන  ජයගහණය කළ නායකෙයක්. 
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඉන්පසු මන්තීවරයකු වශෙයන් කටයුතු 
කිරීෙම්දීත් මුස්ලිම් ආගෙම් කටයුතුවලට වාෙග්ම සිංහල ෙබෞද්ධ 
ජනතාවෙග් සංස්කෘතික හා ආගමික කටයුතුවලට සහාය වුණා; 
හවුල් වුණා; සහභාගි වුණා.  එවැනි ආදර්ශයක් දීම නිසාම එතුමා 
ජනතාවෙග් ආදරයට පාත වුණු මහජන නායකයකු හැටියට අපි 
කාෙග්ත් ෙගෞරවය දිනා ගත්තා.  

එතුමාෙග් පුත හුෙසේන් ෙමොහමඩ් මැතිතුමාට  
නගරාධිපතිවරයකු හැටියට, බස්නාහිර පළාත් සභාෙව් 
මන්තීවරයකු හැටියට, තානාපතිවරයකු හැටියට කටයුතු කරන්නට 
අවස්ථාව ලැබුණා. ඒ වාෙග්ම ෂාහුල් හමීඩ් ෙමොහමඩ්  මැතිතුමා 
අපි ඉතාම කිට්ටුෙවන් ඇසුරු කරන  ෙකෙනක්. ෙම් සෙහෝදරයන් 
ලංකා ෙද්ශපාලනෙය් විවිධ අවස්ථාවල ජනතා ෙසේවය සඳහා 
ඉදිරියට පැමිණියා. ඒ වාෙග්ම ඒ පවුෙල් අෙනක් දරුවන්ද එෙලස 
ආදර්ශයක් ෙවමින් විවිධ ආකාරෙය් සම්බන්ධකම් ඇතිව විවිධ 
අංශවලින් ජනතා ෙසේවයට උදවු  ලබා දීම අපි අගය කරන්න ඕනෑ. 
ඒ අනුව එම්.එච්. ෙමොහමඩ් මැතිතුමා ෙගන ගිය  කියා මාර්ගයන්ට 
එෙලසම දායක වන්නට ඒ අයට පුළුවන්කම ලැබුණා.  

එම්.එච්. ෙමොහමඩ් මැතිතුමාෙග් පවුෙල් සෙහෝදර සෙහෝදරියන් 
ෙදොෙළොස් ෙදෙනක් සිටියා.   එතරම් සෙහෝදර සෙහෝදරියන්ෙගන් 
සමන්විත පවුලක කියාකාරී ෙද්ශපාලනෙය් පධාන නායකයකු 
හැටියට එතුමාට කටයුතු කරන්න ලැබුණා. එතුමා අවුරුදු 37ක් ශී 
ලංකා පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කළා. ඒ සෑම අවස්ථාවකම 
එතුමා අමාත්ය ධුර දරමින්  කටයුතු කළ අතර, 1989-1994 කාල 
පරිච්ෙඡ්දය තුළ කථානායකතුමා හැටියට එතුමාට මහා වගකීමක් 
පැවරුණා.  

ෙමොහමඩ් මැතිතුමා  නගරාධිපතිවරයා හැටියට ෙකොළඹ 
නගරයට විශාල ෙසේවාවක් ඉටු කළාය කියන එකට මා එකඟ 
ෙවනවා. ෙකොළඹ නගරෙය් අහිංසක දුප්පත් මිනිස්සු  සියයට 20ක් 
විතර  විදුලිය නැතිව, වැසිකිළි නැතිව, ජලය නැතිව ජීවත් වූ 
කාලයක් තිබුණා.  ෙම් පශ්න සැහැල්ලු කිරීමට විෙශේෂ උනන්දුවක් 
දැක්වූ මහ නගර සභා කාල පරිච්ෙඡ්දය ෙමොහමඩ් මැතිතුමා  
නගරාධිපතිවරයාව සිටි කාලය බව සඳහන් කළ යුතු ෙවනවා. ඒ 
ෙවනුෙවන් එතුමාට  ෙගෞරවය  පමණක් ෙනොෙවයි,  එයින් 
ලැෙබන පුණ්යානුෙමෝදනා සියල්ලත්  හිමි ෙවන්නට ඕනෑ. ෙම් 
කටයුත්ත ෙකෙරන්ෙන් කාටද කියලා එතුමා ඒ අවස්ථාෙව්දී 
බැලුෙව් නැහැ. එතුමා නගරෙය් පුරවැසියන් ෙවනුෙවන් ඒ කටයුතු 
ඉටු කළා.   

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා ෙකොළඹ මහ නගර සභාෙව් 
පුරපතිතුමා හැටියට  කටයුතු කළා. ඔබතුමාෙග් කාලෙය්  එතුමා 
කළ  වැඩ කටයුතු පිළිබඳව ෙතොරතුරු ලබා ගනිමින්,   ඒ 
සහෙයෝගය, ආදර්ශය තුළින් ලබා ගත් ශක්තිය  එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය ෙවනුෙවන්  ෙකොළඹ නගරෙය් තැන්පත් කරන්න 
ඔබතුමාට හැකි වුණා. ඒ ආකාරයට ෙමොහමඩ් මැතිතුමා ඉටු කළ 
ෙමෙහය එක්සත් ජාතික පක්ෂය පැත්ෙතන් ඉතාම වැදගත් කියලා 
මා හිතනවා.  

අෙප් රෙට් පජාතන්තවාදය පිළිබඳව විශාල අර්බුදයක් පැවති 
වකවානුවක තමයි එම්.එච්. ෙමොහමඩ් මැතිතුමා කථානායක ධුරය 
දැරුෙව්. පජාතන්තවාදය ඉතාම භයානක තර්ජනයකට 
ලක්ෙවමින් තිබුණු අවස්ථාවක,  එළිෙය් හදිසි නීතිය, ඇඳිරි නීතිය 
කියාත්මක වුණු කාල වකවානුවක, පාර්ලිෙම්න්තුව රැස්වන 
අවස්ථාවලදී කථානායකවරයකු හැටියට එතුමා ෙකොයි තරම් 
අමාරු තත්ත්වයකට මුහුණ දුන්නාද කියලා ඒ කාලෙය් කටයුතු 
කරපු අය හැටියට අප කවුරුත් දන්නවා. මට මතකයි, ඇඳිරි නීතිය 
පැවති කාලෙය් එම්.එච්. ෙමොහමඩ් මැතිතුමා ආණ්ඩු පක්ෂ ෙය් ෙහෝ 
ෙව්වා;  විපක්ෂෙය් ෙහෝ ෙව්වා,  අෙප් මන්තීවරුන්  සියලු ෙදනාටම 
කිව්ෙව්,  "පශ්නයක් තිෙබනවා නම් මට ඇවිල්ලා කියන්න. එන - 
යන පශ්න තිෙබනවා නම් කියන්න. ෙගවල් ෙදොරවල්වල පශ්න 
තිෙබනවා නම් කියන්න" කියලායි.  "මෙග් මන්තීතුමාෙග් නිවෙසේ 
ආරක්ෂාවට අවහිර කරන්න එපා"යි කියලා දුරකථනය අරෙගන 
අදාළ ෙපොලීසියට නිෙයෝග කරන්න එතුමා කිසි විටකවත් භය 
වුෙණ් නැහැ. ඒ වාෙග්ම මන්තීතුමියන්ලාෙග් කටයුතු පිළිබඳවත් 
ෙසොයා බලා උදවු කළ බව මා  ෙහොඳින් දන්නවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, භීෂණ කාලෙය් මන්තීවරුන්ෙග් ආරක්ෂාව 
පිළිබඳව මැදිහත් වුණු කථානායකවරයකු හැටියට එතුමා ඉතා 
ෙහොඳ පූර්වාදර්ශයක් දීලා තිෙබන බව ඔබතුමාත් දන්නවා ඇති.  

ඉස්ලාමීය මූල්ය බැංකුව ඇති කිරීම සම්බන්ධෙයන් එතුමා 
සවුදි අරාබිය සමඟ ජාත්යන්තර සම්බන්ධතාවන් රාශියක් ෙගොඩ 
නඟා ගැනීමට සමත් වුණා. ඒ සම්බන්ධෙයන් හකීම් ඇමතිතුමා 
සඳහන් කළා. අෙප් රටටත් පෙයෝජනයට ගන්න පුළුවන් විධියට 
එය පරිවර්තනය කර ගන්න කටයුතු කළ එතුමා ඉදිරිය දැක්ක, 
ෙබොෙහොම නිර්මාණශීලී පුද්ගලයකු බව ෙගෞරවෙයන් සිහිපත් 
කරන්නට ඕනෑ.  

එතුමාෙග් නායකත්වෙයන් මමත්, වර්තමාන අගමැති රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමාත්, ඒ වාෙග්ම අභාවපාප්ත ධර්මසිරි 
ෙසේනානායක මැතිතුමාත් ඉතා අමාරු කාල පරිච්ෙඡ්දයකදී 
ඉන්දියාෙව් පාර්ලිෙම්න්තු නිල සංචාරයකට සහභාගි වුණා.  
ෙබොෙහොම ගැටලු තිබුණු කාල පරිච්ෙඡ්දයකදී අගාමාත්යතුමා හමු 
වන්න; රාජීව් ගාන්ධි මැතිතුමා හමුවන්න, ඒ වාෙග්ම ෙද්ශපාලන 
පක්ෂ නායකයන් සියල්ල හමු වන්න අවස්ථාව සලසා ගන්න ඒ 
අවස්ථාෙව්දී එම්.එච්. ෙමොහමඩ් මැතිතුමා විවෘතව සාකච්ඡා කළ 
ආකාරය ෙගෞරවෙයන් සිහිපත් කරනවා.  

ඉන්දු ලංකා මිතුදම ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා එතුමාෙගන් 
ඉටු විය යුතු කාර්ය භාරය ඉෂ්ට කිරීමට සර්ව පාක්ෂික  නිෙයෝජිත 
පිරිස  ඉන්දියාෙව් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනයාම  වැදගත් වග කීමක් 
ෙලස සලකා එතුමා ඒ අවස්ථාෙව් එය ඉටු කළා. එම්.එච්.  
ෙමොහමඩ් මැතිතුමා එය ඉටු කිරීෙමන්  දැක් වූ  ආදර්ශය 
පිළිබඳවත් ෙම් අවස්ථාෙව් දී සිහිපත් කරන්නට ඕනෑ. එදා රජිව් 
ගාන්ධි මැතිතුමා  මුණගැෙසන්නට  යන්න  ඔන්න ෙමන්න කියා 
තිබියදී අෙප් මන්තී කණ්ඩායෙම් ගැටලුවක් ඇති වුණා.  මම ඒකත් 
සඳහන් කරන්නම්.  ඒ ගැටලුව  නිසා අපට හමුවීෙම්  ෙවලාවත් 
ෙවනස් කර ගන්න සිද්ධ  වුණා.  එම්.එච්. ෙමොහමඩ් මැතිතුමා 
රජිව් ගාන්ධි මැතිතුමාට  දුරකථනෙයන් කථා කර අප ටිකක් පමාද 
ෙවලා පැමිෙණන බව කිව්වා.  රජිව් ගාන්ධි මැතිතුමා දැනෙගන 
සිටියා,   ෙමතැන  පමාදය  ඇති වුෙණ්  ඇයි කියලා. නමුත් ඒ 
කිසිවක් ෙනොකියා යළිත් සුහදව ෙත් පැන්  ෙබොමින් රජිව් ගාන්ධි 
මැතිතුමා සමඟ  ඒ මන්තී කණ්ඩායම සාකච්ඡා සිදු කළ අවස්ථාව 
ඉතාම ෙගෞරවෙයන්  සිහිපත් කරන්නට කැමැතියි.  

මුස්ලිම් ජනතාව යාපනෙයන් පළවා හරින දවෙසේ අපව  
මුම්ටාස් මහල්වලට කැ ෙඳව්වා මට මතකයි. ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ   
මැතිතුමාටත් ඒ අවසථ්ාව සිහිපත් ෙවනවා ඇති. එදින රාතී   
මුම්ටාස් මහල්වලට  අප  කැදවා ඉතාම ෙව්දනාෙවන් කථා  කළා.  
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"යාපනෙය්  මුස්ලිම් ජනතාවට තමන්ෙග් බඩු කරත්තවල දා ෙගන 
යන්නට සිදුෙවලා තිෙබනවා. පක්ෂ ෙභ්දෙයන් ෙතොරව ෙමයට 
මැදිහත් ෙවන්නට ඕනෑ"යි කියා එතුමා සියලු ෙදනා සමඟ ඒ 
පිළිබඳව සාකච්ඡා කළා. එදා රන්ජන් විෙජ්රත්න මැතිතුමාත්  
අමාත්යවරයකු හැටියට එතැනට ආවා. පළමුව ෙම් ජනතාව 
ආරක්ෂා කර ගැනීමත්, ෙදවනුව ෙම් ජනතාවෙග්  ෙද්ෙපොළ 
ආරක්ෂා කර  ගැනීමත්  ආදී වශයන්  කටයුතු කළ යුතු ආකාරය 
පිළිබඳව සාකච්ඡා කළා. එම්.එච්. ෙමොහමඩ් මැතිතුමා 
කථානායකවරයකු හැටියට තමන්ෙග් ධූරය සඳහා පමණක් 
ෙනොෙවයි,  ජනතාව ෙවනුෙවන්  කළ හැකි  ෙසේවාවන් පිළිබඳවත්   
මැදිහත් වුණා.  

මා දිර්ඝ වශෙයන් කථා කරන්ෙන් නැහැ. එදා මුම්ටාස් 
මහල්හිදී ඇති වු සාකච්ඡාෙව් ෙදෝංකාරය අදටත් ඇෙසනවා, 
සමහරවි ට අදත් ඒ  කාරණාව හමාර වී නැති නිසා.   

මා තව එක කාරණාවක් පිළිබඳව ෙම් අවස්ථාෙව් දී සිහිපත් 
කරන්නට කැමැතියි.   

He, as the Hon. Speaker, has made one of the most 
important judgments from the Chair. It was in relation to 
“Commission of inquiry into the abduction and murder of 
Mr. Richard De Soysa:  Ruling on point of Order.”  It was 
recorded in the Hansard of 18th December, 1990.  It was a 
very important Order given by him.  It is a lasting Order 
from the Chair. I do not want to read the entire Order. The 
issue was whether a Motion given by the Opposition at 
that time was valid or not. They asked for a Debate in the 
House. The Government objected to that as there was 
some inquiry before the courts. Objections were raised 
with regard to the Debate. The Hon. Prime Minister 
would remember this. It is a recorded, important Order 
from the Chair.     

I would like to just quote a few sections of that Order.  
Column 2300 states: 

“Regarding the second argument of the Hon. Leader of the House, I 
have taken note of a Ruling given by my predecessor, the Hon. 
Albert F. Peiris, regarding this matter. However, over the years the 
accepted practice of the House, supported by successive Speakers, 
has been that Standing Order 78 cannot be construed to include the 
Attorney-General.” 

Then, it goes on to say: 

“The right and supremacy of Parliament to debate almost all matters 
brought before it is an unfettered right that should be safeguarded at 
all times. However, I do take cognizance of the fact that there is a 
self- imposed restriction on the freedom of the House to debate 
any matter by the principle of sub judice which has been enshrined 
in Standing Order 84(vi). I have also borne in mind two other salient 
points  which were adduced by Hon. Members of the Opposition. 
Firstly, it is that the right to debate any matter before the House 
should not be fettered merely because at some point of time a matter 
could be brought before the courts by plaint being filed in civil 
action, which could be done even with the idea of thwarting the 
freedom of discussion in the House. This I feel should not be 
permitted and I would like to zealously safeguard the rights of the 
House in this matter. The second point is that this case had created 
for it a great degree of importance in this country.” 

This was an Order given from the Chair. Mr. Richard  
De Soysa’s abduction became a national discussion. Here, 
the Speaker gave an Order in this manner. I also made a 

submission.  In his Order, he refers to that and says, I 
quote:  

“I agree with the submission made by Mr. Dinesh Gunawardena that 
the substantial part of the Motion calls upon His Excellency the 
President to appoint a Commission of Inquiry. What precedes it are 
several recitals that give the reasons for the Motion. They are 
severable from the Motion, which can stand without them.” 

එතුමා එවැනි භාරධූර වගකීම් ඉටු කළා. මහජන 
මන්තීවරුන්ෙග්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව්, රෙට්  කටයුතු සඳහා ගරු 
කථානායකවරයා  හැටියට එම්.එච්. ෙමොහමඩ් මැතිතුමා කටයුතු 
කළ ආකාරය සිහිපත් කරනවා. ඒකාබද්ධ විපක්ෂ ෙය්  අෙනක් 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ -  ගරු  වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමා, 
 ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂය, ගරු විමල් වීරවංශ මැතිතුමා, පිවිතුරු ෙහළ 
උරුමය,  ශී ලංකා ෙපොදුජන ෙපරමුණ  ෙවනුෙවන්- ඇතුළු මන්තී 
කණ්ඩායම  සියලු ෙදනාම එච්.එච්. ෙමොහමඩ් මැතිතුමාෙග් අභාවය 
ෙවනුෙවන් ෙම් අදහස්  එක් කරන්නය කියා ඉල්ලනවා.  

ඉතාම මිතශීලි, ඉතාම සුහද, ඉතා චාම් ෙකෙනක් එම්.එච්. 
ෙමොහමඩ්  මැතිතුමා.  එතුමා බලෙයන් ඉවත්ෙවලා, මන්තීකෙමන් 
ඉවත්ෙවලා හිටියා. එතුමාෙග් පසු ගිය උපන්දිනෙය්දීත්  අපි එතුමා 
බලන්න  ගියා.  ෙබොෙහොම චාම් කාෙග්ත් ආදරය දිනාගත් එම්.එච්. 
ෙමොහමඩ්  මැතිතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව  සදා සිහිපත් කරනවා 
ඇති.  

 
[පූ.භා. 11.50] 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
ගරු කථානායකතුමනි,  හිටපු කථානායක එම්.එච්. ෙමොහමඩ් 

මැතිතුමාෙග් අභාවය  පිළිබඳව ෙශෝක   ෙයෝජනාව  ඉදිරිපත් කර 
ඇති ෙම් අවස්ථාෙව්  වචන ස්වල්පයක් කථා කරන්නට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

එතුමා ෙද්ශපාලන චරිතයක් බවට පත්වුෙණ් 1950 
දශ කෙය්දියි. ඇත්ත වශෙයන්ම එතුමාත්, එතුමා ෙග් පවුලත් 
ෙකොළඹ හිටපු පධාන  ෙපෙළේ ෙවළඳ ව්යාපාරික පවුලක්; 
විෙශේෂෙයන්ම එතුමා ෙග් පියා,  පියාෙග් පියා. මා දන්නා හැටියට, 
එතුමා ෙද්ශපාලනයට ඇතුළු වුෙණ් ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂෙයන්. 
එක්සත් ජාතික පක්ෂයට බැඳිලා - 1956 පරාජෙයන් පස්ෙසේ  අපි 
යළිත් ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා  යටෙත් ෙකොළඹත්, පක්ෂයත් 
පතිසංවිධානය කරන අවස්ථාෙව්දී එතුමා ඉදිරියට ආවා.  

එතුමා ෙකොළඹ නගරාධිපති වුණා. එතුමාට විෙශේෂ බලයක් 
තිබුණා, ඒ පෙද්ශය තුළ. 1965 පාර්ලිෙම්න්තුවට ආව අවස්ථාෙව්ම 
ඇමතිකමක් ලබා ගැනීෙම් වාසනාව එතුමාට ලැබුණා. ස්වල්ප 
ෙදෙනකුට පමණයි පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණි අවස්ථාෙව්ම 
ඇමතිකමක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාව ලැෙබන්ෙන්.  

මට එතුමාව ෙහොඳින්ම හඳුනා ගන්නට ලැබුෙණ් 1972දී මම 
ෙද්ශපාලනයට පැමිණිලා විෙශේෂෙයන්ම දකුණු ෙකොළඹ ආසනෙය් 
ෙකොට්ඨාස බල මණ්ඩලෙය් ෙල්කම් වුණාට පසුවයි. එවකට එතුමා 
ෙබොරැල්ෙල් සංවිධායක. එතුමා සතුව ඉතා ශක්තිමත් සංවිධානයක් 
තිබුණා. එතුමා හිටිෙය් වනාතමුල්ල වාෙග් පෙද්ශවල දුප්පත් 
ජනතාව සමඟයි. 1977 අෙප් ජයගහණයටත්, ඒ පෙද්ශෙය් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සංවිධාන කටයුතු කරන්නටත්, විෙශේෂෙයන්ම නැ ෙඟනහිර 
පෙද්ශෙය් මුස්ලිම් ජනතාවෙග් සහෙයෝගය ලබා ගන්නත් එතුමා 
විශාල ෙසේවයක් කළා. එතුමා ගමනාගමන අමාත්යවරයා හැටියට 
පමණක් ෙනොෙවයි පසුව මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු භාරවත් කටයුතු 
කළා. එතුමාට ඇමතිකම් ගණනාවක් තිබුණා. ඒ වාෙග්ම එතුමා 
කථානායකවරයා හැටියටත් කටයුතු කළා.  

ඇමතිවරෙයක් වශෙයන් කටයුතු කිරීම සම්බන්ධෙයන් එතුමා 
ගැන සඳහන් කරන්නට මට කාරණා ෙදකක් තිෙබනවා. එකක් 
තමයි, ෙම් රට දියුණු ෙවනවා නම් රජයට ඒකාධිකාරයක්ව 
තිෙබන මගී බස් ෙසේවය ෙවනුවට ෙපෞද්ගලික බස් ෙසේවාවකුත් 
ආරම්භ කරන්නට අවස්ථාවක් ෙදන්න ඕනෑ කියලා, ඒ කටයුතු 
කියාත්මක කිරීමට පුෙරෝගාමී වුෙණ් එතුමායි. ඒ සඳහා එදා විශාල 
විරුද්ධත්වයක් තිබුණා. නමුත් එතුමාට පුළුවන් වුණා, ෙපෞද්ගලික 
බස් ෙසේවය ආරම්භ කරන්නට. එතුමා ඒක ෙනොෙකරුවා නම් අද 
අපට ෙම් රෙට් විශාල පශ්නයකට මුහුණ ෙදන්න සිදු ෙවනවා. 
පවාහන අවශ්යතා සියල්ලම සපයන්න ආණ්ඩුවට මුදල් තිබුෙණ් 
නැති නිසා මගී බස් ෙසේවය කඩා වැෙටන්නට ඉඩ තිබුණා. එදා 
එතුමා ඒ අවස්ථාව විවෘත කෙළේ එදා තිබුණු වාතාවරණය යට ෙත්. 
එදා ස්වල්ප ෙදෙනකු පමණයි බස් ෙයොදවන්න ලැහැස්ති වුෙණ්. 
එදා එතුමා ඇති කළ කමෙය් අද වන විට අඩු පාඩුකම් තිෙබනවා.  
කාලය අනුව අපි දැන් එය පතිසංවිධානය කළ යුතුයි. ඒ කමෙව්දය 
තුළින් ෙම් වන විට රෙට් ජනතාවට විශාල සහනයක් ලැබී 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙපෞද්ගලික බස් ෙසේවාව තවත් දියුණු 
කරන්නට පුළුවන්. අෙප් වර්තමාන පවාහන ඇමතිතුමා ඒ ගැන 
කටයුතු කරෙගන යනවා. 

එතුමා තමයි මුසල්ිම් ආගමික කටයුතු භාරව හිටිෙය්. එතුමා ඒ 
වැඩ කටයුතු කෙළේ අෙනක් ආගම්වල සහෙයෝගය අරෙගන. 
ෙබොරැල්ෙල් මන්තීවරයා හැටියට එතුමා වැඩිෙයන්ම බලාගත්ෙත් 
ෙබොරැල්ෙල් තිෙබන පන්සල්. ඒ පන්සල් සියල්ලටම අනුගහය 
දීලා, දායකත්වය දීලා තමයි අෙනක් වැඩ කටයුතු කෙළේ. එතුමා 
දැනෙගන හිටියා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු  භාරව වැඩ කරන ගමන් 
අෙනක් ආගම් සමඟත් වැඩ කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා.  

ඒ කාලෙය් එතුමා කළ වැදගත් ෙදයක් තමයි, කුරානය සිංහල 
භාෂාෙවන් ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කිරීම. ඒ නිසා මට පථම 
වතාවට කුරානය සිංහල භාෂාෙවන් කියවන්න අවස්ථාව ලැබුණා. 
එතුමා මට ඒෙක් පිටපතක් දුන්නා. දීලා කිව්වා, "ෙමන්න රනිල්, 
අපි කුරානය සිංහෙලන් ඉදිරිපත් කළා" කියලා. ඒ කාලෙය් 
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා එක්ක එකට එකතු ෙවලා එතුමා 
විශාල වැඩ ෙකොටසක් කළා. එදා තිබුණු ෙද්ශපාලන පශ්නවලට 
මුහුණ ෙදමින්, අවශ්ය කටයුතු කියාත්මක කරන්න එතුමා හැම 
විටම ඉදිරිෙයන් හිටියා. ෙකොළඹ නගරෙය් වැඩ කටයුතු ගැන, 
විෙශේෂෙයන්ම ෙකොළඹ නගරෙය් ෙකෝලහල ඇති වූ අවස්ථාවලදී 
එම ෙකෝලහල පාලනය කරන්න, ජාතිවාදී ෙකෝලහල පාලනය 
කරන්න, විෙශේෂෙයන්ම ඒ පෙද්ශෙය් හිටපු දවිඩ ජාතිකයන් ඇතුළු 
සුළු ජාතිකයන්ට සහන ලබා ෙදන්න එතුමා වැඩ කටයුතු කළ බව 
මම විෙශේෂෙයන්ම කියන්න කැමැතියි. 

එතුමා ඇමති ධුර ගණනාවක් දැරුවා. ඒ ගැන විෙශේෂෙයන්ම 
මතක් කරන්න ඕනෑ. ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කිව්ව 
විධියට, ගරු එම්.එච්. ෙමොහමඩ් මැතිතුමාට මුහුණ ෙදන්න වුණු 
එක සිදු වීමක් තමයි, නැ ෙඟනහිර පළාෙතන් මුස්ලිම් ජනතාව 
ඉවත් කිරීම. ඒ කා ලෙය් එතුමා කියා කළා, මුස්ලිම් ජනතාවෙග් 
සහෙයෝගය සම්පූර්ණෙයන්ම ශී ලංකා ආණ්ඩුව එක්ක තබන්න. 
මුස්ලිම් ජනතාව කිව්වා, "අපට ෙවනම රාජ්යයක් වුවමනා නැහැ.  
ශී ලංකා රජය එක්ක අපි ඉන්ෙන්" කියලා. එදා ඒ ස්ථාවරෙය් 

හිටියා. එතුමා තමයි ඒ සහෙයෝගය ඇති කෙළේ. මට කනගාටුවට 
කරුණ, ඒක අමතක වුණු කණ්ඩායමකුත් මෑතකදී  සිටිය එක 
ගැනයි. එදා මුස්ලිම් ජනතාව අපට දුන්න සහෙයෝගය අමතක කළ 
අවස්ථාවක් අෙප් වර්තමාන ඉතිහාසෙය් අවාසනාවකට තිෙබනවා.  

එතුමා කථානායකවරයා හැටියට සිටියදී ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
කාරණා ගණනාවක් කියාත්මක කළා. එතුමා දුන්න තීන්දුවක් 
ගැන ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා සඳහන් කළා. ඒ තීන්දුව 
විතරක් ෙනොෙවයි, එතුමා තීන්දු ගණනාවක් දුන්නා. එතුමා තීන්දු 
දුන්නා; තීන්දු මාරු කළා. ඒ සියල්ලම එතුමා කරලා තිෙබනවා. 
ඒක පශ්නයක් නැහැ. එතුමා කථානායකවරයා හැටියට සිටි කාලය 
ෙකටිෙයන් කියනවා නම්, "ඓතිහාසිකයි" කියා මට කියන්න 
පුළුවන්. ඊට පස්ෙසේ පත් වුණු එක කථානායකවරෙයකුටවත් 
එෙලස කියා කළ යුතු තත්ත්වයක් ඇති වුෙණ් නැහැ. 

එතුමා ගරු මන්තීතුමන්ලාට වුවමනා පහසුකම් ලබා ෙදන්න, 
නිවාස ලබා ෙදන්න කටයුතු කළා. මට මතකයි  අද මන්තීවරු 
ඉන්න මාදිෙවල නිවාස සංකීර්ණය එදා තිබුණු වාතාවරණය අනුව 
හදිසිෙය් ඉදි කෙළේ. ගරු මන්තීවරුන්ට නිවාස වුවමනා නිසා, 
කඩිනමින් නිම කළ හැකි නිවාස ෙයෝජනා කමයක් එතුමා ෙතෝරා 
ගත්තා. ඒෙක් අඩු පාඩු තිෙබනවා. අපට නව නිවාස ෙයෝජනා 
කමයකට අනුව ඒක සකස් කරන්න පුළුවන්. එදා නිවාස වුවමනා 
වුණ නිසා හදිසිෙය් ඉදි කෙළේ. ෙකොෙහොමද ඉන්ෙන් කියලා මම 
දන්ෙන් නැහැ. අඩු පාඩු තිබුණත්, අපට තිෙබන එකම නිවාස 
සංකීර්ණය එතැන පමණයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු එම්.එච්. ෙමොහමඩ් මැතිතුමා 
ආශය කරන්න මට අවස්ථාව ලැබුණා. මම එතුමාෙග් ෙගදරට 
ගිහින් තිෙබනවා. අවස්ථා ගණනාවකදීම එතුමා එක්ක වැඩ 
කටයුතු කළා. එතුමා සෘජුව කටයුතු කළා. විෙශේෂෙයන්ම එතුමා 
එක්ක මම වැඩ කළ කාලෙය්දී එතුමාෙගන් කාරණා ගණනාවක් 
මට දැන ගන්න ලැබුණා. එතුමා ගැන මම කාරණා ෙදකක් 
කියනවා. එකක්, එතුමා පළමුෙවන්ම ශී ලාංකිකෙයක්. එතුමා      
ශී ලාංකිකෙයක් හැටියට කිව්වා, "මම පළමුෙවන්                        
ශී ලාංකිකෙයක්. මෙග් ආගම, මුස්ලිම් ආගම. මම අෙනක් ආගම් 
බලාගන්නවා" කියලා. ඒක නිසා තමයි මුස්ලිම් ජාතිකයන් ඉතාම 
අඩු පමාණයක් හිටපු සිංහල ජාතිකයන් ඉන්න ෙබොරැල්ල ආසනය 
ඔහුට දිනන්න අවස්ථාව  ලැබුෙණ්. ඒ නගරය තුළ ඕනෑම 
පශ්නයක් වුෙණොත් එතුමා හැම ෙකනාම ෙවනුෙවන් කියා කළා. 
එතුමා හැම ෙවලාෙව්ම ශී ලාංකිකෙයක්. ඒක එතුමා ඇති කළා.  

ෙදවනුව, එම්.එච්. ෙමොහමඩ් මැතිතුමා කළ ෙසේවය ගැන 
කියන්න ඕනෑ. ඇමතිවරෙයක් හැටියට, ෙද්ශපාලනඥෙයක් 
හැටියට, කථානායකවරෙයක් හැටියට එතුමාෙග් නම ගැන 
ෙකොෙහොමද අපි හිතන්න ඕනෑ? ෙකොයි පසුබිම යටෙත්ද හිතන්න 
ඕනෑ? හිතන්න තිෙබන්ෙන් එක පසුබිමයි; ඒ ෙබොරැල්ල. 
ෙබොරැල්ල ආසනෙය්ම අය ඇවිල්ලා ඉන්ෙන් එතුමාෙග් ෙගදර 
ඇතුෙළේ. එතුමා ඉන්ෙන් ෙබොරැල්ල ආසනෙය්. උෙද් වරුෙව් 
එතුමාට කථා කරන්න පුළුවන්. ඕනෑම ෙවලාවක හම්බ ෙවන්න 
පුළුවන්. රාතියට එතුමාට කථා කරන්න පුළුවන්. ෙබො රැල්ල 
මිනිස්සු කියන්ෙන්, "ෙමොහමඩ් මහත්තයා තමයි අපට ඉන්ෙන්. 
ෙමොහමඩ් මහත්තයා එක්ක තමයි වැඩ කරන්න පුළුවන්" කියලා. 
ෙහොඳ මන්තීවරෙයක් හැටියට එතුමාට ඒ වැඩ කටයුතු කරන්න 
අවස්ථාව ලැබුණා. එම්.එච්. ෙමොහමඩ් මැතිතුමා කාලයක් ආශය 
කළ නිසා, එතුමා ෙහොඳට දැන ෙගන හිටපු නිසා, ඒ ආශෙයන් මට 
වාසියක් ලැබුණු නිසා එතුමා කළ ෙසේවය ගැන මතක් කරමින්, 
විෙශේෂෙයන්ම එතුමාට අල්ලා ෙදවියන් වහන්ෙසේෙග් ආශිර්වාදය 
ලැෙබ්වා!යි කියා පාර්ථනා කරමින්, අෙප් ෙම් අදහස් පවුෙල් 
උදවියට දැනුම් ෙදන්න කියලා පකාශ කරමින් මෙග් වචන 
ස්වල්පය මා අවසන් කරනවා. 
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[11.59 a.m.] 
 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා (විරුද්ධ පාර්ශව්ෙය් 
නායකතුමා) 
(மாண் மிகு ராஜவேராதயம் சம்பந்தன் - எதிர்க்கட்சி 

தல்வர்) 
(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan - Leader of the 
Opposition) 
Mr. Speaker, I consider it a privilege to be able to say 

a few words on this Condolence Motion pertaining to the 
death of the late Hon. M.H. Mohamed, Member of 
Parliament, Minister and one-time Speaker in this august 
Assembly.  

Sir, the Hon. M.H. Mohamed is said to have received  
his early education at Wesley College in Colombo and he 
was an active member of the Old Boys' Association of 
Wesley College and held the post of President of that 
Association for a long period of time. He rendered a great 
service to that institution.  

I first came to know the Hon. Mohamed when I 
entered Parliament in 1977. The Prime Minister too 
entered Parliament in 1977, and in 1977, the Hon. 
Mohamed was a Minister. He was the Minister in-charge 
of Transport. He was a very kind person, a very genial 
person. He tried to get along well with everybody; in fact, 
he got along well with everybody. He was interested in 
maintaining a close relationship with Members of 
Parliament of all communities and he was one who made 
a significant contribution towards communal amity in this 
country.  

In fact, I remember, when I once had a long 
conversation with him, he told me that he represented a 
particular electorate in the Colombo District - I believe, it 
was Colombo North -  and the majority of the voters in 
that electorate were not persons of his community but of 
the majority community and that a young politician at that 
time, who is a much older politician now, had gone and 
seen him and told him, “In this constituency, my people 
are the majority.  In fact, the people belonging to my caste 
are the majority and I think you should not continue to be 
a Member of this constituency any longer and I would 
like to take over this constituency from you.”  The Hon. 
Mohamed told me that he responded by saying, “All 
people in this constituency, irrespective of which 
community they belong to, support me and I am elected 
by them and I will continue to be their Member. If you 
desire to contest me, you can contest me and face the 
result." That gentleman had disappeared from the scene 
and went off to a far off place, which he now represents.  
So, Hon. Speaker, that was the Hon. Mohamed’s 
character.  

He was very concerned about finding a solution to the 
national question in this country and he hoped that Hon. 
Members of all communities would come together in a 
very responsible and reasonable way to resolve the 
national question and was greatly disappointed that many 

Colleagues of the majority community who were close to 
him  even disappointed him; went back on their words; 
went back on their commitments and were not sincere and 
genuine in resolving the national question in  a reasonable 
and acceptable way.  

In the course of the long discussions with the Hon. 
Mohamed, it was clear to me that he realized that if the 
matter was not resolved in a reasonable way, the 
consequences that would be inevitable would not be 
helpful as far as this country was concerned.  

It is a sad matter, Sir, that this situation continues even 
now. Even though at the last Presidential Election and the 
last General Election the people of this country returned a 
verdict which was symbolic and supportive of a genuine 
and reasonable resolution of the national question, we 
seem to be having difficulty in that matter even today and 
I am reminded of what the Hon. Mohamed told me; that if 
this matter is not resolved in a reasonable, respectable 
way, it will be inevitable that the consequences to this 
country will be grave. I want to say in this House, Sir, 
that those were the words of wisdom of a very senior and 
experienced politician of our country who valued 
communal amity. 

He was also a Minister of other portfolios in his 
career. He was one of your predecessors, Hon. Speaker. 
He was a Speaker of this august Assembly. He took part 
in various conferences at various different points of time. 
I had a very close, personal relationship with him. In fact, 
I was quite sad when I heard that he had passed away, 
though he passed away at the ripe old age. He had a very, 
very cordial, friendly and genial disposition and was 
always able to get along well with everyone and I think, 
we have lost the services of a very senior politician of a 
very gentlemanly nature and I join the other Hon. 
Members of this House in expressing our very sincere 
condolences to the members of his family and to 
everybody else who was close to Mr. M.H. Mohamed. 

Thank you, Mr. Speaker.   

   
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා අමාත්යතුමා. 

 
[අ.භා. 12.05] 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (පවාහන  හා සිවිල් 
ගුවන් ෙසේවා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா - ேபாக்குவரத்  
மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva - Minister of Transport 
and Civil Aviation)  
ගරු කථානායකතුමනි, අභාවපාප්ත හිටපු කථානායක ගරු 

එම්.එච්. ෙමොහමඩ් මැතිතුමා  පිළිබඳව ෙශෝක  ෙයෝජනාව ෙම් ගරු 
සභාවට ෙගන එන අවස්ථාෙව් එයට සම්බන්ධවීමට ලැබීම ගැන 
මා ඉතාමත් සතුටු ෙවනවා. ෙමොකද, එතුමා ෙද්ශපාලනය ආරම්භ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කෙළේ ෙකොළඹ නගරෙයන්, මමත් ෙද්ශපාලනය ආරම්භ කෙළේ 
ෙකොළඹ නගරෙයන්. එතුමාෙග් ආසනයත් ෙබොරැල්ල, මෙග් 
ආසනයත් ෙබොරැල්ල.  ෙද්ශපාලන පතිවාදින් හැටියට ෙද්ශපාලන 
ෙපොර පිටිෙය් දශක ෙදකක පමණ කාලයක් අපි සටන් කළා. ඒ 
නිසා එතුමා පිළිබඳව, එතුමාෙග් ෙද්ශපාලන කර්තව්යයන් 
පිළිබඳව,  ෙපෞද්ගලිකව එතුමා හැසුරුණු ආකාරයන් පිළිබඳව සහ 
එතුමා කරන ලද ෙසේවාවන් පිළිබඳව මා තුළ ඇත්ෙත් ඉතා ගැඹුරු 
හැඟීමක්.  

එතුමා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අෙප්ක්ෂකෙයකු වශෙයන් 
ඉදිරිපත් වුණද එතුමා ෙද්ශපාලනයට පිවිසිෙය් වාමාංශික 
පන්නරයක් ඇතිවයි. ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන හිටපු  ඇමතිතුමා 
කිව්වා වාෙග්ම එතුමා ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂෙයන් ෙද්ශපාලනයට 
පිවිසියා. එතුමා ධනවත් මුස්ලිම් පවුලක සාමාජිකෙයකු වුණත් ෙම් 
රෙට් ෙපොදු ජනතාව පිළිබඳව සමාජවාදී හැඟීමකින් යුතුව, 
කරුණාබර හිතකින් යුතුව තමයි  සිය ෙද්ශපාලනය ආරම්භ කෙළේ.  
එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ආවත් එතුමා ඒ හැඟීම නැති කර ගත්ෙත් 
නැහැ. ඒ නිසා තමයි ෙබොරැල්ල ආසනය වැනි ඉතාම දරිදතාෙවන් 
ෙපළුණු, සමාජ සංකීර්ණතාවකින් යුතු වූ ආසනයක් එතුමාෙග් 
ආසනය බවට පත්වන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම වනාතමුල්ල, 
කුප්පියාවත්ත, ෙදමටෙගොඩ වැනි ෙම් රෙට් වැඩ කරන ජනතාව 
සහ ෙපොදු ජනතාව නිෙයෝජනය කරන පෙද්ශ හා අනික් පැත්ෙතන් 
කුරුඳුවත්ත වැනි පෙද්ශ එකතුව තමයි ෙබොරැල්ල ආසනය සෑදී 
ඇත්ෙත්. ෙමය එක්තරා ආකාරයක ෙද්ශපාලන සංකලනයක්. 
ඡන්දය  ඉල්ලන්න යනෙකොට කුරුඳුවත්ෙත් මන්දිරවලට යනවා 
වාෙග්ම වනාතමුල්ෙල් පැල්පත්වලට යන්නත් අපට සිදු වුණා. 
කාලාන්තරයක් තිස්ෙසේ ෙමන්න ෙම් කමයට හුරුපුරුදු වූ 
ෙද්ශපාලනඥයකු බවට ගරු ෙමොහමඩ් මැතිතුමා හැඩ ගැසුණා. ඒ 
නිසා එතුමාට ඒ ෙද්ශපාලන පන්නරය ෙම් ජනතාව තුළින් ලබා 
ගන්නට පුළුවන් වුණා පමණක් ෙනොෙවයි, එතුමා සුවිෙශේෂී 
වශෙයන්ම ඒ ජනතාවෙග් ආදරයට ලක් වුණා; ඒ ජනතාවෙග් 
විශ්වාසය දිනා ගත්තා.  

මා හිතනවා, එතුමා කළ ඒ ෙද්ශපාලනය තුළින් වර්තමාන 
මුස්ලිම් නායකයන්ට ෙබොෙහෝ ආදර්ශ ගන්න පුළුවන් කියා. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සහ ඉන් පිටත විෙශේෂෙයන් ජාතිවාදය 
අවුස්සමින්, ජාතිවාදය කරා යන, ජාතිවාදය තුළින් තමන්ෙග් 
ෙද්ශපාලන පගමනය ඉදිරියට ෙගන යාමට තැත් කරන මුස්ලිම් 
නායකයන්ටත් ඉතාම ෙහොඳ ආදර්ශය දීලා තිෙබන්ෙන් ගරු 
ෙමොහමඩ් මැතිතුමායි. එතුමා කිසි විෙටක ජාතිවාදය තමන්ෙග් 
ෙද්ශපාලන අවියක් බවට පත් කර ගත්ෙත් නැහැ. සංහිඳියාව, 
අෙනකුත් ආගම්වලට සහ අෙනකුත් ජාතීන්ට ගරු කිරීම, 
සමානාත්මතාෙවන් සැලකීම වැනි ගුණාංගයන් එතුමා සිය 
ෙද්ශපාලන වැඩ පිළිෙවෙළහි, ෙද්ශපාලන ව්යාපාරයන්හි මූලික 
තැනට, මුල් තැනට ෙගනාවා. එතුමා කවදාවත් අන්තවාදී 
ෙද්ශපාලන ගමනක් ගිෙය් නැහැ; එෙහම යන්නට හීෙනකින්වත් 
සිතුෙව්ත් නැහැ.  

මට මතකයි, මා 1989 නවක පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු ෙලස 
ෙම් මැති සබයට පැමිණි අවස්ථාෙව් සිට එතුමා මෙග් ෙද්ශපාලන 
පතිවාදියා වුණත් සෑම විටම මමත් එතුමාට ඉතා ෙගෞරවෙයන් 
සැලකුවා වාෙග්ම එතුමාත් ඉතාම ෙගෞරවෙයන් මට සැලකුවා.  ඒ 
නිසා අපි තුළ ෙද්ශපාලනෙය්දී තිබුණු පතිවාදීභාවය ෙපෞද්ගලික 
ජීවිතෙය් කිසිම අවස්ථාවක තිබුෙණ් නැහැ. ඒ කාලෙය් බහමාස්වල 
පැවැති අන්තර් පාර්ලිෙම්න්තු සංසදය සඳහා එතුමා සමඟ 
පාර්ලිෙම්න්තු කණ්ඩායමක් ෙගන යාෙම්දී එතුමා මෙග් නම 
ඇතුළත් කළා. මට මතකයි, අපි එතුමා සමඟ ඒ රටවලට ගිහිල්ලා, 
ඒ සංචාරවල ෙයදුණු ආකාරය. අපි එතුමා සමඟ  එකට මුහුෙද් 
නෑවා. ඒ විධියට අපට ඉතාම සුහදව එතුමා සමඟ වැඩ කටයුතු 
කිරීෙම් අවස්ථාව ලැබුණා.   

පවාහන ඇමතිවරයා වශෙයන් ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය 
ෙවනුෙවන් දැවැන්ත ෙසේවාවක් එතුමා කළා. ෙබොරැල්ෙල් 
ජනතාවෙග් නිවාස පශ්නය විසඳීමට පමණක් ෙනොෙවයි, 
පාසල්වල අධ්යාපනය ඉහළ නැංවීම සඳහාත් විශාල ෙසේවාවක් ගරු 
ෙමොහමඩ් මැතිතුමා කළා. පල්ලි සමඟ තිබුණු සම්බන්ධතාවටත් 
වඩා සම්බන්ධතාවක් භික්ෂූන් වහන්ෙසේලා සමඟත් එතුමා 
පවත්වාෙගන ගියා.   

කුප්පියාවත්ත විහාරස්ථානය ගත්තත්, ෙවනත් ඕනෑම 
විහාරස්ථානයක් ගත්තත් ඒ සෑම විහාරස්ථානයකම පාෙහේ පධාන 
දායකයා බවට පත් වුෙණ් එම්.එච්. ෙමොහමඩ් මැතිතුමායි. අන්න ඒ 
ආදර්ශය අපට ඉතාම වැදගත්. එතුමා සිය ෙද්ශපාලන ජීවිතය හැඩ 
ගස්වා ගත් ආකාරය අපට ඉතාම වැදගත්. බහුතරයක් සිංහල 
ෙබෞද්ධ ජනතාව ජීවත් වන ෙබොරැල්ල මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් 
බහුතර ඡන්ද පමාණයක් දිනා ගැනීමට එතුමාට හැකි වූෙය් එතුමා 
ජාතික, ආගමික සංහිඳියාවට අවංකවම ගරු කළ නිසායි; 
අන්තවාදිෙයකු, ජාතිවාදිෙයකු ෙහෝ ආගම්වාදිෙයකු ෙනොවුණු 
නිසායි.  

ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලනය සඳහා 
විශිෂ්ට පුතුන් ෙදපළක් දායාද කළා. හුෙසේන් ෙමොහමඩ් මැතිතුමා ඒ 
අතරින් එක්ෙකෙනක්. මා ෙකොළඹ මහ නගර සභාෙව් විපක්ෂ 
නායක වශෙයන් සිටි කාලෙය් සිට උපනගරාධිපතිව සිටි එතුමා 
ෙද්ශපාලන පතිවාදිභාවයකට ව ඩා ෙද්ශපාලන මිතුරන් වශෙයන් 
අප සමඟ කටයුතු කළා. හුෙසේන් ෙමොහමඩ් මැතිතුමා සහ ෂාහුල් 
හමීඩ් ෙමොහමඩ් මැතිතුමා කියන ෙදෙදනාම සිය පියාෙග් අඩි පාෙර් 
යමින් ෙකොළඹ ජනතාව ෙවනුෙවන් තමතමන්ෙග් ක්ෙෂේත තුළ 
විශාල ෙසේවාවක් කළා.  

ගරු කථානායකතුමනි, එම්.එච්. ෙමොහමඩ් මැතිතුමා සවුදි 
අරාබියාව සමඟ ආගමික වශෙයන් විශාල සම්බන්ධතාවක් 
පැවැත්වූ බව මට මතකයි. ආගමික සහජීවනය සඳහා වූ රැස්වීම්, 
සම්මන්තණ ගණනාවක්ම එතුමා ලංකාෙව් සංවිධානය කළා. ඒ 
සෑම එකකටම මටත් ආරාධනා ලැබුණා. මම ඉතාම සතුටින් ඒවා 
සඳහා සහභාගි වුණා. එතුමා තම ක්ෙෂේතවල ඉතාම මැනවින් කියා 
කරමින් අෙප් රටට ෙගෞරවයක් වන ආකාරෙයන් කටයුතු කළ බව 
මා පකාශ කරන්න කැමැතියි.  

 එම්.එච්. ෙමොහමඩ් මැතිතුමා සමාජ ෙසේවා කටයුතු ආදි සෑම 
අංශයකදීම අපට ඉතාම ආදර්ශවත් නායකෙයක් වුණා. එතුමාෙග් 
කථානායක භූමිකාව එක්තරා ආකාරයකින් සංකීර්ණ වුණා. නවක 
මන්තීවරයකු වශෙයන් 1989දී පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණි මා තමයි 
රිචඩ් ද ෙසොයිසා මැතිතුමාෙග් ඝාතනය සම්බන්ධෙයන් පැවැති 
විවාදෙය්දී නැඟූ point of Order එක පිළිබඳව වැඩිම ෙව්ලාවක් 
කථා කෙළේ. රුසියානු පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නඩු තීන්දු ඇතුළු නඩු 
තීන්දු ගණනාවක් ෙගනැල්ලා එදා ආණ්ඩු පක්ෂය මඟින් ඉදිරිපත් 
කරන ලද විෙරෝධතාව පතික්ෙෂේප කිරීම සඳහා එතුමාව convince 
කරන්න මා දීර්ඝ ෙව්ලාවක් උත්සාහ කළා මට මතකයි. එයින් අපි 
ජයගහණය ලැබුවා. එදා එතුමාට විවිධ බලපෑම් තිෙබන්නට ඇති. 
නමුත් ඒ කිසිම බලපෑමකට එතුමා යටත් වුෙණ් නැහැ. රිචඩ් ද 
ෙසොයිසා මැතිතුමාෙග් ඝාතනය පිළිබඳව, ඒ පරීක්ෂණය පිළිබඳව 
ඒ අවස්ථාෙව්දී ඇති වූ විවාදය නතර කිරීමට විවිධ බලෙව්ග ආවත් 
ඒ බලෙව්ගවලට එතුමා යට වුෙණ් නැහැ.    

එතුමා විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ෙග් අයිතිවාසිකම ඉහළම ෙලස 
සකසා දුන්නා. එතුමා ඉතා පැහැදිලි නීතිමය විගහයන් කරලා ඒ 
සඳහා අපට අවස්ථාව ලබා දුන්නා. මාෙග් පාර්ලිෙම්න්තු ජීවිතෙය්දී 
මා විසින් කරන ලද විවාදවලින් මා ඉතාම වැදගත් විවාදයක් 
හැටියට සලකන්ෙන් නවක මන්තීවරෙයකු වශෙයන් මම 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා අවුරුද්දක් ගත ෙවන්න ෙපර සහභාගි 
වූ ඒ විවාදයයි. එතුමාෙගන් අපට විශාල ශක්තියක් ලැබුණා. 
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අපෙග් පාර්ලිෙම්න්තු ජීවිතය වඩාත් ඉදිරියට ෙගන යාම සඳහා අප 
විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද කරුණු පිළිබඳව ඉතාම 
විශ්ෙල්ෂණාත්මකව තීන්දු ලබා දීලා අප උනන්දු කළා.   

ෙපෞද්ගලිකව අප සමඟ සබඳතා පවත්වමින්, සෑම 
අවස්ථාවකදීම පිෙයකු ෙමන් අපට අවවාද-අනුශාසනා ලබා ෙදමින් 
කථානායකවරයකු වශෙයන් එතුමා විසින් කරන ලද ෙසේවාව 
පිළිබඳවත් මතක් කරමින්, අප සමඟ ඉතාම කිට්ටුෙවන් කටයුතු 
කළ ෂාහුල් හමීඩ් ෙමොහමඩ් මැතිතුමාටත්, හුෙසේන් ෙමොහමඩ් 
මැතිතුමා ඇතුළු පවුෙල් සාමාජිකයන්ටත් එක්සත් ජනතා නිදහස් 
සන්ධානය ෙවනුෙවන්, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ෙවනුෙවන් 
එතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳව අෙප් සංෙව්ගය පළ කරමින්, මට 
අවස්ථාවක් ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් 
මාෙග් කථාව අවසන් කරනවා, ගරු කථානායකතුමනි. 

 
[අ.භා. 12.15] 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, 1989 වසෙර්දී ෙකොළඹ දිස්තික්කය 

නිෙයෝජනය කරමින් මහජන එක්සත් ෙපරමුෙණන් පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරෙයක් ෙලස මා ෙම් ගරු සභාවට ෙත්රී පත් වූ 
අවස්ථාෙව්දී හිටපු කථානායකතුමා තමයි එම්.එච්. ෙමොහමඩ් 
මැතිතුමා. ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා, ලක්ෂ්මන් 
කිරිඇල්ල මැතිතුමා, දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා ඇතුළු අපි 
සියලු ෙදනා සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් නායකත්වය 
යටෙත් විපක්ෂෙය් සිටියා. ගරු කථානායකතුමනි, 1989 
පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණය ඉතාම භීෂණකාරී මැතිවරණයක්. 
මක්නිසාදයත්, පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වන අයට 
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ මරණ දඬුවම නියම කර තිබුණා. 
පළමුෙවන් ඡන්දය ෙදන්න යන පස්ෙදනා මරනවා කියලා නියම 
කර තිබුණු අතර, පජාතන්තවාදී ෙලස ඡන්දය ෙදන්න ගිහිල්ලා 
තමන්ෙග් ජීවිතය පරිත්යාග කළ අය සිටියා. 

හිටපු ජනාධිපතිවරයකු වන ගරු  ආර්. ෙපේමදාස මැතිතුමා 
කිව්ෙව්, ෙදෙකොන පත්තු වුණු විලක්කුවක් එතුමාට භාර ගන්න 
සිද්ධ වුණු බවයි. ඒ කාලෙය් උතුෙර් යුද්ධය සහ දකුෙණ් යුද්ධය 
කියන ෙදකම තිබුණා. ඒ නිසා ගරු මන්තීවරුන්ෙග් ජීවිත 
ආරක්ෂාව පිළිබඳව විශාල තර්ජනයක් තිබුණා. ඒ අවස්ථාෙව්දී 
කථානායකවරයා වශෙයන් කටයුතු කළ ගරු එම්.එච්. ෙමොහමඩ් 
මැතිතුමා ඉෂ්ට කළ ෙසේවය පිළිබඳව අෙප් සිත්වල සදාකාලික 
අනුස්මරණීය මතක සටහනක් තිබුණාය කියන එක එතුමාට 
ෙගෞරවයක් ෙලස ඉතාම කෘතෙව්දීව ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කළ 
යුතු ෙවනවා.  

එතුමා ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ඉතාම පබුද්ධ සංවාද මණ්ඩපයක් 
ෙලස පවත්වා ෙගන යෑම සඳහා ඉතාම විශිෂ්ට නායකත්වයක් ලබා 
දුන් කථානායකවරෙයක්. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ ඉතාම 
දරුණු ෙලස භීෂණය, පචණ්ඩත්වය රජ වුණු යුගයක ආරක්ෂක 
කටයුතු භාරව හිටපු අමාත්යතුමා වූෙය් ගරු රන්ජන් විෙජ්රත්න 
මැතිතුමායි. ගරු රන්ජන් විෙජ්රත්න මැතිතුමා ෙම් සභා ගැෙබ්දී අප 
සමඟ ෙකොතරම් දරුණු ෙලස ගැටුණත්, එතුමා ෙභෝජන ශාලාවට 
ගිය අවස්ථාෙව්දී මන්තීවරුන්ෙග් ආරක්ෂාව සම්බන්ධෙයන් අවශ්ය 
සියලුම විධිවිධාන ෙයදුවා. කිසිම දවසක මන්තීවරෙයක් FCID 
එකට ෙහෝ ෙවනත් අධිකරණයකට ෙහෝ කැඳවා ඔහුෙග් ආත්මය 
ෙකෙලසීම සඳහා වන කටයුත්තකට එම ආරක්ෂක ඇමතිවරයාත්, 
කථානායකතුමාත් නියම් ආකාරෙයන් ෙහෝ අනියම් ආකාරෙයන් 
දායක ෙනොවුණාය කියන එක එදා තරුණ මන්තීවරෙයකු ෙලස 
කටයුතු කළ මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කරන්න කැමැතියි. එදා, 

එම කථානායකතුමාත්, ආරක්ෂක ඇමතිතුමාත්, ඒ කාලෙය් පැවති 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවත් අෙප් ජීවිත රැක්ෙක් නැත්නම් 
සමහර විට අපි අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරන්න ඉන්න 
එකකුත් නැහැ; සභානායකතුමා සභානායකකම කරන එකකුත් 
නැහැ. ඒක තමයි ඇත්ත. 

අද සිටින අෙප් නවක මන්තීවරුන්ට ආදර්ශයක් වන ෙලස 
එතුමාෙග් කථානායක ධුරෙය් පැවැති විෙශේෂත්වය තමයි එතුමා 
නිතරම මන්තීවරෙයකුට නැඟිට තමන්ෙග් අදහස කියන්න -
කැමැති වුණත්, අකමැති වුණත්- විශාල ඉඩපස්ථාවක් ලබා දීලා 
කටයුතු කිරීම. ෙම් ගරු සභාෙව් පරණ හැන්සාඩ් වාර්තා අරෙගන 
බැලුෙවොත් ෙපනී යනවා, ඉතාම අමාරු අවධිවලදී ඉතාම ෙහොඳ 
විවාද පවත්වා ෙගන යෑම සඳහා එතුමා කථානායකතුමා වශෙයන් 
විශාල නායකත්වයක් ලබා දුන් බව. ඒ වාෙග්ම රෙට් තීරණාත්මක 
පැෙය්දී රට කඩන්ෙන් නැතුව, ෙබදන්ෙන් නැතුව සිංහල-මුස්ලිම්-
ෙදමළ-බර්ගර් කියන සියලු ජනතාවට ව්යසනයක් වුණු තස්තවාදය 
පරාජය කිරීම සඳහා කථානායකතුමා වශෙයන් එතුමා ෙද්ශීය 
වශෙයන් හා ජාත්යන්තර වශෙයන් විශාල ෙමෙහවරක් ඉටු කළා. 
ඔබතුමාත් -වර්තමාන කථානායකතුමාත්- ෙම් රට කඩන්ෙන් 
නැතුව, ෙබදන්ෙන් නැතුව තස්තවාදය මුලිනුපුටා දැමීම සඳහා 
තීරණාත්මක පැෙය්දී මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් දෑත 
ශක්තිමත් කළා.  

ෙම් රෙට් තස්තවාදය මුලිනුපුටා දැමීෙම් කර්තව්ය සඳහා 
ඔබතුමාත් -වර්තමාන කථානායකතුමා- එදා නායකත්වයක්, 
දායකත්වයක් ලබා දුන්නා ෙසේම, එම්.එච්. ෙමොහමඩ් මැතිතුමාත් 
අවසාන භාගෙය්දී මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාට ශක්තිය 
සපයලා, එතුමා යටෙත් අෙප් කැබිනට් මණ්ඩලෙය් කැබිනට් 
අමාත්යවරෙයක් ෙලසත් කටයුතු කළා.  

ගරු එම්.එච්. ෙමොහමඩ් හිටපු කථානායකතුමා කිසිම 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක් සමඟ ෙපෞද්ගලික ෛවරයක් තබා 
ගත්ෙත් නැහැ. එපමණක් ෙනොෙවයි, සමහර අවස්ථාවලදී අෙප් 
වැරැද්දක්, අඩු පාඩුවක්, සභාවට ෙනොගැළෙපන, රටට 
ෙනොගැළෙපන තත්ත්වයක් ඇති වුෙණොත්, මන්තීවරුන් ෙවන් 
ෙවන්ව එතුමාෙග් කාමරයට කැඳවලා වැඩිහිටි ෙදමවුපිෙයක් 
විධියට අපට ඉතාම වැදගත් අවවාද කළ කථානායකතුෙමක් 
ෙලසත් අෙප් සදාතනික ෙගෞරවය එතුමාට හිමි ෙවනවාය කියන 
කාරණය ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා සඳහන් කරන්නට කැමැතියි. 
එතුමාෙග් නිහතමානීකම, එතුමාෙග් පරිණත බව හා ෙද්ශපාලන 
වශෙයන් එතුමා තුළ තිබූ අපක්ෂපාතිත්වය තුළ, එතුමාෙග් ගමන් 
මඟ ඉදිරියට ෙගන යාමට ෙබොෙහෝ අවස්ථාවලදී කැප වුණු හුෙසේන් 
ෙමොහමඩ් මැතිතුමා ඇතුළු අෙනක් දරුවන්, පියාෙග් අඩි පාෙර් 
යමින් රට ෙවනුෙවන්, ජාතික සමඟිය හා රෙට් අනාගතය 
ෙවනුෙවන් සිට ගනු ඇතැයි කියන අෙප්ක්ෂාව ඇතිව මෙග් වචන 
කිහිපය අවසන් කරනවා. 

 

[අ.භා. 12.21] 
 

ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා (නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා) 
(மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால - பிரதிச் சபாநாயகர்) 
(The Hon. Thilanga Sumathipala -Deputy Speaker) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් උත්තරීතර සභාෙව් 

කථානායකවරෙයක් හැටියට කටයුතු කළ අභාවපාප්ත ගරු 
එම්.එච්. ෙමොහමඩ් මැතිතුමාෙග් ෙශෝක පකාශ ෙයෝජනාව 
ෙවනුෙවන් අද දින වචන ස්වල්පයක් එකතු කරන්නට මට 
අවස්ථාව ලබාදීම ගැන මම ස්තුතිවන්ත වනවා. පෙද්ශවාසිෙයක් 
හැටියටත්, ෙපෞද්ගලිකව ඇසුරු කළ ෙකෙනක් හැටියටත්, 
පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කළ ඇමතිවරෙයක් හැටියටත්, හිටපු 
කථානායකවරෙයක් හැටියටත් එතුමා සම්බන්ධෙයන් ෙමම ගරු 
සභාවට වචන ස්වල්පයක් එක් කරන්නට අවස්ථාව ලබාදීම ගැන 
මම නැවත වරක් ස්තුතිවන්ත වනවා. 

669 670 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

එම්.එච්. ෙමොහමඩ් මැතිතුමා අෙප් යුගෙය් ඉතාම සංෙක්තවත් 
ෙද්ශපාලන නායකෙයක්. එතුමා ෙම් රෙට් නගරෙය් ෙද්ශපාලනය 
කළත්,  සියලුම ජාතීන් මුණ ගැෙසන මං සන්ධියක් හැටියට 
සැලෙකන ෙකොළඹ නගරෙය් ෙද්ශපාලන කර්තව්යෙය් නියැලී සිටි 
දක්ෂ, ඒ වාෙග්ම ජනතාවෙග් දුෙක්දී හා සැෙප්දී අවංකව වැඩ 
කටයුතු ෙසොයා බැලූ නායකෙයක්. 

ෙබොරැල්ල මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් සංවිධායකතුමා හැටියට 
මම දන්නවා, එම මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය ෙනොෙයකුත් ආදායම් 
අපහසුතා ඇති දුගී ජනතාව වාෙග්ම, ආර්ථික වශෙයන් ශක්තිමත්, 
හැම පරාසයකම ජනතාව ජීවත් වන ඉතා සංකීර්ණ පෙද්ශයක් 
බව. ඒ වාෙග්ම එය ෙනොෙයකුත් ආගම් අදහන ජනතාව ජීවත් වන, 
සියලුම ජාතීන් ජීවත් වන පෙද්ශයක්. මම ෙකොළඹ නගරෙය් 
ෙද්ශපාලනය කරන ෙකෙනක් හැටියට, විෙශේෂෙයන් ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂෙය් ෙබොරැල්ල මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය භාරගත් 
දවෙසේ සිට ෙම් දක්වා, හිටපු කථානායක එම්.එච්. ෙමොහමඩ් 
මැතිතුමාෙග් සහභාගිත්වය, සහෙයෝගය හා දායකත්වය නැතිව 
වැඩ කටයුතු කළ කිසිම මං මාවතක්, වීදියක්, පාසලක්, පන්සලක්, 
ෙකෝවිලක් මට ඒ පෙද්ශෙයන් ෙසොයා ගන්න බැරි වුණා. එතුමා ඒ 
විධියට ජනතාවට සමීපව, මිතශීලීව, සුහදව කටයුතු කරමින් 
ජනතාව අතර හිටපු නායකෙයක්. ඒ නිසාම එම්.එච්. ෙමොහමඩ් 
මැතිතුමාත්, ෙබොරැල්ල මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය සහ ෙකොළඹ 
නගරයත් අතර තිබුණු බැඳීම හා සමාන බැඳීමක් කවදාවත් 
කාටවත් ඇති කර ගන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා මම හිතන්ෙන් 
නැහැ. ඒ වාෙග්ම එම බැඳීම ජනතාවෙග් මතකෙය් සදාකාලිකව 
තිෙබනවා.  

එතුමාෙග් දයාබර පුතරත්නය වූ හුෙසේන් ෙමොහමඩ් මැතිතුමාට 
ෙකොළඹ මහ නගර සභාෙව් නගරාධිපති බවට පත් ෙවන්න 
පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒ වාෙග්ම ෂාහුල් හමීඩ් ෙමොහමඩ් 
මැතිතුමාටත් -ෙම් ෙදෙදනාම අපත් සමඟ සිටින සමීප මිතයන්- 
පළාත් සභාව නිෙයෝජනය කරමින් ෙද්ශපාලන කටයුතු කරන්න 
පුළුවන් වුණා. ෙම් ෙදෙදනාටම ෙද්ශපාලන කටයුතු ආරම්භ කිරීම 
සඳහා කරන්න තිබුෙණ් ඉතාම සරල ෙදයක්. ගරු එම්.එච්. 
ෙමොහමඩ් යන ෙද්ශපාලනඥයාෙග් පුතණුෙවක් හැටියට සඳහන් 
කිරීම පමණයි ඔවුන්ට කළ යුතුව තිබුෙණ්. එම්.එච්. ෙමොහමඩ් 
මැතිතුමා ඒ කාලෙය් ගම්වල, ඒ වාෙග්ම නගරෙය් දුගී දුප්පත් අයට 
පශ්න ඇති වුණු අවස්ථාවලදී කටයුතු කළ ආකාරය මම දන්නවා. 
ටිකක් වැස්ස වැඩි ෙවලා කැලණි ගඟ උතුරා ගිය අවස්ථාවලදී  
කැලණි මිටියාවෙත් සහ වනාතමුල්ල, ෙදමටෙගොඩ, උතුරු 
ෙබොරැල්ල, දකුණු ෙබොරැල්ල යන පෙද්ශවල 20,000ක් පමණ 
ජනතාව අසීරු තත්ත්වයට පත් ෙවනවා. ඒ හැම අවස්ථාවකදීම එම 
අහිංසක ජනතාව පජාශාලාවල නවත්වනවා. ඒ අයට අවශ්ය 
පහසුකම්, යටිතල පහසුකම් නැති නිසා ඒ අමාරු කාලය ගත 
කරන්න ඔවුන්ට අවශ්ය කෑම බීම ලබාදී අවශ්ය පසු බිම හදන්න 
නිරන්ත රෙයන් නායකත්වය ලබාදුන් එම්.එච්. ෙමොහමඩ් 
මැතිතුමාව අපි සිහිපත් කරන්ෙන් ඒ පළාෙත් ජනතාව 
ෙවනුෙවනුයි. එම්.එච්. ෙමොහමඩ් කීඩාංගනය, එම්.එච්. ෙමොහමඩ් 
පජා ශාලාව, ඒ වාෙග්ම ඒ පෙද්ශවල ෙනොෙයකුත් පාඨශාලා 
එම්.එච්. ෙමොහමඩ් මැතිතුමාෙග් නමින් නම් කර තිබීෙමන්ම 
ෙපෙනනවා, ඒ ෙකොට්ඨාසය නිෙයෝජනය කළ නායකෙයකු 
හැටියට ජනතාවට ෙකොපමණ වැඩ කර තිෙබනවාද කියා. 

මම ෙපොඩි කාලෙය් ඉඳලාම ජීවත් ෙවන්ෙන් ෙබොරැල්ල 
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් නිසාත්, පාසල් ගිෙය්ත් ඒ පෙද්ශෙය් 
නිසාත් මම ෙම් ගැන ෙබොෙහොම ෙගෞර වෙයන් සහ ආඩම්බරෙයන්  
මතක් කරනවා. ෙද්ශපාලනයට පැමිණි හුෙසේන් ෙමොහමඩ් සහ 
ෂාහුල් හමීඩ් ෙමොහමඩ් යන පුතණුවන් ෙදෙදනාත් සමඟ අපි 
ෙනොෙයකුත් අවස්ථාවල එකට වැඩ කළා. ෙවස්ලි විද්යාලෙය් තමයි 
එම්.එච්. ෙමොහමඩ් මැතිතුමා ඉෙගනුම ලැබුෙව්. ආදි ශිෂ්ය 

සංගම්වල කටයුතුවලදී සහ පාසල් කටයුතුවලදී අපි 
නිරන්තරෙයන්ම එකට වැඩ කළා. ඒ හැම අවස්ථාවකදීම එම්.එච්. 
ෙමොහමඩ් මැතිතුමා උත්සාහ කෙළේ ෙබෞද්ධ, කෙතෝලික, හින්දු, 
එෙහම නැත්නම් ඉස්ලාම් ආදී ආගමික වශෙයන් ෙකොටස්වලට 
ෙබදුණු, එෙහම නැත්නම් පටු අදහස්වලට සීමා වුණු අයෙගන් 
මිදිලා, ලාංකීය ලාංඡනය යටෙත්, සියලුම ෙදනා ෙපොදුෙව්             
ශී ලාංකිකයන්" කියන පරමාර්ථය ඇතිව එකම රටක් තුළ ජීවත් 
වන ජනතාව හැටියට නිෙයෝජනය කරන්නයි. ඒ නිසා 
වර්තමානෙය් ෙද්ශපාලනය කරන සියලුම ජන ෙකොටස්වලට 
පූර්වාදර්ශයක් ලබා දුන්  ආදර්ශවත් නායකෙයක් හැටියට එතුමා 
කටයුතු කළා.  

1990දී බිලියඩ් ෙලෝක ශූරතා තරගාවලිය සම්පූර්ණෙයන්ම 
ලංකාෙව් පවත්වන්න එම්.එච්. ෙමොහමඩ් මැතිතුමා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙයෝජනා කළා මට මතකයි. එතුමා ඒ ෙවලාෙව් 
අපට ආරාධනා කළා.  බිලියඩ් ෙලෝක ශූරයන් සියලු ෙදනාටම 
අෙප් පාර්ලිෙම්න්තු සංකීර්ණයට ආරාධනා කරලා විෙශේෂ දිවා 
ෙභෝජන සංගහයක් පැවැත්වූවා. කීඩාව තුළින් ජනතාව එකමුතු 
කිරීම, ජනතාව ශක්තිමත් කිරීම, සමඟිෙයන්, නායකත්වයත් 
එක්ක වැඩ කරන්ෙන් ෙකෙසේදැයි යනාදී වශෙයන් අප දැනුවත් 
කළා.  ෙමම පාර්ලිෙම්න්තු සංකීර්ණෙය් ඇති බිලියඩ් කාමරෙය් 
1990දී දමපු ඒ සටහන අදටත් අපට දැක ගන්න පුළුවන්.  ඒ අනුව, 
එතුමා සංස්කෘතික කටයුතුවලට, ෙද්ශපාලන කටයුතුවලට 
වාෙග්ම කීඩාවටත් ෙබොෙහෝ සමීපව වැඩ කටයුතු කළ, ඒවාට උදවු 
කළ නායකෙයක්.  

එම්.එච්. ෙමොහමඩ් මැතිතුමා පිළිබඳව අපට මීටත් වඩා පැය 
ගණන් කථා කරන්න පුළුවන්; අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්.  
එතුමා  පසු ගිය කාලෙය්දී -යුද්ධය පැවති කාලෙය්- ඒ අවස්ථාෙව් 
තිබුණු ජාතික අවශ්යතාව මත ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පධාන 
එක්සත් ජනතා නිදහස ්සන්ධානයට උදවු කළා. ඒ වාෙග්ම එවැනි 
අවස්ථා- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි 12.30ට පාර්ලිෙම්න්තු 

කටයුතු අත්හිටුවන්න ඕනෑ. 

 
ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා  
(மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால) 
(The Hon. Thilanga Sumathipala) 
I am winding up, Sir.  

එතුමා ඇදහූ ආගම අනුව, "ෙජන්නතුල් ෆිර්දව්ස්" එතුමාට හිමි 
ෙව්වායි  පාර්ථනා කරනවා.  

අෙප් පෙද්ශ යට එතුමා  කරන ලද ෙසේවය නැවත නැවතත් 
මතක් කරන අතර, ෙබොරැල්ල ජනතාව පමුඛ  සමස්ත ෙකොළඹ 
දිස්තික්කෙය් ජනතාවෙග් ෙශෝකයත්, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය 
පමුඛ වාම  ෙද්ශපාලන කණ්ඩායම්වල ෙශෝකයත් එතුමාෙග් 
අභාවය ෙවනුෙවන් පකාශ කරන අතර,  එතුමා ගැන කථා කිරීමට 
අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ගරු කථානායකතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවමින් මා නිහඬ වනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දිවා ෙභෝජනය සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු පස් වරු 1.30 

දක්වා අත්හිටුවනවා.   

671 672 

[ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා] 
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රැසව්ිම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, අ.භා 
1.30ට නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමාෙග් සභාපතිත්වෙයන් [ ගරු තිලංග 
සුමතිපාල මහතා] නැවත පවත්වන ලදී. 

 
அதன்ப  அமர்  இைடநி த்தப்பட் , பி.ப.1.30 மணிக்கு 

மீண் ம் ஆரம்பமாயிற் . பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு 
திலங்க சுமதிபால] தைலைம வகித்தார்கள். 

 
Sitting accordingly suspended till  1.30  p.m.  and then resumed. 

DEPUTY SPEAKER [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA] in 
the Chair.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා. 

 
[අ.භා. 1.30] 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා (විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா - மின்வ  மற் ம் 

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙබොරැල්ෙල් උපන්න 

ෙබොරැල්ෙල් ජීවත් වන ඔබතුමා මුලසුන දරන ෙම් අවස්ථාව  
එම්.එච් ෙමොහමඩ් මැතිතුමා ගැන ගුණ සමරන්නට සුදුසුම ෙව්ලාව 
කියා මම හිතනවා. එම්.එච්. ෙමොහමඩ් මැතිතුමා අවුරුදු 36යි මාස 
11යි දින 17ක් ෙමම උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරයකු 
වශෙයන් කටයුතු කළා. අවුරුදු 36ක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
මන්තීවරයකු වශෙයන් කටයුතු කළාය කියන එක ඇත්ත 
වශෙයන්ම ඉතාම භාග්යයක්. ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදය, ෙම් රෙට් 
ජනතාවෙග් උරුමය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා එතුමා දිවි හිමිෙයන් 
කැප ෙවලා කටයුතු කළා. එතුමා ෙද්ශපාලනය පටන් ගත්ෙත්  
ෙකොළඹ නගර සභාෙව් මන්තීවරයකු හැටියටයි. ඒ වාෙග්ම එතුමා 
ෙකොළඹ නගරෙය් පථම  නගරාධිපතිවරයාද වනවා.  එම්.එච්. 
ෙමොහමඩ් මැතිතුමා තමයි  1960 වර්ෂෙය් දී  පළමුවැනි වතාවට 
මුස්ලිම් ජාතිකයකු වශෙයන් ෙකොළඹ නගරෙය් නගරාධිපති ෙලස 
පත් වුෙණ්. නමුත් එතුමා නිෙයෝජනය කෙළේ, බහුතරයක් මුස්ලිම් 
ජනතාව ෙනොමැති ෙබොරැල්ල ආසනයයි. එයින් ෙපන්නුම් 
කරන්ෙන්, ඉම්තියාස් බාකීර් මාකර් මැතිතුමාෙග් පියාණන් වන 
බාකීර් මැතිතුමා ෙබ්රුවල ආසනය නිෙයෝජනය කළා වාෙග්, 
බහුතර සිංහල ජනතාවෙග් දවිඩ ජනතාවෙග් කැමැත්ත දිනා ගන්න 
පුළුවන් විධිෙය් ජාති, ආගම්, කුල ෙභ්ද ඉක්මවා ගිය ෙපෞරුෂයක්, 
දැක්මක් එම්.එච්. ෙමොහමඩ් මැතිතුමා ළඟ තිබුණු බවයි.  

 එම්.එච්. ෙමොහමඩ් මැතිතුමා ඉතාම මෘදු ස්වරෙයන් කටයුතු 
කළ ෙකෙනක්. එතුමා ෙබොෙහොම අත් දැකීම් ඇති ඒ වාෙග්ම පක්ෂ, 
ආගම්, ජාති, පෙද්ශ ෙභ්ද ෙනොසලකන පුද්ගලෙයක්. 
විෙශේෂෙයන්ම උතුෙරන් මුස්ලිම් ජනතාවට ඉවත් වන ෙලසට 
එල්ටීටීඊ සංවිධානය නිෙයෝග කළ ෙවලාෙව් උතුෙර් ජීවත් වූ 
මුස්ලිම් ජනතාවට ජීවිතෙය් ඉතාම බරපතළ ෙඛ්දවාචකය අත් 
විඳන්නට සිදු වුණු අවස්ථාෙව් ෙකොළඹ ජීවත් වූ එම්.එච්. ෙමොහමඩ් 
මැතිතුමා ෙකොතරම් සංෙව්දීව ඒ මුස්ලිම් ජනතාවෙග් අයිතීන් 
ෙවනුෙවන් කටයුතු කළා ද කියන කාරණය ගැන අද ගරු දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මැතිතුමා මතක් කළා.  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැදගත්කම 
වටහා ගත්, පජාතන්තවාදෙය් වැදගත්කම වටහා ගත්, 
පජාතන්තවාදී මූලධර්මයන් ෙත්රුම් ගත් නායකයන් අෙප් රටට 
අවශ්ය කාලයක  එවැනි ෙශේෂ්ඨ මන්තීවරයකු, ඇමතිවරයකු, ඒ 
වාෙග්ම කථානායකවරයකු අෙපන් විෙයෝවී යෑම එතුමාෙග් 
පවුෙල් සාමාජිකයන්ට වාෙග්ම අෙප් රටටත් විශාල පාඩුවක්.  

එතුමා ඉතා ශක්තිමත්, වැදගත් දූ දරු පරපුරක් රටට උරුම 
කළා. ඒ වාෙග්ම එතුමාෙග් ගුණ පිළිබඳ මතකය ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අෙප් ෙජ්යෂ්ඨ නායකයන් තුළ තිෙබන බව  
එතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳ ෙශෝකය පළ කරන ෙම්  විවාදය තුළ 
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව ෙපනුණා.  ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙවනුෙවනුත්, පාර්ලිෙම්න්තු 
පජාතන්තවාදය පිළිබඳව විශ්වාසය තබන පුද්ගලයකු වශෙයනුත් 
එම්.එච්. ෙමොහමඩ් මැතිතුමා කළ ෙසේවය පිළිබඳව එතුමාෙග් ගුණ 
සමරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  
 

[1.35p.m.] 

 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
Hon. Deputy Speaker, thank you very much for giving 

me this opportunity. The late Hon. Minister, M.H. 
Mohamed was one of my leaders. Even though earlier we 
belonged to different political parties, I used to be in 
contact with him and get his advice. He was a thorough 
gentleman. That is why, being a Muslim, he contested the 
Borella electorate which had only 5 per cent of Muslims. 
He was able to win the hearts and confidence of the 
people of all communities right throughout the period he 
was in politics. As far as I can remember, he was the 
Minister of Transport and also in-charge of Muslim 
affairs through which he was able to serve the Muslim 
community as well as all communities.  

Also, I would like to remind that he was one of the 
senior Vice Presidents of the Rabita al-Alam al-Islami 
Movement in Saudi Arabia through which he was able to 
get the help from Saudi Arabia to help all communities.  
In addition, he was the pioneer in forming the Islamic 
Centre at Maligawatte by which he was able to coordinate 
with the different sections of  Muslims and also get in  
touch with the leaders of all communities. We all used to 
get together to do many services to help the country.   

Further, he was in charge of the Islamic Development 
Bank, by which he was able to get foreign scholarships 
for children of all communities and so many youngsters 
were successful because of his efforts.   

 I cannot forget and I am proud to say that the first 
Muslim Speaker, Hon. H. S. Ismail, was from my 
electorate  and  after that the next Muslim Speaker was  
the late Hon.  M.H. Mohamed.  I remember, even though 
I was not t in Parliament at that time,  he was able to 
coordinate and get the confidence of  all Members by 
which  he was able to successfully conduct the Sessions 
of Parliament.  

We also cannot forget that he had two of his sons 
engaged in politics; Hussain Mohamed was the Mayor of 
Colombo.  I think, later, he became the Ambassador of 
Saudi Arabia. As the Mayor, he served the people of 
Colombo and as the Ambassador, he was able to help the 
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country as well. His brother Shaul Hameed Mohamed was 
also a Member of a Provincial Council. So, just like their 
father, they were able to serve the people.  

The most important thing I would like to mention is, I 
can remember when I was a young politician, even though 
we belonged to different parties, he always said, “Serve 
the people; think of the people." According to our 
religious belief he said, "There is another world where we 
have to answer.” He was able to handle so many 
progressive movements successfully and helped not only 
one particular community but the country as a whole. So, 
that is why he won the confidence of everybody.  

When he was alive, I have been following his politics 
and activities. Finally, I would like to convey my 
sympathies to his family. His loss is a big loss not only 
for his family but also for the whole community. 

Thank you. 
 
 

[1.40 p.m.] 
 
ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා  මහතා 
(மாண் மிகு ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ) 
(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 
 

 

I wish to thank you, Hon. Deputy Speaker, for 
permitting me to participate in the Vote of Condolence in 
respect of the late Hon. Alhaj M.H. Mohamed, the 
charismatic politician, leader, former Speaker of this 
House and Cabinet Minister who held many portfolios 
and was highly respected amongst the Muslim community 
as well as by the people of all other communities. 

"Inna lillahi wa inna ilayhi raajioon" - "From him do 
we come, and unto him we return."  This is what the Holy 
Qur’an says.  

"Many a man has trod the soil of the earth. Many more 
will do so in time to come. But not everyone of them will 
leave their footprints in the sand of time. However, there 
are a few who have done so, and there will be those who 
will leave their mark."  One such illuminating personality 
is Marhoom Alhaj Mohamed Haniffa Mohamed.  

Sir, I have known Marhoom M.H. Mohamed well over 
a period of 40 years, which dates back to late President 
J.R. Jayewardene’s era, when he was the Minister of 
Transport. During this period, he pioneered the 
Department of Muslim Religious and Cultural Affairs as 
well. I would like to state that he was a leader who 
inspired many young men.  He addressed many important 
issues pertaining to the conducting of the Hajj pilgrimage 
of Sri Lankan Muslims in a more efficient manner, which 
was far better than the standards maintained after his 
tenure. 

Sir, with his potential and experience ranging from 
the institution of Local Government, right up to this 
House and going beyond this House and even having 
graced the Chair in which you yourself, Hon. Deputy 
Speaker, is now occupying, he went further by 
associating himself with Rabitat al-Alam al-Islami, the 
World Muslim League of Saudi Arabia, which is 
functioning in Holy Mecca and became the founding 
member of the Sri Lankan Chapter of such a pious and 
prestigious organization and became constituted as a 
Councillor as well. He also founded the Motamar al-
Alam al-Islami of Sri Lanka Council under the direction 
of the dynamic figure none other than Dr. Inam-ul Khan 
of Pakistan.  

Sir, Marhoom Mohamed Haniffa Mohamed, fondly 
referred as, "MH," by all, has held several Cabinet 
portfolios at different times from being a Municipal 
Councilor, Member of Parliament, Minister and 
eventually climbed to the pinnacle and became the 
Speaker of Parliament. He left behind a legacy, the 
impressive Islamic Centre at Maligawatta, which would 
continue to serve the Muslim community with ambiguity 
he so desired.  

Marhoom M.H. Mohamed did not expect to be called 
a Muslim leader when undertaking his pursuits in politics 
or religious matters.  He identified himself as a national 
leader in resolving conflicts among all communities from 
time to time. In fact, at the Islamic Centre, he formed a 
Peace Committee including Buddhist priests, Hindu 
priests and Christian clergy and Ulemas.  

He treated them all with equal respect and honour 
without distinction. Ven. Kamburugamuwe Vajirabuddhi 
Thero and other Buddhist monks always patronized the 
Islamic Centre without any reservation and gave their 
fullest cooperation to this Muslim leader to forge ahead 
with reconciliatory efforts. 

The late Hon. Marhoom M.H. Mohamed was so loved 
and respected that he won the hearts of the Sinhalese, so 
much so that he was a “dayakaya” at every temple in his 
electorate.  Sir, you may know that as you are also from 
the same electorate.  It was an awe-inspiring sight to 
witness the large number of yellow-robed Buddhist 
priests converging at his funeral and paying their last 
respects with choked emotion and tears in eyes. He, in 
actual fact, built up a new culture of reconciliation and 
peace building and invited his brotherhood to join in this 
meritorious - "silwath" - path.  

When he became a Member of Parliament, the 
greatest humanitarian service he did was to transform 
Wanathamulla - a shanty dwellers’ shack - into a 
developed settlement with flats, schools, a community 
centre and playgrounds matching the modern style of the 
metropolis. The grateful people lined the streets of 
Wanathamulla, when his Janaza was wending its way 
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through their settlements, weeping and crying out 
“Borella Piya Budu Wewa!” It symbolized an inimitable 
sight seldom witnessed before.  

Sir, having come from a deeply religious family, 
Marhoom M.H. Mohamed did not neglect his religious 
functions, associations or activities. The commemoration 
of the 1400th year of the revelation of Holy Qur'an 
throughout the Island for one full year was a landmark 
event in the life of Marhoom M.H. Mohamed. A National 
Committee was set up by the then Prime Minister, the 
Hon. Dudley Senanayake under the Chairmanship of 
Marhoom M.H. Mohamed. It goes down in history that a 
commemorative stamp to mark an Islamic event was 
issued for the first time; prisoners were released and the 
National Flag was ordered to be flown on Government 
buildings by the then Minister of  Home Affairs, the late 
Hon. (Dr.) W. Dahanayake.  

His deep Islamic leanings and beliefs did not prevent 
him from unselfishly working towards communal 
harmony, regardless of occasional unpopularity within the 
Muslim community to which he belonged. He was 
appointed by the Government as the Chairman of the 
National Hijra Council, which worked not only for the 
welfare of Muslims, but also contributed towards 
establishing communal harmony. Towards this, he 
organized two international seminars in Sri Lanka on the 
“Universality of Islam” and arranged a dialogue between 
Muslims and Christians, with top delegates from 
international Muslim organizations representing at these 
events.  

Through the Sri Lanka Islamic Centre in Maligawatta, 
which Marhoom M.H. Mohamed was credited to have 
established, he periodically invited Ulemas, Buddhist 
priests, Christian clergy and Hindu priests for events 
projected to endorse communal harmony; which is 
something we should carry on in our reconciliation 
efforts.  

Sir, I am very happy to say about his eight children. 
My good friend Mr. M. Hussain  Mohamed, former 
Mayor and also the Ambassador for Saudi Arabia, his 
brother M. Hasan Gassaly Mohamed, Ms. Ummu 
Hafeera, Dr. Nasz Haniffa, son-in-law and also the 
Ambassador for Bangladesh and Oman, his daughter, Ms. 
Thufa Hameed, the Consulate General for Sudan and Mr. 
Haniffa Mohamed are all present here.   

After his death, I met Mr. Haniffa Mohamed, Mr. 
Shahul Hameed, my good friend and a former Member of 
the Western Provincial Council and Shaha Mohamed. 
They have acquired their late father’s good qualities 
extremely well, which I have personally witnessed, in 
carrying out the Islamic culture and human values 
towards every community just as their late father used to 
do.    

ெகௗரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள,  
 

"ேதான்றிற் கெழா  ேதான் க" என்றார் வள் வப் 
ெப ந்தைக.  
அாி ! அாி ! மானிடராகப் பிறத்தல் அாி ! 
மானிடராகப் பிறந்த காைல ம் கெழா  ேதான் வ  அாி !  

என்  குறிப்பி கிறார், தமிழிேல மிக ம் கழ்ெபற்ற லவரான  
ஔைவப் பிராட் யார்.  

இவ்ேவைளயில் அாிதான பல க்கியமான நிகழ் கைள 
இங்ேக ெசால்ல ேவண் ம். தனக்கும் தான்சார்ந்த 
ச கத்திற்கும் மட் ம் குரல் ெகா க்கும் தைலவர்கைளத்தான் 
நித ம் கண் ெகாண் க்கிேறாம். தன  ச கத்ேதா  
ஏைனய ச கம் பற்றி ம் சிந்திக்கும் தைலைமகைளக் 
காண்ப  அாி . இவ்வா  அாிதான ஒ  தவமான மர்ஹூம் 
எம்.எச். ெமாஹமட் அவர்கள் கேழா  ேதான்றிய ஒ  மகான். 
அந்த மகா க்கான அ தாபப் பிேரரைணயில் எனக்கும் 
கலந் ெகாள்ளக் கிைடத்ததற்காக நான் அல்லாஹ் க்கு நன்றி 
ெச த் கின்ேறன். அல்லாஹ் மிகத் ய்ைமயானவன். 
அல்ஹம் ல்லாஹ்!  

 
மனிதர்களில் அதிெப ம்பான்ைமயினர் சாதாரண 

மானவர்கேள! மிக ம் ெசாற்பமானவர்கேள சாதைன 
பைடத்தவர்கள். மனித குலத்தில் சாதைன பைடத்தவர்கள் 
நட்சத்திரங்கைளப் ேபான்றவர்கள். அந்த நட்சத்திரங்கள் 
ெஜா க்கும் மனித வானத்திேல பிரகாசித்தவர்கள் விரல்களின் 
எண்ணிக்ைகக்குள் அடக்கமானவர்கேள! நம  நாட் ன் 

ஸ் ம் ச கத்  வானிேல கு ைமயான ஒளி வழங்கிப் 
பிரகாசித்த ஒ  நில தான் மர்ஹூம் அல்ஹாஜ் எம்.எச். 
ெமாஹமட் அவர்கள். ஸ் ம்கள் சி பான்ைமயாய் 
இ க்கின்ற ஒ  நாட் ேல ஸ் ம் ச கத்ைதச் ேசா்ந்த 
ஒ வர் எவ்வள ரம் ெகௗரவிக்கப்பட் க்கிறார் என்பைத 
அறி ம்ேபா , இந்த நாட்ைட ஆட்சி ெசய்த ஐக்கிய ேதசியக் 
கட்சி பல் னங்க க்கும் இைடயில் எவ்வள  உயர்வாக 
நடந் ெகாண் க்கின்றெதன்ற உண்ைம ம் கூடேவ 

லப்ப கின்ற .  
 
ெகௗரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, ெகா ம்  நகர 

சைபயின் மக்கள் பிரதிநிதியாக அரசியைல ஆரம்பித் , ஒ  
நாட் ன் மிக க்கிய தைலவர்களில் ஒ வராகப் பதவி 
வகித் , அந்தப் ெப ைமையத் தாம் சார்ந்த இந்த நாட்  

ஸ் ம்கள் அ பவிக்கக் காரணமாயி ந்த மர்ஹூம் 
அல்ஹாஜ் எம்.எச். ெமாஹமட் அவர்க க்கு ஸ் ம்கள் தம் 
நன்றி மலர்கைளச் ெசாாிகின்றார்கள்.  

 
ஒ  ட்ைடைய இட் வி்ட்   ஊெரல்லாம்  ெகாக்காித் த் 

திாி ம் ேகாழிையப் ேபான்ற அகம்பாவத் தைலவர்கைளப் 
ேபாலல்லா , எளிைம ம் பணி ம் விசுவாச ம் 
ேதசாபிமான ம் ெகாண்  உயர்ந்தவர் மர்ஹூம் அல்ஹாஜ் 
எம்.எச்.ெமாஹமட் அவர்கள். ஸ் ம்கள் சி பான்ைம 
யினராக வாழ்கின்ற ஒ  பல் ன நாட் ல் உண்ைமயா ம் 
உைழப்பா ம் உயர்ந்தவர்தான் அவர்.   
 

சர்வேதச நா க டன் சிறந்த உறைவப் ேபணிவந்த அவர், 
மக்காைவத் தளளமாகக் ெகாண்  இயங்கும் 'ராபிதத் ல் 
ஆல ல் இஸ்லாமி' என்ற ஸ் ம் உலகப் ேபரைவயின் 
இலங்ைகக் கிைளைய ம் ஸ்தாபித்தார். அத டாகச் 
சன்மார்க்க ேசைவயிைன ம் ேமற்ெகாண்டார். ேம ம், 
ெகா ம்  மாளிகாவத்ைதயில் ஸ்ரீலங்கா இஸ்லாமிய 
நிைலயத்ைத உ வாக்கி, அதன் ல ம் க்கிய பணிகைள 
ேமற்ெகாண்டார். அவ்வைமப்பி டாகப் ெபளத்த, ஸ் ம் 
உறைவ வளர்ப்பதற்கான ேவைலத்திட்டங்கைள, தான் 
மரணிக்கும் வைரயில் ெதாடர்ச்சியாக அவர் 

ன்ென த்தைம ம் குறிப்பிடத்தக்க .  
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இவ்வாறான பல க்கியமான விடயங்களிேல ஸ் ம் 
களின் தனித் வத் க்கும் ெகளரவத் க்கும்  உபேதசத்ைத ம் 
ஒற் ைமைய ம் ெகாண்  வாழ்வளித்தவர் மர்ஹூம் 
அல்ஹாஜ் எம்.எச்.ெமாஹமட் அவர்கள். அவர  மத 
நம்பிக்ைகயில் ய்ைம இ ந்த ; அவர  ேதசாபிமானத்தில் 
பாிசுத்தம் இ ந்த .  அவர  அரசிய ல் சாந்தி ம் 
சமாதான ம் க்கியத் வம் ெபற்றி ந்தன; நாட் ல் 

ன்ேனற்ற ம் மக்களின் தி ப்தி ம் இ ந்தன; ஜனநாயக ம் 
அஹிம்ைச ம் இ ந்தன.  இனிெயா  நீண்ட காலத் க்கு 
இவைரப்ேபால் ஒ வர் இ க்கும் சந்தர்ப்பம் இப்ேபா ள்ள 
யா க்கும் கிைடக்காெதன்  கூ மள க்கு அரசிய ம் 
ஆத்மீகத்தி ம் ஒ ங்ேக உயர்ந்தவராகேவ மர்ஹூம் 
அல்ஹாஜ் எம்.எச்.ெமாஹமட் அவர்கள் வாழ்ந்  பிரகாசித்தார்.  
அவர் ஒ  குட விளக்கல்ல! ஒ  குல விளக்கு! அவாின் ஒளியில் 
பார்த்த ஒ  ச கத் க்கு அவைரப் பார்க்க ஒளி 
ேதைவயில்ைல. அவர  ெசயல்க க்கும் ேசைவக க்கும் 
பட் யல் ேபாடத் ேதைவயில்ைல. அவர  சாதைனகைள 
இந்தச் சைப கூறிக் ெகாண்டா கின்ற .  உலக வரலாற்றி ம் 

ஸ் ம் உலகி ம் அவர  ெபயர் ெபான்ென த் க்களால் 
ெபாறிக்கப்ப ம்.  அவர  ஆத்மீகப் ேபாக்கும் எளிைம ம் 
பணி ம் தாழ்ைம ம் நாட் ப்பற் ம் ச க ேசைவ ம் ம  
உலகி ம் அவ க்கு அழகிய வாழ்ைவ ம் உயர்ந்த 
பதவிைய ம் ெகா க்குெமன்  அல்லாஹ்வின் நல்ல ளில் 
ஆதர  ைவத்  நான் பிரார்த்திக்கின்ேறன். ஜன்னத் ல் 
பிர்ெதளைஸ அவ க்கு அல்லாஹ் உாித்தாக்கி ைவப்பானாக! 
அல்லாஹ் ைடய ' காஹ்' எ ம் சந்திப் ம் அவர  உயர்ந்த 
குணங்க க்குஅன்பளிப்பாகும். 
 

அல்ஹம் ல்லாஹ்!  நன்றி.   
 

 
[1.55 p.m.] 
 
ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මහතා (ජාතික ඒකාබද්ධතා සහ 
පතිසන්ධාන රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  ஏ. எச். எம். ெபௗ  - ேதசிய ஒ ைமப்பா  
மற் ம் நல் ணக்க இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon.  A.H.M. Fowzie - State Minister of National 
Integration and Reconciliation) 
Hon. Deputy Speaker, I consider it a great privilege to 

be able to say a few words in this august Assembly about 
a son of our soil who had made so many contributions for 
the well-being of Sri Lanka and her people.  He was no 
ordinary politician.  He assumed a nobler role to play his 
part for the integrity of this country and strengthen 
national amity of a lasting sort.  As an affable personality, 
he always greeted us with an infectious smile and never 
failed to inquire into our welfare.  For longer period he, 
though several years senior to me in age, befriended me 
both in politics and personal life and never once 
approached with any rancour despite some of our 
differences we assumed in public life.   

In fact, I have known ex-Speaker Al-Haj M.H. 
Mohamed since my school days.  He initially represented 
the Maligawatta Ward, where I spent a good part of my 
childhood.  Moreover, he had a positive role in my 
upbringing and exposure to political career.  More 
importantly, he had been our family friend for many years 
until he passed away last year.   

I believe, among the Muslim statesmen of the past, he 
occupied a significant place.  For, he had a long 
commitment to politics and statesmanship than many 
others in his generation. Brought up in the 
cosmopolitanism of Colombo society, he was exposed to 
the multi-ethnicity of our motherland. Never a 
controversial statesman, he devoted himself to the 
upliftment of his lesser fortunate people.  Though born in 
a considerably comfortable family of business 
connections, he, during most of his career, mixed around 
with lesser fortunate people for whose benefits he 
devoted his political career.  Late M.H. Mohamed strode 
the Sri Lankan political arena like a Colossus for over 
seven decades.  He passed through the portals of four 
generations in politics and in family life.   

Al-Haj M.H.  Mohamed was a sincere personality 
who was admitted to the pantheon of politics when he 
was still in his teens.  Thus, while in his adolescence, he 
made a success of his debut to enter the Colombo 
Municipal Council in 1945. His upbringing was in 
comfortable family surroundings;  walking up and down 
from his home in Dematagoda to Wesley College, which 
is his Alma mater. He was always proud of his Burgher 
friends along Mount Mary, Dematagoda; a large number 
of them too attended Wesley College.  This gave young 
Mohamed an ideal exposure to improve his English 
vocabulary and also a vista to chart  his political future. 

Late Hon. M.H. Mohamed was a Member of the 
Municipal Council, a Member of Parliament, a Minister, 
a Speaker and  also a stalwart of the United National 
Party who entered into politics and remained in that 
enterprise during that golden era, after entering the 
Colombo Municipal Council in 1947.  After his father 
Proctor Haniffa bade adieu to this lively political career, 
the Late Hon. M.H. Mohamed contested the same 
Maligawatta ward which his illustrious father represented 
up to then.  After a vigorous campaign, the late Hon. 
M.H. Mohamed had built a fairly reasonable reputation 
and he was victorious as an independent candidate and 
entered the exalted corridors of power in the prestigious 
Colombo Municipal Council.  

Politics was a legacy he inherited from his 
grandfather, Mr. M.C. Abdul Rahman, who created 
history by becoming the first Muslim to enter the 
Legislative Council under the British Government. The 
process continued with Mr. N.M.M. Haniffa, the son of 
M.C. Abdul Rahman, the late Hon. M.H. Mohamed, his 
grandson, Mr. Hussain Mohamed and Mr. Shaul 
Hameeed Mohamed, the great grandsons, all climbing the 
ladder one after the other.  

The buds bloomed into radiant flowers when in 1961, 
Hon. M.H. Mohamed crowned himself as the first 
Muslim Mayor of Colombo. The flower strewn-path 
continued when his son, Mr. Hussain Mohamed, was 
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made to wear the mantle in 1989; the father and the son 
basked in the glory, adding a new chapter to the history of 
the principal municipal council administration. He built a 
strong stonewall around him to defend the motherland 
stoutly; he had a passion for loyalty to his country.  

Apart from that, he was a champion of communal 
harmony and totally dedicated his entire life to foster 
communal understanding and fraternity. Because of his 
ancestral background and heritage, the late Hon. M.H. 
Mohamed devoted himself to the cause of Islam and to 
the service of the Muslim community, both nationally and 
internationally. He was the first in so many respects in the 
history of Sri Lanka. He won his ward in the Colombo 
Municipal Council and on 12th January, 1960, was elected 
as the first Muslim Mayor of Colombo. I was elected at 
the same time to that Municipal Council and I am happy 
and proud that I cast my first vote to the late Hon. M.H. 
Mohamed to become the first Muslim Mayor of Colombo. 
He was in the Colombo Municipal Council from 1947 to 
1965. Again, he was in-charge of Muslim religious and 
cultural affairs in President J.R. Jayewardene’s 
Government.  

He was appointed by the Government as the Chairman 
of the National Hijra Council, which not only worked for 
the welfare of Muslims, but also contributed towards 
establishing communal harmony. Towards this, he 
organized two international seminars in Sri Lanka on the 
“Universality of Islam” and arranged a dialogue between 
Muslims and Christians with top delegates from 
international Muslim organizations represented at those 
events. The late Hon. M.H. Mohamed, through the 
Islamic Centre in Maligawatte, which he was credited to 
have established, periodically invited Ulemas, Buddhist, 
Christian and Hindu clergy for events intended to promote 
communal harmony.  

He devoted himself to the cause of Islam and to the 
service of the Muslim community, both nationally and 
internationally. I can list out many of his contributions to 
international Islamic resurgence beginning from his 
pioneering moves to institutionalize the Haj pilgrimage. 
The first Haj delegation proposed by the late Hon. M.H. 
Mohamed received the approval of the Government of Sri 
Lanka. The World Muslim League - Rabita Al-Alam Al-
Islami - was launched under the patronage of King Faisal 
bin  Abdulaziz in 1962 in Mecca, Saudi Arabia. The late 
Hon. M.H. Mohamed was associated with this 
organization from the very beginning and was its founder-
member of the Sri Lankan chapter of the organization. He 
was a Member of the Constituent Council of the Rabita Al
-Alam Al-Islami, the highest decision-making body of the 
international Muslim organization.  

He established the Islamic Centre in Maligawatte, 
Colombo in 1965. Through this Centre, he had a lot of 
understanding created between him and all the 

communities and conducted a number of conferences. 
Besides the Islamic Centre, he established many Jummah 
Mosques, Muslim orphanages, the Muslim Ladies' Arabic 
College, an Islamic centre for physically handicapped, a 
girls’ school, a college and an Arabic school. He initiated 
many projects for the education of Sri Lankan Muslims 
through the Islamic Centre. He was behind the 
arrangement for the educational scholarships for the 
education of Sri Lankan Muslims through the Islamic 
Development Bank - IDB. 

Writing about the political achievements of the late 
Hon. M.H. Mohamed, Dr. Wickrema Weerasooriya 
mentioned, “Mohamed’s political achievements are 
simply unique. From a mere Member of the Colombo 
Municipal Council to end up as the First Citizen of 
Colombo - Mayor - and then go on to win a Parliamentary 
seat and hold many Cabinet portfolios under both Dudley 
Senanayake and J.R. Jayewardene and then end up as the 
Speaker of the House of Parliament when R. Premadasa 
was the President of the country are no mean 
achievements. Only those who have so succeeded know 
how difficult the road was! By any conventional standard, 
Mohamed was an overachiever. But the humility with 
which he accepted all accolades and praise held him good 
stead in good times as well as in bad times.” 

Finally, I must say how the majority Sinhalese people 
had accepted him as one of their leaders. His Borella 
Electorate, which he represented in this penultimate 
years, is eternally grateful to him for the service he had 
rendered to them. When he passed away, as mentioned by 
the Hon. Seyed Ali Zahir Moulana, the speaker who 
spoke before me, the people in his electorate expressed 
their deep sentiments about him. They exclaimed as 
"ෙබොරැල්ෙල් පියා බුදු ෙව්වා!"; our father of Borella may 
attain enlightenment! I never heard such heartening 
sentiments, just before the janaza left his house at 
Borella. The overwhelming surge of sorrow expressed by 
his voters - mostly the Sinhala people who thronged the 
funeral house in their thousands, wailing, shrieking, 
shouting and tearing their hairs out - was the highest 
demonstration of mourning and sorrow not witnessed in 
the recent past even at any leader’s funeral. They were 
spontaneous in putting up banners and placards all along 
the Borella which was the funeral route with the wordings 
"අෙප් ෙබොරැල්ෙල් පියා අපට නැති වුණා"; our father of 
Borella is no more!  

In fact, with the Hon. M.H. Mohamed’s loss, Sri 
Lanka had lost a worthy son, but his deeds and words will 
be there for ever to reverberate for the others to follow. 
With my deep appreciation of his life, career and 
contributions, I wish to conclude this speech with the 
prayers that he will have a special place in Jannat as we 
say, in Heaven. 

Thank you.  
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ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் அரசாங்கக் 
கட்சியின்  தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් උත්තරීතර සභාව දීර්ඝ 

කාලයක් තිස්ෙසේ ෙසෝභාවත් කළ දුර්ලභ ගණෙය් නායකෙයක්, ඒ 
වාෙග්ම අෙප් රෙට් පහළ වුණු දුර්ලභ ගණෙය් ෙද්ශපාලනඥෙයක් 
හැටියටයි අපි එම්.එච්. ෙමොහමඩ් මැතිතුමා දකින්ෙන්. ෙබොරැල්ල 
ආසනය නිෙයෝජනය කරමින් ෙම් ගරු සභාවට පිවිසිලා අවුරුදු 
5යි, මාස 3ක් වැනි කාලයක් ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
කථානායක ධුරය ෙහබවූ පුද්ගලෙයක් ගැන අද අපි කථා 
කරන්ෙන්, ෙබොරැල්ල ආසනයට විෙශේෂ සම්බන්ධයක් තිෙබන 
ඡන්ද දායකෙයක් නිෙයෝජ්ය කථානායක හැටියට මූලාසනෙය් 
සිටින ෙවලාවකයි.  

ෙමොහමඩ් මැතිතුමා සිංහල ජනතාවෙග් හිත දිනා ගත්ත මුස්ලිම් 
ජනතා නායකෙයක් හැටියට කාෙග්ත් ෙගෞරවයට පාත වුණා. 
එතුමා 1921දී ෙකොළඹ පෙද්ශෙය් ෙදමටෙගොඩ සම්භාවනීය 
පවුලක උපත ලබා ෙවස්ලි විද්යාලෙය් දීප්තිමත් ශිෂ්යෙයක් හැටියට 
අධ්යාපනය ලබලා 1947 ෙද්ශපාලනයට පිවිසිලා එතුමාට 
හැකියාව ලැබුණා, ෙකොළඹ මහ නගර සභාෙව් නාගරික 
මන්තීවරෙයක් හැටියට සිය ෙද්ශපාලන ජීවිතය ආරම්භ කරන්න. 
ඒ වාෙග්ම එතුමා ගැන කථා කරන ෙකොට හැම ෙකෙනක්ම 
සඳහන් කළ සුවිෙශේෂීම කාරණය තමයි, ෙකොළඹ මහ නගර 
සභාෙව් පධාන පුරවැසියා හැටියට එහි මුල් පුටුව දරමින් මුස්ලිම් 
භක්තිකෙයක් හැටියට පුරපති ධූරය දරපු පළමුවැනි පුද්ගලයා 
වීෙම් ෙගෞරවය හා භාග්යය එම්.එච්. ෙමොහමඩ් මැතිතුමා ලබා 
ගැනීම.  

එතුමා 1965දී ෙබොරැල්ෙල් මන්තීවරයා හැටියට 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පිවිසුණා. මම හිතන විධියට එතුමා එක්සත් 
ජාතික පක්ෂ මන්තීවරෙයක් හැටියටයි පාර්ලිෙම්න්තුවට 
පිවිසුෙණ්. අෙප් අගාමාත්යතුමා සඳහන් කළාක් ෙමන්, 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පිවිෙසන ෙකොටම අමාත්ය ධුරයක් ලබා ගැනීම 
ඉතා දුර්ලභ අවස්ථාවක්. ඒ දුර්ලභ අවස්ථාවත් එම්.එච්. ෙමොහමඩ් 
මැතිතුමා ඩඩ්ලි ෙසේනානායක අගමැතිතුමා යටෙත් ලැබුවා. ඒ 
වාෙග්ම එතුමා ජන නායකයන්, අගාමාත්යවරුන්, ජනාධිපතිවරුන් 
කිහිප ෙදෙනක් යටෙත් අමාත්ය ධූර හා වගකීම් දැරූ ෙකෙනක්. 
එතුමා ඩඩ්ලි ෙසේනානායක අගමැතිතුමාෙග් රජෙය් ඇමතිවරෙයක් 
වුණා; ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමාෙග් රජෙය් 
ඇමතිවරෙයක් වුණා; රණසිංහ ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමාෙග් රජය 
පවතිද්දී කථානායක ධූරය දැරුවා; ඩී.බී. විෙජ්තුංග 
ජනාධිපතිතුමාෙග් අමාත්ය මණ්ඩලය නිෙයෝජනය කළා. ඒ 
වාෙග්ම, අෙප් වර්තමාන අගමැතිතුමා 2001දී අගමැති වුණු 
ෙවලාෙව් එක්සත් ජාතික ෙපරමුෙණ් අමාත්යවරෙයක් හැටියට 
එතුමා කටයුතු කළා. අවසාන කාලෙය් එතුමාට මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමාෙග් රජෙය් අද මා දරන පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු 
ඇමතිවරයා හැටියට අවුරුදු 3යි, මාස 11ක් පමණ කාලයක් 
කටයුතු කිරීෙම් අවස්ථාව ලැබී තිබුණා. එම්.එච්. ෙමොහමඩ් 
මැතිතුමා වචනෙය් පරිසමාප්ත අර්ථෙයන්ම සෑම ජනතාවටම එක 
ෙලස සලකපු, -කිසිදු ආගම් ෙභ්දයක්, ජාති ෙභ්දයක්, ෙවනත් 
ෙභ්දයක් ෙනොසලකපු- ෙලොකු ෙපොඩි හැම ෙකනාටම එක ෙලස 
ඇසුරු කරන්න පුළුවන්කම තිබුණු ෙද්ශපාලනඥෙයක්. 

එතුමාෙග් ෙබොරැල්ෙල් පිහිටි නිවස ජනතාවට ෙහොඳට හුරු 
පුරුදු තැනක්. එතුමා හමුවට ෙලොකු මිනිසුන්, ෙපොඩි මිනිසුන්, 

 දුප්පත් මිනිසුන්, ෙපොෙහොසත් මිනිසුන් -හැම ෙකෙනකුම- ආවා. 
සිංහල ජනතාව බහුතරයක් ෙවෙසන ෙබොරැල්ල ආසනෙය් හැම 
ජන ෙකොටසකෙග්ම විශ්වාසය දිනාෙගන පාර්ලිෙම්න්තුව 
නිෙයෝජනය කරන්නත්, එතුමා හමුවට එන හැම පුද්ගලයාටම 
ෙහොඳින් සවන් ෙදන්නටත්, ඒ අයෙග් පශ්න ඉෙවන් ෙමන් 
වටහාෙගන ක්ෂණිකව ඒවාට විසඳුම් ලබා ෙදන්නටත් එතුමාට 
පුදුම හැකියාවක් තිබුණා.  

ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරද්දි ෙබොෙහෝ අවස්ථාවල 
එතුමා හැසිරුණු ආකාරය පිළිබඳව අප නවක මන්තීවරු හැටියට 
බලාෙගන හිටපු ආකාරය මට ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් ෙවනවා. 
විරුද්ධ පක්ෂෙය් ඉන්න ෙකොටත් එතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
හැසිරුණු ආකාරය මට මතකයි. සමහර අවස්ථාවල දරුණු වාද 
විවාද සිද්ධ වනෙකොට, ඇතැම් විට පාර්ලිෙම්න්තු සභා ගර්භයට 
ෙනොගැළෙපන ආකාරෙය් හැසිරීම් දකින ෙකොට, හිසට අත 
තියාෙගන ෙබොෙහොම පිළිකුෙලන් යුතුව ඒ අවස්ථා දිහා බලාෙගන 
සිටින    පුරුද්දක් එතුමාට තිබුණා. එතුමා ඒ ෙද්වල් අනුමත කෙළේ 
නැහැ. ඒ නිසා තමයි එතුමා ෙගෞරවාන්විත විධියට ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කිරීෙම් අවස්ථාව දිගටම ලබා 
ගත්ෙත්.  

එතුමා ඇමතිවරෙයක් හැටියට පඩි පාලක සභාව ඇති 
කිරීෙමන් විශාල ෙසේවාවක් සිදු කරලා තිෙබනවා. අෙප් 
අගමැතිතුමා කිව්වා වාෙග් ෙපෞද්ගලික පවාහන ෙසේවය ඇති 
කරන්න එතුමා එදා අභීතව තීන්දු ගත්තා. එහි පතිඵල අදටත් 
ජනතාව භුක්ති විඳිනවා. මාලිගාවත්ත නිවාස ෙයෝජනා කමය 
ආරම්භ කිරීම සඳහා සුවිෙශේෂ දායකත්වයක් හා නායකත්වයක් 
 එම්.එච්. ෙමොහමඩ් මැතිතුමාෙගන් එදා ලැබී තිෙබනවා. එතුමා 
හැම අංශයකින්ම ඉතා පරිණත ෙද්ශපාලනඥෙයක් හැටියට කියා 
කළ ෙකෙනක්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට ෙම් අවසථ්ාෙව්දී මතක් 
ෙවන එක අවස්ථාවක් එතුමාට ෙගෞරවයක් හැටියට ඉතාම 
කෘතෙව්දීව සඳහන් කළ යුතුයි. මා 2001 - 2004 ආණ්ඩුෙව් 
මන්තීවරෙයක් හැටියට සිටි කාලෙය් එතුමාට බස්නාහිර පළාත් 
අමාත්ය ධූරය හිමි වී තිබුණා. මට මතක විධියට නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරියත් එතුමා යටෙත් තමයි තිබුෙණ්. මෙග් මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාසෙය් පධාන නගරය වන ඇල්පිටිය, නව නගර සංවර්ධන 
සැලැස්මට ඇතුළු කරෙගන දියුණු කර ගැනීම පිළිබඳව කථා කිරීම 
සඳහා එතුමා හමු ෙවන්න මා දවසක් ෙසත්සිරිපාෙය් තිබුණු 
එතුමා ෙග් අමාත්යාංශයට ගියා. ඒ තරම් ෙජ්යෂ්ඨ ඇමතිවරෙයක්, 
කනිෂ්ඨ මන්තීවරෙයකු වුණු මාව දැක්ක ගමන් ඔක්ෙකොම වැඩ 
නවත්වලා, ළඟට ෙගන්වාෙගන, වාඩි කරවාෙගන ඉතාම 
සුහදශීලීව ආපු කාරණා පිළිබඳව කථා කරද්දි මට පුදුම හිතුණා. 
එතුමාට විනාඩි කිහිපයක් ඇතුළත පශ්න හඳුනා ගැනීෙම් 
හැකියාවක් තිබුණා; විනාඩි කීපයක් ඇතුළත තීරණ ගැනීෙම් 
හැකියාවක් තිබුණා. ක්ෂණිකව අදාළ නිලධාරින් ෙගන්වලා, "ෙම් 
නගරය දියුණු කිරීම සඳහා  අවශ්ය කටයුතු අදම පටන් ගන්න 
ඕනෑ, ඉස්ෙසල්ලාම ඒ ගාම ෙසේවා වසම් කීපය ෙත්රුම් ෙගන 
ගැසට් කරන්න ඕනෑ" කියලා ඔවුන්ව දැනුවත් කරලා, ඒ 
ෙවලාෙව්ම එතුමා ඒ කටයුත්ත ආරම්භ  කළා. ඒ වැඩ කටයුත්තට 
මූලාරම්භය ලබා ෙදන්නට එදා එම්.එච්. ෙමොහමඩ් මැතිතුමාට 
පුළුවන් වුණා.  

ෙකොතරම් ෙජ්යෂ්ඨ ඇමතිවරයකු හැටියට හිටියත් 
ෙපෞද්ගලිකව අප හමු වුණු අවස්ථාවලදී තරුණ මන්තීවරු හැටියට 
අපත් එක්ක ඉතාම සුහදශීලිව කථා බහ කරන සිරිතක් එතුමාට 
තිබුණා. මෙග් සුළු පියාණන් - රූපා කරුණාතිලක හිටපු 
ඇමතිතුමාත් - සමඟ තිබුණු මිතත්වය ගැන එතුමා අපත් එක්ක 
විටින් විට කථා කළා. ඒ කාලෙය් ෙද්ශපාලන කටයුතුවල නිරත 
වන ෙකොට එතුමා ලැබූ යම් යම් අත් දැකීම් පිළිබඳව අපත් එක්ක 
කථා බහ කරමින්, අදහස් හුවමාරු කර ගනිමින්, ෙජ්යෂ්ඨ 
නායකෙයක් හැටියට ඉතාම නිහතමානීව කටයුතු කළ ආකාරය 
මට ෙම් ෙවලාෙව්දී මතක් ෙවනවා. 
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අද පක්ෂ නායකයන්, ෙජ්යෂ්ඨ ෙද්ශපාලනඥයන්  ගණනාවක් 
වාෙග්ම එතුමා ඇසුරු කළ උදවිය එතුමාෙග් ගුණ කථනයන් 
රාශියක් සිදු කළා. එතුමා ෙග් ෙසේවය ලබා ගන්නට කටයුතු කළ 
ෙකෙනකු හැටියටත්, එතුමා ෙම් සභා ගර්භය තුළදී විටින් විට 
ඇසුරු කළ ෙකෙනකු හැටියටත්, අෙප් ෙගෞරවයට පාත වුණු හිටපු 
ෙජ්යෂ්ඨ ෙද්ශපාලනඥයකු හැටියටත්, එම්.එච්. ෙමොහමඩ් 
මැතිතුමාට කරන ෙගෞරවයක් හැටියට  මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් 
අදහස් ස්වල්පය පකාශ කළා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමා නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමා හැටියට කියා කරන ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඔබතුමා 
නිෙයෝජනය කරන ආසනෙය් හිටපු එම්.එච්. ෙමොහමඩ් 
මැතිතුමාෙග් අභාවය ෙවනුෙවන් වූ අෙප් සංෙව්ගය ඒ පවුෙල් 
සියලු ෙදනා ෙවත පළ කරන්න කියලා ඉල්ලමින් මෙග් වචන 
ස්වල්පය  අවසන් කරනවා. 

 
[අ.භා. 2.18] 
 
ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, කෘතහස්ත, ෙජ්යෂ්ඨ 

ෙද්ශපාලනඥයකු වූ එම්.එච්. ෙමොහමඩ් මැතිතුමාෙග් අභාවය 
පිළිබඳව ෙශෝකය පළ කරන ෙම් අවස්ථාෙව් අෙප් ගරු මැති 
ඇමතිතුමන්ලා කළ කථා අහෙගන හිටියාම මට ෙත්රුණා, ෙම් 
රෙට් ජනතාව තුළත්, ෙම් ගරු සභා ෙව් සිටින මැති ඇමතිතුමන්ලා 
තුළත් එතුමා ෙකෙරහි ෙකොතරම් ෙගෞරවයක් තිෙබනවාද කියා. 
එම්.එච්. ෙමොහමඩ් මැතිතුමා අද්විතීය ෙද්ශපාලනඥෙයක්. ඒ 
වාෙග්ම එතුමා ඉතා ෙහොඳ පුද්ගලෙයක්. මම එෙහම කියන්ෙන් 
කරුණු කිහිපයක් නිසායි.  

එතුමා සිංහල ජනතාව සියයට 80ක් පමණ වාසය කරන 
ෙබොරැල්ල ආසනය ඉතාම වැඩි ඡන්ද සංඛ්යාවලින් ජයගහණය කර 
තිෙබනවා. එතුමා ජාතික සමගිය කියාෙවන්ම ඔප්පු කර ෙපන්වපු 
ෙකෙනක්. අද විෙශේෂ කාර්ය සාධන බලකායවල් පත් කරෙගන 
සංහිඳියාව ගැන කථා කරන අවස්ථාවක, එතුමා මීට අවුරුදු 20කට, 
30කට, 40කට ඉස්සර ෙවලා එය කියාෙවන්ම ඔප්පු කර 
තිෙබනවා.  

එතුමා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු භාර ෙගන විශාල වැඩ 
ෙකොටසක් ඉටු කළා. ඒ වාෙග්ම එතුමා ජාත්යන්තරව සහ ෙද්ශීයව 
ඉතාම පිළිගැනීමකට ලක් වුණු ෙද්ශපාලනඥෙයක්. එතුමා මුස්ලිම් 
ආගමික කටයුතු  භාරව කියා කරන ෙකොට 1982 වර්ෂෙය්දී මුස්ලිම් 
පල්ලි හා වකුෆ් පනත සංෙශෝධනය කරමින්, මුස්ලිම් පූජනීය 
ස්ථාන ආරක්ෂා කිරීමටත්, ඒවාෙය් ෙද්ෙපොළ ආරක්ෂා කිරීමටත් 
නීති - රීති ෙගන එමින් ඉතාම විශාල ෙසේවයක් කළා.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඊළඟට මා ෙපෞද්ගලිකව 
අත් දැකපු කරුණු ෙදකක් කියලා මෙග් කථාව අවසන් කරන්න 
කැමැතියි. ෙමම කථාවට එම්.එච්. ෙමොහමඩ් මැතිතුමා සහ මෙග් 
පක්ෂෙය් හිටපු නායක එම්.එච්.එම්. අෂ්ෙරොෆ් මහත්මයා කියන 
ෙදෙදනාම සම්බන්ධ ෙවනවා. මා කියන පළමුවැනි කාරණය 
ෙම්කයි. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට මතකයි,  එම්.එච්. 
ෙමොහමඩ් මැතිතුමා කථානායකවරයා හැටියට තමන්ට විරුද්ධව 
ෙගන ආ විශ්වාස භංග ෙයෝජනා ෙදකකට මුහුණ දුන් ආකාරය. 
රණසිංහ ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමාට එෙරහිව ෙගන ආ විශ්වාස භංග 
ෙයෝජනාව පතික්ෙෂේප කළාය කියා එතුමාට විරුද්ධව විශ්වාස භංග 
ෙයෝජනාවක් ෙගනාවා. ඒ එකක්.  

අනික් එක තමයි, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ට කථා කරන්න 
ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ කියා 1992දී එතුමාට විරුද්ධව ෙගන ආ විශ්වාස 
භංග ෙයෝජනාව. එම ෙයෝජනා ෙදකම පරාජය කර එතුමා ජය 
ගත්තා. ෙදෝෂාභිෙයෝගය සම්බන්ධ විශ්වාස භංග ෙයෝජනාෙව්දී -

රවුෆ් හකීම් අමාත්යතුමාත් ඒ සම්බන්ධව කථා කළා- මට මතකයි, 
මමත් එදා  ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගැලරිෙය් සිට එම විවාදය බලා 
සිටියා. එම්.එච්.එම්. අෂ්ෙරොෆ් ඇමතිතුමා එතුමාව ඉතාම දැඩි ෙලස 
ආරක්ෂා කරන පතිපත්තියක සිට කථා කරලා එම ෙයෝජනාවට 
විරුද්ධව ඡන්දය දුන්නා. 

එතුමා සම්බන්ධව මා  කියන ෙදවැනි කාරණය ෙමයයි. 
අෂ්ෙරොෆ් අමාත්යතුමා 2000 වර්ෂෙය් මිය යන්න කලින් දවෙසේ -
එදා සිකුරාදා දවසක්- මමත් සමඟ බුලර්ස් පාෙර් තිෙබන පල්ලියට 
ගිහින් ආගමික වතාවත් සිද්ධ කළා. මම එළියට ඇවිල්ලා එතුමා 
එනතුරු ෙපොඩ්ඩක් එහාට ෙවලා හිටියා. එතෙකොට මම දැක්කා, 
අෂ්ෙරොෆ් ඇමතිතුමා කාර් එකක වීදුරුෙවන් ඇතුළට ඔළුව 
දමාෙගන විශාල කාලයක් කථා කර කර ඉන්නවා. මම ටිකක් 
ෙවලා ඒ ෙදස බලාෙගන ඉඳලා එතැනින් ගියා. ඊට පහුෙවනි දා 
අෂ්ෙරොෆ් ඇමතිතුමා ෙහලිෙකොප්ටර් අනතුරකින් මිය ගියා. මට 
පසුව ආරංචි වුණා, එතුමා ඒ කාර් එක ඇතුළට ඔළුව දමාෙගන 
කථා කර තිෙබන්ෙන් හිටපු කථානායක එම්.එච්. ෙමොහමඩ් 
මැතිතුමා සමඟ බව. ඒ ෙමොකද කියනවා නම්, එතුමා මුස්ලිම් 
ෙකොංගසය පටන් ගන්න ෙකොට ඒ ෙදෙදනා අතර ෙද්ශපාලන 
විරසකයක් තිබුණා. අෂ්ෙරොෆ් මැතිතුමා නිසා ෙමොහමඩ් මැතිතුමාට 
යම් සිත් තැවුලක් -සිත රිදීමක්- ඇති වුණා නම් එතුමාෙගන් සමාව 
ඉල්ලුවා කියා තමයි මට පසු කාලෙය් ආරංචි වුෙණ්. ෙම්ෙකන් 
ෙත්ෙරනවා එම්.එච්. ෙමොහමඩ් මැතිතුමා ෙකොයි තරම් ෙගෞරවයට 
පාත වුණු ෙද්ශපාලනඥෙයක්ද කියා. අවසාන වශෙයන්, එතුමා 
බලාෙපොෙරොත්තු වුණු "ෙජන්නතුල් ෆිර්දව්ස්" එතුමාට ලැෙබ්වා!යි 
කියා පාර්ථනා කරමින්, මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
The next speaker is the Hon. Mujibur Rahuman, who 

is also an Hon. Member from the Colombo District. 
 

 
[අ.භා. 2.22]  
 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමා නිෙයෝජනය කරන 

ෙබොරැල්ල ආසනෙය් සිටි, ෙකොළඹ දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කළ, 
ෙම් රෙට් ජාතික නායකෙයක් ෙලස කටයුතු කළ ගරු එම්.එච්. 
ෙමොහමඩ් මැතිතුමාෙග් අභාවය ෙවනුෙවන් ෙශෝකය පළ කරන 
ෙම් අවස්ථාෙව්, ඒ පිළිබඳව වචන ස්වල්පයක් කථා කරන්න 
අවස්ථාවක් ලබාදීම ගැන මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

එතුමා ෙකොළඹ විශ් වවිද්යාලෙයන් අධ්යාපනය හදාරා 
ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂෙය් නාගරික මන්තීවරයකු හැටියට 1945දී 
ෙකොළඹ නගර සභාව නිෙයෝජනය කරමින් ෙද්ශපාලනයට ආවා. 
එෙසේ ෙද්ශපාලනයට පැමිණි එතුමා එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් 
එක්ක සම්බන්ධ ෙවලා ෙකොළඹ නගරාධිපතිවරයා හැටියට පත් 
වුණා. ඊට පසුව 1969 වර්ෂෙය් සිට පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය 
කරමින් අවුරුදු 37ක කාලයක් තුළ පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු 
හැටියටත්, අමාත්යවරයකු හැටියටත්, කථානායකවරයකු 
හැටියටත් එතුමාෙග් ෙද්ශපාලන ඉතිහාසෙය් විශාල ගමනක් ගියා. 
එතුමාෙග් ෙද්ශපාලන දිවිය ගැන අද ෙමතැනදී කථිකෙයෝ 
ෙබොෙහෝ ෙදෙනකු කථා කළා. අපි එතුමාෙගන් ඉෙගන ගත යුතු 
හුඟක් ෙද්වල් තිෙබනවා. 

එතුමාෙග් ෙද්ශපාලන ජීවිතෙය් තිබුණු පධානම, සුවිෙශේෂම 
ලක්ෂණය තමයි එතුමා තුළ තිබුණු නිහතමානී බව. 
ෙද්ශපාලනඥයකු වුණාට, සාමාන්ය පුද්ගලයකු විධියට තමයි 
එතුමා හැම තිසේසේම ජීවත් වුෙණ්. එතුමාෙග් නිවෙසේ ෙදොර පැය 

685 686 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

24 පුරාම මහ ජනතාව ෙවනුෙවන් විවෘත ෙවලා තිබුණා. ඕනෑම 
ෙකෙනකුට ගිහිල්ලා එතුමා  මුණ ගැහිලා කථා කරන්න අවස්ථාව 
තිබුණා. ඒ වාෙග්ම දහවල් කාලෙය් ගියා නම්, එතුමා සමඟ දිවා 
ආහාරය ගන්න ඒ ඕනෑම ෙකෙනකුට අවස්ථාව තිබුණා.  ඒ වාෙග් 
පරිසරයක් තමයි එතුමාෙග් ඒ නිවස තුළ නිර්මාණය ෙවලා 
තිබුෙණ්. ෙද්ශපාලනඥයන් ළඟට කිට්ටු වන්න අමාරු කාලයක, ඒ 
වාෙග් වාතාවරණයක ඒ විධියට කටයුතු කළ එතුමා වාෙග් 
ෙද්ශපාලනඥයන්ෙගන් ඉෙගන ගන්න ෙබොෙහෝ ෙද්වල් අපට 
තිෙබනවා. මා මීට ෙපර කිව්වා වාෙග්ම එතුමා ගත කළ චාම් 
ජීවිතය එතුමා තුළ තිබුණු ඉතා අගනා ලක්ෂණයක්.  

අෙනක් කාරණය තමයි, එතුමාෙග් ෙද්ශපාලන දිවිය තුළ කා 
සමඟවත් ගැටුම් නිර්මාණය කර ගත්ෙත් නැහැ කියන එක. ඒ 
වාෙග්ම එතුමා කිසි ෙකෙනකු සමඟ ෙපෞද්ගලික තරහ-මරහ ඇති 
කර ගත්ෙත් නැහැ. එතුමාෙග් ෙද්ශපාලන ගමන තුළදී විරුද්ධ 
පක්ෂෙය් ෙද්ශපාලනඥයන් එක්කත් සහජීවනෙයන් ගමන් කළා.  

ෙබොරැල්ල වාෙග් ආසනයක ආසන සංවිධායකවරයා හැටියට, 
ඒ ආසනෙය් මන්තීවරයා හැටියට බලෙය් ඉන්න කාලෙය්දී පවා 
කිසි විෙටකත් විරුද්ධ පක්ෂෙය් උදවියට තාඩන පීඩන කරමින්, 
ඔවුන්  මර්දනය කරමින්  එතුමා කටයුතු කෙළේ නැහැ. ඕනෑම 
ෙකෙනකුට අදහස් පකාශ කරන්න, ඕනෑම ෙකෙනකු විෙව්චනය 
කරන්න, පජාතන්තවාදීව ෙද්ශපාලනය කරන්න එතුමාෙග් 
ආසනය තුළ සියලු ෙදනාටම  අවකාශය ලබා දුන්නා.  

ෙකොළඹ නගරෙය් ඉතා පසුගාමී පෙද්ශයක් හැටියට ෙබොරැල්ල 
ආසනය තිබුණු බව අපි දන්නවා. ඒ ආසනය දියුණු කරන්න එතුමා 
විශාල වැඩ ෙකොටසක් කළා. 1977දී තිබුණු ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව යටෙත් එතුමා ලද ජයගහණයත් එක්කම 
එතුමා කරපු සංවර්ධන කියාදාමය  අෙප් කාලෙය්දී කරන්න 
පුළුවන් ෙවයිද කියන එක සම්බන්ධෙයන් අපට ෙලොකු ගැටලුවක් 
තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද ඔබතුමා ඒ පෙද්ශය 
නිෙයෝජනය කරන ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ආසන 
සංවිධායකවරයා; ඒ වාෙග්ම පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයා. ඔබතුමාත් 
ෙබොරැල්ල ආසනෙය් ඉපදුණු ෙකෙනක්. මාත් ෙබොරැල්ල ආසනෙය් 
ඉපදුණු ෙකෙනක්. අපි ෙද ෙගොල්ලන්ෙග්ම ෙගවල් ඉතා  සමීපව 
තිෙබන්ෙන්. එම්.එච්.  ෙමොහමඩ් මැතිතුමා කළ ඒ වැඩ ෙකොටස, ඒ 
විශාල සංවර්ධන කාර්යභාරය අෙප් කාලෙය්දී අපට කරන්න 
පුළුවන්ද කියන කාරණය සම්බන්ධෙයන් ෙලොකු ගැටලුවක් 
තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ඒ පෙද්ශෙය් ජීවත් වුණු ජනතාවෙග් යටිතල 
පහසුකම් දියුණු කරන්න එතුමා විශාල ෙමෙහයක් කළා. එතුමාෙග් 
ආසනය තුළ තිෙබන "වනාතමුල්ල" කියන පෙද්ශයට කවුරුවත් 
යන්ෙන් නැහැයි කියන කාරණය අප කුඩා කාලෙය් අසා 
තිෙබනවා. සවස පෙහන් පස්ෙසේ, හෙයන් පස්ෙසේ මා හිතන 
හැටියට කිසිම වාහනයක් යන්ෙන් නැති පෙද්ශයක් තමයි, 
"වනාතමුල්ල" කියන පෙද්ශය. ඒ කාලෙය් ඒ පෙද්ශෙය් නම 
කිව්වාම හුඟක් අය භයයි. නමුත්, 1977දී ලද ජයගහණයත් එක්කම 
ඒ පෙද්ශෙය් තිබුණු වාතාවරණය සම්පූර්ණෙයන්ම ෙවනස් 
කරන්න එම්.එච්. ෙමොහමඩ් මැතිතුමාට පුළුවන් වුණා. යටිතල 
පහසුකම් සංවර්ධනය කරලා, මහල් නිවාස කම ෙයෝජනා කරලා, 
පාසල් පද්ධතිය දියුණු කරලා, පජාශාලා ඇතුළු සමාජයට අවශ්ය 
කරන සියලු ෙද්වල් සංවර්ධනය කරලා ඒ පෙද්ශෙය් විශාල සමාජ 
පරිවර්තනයක් කරන්න එතුමාට හැකි වුණා.  එතුමා කළ  ඒ 
පරිවර්තනය නිසා අද ඒ පෙද්ශයට ගිහිල්ලා බැලුවාම අපට 
ෙපෙනනවා, අද ඕනෑම ෙකෙනකුට ඇවිල්ලා ඒ පෙද්ශෙය් පදිංචි 
වන්න පුළුවන්, ජීවත් වන්න පුළුවන් පරිසරයක් ෙගොඩ නඟන්න ඒ 
කා ලය තුළදී එතුමාට හැකියාව ලැබුණු  බව. 

විෙශේෂෙයන්ම පාසල් පද්ධතිය ගත්තාම, ෙකොළඹ නගරය තුළ 
තිෙබන මැද ෙකොළඹ ආසනය, ෙබොරැල්ල ආසනය තුළ අලුත් 
පාසල් පද්ධති එතුමාෙග් කාලෙය්දී බිහි වුණා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, තිබුණ පාසල් පද්ධති දියුණු කරන්න එතුමාෙග් කාලය, 
මුදල්, ආණ්ඩුෙවන් ලැෙබන පතිපාදන යනාදී සියලු ෙද්වල් 
ෙයදුවා. එතුමාෙග් කාලය තුළ දියුණු වූ පාසල් කිහිපයක් මට 
කියන්න පුළුවන්. ෙව්ළුවන විද්යාලය, සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. 
කන්නන්ගර විද්යාලය, අෙශෝක විද්යාලය, ශාන්ත මැතිව් විද්යාලය, 
අනුරුද්ධ බාලිකා විද්යාලය, මාලිගාකන්ද මහා විද්යාලය  - අද අපි 
ඒකට මහින්ද විද්යාලය කියනවා- ඒ අතර තිෙබනවා.  ඒ වාෙග්ම  
කයිරියා, ෆාතිමා, දාරුසලාම් වාෙග් මැද ෙකොළඹ ආසනෙය් 
තිෙබන පාසල් ඒ අතර තිෙබනවා. අල් - හිජ්රා විද්යාලයත් එතුමා 
ආරම්භ කළ පාසලක්. සංඝමිත්තා බාලිකාව අද  ෙකොළඹ නගරෙය් 
තිෙබන විශිෂ්ට ඝනෙය් පාථමික කාන්තා පාසලක්. ඒ පාසල දියුණු 
කරන්න එතුමා විශාල දායකත්වයක් දැරුවා. ඒ වාෙග්ම, ෙකොළඹ 
ඩී.එස්. ෙසේනානායක විද්යාලය අද ජාතික තලෙය් තිෙබන අග 
ඝනෙය් පාසලක්. ඒ පාසල ෙගොඩනඟන්නත් විශාල දායකත්වයක් 
ලබා දුන් ෙකනකු හැටියට අපට එතුමා හඳුන්වන්න පුළුවන්.   

එතුමා ජනතාවෙග් පශ්න හඳුනා ෙගන සිටි ෙකෙනක්. එතුමා 
ෙකොළඹ නගරෙය් ඉපදුණු, ෙකොළඹ නගරෙයන් බිහි වුණු 
ෙද්ශපාලනඥෙයක්, ජනතාව  ෙත්රුම් අරෙගන වැඩ කළ 
නායකෙයක් කියලා අපට කියන්න පුළුවන්.  එතුමා කිසි විෙටකත් 
ජනතා විෙරෝධී ෙද්වල් කරන්න ගිෙය් නැහැ. කිසි විෙටකත් 
ජනතාව අපහසුතාවට පත් කරන තීන්දු ගන්න එතුමා ඉදිරිපත් 
වුෙණ් නැහැ. හැම තිස්ෙසේම එතුමා ජනතාවෙග් පැත්ෙත් ඉඳ ෙගන 
තීන්දු අරෙගන ජනතාවට සුබදායී  වන කියා මාර්ගවලට තමයි 
ගමන් කෙළේ.  

අවසාන වශෙයන්, තව එක කාරණයක් මම කියන්න 
කැමැතියි. විෙශේෂෙයන්ම ෙකොළඹ නගරෙය් ෙබොරැල්ල, මැද 
ෙකොළඹ,  උතුරු ෙකොළඹ පෙද්ශවල ජීවත් වන විවිධ ජන ෙකොටස්  
ඉන්නවා. ඒ සියලු ජන ෙකොටස් එතුමාට ආදරය කළා. එතුමා 
මුස්ලිම් ජාතිකෙයකු වුණත් අෙනකුත් සියලු ජන ෙකොටස් එතුමාට 
ආදරය කළා. එතුමා ෙකොළඹ නගරෙය් ජාතික සමගිෙය් 
පතිමූර්තියක් හැටියට තමයි හිටිෙය්. සියලු ජන ෙකොටස්වලට එක 
හා සමානව සලකමින්, සියලු ආගම්වලට එතුමාෙග් උදවු - පදවු 
ලබා ෙදමින් කටයුතු කළා. අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන ජාතික 
සමගිය ඇති කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද, ෙම් සමාජෙය් අෙනකුත් ජන 
ෙකොටස් එක්ක ජීවත් වන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක ඉතා 
ආදර්ශවත්ව ෙපන්වූ නායකයකු හැටියට අපට එතුමා හඳුන්වන්න 
පුළුවන්. ඒක තමයි එතුමාෙග් ෙද්ශපාලන ජීවිතෙය් තිබුණ 
වැදගත්ම ෙද්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, චාම්භාවය එතුමා තුළ 
තිබුණා. ඇමති පදවි ලැබුණත්, තානාන්තර ලැබුණත් ඒවායින් 
ඔළුව උදුම්මා ගන්ෙන් නැතිව, ඒවා  ආභරණයක් කර ගන්ෙන් 
නැතිව ජනතාවෙග් ෙසේවකයකු හැටියට, ජනතා පුතයකු හැටියට  
ජනතාව එක්ක ජීවත් වුණා. මම ජාතික සමගිය ගැන කිව්වා. 
එතුමා නිහතමානීව සියලු ජාතීන් එක්ක එකට ජීවත් වුණා.  එතුමා 
ජාතිවාදිෙයක් කියලා ෙද්ශපාලන වශෙයන් කවුරුවත් එතුමාට 
කිව්ෙව් නැහැ. එතුමාට කවුරුවත් කිසිම ෙචෝදනාවක් කෙළේ නැහැ. 
ෙකොළඹ නගරෙය් සිටින හැම ජාතියකටම අයත් ජන ෙකොටස්  
එතුමාට ආදරය කළා; පැසසුමට ලක් කළා; එතුමා සමඟ 
කිට්ටුෙවන් වැඩ කළා.  

එතුමාෙග් ෙද්ශපාලන ජීවිතෙයන් අපට ඉෙගන ගන්න 
ෙබොෙහෝ ෙද් එතුමා ඉතිරි කර ගිහින් තිෙබනවා. ෙද්ශපාලනඥයකු 
හැටියට එතුමාෙග් ජීවිතය තුළින් අපට ඉෙගන ගන්න හුඟක් 
ෙද්වල් තිෙබනවා;  හුඟක් ෙද්වල් පිළිපදින්න තිෙබනවා.  ඉෙගන 
ෙගන කියාත්මක කරන්න හුඟක් ෙද්වල් එතුමාෙග් ජීවිත කාලය 
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තුළ අපට ලබා දී තිෙබනවා. එතුමාෙග් ජීවිතෙය් අත්දැකීම් හා 
ජීවිතය ෙගොඩ නඟා ගත් හැටි  තරුණ ෙද්ශපාලනඥයන් හැටියට 
අපි ඉෙගන ගන්න ඕනෑ.  

අවසාන වශෙයන්, එම්.එච්. ෙමොහමඩ් මැතිඳුන්ට   
"ෙජන්නතුල් ෆිර්දව්ස්  හිමි ෙව්වා" යි පාර්ථනා කරමින් මෙග් වචන 
ස්වල්පය අවසාන කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.      

 
[பி.ப. 2.32] 

 

ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා ( තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා 
මුසල්ිම් ආගමික කටයුතු  අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம் - தபால், தபால் ேசைவகள் 
மற் ம் ஸ் ம் சமய அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Abdul Haleem - Minister of Post, Postal Services 
and Muslim Affairs) 
ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, ஸ் ம்களின் 

அன் க்குாிய த்த அரசியல்வாதி ம் த்த அைமச்ச மான 
மைறந்த அைமச்சர் எம்.எச். ஹம்மத் அவர்களின் இரங்கல் 
நிகழ்  நைடெப ம் இன்ைறய தினத்தில் எனக்கும் 
உைரயாற் வதற்கு வாய்ப் த் தந்தைமையயிட்  உங்க க்கு 
நன்றி கூ கின்ேறன்.  

மர்ஹூம் எம்.எச். ஹம்மத் அவர்கள் அரசிய ல் 
நீண்டகால அ பவத்ைதக் ெகாண்ட ஒ  நல்ல மனிதர்; தான் 
வாழ்ந்த காலத்தில் பிரமிக்கத்தக்க அ ைமயான பணிகைளச் 
ெசய்  இலங்ைகவாழ் அைனத்  இன மக்களின் நன்மதிப் 
ைப ம் ெபற்ற ஒ  ெபாியார். அவர் எம  நாட் ன் இன 
ஒ ைமப்பாட் க்கு ஓர் உதாரண ஷராகத் திகழ்ந்தவர். 
இலங்ைக அரசிய ம் ஐக்கிய ேதசியக் கட்சியின் வளர்ச்சி 
யி ம் அவ ைடய பங்களிப்  அளப்பாிய . குறிப்பாக 
வன் ைற அரசியைல அங்கீகாிக்காத தைலவர் என்ேற 
அவைரக் கூற ேவண் ம். 

ஸ் ம்க ைடய ச க நலன் ெதாடர்பான விாிந்த 
பார்ைவ ம் ச க ேநாக்கும் கலந்த அவர  பணி அவர  
உடேலா ம் கு தி வ ம் படர்ந்  பரவியி க்கின்ற  
என்  கூற ம். அதனால்தான் இஸ்லாமிய உலக 
நா க டன் ெந க்கமான உற கைளக் ெகாண்  
மாளிகாவத்ைதயில் இஸ்லாமிய நிைலயத்ைத ஸ்தாபி்த் ப் 
பணியாற்றி வந்தார். அவர் ஆற்றிய பணி நிரந்தரமான  
மட் மல்ல, அளப்பாிய மாகும். அந்த இஸ்லாமிய 
நிைலயத்தின் லம் இன் ம் பல ேசைவகள் 
நைடெபற் வ வைத யா ம் அறிவர். ச தி அேரபியாைவத் 
தைலைமயகமாகக் ெகாண்ட உலக "ராபிதத் ல் ஆல ல் 
இஸ்லாமியா" அைமப்ைப உ வாக்கிய ஆரம்ப கர்த்தாக்களில் 
அவ ம் ஒ வர். அந்த அைமப்பின் உதவி டன்தான் 
மாளிகாவத்ைதயில் இஸ்லாமிய நிைலயம் அைமக்கப்பட்ட . 
இதன் லம் அவர் ஸ் ம் ச தாயத்திற்கு ஆற்றிய 
பணியிைன யாரா ம் மறந் விட யா . 

ஸ் ம்க ைடய னித குர்ஆைன தமிழில் ெமாழி 
ெபயர்த்தவர் இந்தியாைவச் ேசர்ந்த அப் ல் ஹமீத் பாகவி 
ரஹ்மத் ல்லா அவர்கள். இ ந்தா ம் அவ க்கு அங்கு 
அதைன அச்சிட்  ெவளியி வதற்கு வசதி இ க்கவில்ைல. 
அவர் இலங்ைக வந்தேபா  இைளஞனாக இ ந்த எம்.எச். 

ஹம்மத் அவர்க ைடய இல்லத்திற்கு வந்தி ந்தார். 
அந்தேநரத்தில் அதைன அச்சிட்  ெவளியி வதற்கான ெமாத்த 
நிதி உதவிைய ம் எம்.எச். ஹம்மத் அவர்க ைடய 
தந்ைதயார் வழங்கியி ந்தார் என்ப  இன் வைர யா க்கும் 
ெதாியா  என்ேற நான் நிைனக்கின்ேறன். 

மர்ஹூம் எம்.எச். ஹம்மத் அவர்கள் அைர 
ற்றாண் க்கு ேமல் மக்களின ம் நாட் ன ம் ேமம் 

பாட் க்காக உைழத்தவராவார். ெதமட்டெகாைடயில் 
அன்ைறய வழக்கறிஞராக ம் ெகா ம்  மாநகர சைபயின் 
உ ப்பினராக ம் விளங்கிய ஹம்மத் ஹனிபாவின் மகனாக 
1921ஆம் ஆண்  ஜூன் மாதம் பிறந்த அவர், ெகா ம்  
ெவஸ்  கல் ாியில் கல்வி கற்றார். அதன்பின் மாளிகா 
வத்ைதயில் தன  அரசியல் பணிகைளத் ெதாடங்கியதாக 
அறியவ கின்ற . இவர் இளம்பராயத்தில் இட சாாி 
இயக்கத்தில் இைணந்  ெசயற்பட்டேபாதி ம் ெசாற்ப 
காலத்திேல ஐக்கிய ேதசியக் கட்சியின் ஊடாக ேநர 
அரசிய ல் பிரேவசித்ததாக ம் எங்க க்கு அறியக் கூ யதாக 
இ க்கின்ற .  

மைறந்த எம்.எச். ஹம்மத் அவர்கள் தன் தந்ைதயின் 
வழிையப் பின்பற்றி 1949ஆம் ஆண் ல் ெகா ம்  மாநகர 
சைபத் ேதர்த ல் ேபாட் யிட்  உ ப்பினராகத் ெதாி  
ெசய்யப்பட்டதன் லம் தன் தலாக அரசிய ல் பிரேவசித் 
தவர். 1960 - 1962 காலப் பகுதியில் ெகா ம்  மாநகர 

தல்வராக இ ந்தார். அந்த வைகயில் ெகா ம்  மாநகர 
சைபயின் தலாவ  ஸ் ம் நகர பிதா என்ற ெப ைம ம் 
அவைரேய சா ம். 1965ஆம் ஆண்  நைடெபற்ற 
பாரா மன்றத் ேதர்த ல் ெபாரைளத் ேதர்தல் ெதாகுதியில் 
ேபாட் யிட்  இட சாாிக் ேகாட்ைடயாக விளங்கிய அந்த 
இடத்ைத அவர் ைகப்பற்றிய டன், ன்னாள் பிரதமர் டட்  
ேசனாநாயக்கவின் அரசாங்கத்தில் ெதாழில் மற் ம் 

டைமப் த் ைற அைமச்சராகப் பதவி வகித்தார். ன்னாள் 
ஜனாதிபதி ேஜ.ஆர். ஜயவர்தனவின் காலத்தில் ேபாக்குவரத்  
அைமச்சராக ம் ன்னாள் ஜனாதிபதி ஆர். பிேரமதாசவின் 
ஆட்சிக்காலத்தில் பாரா மன்றச் சபாநாயகராக ம் 
பதவிகைள அலங்காித்தார். 2001 - 2004ஆம் ஆண் களில் 
பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்களின் ஆட்சிக்காலத்தில் 
ேமற்குப் பிராந்திய அபிவி த்தி அைமச்சராக ம் 2007 - 
2010ஆம் ஆண் களில் ன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த 
ராஜபக்ஷவின் ஆட்சிக்காலத்தில் பாரா மன்ற விவகார 
அைமச்சராக ம் பதவி வகித்தார்.   

இலங்ைக அரசியல் ேபாக்கின் தன்ைமக்ேகற்ப ஒவ்ெவா  
காலகட்டத்தி ம் அவ ைடய அரசியல் ன்ென ப் க்கள் 
அவர  ாியமிக்க பணிகளின் பிரதிப ப்பாகேவ இ ந்  
வந் ள்ளன. அேதேபான்  ஒவ்ெவா  காலகட்டத்தி ம் 
எதிர்நீச்சல் ேபாட்  நாட் க்காக ம் மக்க க்காக ம் தன் 
ச கத்தின் நலன்க க்காக ம் தன் ேதாள்களில் பாரங்கைளச் 
சுமந் ெகாண்  அைமதியான ைறயில் கைரேயறியவர் 
அல்ஹாஜ் எம்.எச்.ெமாஹமட் அவர்கள். அவர் ெதாழில் 
அைமச்சராக இ க்கும்ேபா  ெதாழிலாளர்களின் 
ேமம்பாட் க்காகக் க ைமயாக உைழத்தவர். இத்தைகய 
சாித்திர சாதைனயாளர்கள் ஒ நா ம் மண்  மைறந்  
ேபாகாமல் காலம் ரா ம் வாழ்ந் ெகாண்ேட இ ப்பார்கள். 
இத்தைகய ஆற்றல் வாய்ந்த மைறந்த ெகளரவ எம்.எச். 
ெமாஹமட் அவர்கைள நிைன கூர்ந்  ேபசுவதற்கு வாய்ப் க் 
கிைடத்தைதயிட்  நான் மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன்.  

வாழ்க்ைகத் ைணவியாக ர் நசீமாைவக் ைகப்பி த் க் 
ெகாண்ட அவ க்கு ஹுைஸன் ெமாஹமட், ஷாஹுல் ஹமீட் 
ஆகிய ெசல்வப் தல்வர்கள் உள்ளனர்.  தம  தந்ைதயாைரப் 
ேபான்  இவர்க க்கு அரசிய ல் நாட்டம் இ ந்தேபா ம் 
தற்ேபா  அரசிய ந்  தற்கா கமாகச் சிறி  
விலகியி ப்பதாகேவ நான் க கின்ேறன். ஆகேவ, 

689 690 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

கட்டாயமாக இவர்கள் இ வ ம் மீண் ம் அரசிய ல்  
பங்ேகற் த் தம  தந்ைதயாாின் வழியில் நாட் க்குச் ேசைவ 
ெசய்ய ன்வரேவண் ெமன்  விநயமாக அவர்களிடம் நான் 
ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

ெகளரவ அைமச்சர் மர்ஹூம் எம்.எச். ெமாஹமட் அவர்கள் 
ஆற்றிய ேசைவகைளப் பற்றி இன்  நாங்கள் சிலாகித் ப் 
ேபசக்கூ ய பல விடயங்கள் இ க்கின்றன. உலகப் 
ெபா மைறயான அல்குர்ஆன் அ ளப்பட்  1400 ஆண் கள் 
நிைறைவயிட்  அ  ஒ  ேதசிய விழாவாக 
ெவகுவிமர்ைசயாக ம் அழகாக ம் ெகாண்டாடப்பட்டைத 
நாங்கள் இன் ம் மறக்க யா . இன்  நான் அைமச்சராகக் 
கடைமயாற் ம் இந்த ஸ் ம் விவகார அைமச்சும் அன்ைறய 
ஜனாதிபதி ேஜ.ஆர். ஜயவர்தன அவர்க டன்  அன்ைறய 
அைமச்சரான எம்.எச். ெமாஹமட் அவர்கள் கலந் ைரயா ப் 
ெபற் க்ெகாண்ட தான். ஸ் ம்க க்ெகனத் தனியான 
ெதா  ஸ் ம் சமய பண்பாட்ட வல்கள் அைமச்ைச, 
திைணக்களத்ைத உ வாக்கிய அந்த வரலாற் ப் 
ெப ைமகூட அவைரேய சா ம். அண்ைமயில் நாங்கள் அந்தத் 
திைணக்களத்திற்கான ஒ   கட் டத்ைதத் திறந் ைவத்ேதாம். 
அந்தக் கட் டம் அைமவதற்கான இடத்ைதப் ெபற் க் 
ெகா ப்பதற்கும் அன்னார் ெப ம் பங்களிப்  வழங்கியதாகேவ 
தகவல்கள் கிைடக்கின்றன.  

இன்  மர்ஹூம் எம்.எச். ெமாஹமட் அவர்கைள 
இஸ்லாமிய பாிணாமத் டன்தான் ேநாக்க ேவண்  
யி க்கின்ற . மர்ஹூம்களான ாி.பி. ஜாயா, எம்.சீ.எம். கலீல், 
ேசர் ரா க் பாீத், கலாநிதி பதி தீன் மஹ் த், என் ைடய 
மாமனா ம் ன்னாள் அைமச்ச மான ெகளரவ ஏ.சீ.எஸ். 
ஹமீட் இவர்களின் பின்னணியில் அவாிட ம் ெபா வாக 
ச க ஆ ைம, இலக்கு, அைடயாளம் என்பவற்ைறக்   
காணக்கூ யதாக இ க்கிற . என் ைடய மாமனார் 
ஏ.சீ.எஸ். ஹமீ டன் எம்.எச். ெமாஹமட் அவர்க க்கு  
அன்னிேயான்னியமான உற  - ெந ங்கிய பழக்கம் 
இ ந் வந்த . நான் இளம் பராயத்தில் என் ைடய 
மாமனாாின் பிரத்திேயகச் ெசயலாளராகக் கடைமயாற்றிய 
ேபா  சிற்சில சந்தர்ப்பங்களில் அன்னா டன்  பழகக்கூ ய 
சந்தர்ப்பங்கள் எனக்குக் கிைடத்தன.   

வரலா  பைடத்த ெபாரைளத் ேதர்தல் ெதாகுதிைய இன 
நல் ணக்கத்திற்கு அைடயாளமாகக் காட் , அவர் 
வழிநடத்திய, ன்ென த்த யற்சிகள் பல விதந்  
பாராட்டக்கூ யன. இ ந்தா ம், நான் அவற்ைறப்பற்றி 
விாிவாகக் கூற வி ம்பவில்ைல. அதைன ஒத்த தன்ைம கண்  
மாவட்டத்தில் என் ைடய ஹாிஸ்பத் வ ேதர்தல் ெதாகுதிக்கு 
உண்  என்பைத இந்தத் த ணத்தில் நான் கூற 
வி ம் கின்ேறன். விேசடமாக ெப ம்பான்ைமச் ச கம் 
அதிகமாக வா ெமா  பிரேதசமாக இன் ம் ஹாிஸ்பத் வ 
ேதர்தல் ெதாகுதி  இ க்கின்ற . அ ேபால் ெப ம்பான்ைமச் 
ச கம் அதிகமாக இ க்கின்ற ெபாரைளத் ெதாகுதியி ம்  
அேநகமான காலங்களில் அதைனப் பிரதிநிதித் வப்ப த் ம் 
பாக்கியத்ைத - வாய்ப்ைப மைறந்த ன்னாள் அைமச்சர் 
அவர்கள் ெபற்றி ந்தார்.  

இளம் வயதி ந்ேத அரசிய ல் ஈ பாட்ைட வளர்த் க் 
ெகாண்ட எம்.எச். ெமாஹமட் அவர்கள் மைறந்த மாெப ம் 
அரசியல் கட்சித் தைலவர்க ட ம் ெவளிநா  களி ள்ள 
உலக இஸ்லாமியப்  பிர கர்க ட ம் மிக ெந க்கமான 
ெதாடர் கைளக் ெகாண் ந்தார் என அறிய கிற . இவர் 
அைமதியான ேபாக்கு, பிறர் நலன் ேப வதில் அதீத 
அக்கைற மற் ம் மனித ேநயத் க்கு உாித்தான அலாதியான 
குணாம்சங்கைளக் ெகாண்ட ஒ  நல்ல மனிதர். இவர், தான் 
வகித்த அைமச்சுப் ெபா ப் க்களின் ஊடாக நீண்டகால 
அரசியல் வாழ்வில் பல சாதைனகைளப் ாிந்தவர். இைவ 

ஸ் ம்கைள மட் ம் க த்திற் ெகாண்டைவயல்ல. நாட் ன் 
அைனத்  இன மக்கைள ம் ெசன்றைடந்த ேசைவகள் பல 
இ க்கின்றன. ஆரவாரமின்றி நாட் க்கும் மக்க க்கும் தன  
காத்திரமான பங்களிப்ைபச் ெசய்த மர்ஹூம் எம்.எச். 
ெமாஹமட் அவர்கைள நிைன கூ வ  வரேவற்கத்தக்க 
அம்சமாகும். அவ ைடய இழப்  எம்ைமப் ெபா த்தவைரயில் 
ஈ ெசய்ய யாத ெதான்றாகும். அவைரப் ேபான்  நாம் 
எல்ேலா ம் ேநர்த்தி மிக்க, வன் ைறயற்ற அரசியல் 
கலாசாரெமான்ைற உ வாக்கு வதற்கு யற்சி ெசய்ேவாமாக! 
அன்னா க்கு 'ெஜன்னத் ல் பிர்ெதளஸ்' கிைடக்க 
ேவண் ெமன்  அல்லாஹ்ைவ பிரார்த்தித் , 
விைடெப கின்ேறன். நன்றி.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටපු කථානායක සහ හිටපු පාර්ලි ෙම්න්තු 

මන්තී අභාවපාප්ත ගරු එම්.එච්. ෙමොහමඩ් මහතාෙග් අභාවය 
පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සියලුම පාර්ශ්වයන් කරන ලද ෙශෝක 
පකාශ ෙයෝජනාව අනුමත කරමින් ගරු කථානායකතුමාද, මමද ඒ 
සමඟ එකතු වීමට කැමැත්ෙතමි. අද දින රැස්වීමට අදාළ නිල 
වාර්තාෙව් පිටපතක් ෙශෝකයට පත් පවුෙල් අය ෙවත යවන ෙමන් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්වරයාට මම නිෙයෝග කරමි.  

 

 
කල්තැබීම 

ஒத்திைவப்  
ADJOURNMENT 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් 

තැබිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 2.45ට,   2017 ෙපබරවාරි 
07වන  අඟහරුවාදා  අ. භා. 1.00වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

அதன்ப  பி.ப. 2.45 மணிக்கு பாரா மன்றம், 2017 ெபப் வாி 07, 
ெசவ்வாய்க்கிழைம பி.ப. 1.00 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

Parliament Adjourned accordingly at 2.45 p.m. until 1.00 p.m. on 
Tuesday, 07th February, 2017. 
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_________ 
 

අ.භා. 1.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   
කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 

பாரா மன்றம் பி.ப. 1.00 மணிக்குக் கூ ய .  
சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய] தைலைம 

வகித்தார்கள். 
The Parliament met at 1.00 p.m. 

MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair. 

 
නිෙව්දන 

அறிவிப் க்கள் 
ANNOUNCEMENTS 

 
I 

 
පාර්ලිෙම්න්තු විවාද සජීවී විකාශනය  

பாரா மன்ற நடவ க்ைககளின் ேநர  ஒளிபரப்  
LIVE TELECAST OF PARLIAMENTARY PROCEEDINGS 

                 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීවරුනි, දීර්ඝ කාලයක් පුරාවට ජනතා 

අවශ්යතාවක්ව පැවති පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු සහ විවාද සජීවී 
ෙලස විකාශනය කිරීම 2016 ෙනොවැම්බර් මස 21වන දින සිට අය 
- වැය කාල සීමාව තුළදී ආරම්භ කළ බවත්, ඒ වන විට 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු සභා ගර්භෙය්දී සිදුවන ආකාරයටම 
පමණක් නැරඹීමට හැකියාව තිබුණු බවත් ඔබට මතක් කර දීමට 
කැමැත්ෙතමි. 

පාර්ලිෙම්න්තු සභා ගර්භෙයහි High-Definition TV 
තාක්ෂණය ඔස්ෙසේ නව අංෙගෝපාංග හඳුන්වා දීෙම් පතිඵලයක් 
වශෙයන් තවත් සාර්ථක පියවරක් ඉදිරියට තබමින් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්වීම් පැවැත්ෙවන මුළු කාලය තුළදීම PEO 
TV 91 වැනි චැනලය ඔස්ෙසේ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සියලුම කටයුතු 
සහ වාද විවාද අද සිට කැමැති භාෂා ධාරාවකින්, උදාහරණයක් 
ෙලස සභා ගර්භෙය් කිසියම් මන්තීවරෙයක් සිංහල භාෂාෙවන් 
කථා කරන අවස්ථාෙව්දීම තමන්ෙග් රුචිකත්වය අනුව එම 
කථාවම දමිළ සහ ඉංගීසි භාෂා ධාරා ඔස්ෙසේ ශවණය කරමින් 
නැරඹීමට හැකියාව තිෙබන බව මම ෙම් ගරු සභාවට ඉතාමත් 
සතුටින් දැනුම් දීමට කැමැත්ෙතමි. 

ෙමම අලුත් පවණතාවන් තුළ මහජන නිෙයෝජිතයන් ෙලස 
අපෙග් ජනතා කාර්ය භාරය ආදර්ශවත් ෙලස ඉටු කිරීමට සිතට 
ගනිමින් එකිෙනකාට අපහාස කර ගැනීම්, චරිත ඝාතන සිදු කිරීම් 
වැනි ෙද්වල්වලට ඉඩ ෙනොතබමින් මුළු මහත් සමාජයටම 
ආදර්ශවත් පාර්ලිෙම්න්තුවක් බව විදහා ෙපන්වීමට කටයුතු කරන 
ෙමන් සියලුම ගරු මන්තීවරුන්ෙගන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි. 

තවද, පාර්ලිෙම්න්තු පශ්න අසන මන්තීවරුන් ෙමන්ම 
පශ්නවලට පිළිතුරු ෙදන අමාත්යවරුන්ද සභා ගර්භයට නියමිත 
ෙවලාවට පැමිණ කටයුතු කිරීමත් ෙමම තත්ත්වයන් තුළ 
අත්යවශ්ය සාධක බව කරුණාෙවන් මතක් කරන්නට කැමැතියි. 
මහජන නිෙයෝජිතයන් ෙලස අෙප් කටයුතු නිසියාකාරව ඉටු 
කිරීමට අෙපොෙහොසත් වුවෙහොත් අප රෙට් මහජනතාව 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙකෙරහි තබා ඇති විශ්වාසය හා ෙගෞරවය බිඳ 
වැටීමට ඉඩ ඇති බවද ඔබතුමන්ලාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරවනු 
කැමැත්ෙතමි.  

 
II 

 
වරපසාද: නිල ෙෆේස්බුක් ගිණුම ආකමණය 
சிறப் ாிைம: உத்திேயாக ர்வ க ல் 

ஊ தல் 
PRIVILEGE: HACKING OF OFFICIAL FACEBOOK ACCOUNT 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු ෙක්. කාදර් මස්තාන් මහතා 

තමන්ෙග් වරපසාද කඩ වී ඇති බවට 2016 ෙදසැම්බර් මස 09 
වැනි දින පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී මතු කරන ලද කරුණු සම්බන්ධෙයන් 
වරපසාද පිළිබඳ කාරක සභාවට ෙයොමු කිරීම සඳහා ෙයෝජනාවක් 
ඉදිරිපත් කළ හැකි ය. 
 

III 
 

වරපසාද: නිවස සහ ඉඩම ෙපොලීසිෙයන් ෙසෝදිසි 
කිරීම 

சிறப் ாிைம: காணி ம் ம் ெபா சாரால் 
ேசாதைனயிடப்பட்டைம 

PRIVILEGE:  SEARCH OF HOUSE AND LAND BY POLICE 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා තමන්ෙග් 

වරපසාද කඩ වී ඇති බවට 2016 ඔක්ෙතෝබර් මස 26 වැනි දින 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී මතු කරන ලද කරුණු සම්බන්ධෙයන් වරපසාද 
පිළිබඳ කාරක සභාවට ෙයොමු කිරීම සඳහා ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් 
කළ හැකි ය. 
 

IV 
 

ෙයෝජිත  සථ්ාවර නිෙයෝග ෙකටුම්පත පිළිබඳ  
විෙශේෂ රැසව්ීම 

 உத்ேதச வைர  நிைலயியற் கட்டைளகள் பற்றிய 
விேசட கூட்டம் 

SPECIAL MEETING ON PROPOSED DRAFT STANDING 
ORDERS   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීවරුනී, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝග අවසන් 

ෙකටුම්පත සාකච්ඡා කිරීම පිණිස 2017 ජනවාරි මස 26 වැනි 
බහස්පතින්දා අපර භාග 3.30ට පාර්ලිෙම්න්තු සංකීර්ණෙය් කාරක 
සභා කාමර අංක 01හිදී පවත්වන ලද විෙශේෂ රැස්වීමට ඉතාමත් 

693 694  



පාර්ලිෙම්න්තුව 

උනන්දුෙවන් හා උෙද්යෝගෙයන් සහභාගි වූ ගරු පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන්ට මාෙග් ස්තූතිය පිරිනමන අතරම ස්ථාවර 
නිෙයෝගවල ඉතිරි වගන්ති තවදුරටත් සාකච්ඡා කිරීම පිණිස 2017 
ෙපබරවාරි මස 08 වැනි බදාදා පූර්ව භාග 9.30ට පාර්ලිෙම්න්තු 
සංකීර්ණෙය් කාරක සභා කාමර අංක 01හිදී මීළඟ රැස්වීම 
පැවැත්වීමට සියලු කටයුතු සූදානම් කර ඇති බැවින් ඊට පැමිණ 
සහභාගිවන ෙමන් සියලුම ගරු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ට 
කාරුණිකව ෙමයින් දන්වනු කැමැත්ෙතමි.  

 
V 

 

පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභා රැසව්ීම 
பாரா மன்ற அ வல்கள் பற்றிய கு க் கூட்டம் 

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාෙව් රැස්වීමක් 2017  

ෙපබරවාරි මස 07 වැනි අඟහරුවාදා එනම් අදදින අපර භාග 3.00ට 
මාෙග් නිල කාමරෙය්දී පැවැත්වීමට නියමිත බැවින් ඊට පැමිණ  
සහභාගී  වන  ෙලස ගරු සභික මන්තී සියලු ෙදනාෙගන්ම 
කාරුණිකව  ඉල්ලා සිටින බව ෙමම සභාවට ෙමයින් දැනුම් දීමට 
කැමැත්ෙතමි. 

 
ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் அரசாங்கக் 
கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි,අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා 

ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා  ෙවනුෙවන් මම 2012, 2013 සහ 
2014 වර්ෂ සඳහා පරිපාලන අභියාචන විනිශ්චය අධිකාරිෙය් 
වාර්ෂික වාර්තා  ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම වාර්තා අභ්යන්තර පරිපාලනය හා රාජ්ය 
කළමනාකරණය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත 
ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.  

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා (තිරසර සංවර්ධන 
හා වනජීවි අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா - வ வாதார 
அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  
Sustainable Development and Wildlife) 
ගරු කථානායකතුමනි, 2015 වර්ෂය සඳහා ජාතික උද්භිද 

උද්යාන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්  වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම වාර්තාව තිරසර සංවර්ධනය හා පරිසර සහ ස්වාභාවික 
සම්පත් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු 
යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.    

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, විද්යා, තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2014 වර්ෂය සඳහා ජාතික 
පර්ෙය්ෂණ සභාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

 
ෙමම වාර්තාව අධ්යාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය 

පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම 
ෙයෝජනා කරමි.  

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය 

අමාත්යතුමා  ෙවනුෙවන් මම 2006 අංක 27 දරන ජාතික දුම්ෙකොළ 
හා මද්යසාර අධිකාරිය පනෙත් 33 වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු 30 
වගන්තිය යටෙත් නියමිත ආකාරෙය් දුම්ෙකොළ නිෂ්පාදන සෑදීම 
ෙහෝ අෙළවිය තහනම් කිරීම සම්බන්ධෙයන් ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා 
ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2016  
සැප්තැම්බර් 01 දිනැති අංක 1982/33 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් 
පතෙය් සහ 2016 ෙදසැම්බර් 15 දිනැති අංක 1997/22 දරන 
සංෙශෝධිත අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නිෙයෝග 
ඉදිරිපත් කරමි.  

 

ෙමම නිෙයෝග ෙසෞඛ්ය සහ මානව සුභසාධනය, සමාජ 
සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු 
කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.    

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අධිකරණ අමාත්ය සහ බුද්ධ ශාසන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2013 අංක 2 දරන අපරාධ නඩු 
විධාන සංගහය (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනෙත් 7(2) වගන්තිය යටෙත් 
එම පනෙත් කාල සීමාව සම්බන්ධෙයන් අධිකරණ අමාත්යවරයා 
විසින් සාදන ලදුව, 2017 ජනවාරි 18 දිනැති අංක 2002/28 දරන 
අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නියමය ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම නියමය ෛනතික කටයුතු (දූෂණ විෙරෝධී) සහ මාධ්ය 
පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම 
ෙයෝජනා කරමි.    

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
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ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි. 
(1) මහව, දුම්රිය නිවාස මාවත, අංක 141 දරන සථ්ානෙයහි 

පදිංචි ආර්.අයි.බී. ෙසේමසිංහ බණ්ඩා මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; සහ 

(2) වීරෙපොකුණ, ෙකොරකහෙපොකුණ යන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
ආර්.ෙජ්.එම්. විෙජ්රත්න මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා - පැමිණ නැත. 
 

ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා (පුනරුත්ථාපන හා 
නැවත පදිංචි කිරීම රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ் - 

னர்வாழ்வளிப்  மற் ம் மீள்கு ேயற்ற இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hizbullah - State Minister of 
Rehabilitation and Resettlement)  
Sir, I present a petition from Mr. M. A. Ajith Cooray 

of  District Forest Office, Batticaloa.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා - පැමිණ නැත. 
 
ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ.பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C.B. Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම මහරගම, පමුණුව, ෙපොල්වත්ත 

පාර, අංක 172 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි අයි.පී.ආර්.එස්. ගුණරත්න 
මහතාෙගන් ලැබුණු  ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි. 

 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர) 
(The Hon. Edward Gunasekara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් තුන 

පිළිගන්වමි. 

(1) ආඬිඅම්බලම, ජා ඇල වත්ත, අංක 181/3 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි ඒ.ඒ.එස.් ආරියප්ෙපරුම මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(2) උඩුගම්ෙපොල, ෙකොරෙස, ෙකරෙස වත්ත, අංක 08 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ඩී.පී. කමනි ජයෙසේන මහත්මියෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(3) ගම්පහ, ෙපතියාෙගොඩ, ඇහැලගහෙහේන, අංක 448 එන් 6 
දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි පී.සී.එස.් වීරසූරිය මහත්මියෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු ඒ. ඒ. විෙජ්තුංග මහතා 
(மாண் மிகு ஏ.ஏ. விேஜ ங்க) 
(The Hon. A. A. Wijethunga) 
ගරු කථානායකතුමනි, රත්නපුර, බඩු ගබඩාව පාර, අංක 110 

දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි එච්.බී.ජී. රණධීර මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි 
(மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர்) 
(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙදහිවල, හිල් හවුස් උද්යානය, අංක 

245/2 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ඩබ්ලිව්.ඩී.සී.පී. විෙජ්ගුණවර්ධන 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 

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

Petitions. 

 
පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
ජනාධිපතිතුමාෙග් ෙපෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලය:  

විසත්ර  
சனாதிபதியின  பிரத்திேயக பணியாட்ெதாகுதி: 

விபரம் 
PERSONAL STAFF OF THE PRESIDENT: DETAILS  

464/’16 
1. ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 

(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (5) : 

(අ)  (i) 2016 ජනවාරි 01 දිනට ජනාධිපතිතුමා විසින් සිය 
කාර්ය මණ්ඩලයට පත්කර ඇති සියලුම 
උපෙද්ශකවරුන්, ෙල්කම්වරුන්, සම්බන්ධීකරණ 
නිලධාරින්, ෙපෞද්ගලික සහකාරවරුන් සහ 
ෙවනත් එවැනි නිලධාරින් සංඛ්යාව, ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් කවෙර්ද;  

 (ii) ඉහත (i) අනුව මුළු නිලධාරින් සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉහත (i)හි නිලධාරින්ෙග් නම් සහ එක් එක් 
නිලධාරියාට ලබා දී ඇති වැටුප්, දීමනා, කාර්ය 
මණ්ඩල සහ ෙවනත් පහසුකම් ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iv) ඉහත (i)හි නිලධාරින්ෙග් අධ්යාපනික සහ 
වෘත්තිය සුදුසුකම් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) (i) 2016 சனவாி 01 திகதியில் உள்ளவா  
சனாதிபதியினால் அவர  பணியாட் 
ெதாகுதிக்கு நியமிக்கப்பட் ள்ள சகல 
ஆேலாசகர்கள், ெசயலாளர்கள், ஒ ங்கிைணப்  
உத்திேயாகத்தர்கள், பிரத்திேயக உதவியாளர் 
கள் மற் ம் ேவ  இவ்வாறான 
உத்திேயாகத்தர்களின் எண்ணிக்ைக தனித் 
தனிேய எவ்வளெவன்பைத ம்; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (ii) ேமற்ப  (i )இற்கு அைமவாக ெமாத்த 
உத்திேயாகத்தர்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள 
ெவன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  (i)இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள உத்திேயா 
கத்தர்களின் ெபயர்கள் மற் ம் ஒவ்ெவா  
உத்திேயாகத்த க்கும் வழங்கப்ப ம் சம்பளம், 
ெகா ப்பன கள், பணியாட்ெடாகுதி மற் ம் 
ஏைனய வசதிகள் தனித்தனிேய யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  (i)இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள உத்திேயா 
கத்தர்களின் கல்வி மற் ம் ெதாழில்சார் 
தைகைமகள் தனித்தனிேய யாைவ என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs: 

(a) Will he state - 

 (i) separately, the number of Advisers, 
Secretaries, Coordinating Officers, Personal 
Assistants and such other officers who have 
been appointed by the President to his staff 
as at 01st January, 2016;  

 (ii) the total number of officers as per (i) above;    

 (iii) separately, the names of the officers 
mentioned in (i) above and the salary, 
allowances, the staff and other facilities that 
have been provided to each of those 
officers; and 

 (iv) separately, the educational and professional 
qualifications of each of the officers 
mentioned in (i) above?     

(b) If not, why? 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා (ජාතික පතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටයුතු රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா - ேதசிய ெகாள்ைககள் 
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික හා ආර්ථික 

කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) (i)   උපෙද්ශකවරුන් - 04 

  ෙල්කම්වරුන් 

1. ෙපෞද්ගලික ෙල්කම් - නැත. 

2. සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම්වරුන් - 06 

  සම්බන්ධීකරණ නිලධාරින්  -  නැත. 

  ෙපෞද්ගලික   සහකාරවරුන් -  නැත. 

  ෙවනත් නිලධාරින්             -   02 

 (ii) 12 කි. 

 (iii) ඇමුණුම 01හි සඳහන් කර ඇත.  

 (iv)  ඇමුණුම 02හි සඳහන් කර ඇත.  

 ඇමුණුම්  සභාගත* කරමි. 

(ආ) පැන ෙනොනඟී.  
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ෙමතුමා සඳහන් කළ ආකාරයට "උපෙද්ශකවරුන් සහ 
සම්බන්ධීකරණ නිලධාරින් කිසිෙවක් නැත. ජනාධිපතිතුමා 
උපෙද්ශකවරුන් ෙලස පත් කර ඇත්ෙත් 4 ෙදෙනකු පමණි." 
නමුත් අපි මාධ්යවල දකිනවා, හැම දිස්තික්කයකටම 
සම්බන්ධීකරණ නිලධාරින්, ව්යාපෘති නිලධාරින් පත් කරන බව. 
නම් වශෙයන් කියන්න පුළුවන්. පසු ගිය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉඳලා 
පරාජය වුණු මැතිඇමතිවරු ගණනාවක්, පළාත් සභා මන්තීවරුන් 
ගණනාවක් ඒ ආකාරෙයන් පත් කරලා ඉන්නවා. එතෙකොට ෙම්වා 
නිකම්ම නිකම් මාධ්ය ඇස් බැන්දුම් පමණක්ද? ඒ පත්වීම් ඇත්තට 
කරලා නැද්ද? 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා දන්ෙන් නැහැ, එතුමා සඳහන් 

කරන්ෙන් කුමන මාධ්යවල පළ වුණු කාරණා ගැනද කියලා. 
නමුත්, මට නිල වශෙයන් ලැබුණු පිළිතුර තමයි ඉදිරිපත් කෙළේ. 
ෙමතුමාට වැරදිලාද දන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, හිටපු ජනාධිපති 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට නම් උපෙද්ශකවරු සහ අෙනකුත් 
කාර්ය මණ්ඩලෙය් අය 196ෙදෙනකු සිටියා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැන් අහන්න ෙවනත් පශ්න තිෙබන නිසා අතීතයට යන්ෙන් 

නැතිව, ෙම් පශ්නයට අදාළව අතුරු පශ්න අහන්න. ඊළඟ අතුරු 
පශ්නය අහනවාද?  

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා හැමදාම ෙදන්ෙන් " 'ෙකොෙහද, 

යන්ෙන්?' ඇහුවාම,'මල්ෙල් ෙපොල්' " කියලා උත්තර ෙදනවා 
වාෙග් උත්තරයි. ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, මා ඔබතුමාට නම් 
වශෙයන් කියන්නම්.  ශාන්ත බණ්ඩාර හිටපු මන්තීතුමාෙග් නම 
තිෙබනවා, පළාත් සභාෙව් ඉන්න නිශාන්ත වර්ණසිංහ 
මන්තීතුමාෙග් නම තිෙබනවා. ඒ නම් ඔය ලැයිස්තුෙව් තිබුෙණ් 
නැහැෙන්. ඒ අයට ජනාධිපතිතුමා අතිනුයි පත්වීම් දුන්ෙන්. ගරු 
කථානායකතුමනි, ෙම් පිළිතුර  අසම්පූර්ණයි. සත්ය ෙතොරතුරු 
යටපත් කරලායි තිෙබන්ෙන්. ඉදිරිෙය්දී ඒ අදාළ ලැයිස්තුව මම 
සභාගත කරනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් ලැයිස්තුව සකස් කරන්න වසරක් 
ගත වී තිෙබන නිසා මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නෙයන් අහනවා, ෙම් 
ලැයිස්තුව සකස් කිරීමට ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලෙය් අට සමත් 
කිසිෙවකු සිටිෙය් නැද්ද කියා. 

699 700 

[ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ කරුණ එතුමා ෙවනත් පශ්නයක් 

හැටියට ඇහුෙවොත් අපට පිළිතුරු ෙදන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා, අට 
සමත් අය කවුද  කියලා.  ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් ඉන්නවා ෙන් අට 
සමත් නැති පුද්ගලයන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙවනත් පශ්නයක් අහන්න, ගරු 

මන්තීතුමනි. සහතික ෙගෙනන්න, අරවා ෙම්වා වැඩක් නැහැ ෙන්. 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට අහන්න අතුරු පශ්න නැහැ, එතුමා 

දීපු පිළිතුර අවිධිමත් නිසා; සම්පූර්ණ නැති නිසා. [බාධා කිරීමක්]
මා සභාගත* කරනවා, එතුමාෙග් ඡායා රූපය සහිතව-  [බාධා 
කිරීමක්] එෙහනම් ෙම්ෙකන් කරලා තිෙබන්ෙන් ෙබොරු රඟපෑමක් 
ද? එෙහනම් ජනාධිපතිතුමා මාධ්ය ඉදිරිෙය්- [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එතුමාට පිළිතුරක් ෙදන්නම්. 

මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා රුපියල් නවෙකෝටි 
විසිපන්ලක්ෂ හැටතුන්දහස් නවසිය අනූඅටක් වියදම් කරලා 
තිෙබනවා, එතුමාෙග් ආණ්ඩුෙව් හිටපු උපෙද්ශකවරුන්ටයි, 
එතුමාෙග් කාර්ය මණ්ඩලයටයි.  දැන්  ඒ ෙවනුෙවන් වැය 
ෙවන්ෙන්, රුපියල්  දහනවලක්ෂ හැටඅටදහස් අනූහතරයි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. දැන් අපි ඊළඟ පශ්නයට යමු.  

 
ෙසෝයා ෙබෝංචි නිෂප්ාදනය: විසත්ර 
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2. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2): 
(අ) (i) වර්ෂ 2015 වන විට ශී ලංකාෙව් ෙසෝයා ෙබෝංචි 

වගා කරනු ලැබූ භූමි ප මාණය ෙකොපමණද;    
 (ii) 2010 සිට 2015 දක්වා කාලය තුළ ෙසෝයා ෙබෝංචි 

නිෂ්පාදනය, වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කිෙලෝග ෑම් ෙකොපමණද; 

 (iii) රජය විසින් ෙගොවීන්ෙගන් සෘජුවම ෙසෝයා ෙබෝංචි 
මිලදී ගන්ෙන්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, පසු ගිය වසර පහ තුළ රජය විසින් මිලදී 
ගත් ෙසෝයා ෙබෝංචි ප මාණය, වර්ෂය අනුව ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) (i) ෙසෝයා ෙබෝංචි නිෂ්පාදනය ඉහළ නැංවීමට රජය 
පියවර ගන්ෙන්ද; 

  (ii) එෙසේ නම්, එම පියවර කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) (i )  2015ஆம் ஆண்டளவில் இலங்ைகயில் ேசாயா 

அவைர பயிர்ெசய்யப்பட்ட நிலப்பரப்  
எவ்வள ; 

 (ii) 2010 ெதாடக்கம் 2015 வைரயான ஐந்  வ ட 
காலப்பகுதியில் ேசாயா அவைர உற்பத்தி 
ஆண் வாாியாக ெவவ்ேவறாக எத்தைன 
கிேலாகிறாம்; 

 (iii )  அரசாங்கம் விவசாயிகளிடமி ந்  ேநர யாக 
ேசாயா அவைரைய ெகாள்வன  ெசய்கின்றதா; 

 (iv )  ஆெமனில், கடந்த ஐந்  ஆண் களில் 
அரசாங்கத்தினால் ெகாள்வன  ெசய்யப்பட்ட 
ேசாயா அவைரயின் அள  ஆண் வாாியாக 
ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா ? 

(ஆ) (i )  ேசாயா அவைர உற்பத்திைய அதிகாிக்க 
அரசாங்கம் நடவ க்ைக ேமற்ெகாள் மா; 

 (ii) ஆெமனில், அந்நடவ க்ைககள் யாைவ; 

 என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
  

asked the Minster of Agriculture: 

(a) Will he inform this House-  

 (i) the extent of land in which soya beans had 
been grown in Sri Lanka by the year  2015; 

 (ii) the soya bean production in each year 
during the period from the year 2010 up to 
2015 separately in kilograms; 

 (iii) whether the Government directly purchases 
soya beans from farmers; and 

 (iv) if so, the  quantity of soya beans purchased 
by the Government in each year during the 
last five years, separately? 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) whether steps will be taken by the 
Government to enhance soya bean 
production; and 

 (ii) if so, the aforesaid steps; 

(c) If not, why? 
 

ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා (කෘෂිකර්ම රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர - கமத்ெதாழில் இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon.Wasantha Aluwihare - State Minister of 
Agriculture)  
ගරු කථානායකතුමනි, කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා 

එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 
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* ලියවිල්ල ඉදිරිපත් ෙනොකරන ලදී. 
  ஆவணம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்ைல. 
  Document not tendered. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

(අ)  (i)  ෙහක්ෙටයාර 6,383කි. (ෙහක්ෙටයාර හයදහස ්
තුන්සිය අසූතුනකි.) 

 (ii)  2010දී කිෙලෝගෑම් 7,521,000කි. (කිෙලෝගෑම් 
මිලියන 7.52)  

  2011දී කිෙලෝගෑම් 3,847,000කි. (කිෙලෝගෑම් 
මිලියන 3.84)  

  2012දී කිෙලෝගෑම් 1,671,000කි. (කිෙලෝගෑම් 
මිලියන 1.67)  

  2013දී  කිෙලෝගෑම් 13,316,000කි. (කිෙලෝගෑම් 
මිලියන 13.32)  

  2014දී  කිෙලෝගෑම් 6,804,000කි. (කිෙලෝගෑම් 
මිලියන 6.80)  

  2015දී කිෙලෝගෑම් 11,254,000කි. (කිෙලෝගෑම් 
මිලියන 11.25)  

 (iii)  නැත. නමුත් ෙම් වර්ෂෙය් 2016 යල කන්නෙය් බීජ 
සඳහා කිෙලෝගෑම් 200,000ක් මිලදී ෙගන ඇත. 

 (iv)  අදාළ ෙනොෙව්.  

(ආ)  (i)  ඔව්.  

 (ii)  -  2016/17 මහ කන්නෙය්දී 2017 යල කන්නයට 
අවශ්ය බීජ කිෙලෝගෑම් 700,000ක් නිෂ්පාදනය 
සඳහා කටයුතු කිරීම.  

   ෙම් යටෙත්,  

  -  2016 යල කන්නෙය් ෙසෝයා බීජ කිෙලෝගෑම් 
200,000ක් මිල දී ෙගන ඇත.  

  -  2016/17 මහ කන්නෙය් බීජ නිෂ්පාදනය සඳහා 
ෙහක්ෙටයාර 285ක ෙකොන්තාත් බීජ ෙගොවි 
ෙපොළවල්, කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
යටෙත් පිහිටුවීමට සැලසුම් කර ඇත.  

  -  සව්යං බීජ නිෂ්පාදනය සඳහා ෙගොවීන් 
3,000කට කිෙලෝගෑම් 5ක බීජ පැකට් 2016/17 
මහ කන්නෙය් වගා කිරීම සඳහා ලබා ෙදනු 
ඇත.  

  -  මීට අමතරව ඉදිරි ෙවෙළඳ ගිවිසුම් යටෙත් 
ෙසෝයා වගාවට ෙගොවීන් ෙයොමු කිරීම සඳහා 
අවශ්ය සම්බන්ධීකරණය සිදු කරයි.  

 ආහාර නිෂ්පාදන ජාතික වැඩසටහන යටෙත් 2016-2018 
දක්වා ෙසෝයා නිෂ්පාදනය සඳහා දිසත්ික්ක මට්ටමින් 
ඉලක්ක ලබා දී ඇති අතර, එම ඉලක්ක ළඟා කර ගැනීම 
සඳහා ෙගොවිජන සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව හා 
කෘෂිකර්මෙදපාර්තෙම්න්තුව එක්ව කටයුතු කරයි. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු රාජ්ය අමාත්යතුමනි, ඔබතුමා ඉදිරිපත් කළ අංග සම්පූර්ණ 
පිළිතුර ගැන මා සතුටට පත් වනවා. 2017 වර්ෂෙය්දී ෙසෝයා 
ෙබෝංචි ඇතුළු කෘෂි ෙභෝග නිෂ්පාදනෙය්දී නියඟය නිසා බලවත් 
ගැටලු සහගත තත්ත්වයක් ඇති ෙවයි කියලා රටම සූදානම් වුණා. 
ඒ අතෙර් ඉතා ෙකටි කාලයකදී සුළු වැසි පමාණයක් ලැබීමත් 
එක්ක ඒ ව්යසනය -නියඟය- පිළිබඳව ෙබොෙහෝ ෙදෙනකුට ෙකටි 
කාලීනව අමතක වුණු ස්වරූපයක් තිෙබනවා. කාලගුණ          
විද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පුෙරෝකථනවලට අනුව, ඉදිරි මාස තුන-

හතරක කාලය තුළ දැඩි නියඟයක් ඇති වන බව සහ පසු ගිය 
අවුරුදු 30ක කාලය සමඟ බලන විට ඇති වන දැඩිම නියඟය එය 
බව සඳහන් වුණා. ඒ තත්ත්වය තුළ ෙසෝයා ෙබෝංචි සඳහා ෙව්වා, 
ෙවනත් වගාවන් සඳහා ෙව්වා අමාත්යාංශය දැන් සූදානමින්ද 
ඉන්ෙන්? ඒ සඳහා පාෙයෝගික වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක 
ෙවනවාද?  

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ සම්බන්ධව දැනටමත් කෘෂිකර්ම 

ෙදපාර්තෙම්න්තුව සහ ෙගොවිජන ෙසේවා මධ්යස්ථාන දැනුවත් 
කරලායි තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකුතමනි, මාෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

අපි දන්නවා, ෙම් ෙමොෙහොත වන විට ෙසෝයා කිරි, ෙසෝයා මීට් සහ 
ෙසෝයා මිශ ආහාරවලට රෙට් ෙලොකු වටිනාකමක් ලැබී තිෙබන 
බව. හැබැයි, ඒ ලැබී තිෙබන ඉඩ පස්ථාව තුළ අෙප් ෙසෝයා ෙබෝංචි 
නිෂ්පාදකයින්ට -ෙගොවීන්ට- අතට ලැෙබන මිල අඩුයි; ඒ වාෙග්ම 
නිෂ්පාදනයට තිෙබන උනන්දුව අඩුයි; ඒ වාෙග්ම නිෂ්පාදනය වන 
භූමි පමාණය අඩුයි; ඒ වාෙග්ම නිෂ්පාදනය කර ලබා ගන්නා 
අවසාන ඵල පමාණය -ෙමටික් ෙටොන් පමාණය-  අඩුයි. ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් වැඩි බරක් තබා අෙප් රටට පිට රටින් ෙසෝයා 
ෙගන්වන්න ෙනොෙවයි, ෙලෝකයට ෙසෝයා කිරි යවන්න අපට 
පුළුවන් නම් එය ෙසෞඛ්යමය වශෙයන් ඉතා වැදගත් ෙවනවා. ඒ 
සඳහා අවශ්ය යටිතල පහසුකම් හදන්න, ආෙයෝජකයන් 
ෙගන්වන්න, ෙගොවීන් දිරිමත් කරන්න සහ විෙශේෂෙයන්ම ෙසෝයා 
කිරි ආශිත වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කරන්න අමාත්යාංශයට දැක්මක් 
සහ ෙපෞද්ගලික අංශයත් එක්ක ඒකාබද්ධ වැඩ පිළිෙවළක් 
තිෙබනවාද කියා මම අහන්න කැමැතියි.  

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ගරු කථානායකතුමනි, දැනටම ජාතික ආහාර නිෂ්පාදන 

වැඩසටහන යටෙත් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් 
දැනුවත් කිරීම් සිදුකර තිෙබනවා. ෙසෝයා වගාව සම්බන්ධව 
ෙගොවීන් පුහුණු කිරීමට අවශ්ය කටයුතු කරන්නත් ෙම් ෙවනෙකොට 
කටයුතු සංවිධානය කර තිෙබනවා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, ෙසනසුරු ඒරාෂ්ටකය නිසා විෂ්ණු 

ෙදවිෙයෝත් බට ෙකොළ කෑවාය කියා කියනවා. බට ෙකොළත් 
කන්න පුළුවන් නම්, කන්න පුළුවන් තමයි. ෙකෝට්න් ෙකොළ කන 
අය ඇති; ෙනොකන අයත් ඇති. ඒ වාෙග්ම ෙකොස් ෙකොළත් කන 
අය ඇති; ෙනොකන අය ඇති. ඒ වාෙග්ම කටෙරොළුත්  කන අය ඇති; 
ෙනොකන අය ඇති. ඒ වාෙග්ම තණ ෙකොළත් කන අය ඇති; 
ෙනොකන අය ඇති.  ඒ වාෙග් විහිළුකාර  සමහර නිලධාරින් කරන 
පකාශ- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් අතුරු පශ්නය අහන්න. 

ෙමොකක්ද, ඔබතුමාෙග් අතුරු පශ්නය? 
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ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
අතුරු පශ්නය තමයි ෙම් අහන්ෙන්, ගරු කථානායකතුමනි. අපි 

දන්නවා, ගරු ඩඩ්ලි ෙසේනානායක මැතිතුමා උඩින් එක්ක ෙගන 
ගිහිල්ලා වගා කරපු වගා සංගාමයක් කියා ෙපන්වා 1965-1970 
ආණ්ඩු කාලෙය් එතුමා රවටපු බව. ඒ නිසා 1970 කාලෙය් පැවති 
ආණ්ඩුව පැරදුණා. වගා කරපු තැන් කියා තණ ෙකොළ පිට්ටනි සහ 
අරවා-ෙම්වා ෙපන්වා තිබුණා. ඒ වාෙග්ම වඳුරාෙග් අතට කඩුව 
අරෙගන රජු ෙදකට කැපුවා වාෙග් කටයුතු කරන ෙමෙහම 
නිලධාරින් සම්බන්ධෙයන් අමාත්යාංශය අවධානය ෙයොමු කර 
තිෙබනවාද කියා මම ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමාෙගන් අහන්න 
කැමැතියි. ෙම් වාෙග් විකාර කථා කියන, විහිළු කථා කියන 
නිලධාරින් සම්බන්ධෙයන් අමාත්යාංශෙය් දැක්ම ෙමොකක්ද සහ 
ෙමවැනි නිලධාරින් සම්බන්ධෙයන් අමාත්යාංශය ගන්නා වූ 
කියාමාර්ගය ෙමොකක්ද කියා මම අහන්න කැමැතියි. 

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි ජාතික ආහාර නිෂ්පාදන 

වැඩසටහන යටෙත් ගන්නා වූ කියාමාර්ග සම්බන්ධව මම 
ඉස්ෙසල්ලා ගරු මන්තීතුමාට පැහැදිලි කළා. ඒ සම්බන්ධෙයන් 
ඉදිරිෙය්දී තව දැනුවත් ෙවන්න ඕනෑ නම් කථා කරන්න පුළුවන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
අවිධිමත් ෙලස පත්වීම් ලද සමෘද්ධි නිලධාරින්: 

වන්නි දිසත්ික්කය 
ைறசாரா விதத்தில் நியமிக்கப்பட்ட ச ர்த்தி 
உத்திேயாகத்தர்கள் : வன்னி மாவட்டம் 
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3. ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 

(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
සමාජ සවිබලගැන්වීම් හා සුබසාධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (5): 

(අ)  (i) මූලික සුදුසුකම් සපුරා ෙනොමැති පුද්ගලයන්, 
විධිමත් බඳවා ගැනීෙම් පටිපාටියකින් ෙතොරව 
වන්නි දිසත්ික්කෙය් සමෘද්ධි නිලධාරින් ෙලස 
බඳවාෙගන ඇති බව දන්ෙන්ද;  

 (ii)  එෙලස සුදුසුකම් ෙනොමැතිව බඳවාෙගන ඇති 
සමෘද්ධි නිලධාරින්ෙග් ෙතොරතුරු කවෙර්ද; 

 (iii)  අවිධිමත් ෙලස පත්කර ඇති පුද්ගලයන් 
ෙසේවෙයන් ඉවත් කර විධිමත් ෙලස අලුතින් 
නිලධාරින් බඳවා ගැනීමට කඩිනම් පියවර 
ගන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  
 
ச க வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி அைமச்சைரக் ேகட்ட 

வினா: 

(அ) (i) அ ப்பைடத் தைகைமகைளப் ர்த்திெசய்யாத 
ஆட்கள் ைறசார்ந்த ஆட்ேசர்ப்  நைட ைற 
யின்றி வன்னி மாவட்டத்தின் ச ர்த்தி 

உத்திேயாகத்தர்களாக ஆட்ேசர்க்கப்பட் ள்ளன 
ெரன்பைத அறிவாரா; 

 (ii) அவ்விதமாக தைகைமகளின்றி ஆட்ேசர்க்கப் 
பட் ள்ள ச ர்த்தி உத்திேயாகத்தர்களின் 
தகவல்கள் யாைவ; 

 (iii) ைறசாரா விதத்தில் நியமிக்கப்பட் ள்ள 
ஆட்கைளச் ேசைவயி ந்  அகற்றி 

ைறசார்ந்த விதத்தில் திதாக உத்திேயாகத்தர் 
கைள ஆட்ேசர்ப்பதற்கு  ாித நடவ க்ைக 
எ ப்பாரா; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Social Empowerment and 
Welfare: 

(a) Will he inform this House-  

 (i) whether he is aware that persons who have 
not completed the basic qualifications have 
been recruited as Samurdhi Officers in 
Vanni District without following a formal 
recruitment procedure;  

 (ii) the details of the Samurdhi Officers who 
have been recruited without qualifications 
in this manner; and 

 (iii) whether quick steps will be taken to remove 
the persons recruited in an irregular manner 
and recruit new officers in a proper 
manner? 

(b) If not, why?  
 

ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා (සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා 
සුභසාධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க - ச க வ ட்டல் மற் ம் 
நலன் ாி அைமச்சர்) 
(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of  Social 
Empowerment and Welfare) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) සමෘද්ධි වැඩසටහන ආරම්භ කර ෙනොතිබූ 
කිලිෙනොච්චි, මන්නාරම, මුලතිව් යන 
දිසත්ික්කවල සමෘද්ධි වැඩසටහන ආරම්භ කිරීමට 
2012 රාජ්ය අය වැය ෙල්ඛනයට අනුව එවකට 
පැවති රජය විසින් තීරණය කරන ලදී. 

   ඒ වන විට කළමනාකරණ ෙසේවා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් අනුමත බඳවා ගැනීෙම් 
හා උසසව්ීම් පටිපාටිය හා අමාත්ය මණ්ඩල 
තීරණයට අනුව මව්බස (සිංහල/ ෙදමළ) හා 
ගණිතය විෂයය ඇතුළු එකවර විෂයයන් 5ක් 
සමත් වූ අයදුම්කරුවන් විධිමත් සම්මුඛ 
පරීක්ෂණයකට භාජන කර පුරප්පාඩු පැවති උතුරු 
පළාෙත් දිසත්ික්ක සඳහා අදාළ පත්වීම් ලිපි නිකුත් 
කරන ලදී. බඳවා ගන්නා ලද සියලු සමෘද්ධි 
නිලධාරින් අවශ්ය සුදුසුකම් සපුරා ඇත.  

 (ii) බඳවා ගන්නා ලද සියලු  සමෘද්ධි සංවර්ධන 
නිලධාරින් අවශ්ය මූලික සුදුසුකම් සපුරා ඇත. 

 (iii) ඉහත (i) හා (ii) සඳහා ලබාදුන් පිළිතුරු අනුව 
අදාළ ෙනොෙව්.  

705 706 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

  එෙහත් ගරු මන්තීතුමා නුසුදුසු අය පිළිබඳ 
ෙතොරතුරු දන්ෙන් නම් අපට ඒවා  වාර්තා 
කළෙහොත් ඒ පිළිබඳ පරීක්ෂා කර බලා නීතිමය 
පියවර ගත හැක. 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, என் ைடய தலாவ  

ேமலதிகக் ேகள்விையக் ேகட்க வி ம் கிேறன். க.ெபா.த. 
சாதாரண தரப் பாீட்ைசயில் கணிதம் மற் ம் தாய்ெமாழி 
உட்பட ஒேர தடைவயில் ஐந்  பாடங்களில் 
சித்தியைடந்தவர்கைளத்தான் ச ர்த்தி உத்திேயாகத்தர்களாக 
நியமித்தி ப்பதாக நீங்கள் குறிப்பிட் ந்தீர்கள். உண்ைமயில் 
அப்ப யில்ைல. கணித பாடத்தில் சித்தியைடயாத, தகுதி 
இல்லாதவர்கள், க.ெபா.த. சாதாரண தரப் பாீட்ைச 
எ தாதவர்கள்கூட, தற்ெபா  வன்னிப் பிரேதசத்தில் 
ச ர்த்தி உத்திேயாகத்தர்களாகப் பணியாற் கிறார்கள். 
எனேவ, நீங்கள் இ தியாகக் குறிப்பிட்ட ேபான்  
அவர்கைள நான் அைடயாளம் காட் ம் பட்சத்தில், 
அவர்க ைடய நியமனம் ெதாடர்பில் நடவ க்ைக 
எ க்க மா? எனக் ேகட்கின்ேறன். 
 

ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථිර වශෙයන්ම එවැනි අය සිටිනවා 

නම්, ඒ අය අසත්ය ෙතොරතුරු ඉදිරිපත් කරලා තමයි ෙම් පත්වීම් 
අරෙගන තිෙබන්ෙන්. අපට ඒ අය ඉවත් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ 
වාෙග්ම රජයට අසත්ය ෙතොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධෙයන් 
නීතිමය පියවර ගන්නත් පුළුවන්.  
 

ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, என் ைடய இரண்டாவ  

ேமலதிகக் ேகள்வி: ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தில் 23 கிராம 
ேசைவயாளர் பிாி களி ள்ள ச ர்த்திப் பயனாளிகள் 
எவ க்கும் இன் வைர ச ர்த்திக் ெகா ப்பன  
ெகா க்கப்படவில்ைல. நான் இ  ெதாடர்பில் ஆ  
மாதங்க க்கு ன்  தங்க ைடய பணிப்பாள க்குத் 
ெதாியப்ப த்திேனன். கடந்த வர -ெசல த் திட்ட 
விவாதத்தின்ேபா  நான் இ பற்றி உங்களிடம் ேகட்ட 
ேநரத்தில் அவர்க க்கு மிக விைரவில் அதைனப் 
ெபற் க்ெகா ப்பதாக நீங்கள் உ திெமாழி வழங்கினீர்கள். 
ஆனால், தற்ெபா  உங்க க்குக் கீழ் இ க்கின்ற திய 
பணிப்பாளாிடம் நான் ேநர யாக இ பற்றிக் ேகட்டதற்கு 
அவ்விடயம் ெதாடர்பாகத் தனக்கு எந்தவிதமான 
அறிவித்தைல ம் அைமச்சர் அவர்கள் தரவில்ைல என்  
கூறினார். உண்ைமயிேல ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தி ள்ள 23 
கிராம ேசைவயாளர் பிாி களி ம் உள்ள அந்த மக்க க்கு 
எப்ேபா  ச ர்த்திக் ெகா ப்பனைவக் ெகா க்க ம்?  

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, උතුරු නැෙඟනහිර පෙද්ශ 

ෙබොෙහොමයක ෙම් පශ්නය තිෙබනවා. ෙම්වාට නිලධාරින් පත් කර 

ගැනීම පිළිබඳව අපි දැනට කටයුතු කර ෙගන යනවා. හැබැයි, 
මුලදී සමෘද්ධි සහනාධාරය දීපු, එෙහත් දැන් ෙනොලැෙබන කවුරුන් 
ෙහෝ ඉන්නවා නම්, ඔබතුමා ඒ පිළිබඳව දැනුම් දුන්ෙනොත් අපට ඒ 
සියලුෙදනාටම ඒ මුදල් සියල්ල එකවර ෙදන්න පුළුවන්. නමුත් 
එෙහම ෙවන්න බැහැ.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙත්රීම් කටයුතු සඳහා දැනට සමෘද්ධි 
සහනාධාරය තිෙබන අයෙග්ත්, සමෘද්ධි සහනාධාරය ඉල්ලපු 
අයෙග්ත් -ලක්ෂ 22ක- ෙතොරතුරු අපි එකතු කරෙගන තිෙබනවා. 
දැන් අපි ඒවා පරිගණකගත කරෙගන යනවා. ෙම් මාසය ඉවර 
ෙවනෙකොට අපට ඒ ෙතොරතුරු පරිගණකගත කරලා ඉවර කරන්න 
පුළුවන්. ඒ පිළිබඳව හදපු විෙශේෂ software එකක් තිෙබනවා. 
ඒකට අනුව ඒ අය වර්ගීකරණය ෙවනවා. ඒ අනුව ෙම් සියලු  
ෙදනා අපි අලුතින් ෙත්රීම් කරනවා. එතෙකොට සමහර අයට 
අලුතින් සහනාධාරය හම්බෙවයි; සමහර අයට නැතිෙවයි; සමහර 
අයට ලබාෙදන දීමනාව වැඩිෙවයි; සමහර අයෙග් අඩුෙවයි. 

 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, நான் குறிப்பிட்ட  திய 

ெதாி கைளயல்ல. அங்கு23 கிராம ேசைவயாளர் பிாி கள் 
வி பட் க்கின்றன. அந்தக் கிராமங்களில் யா க்கும் 
ச ர்த்திக் ெகா ப்பன  ெகா க்கப்படவில்ைல என் தான் 
நான் சுட் க்காட் கிேறன். 2014ஆம் ஆண்  ல்ைலத்தீ  
அரசாங்க அதிபர் இ  சம்பந்தமாக உங்க ைடய 
பணிப்பாள க்கு எ திய க தத்தின் copy ம் என்னிடம் 
இ க்கிற . ஆகேவ, நீங்கள் இ ெதாடர்பில் கவனம் 
எ க்கேவண் ம்.  

ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, என் ைடய ன்றாவ  
ேமலதிகக் ேகள்விைய ம் ேகட்கிேறன். அண்ைமயில் ச ர்த்தி 
உத்திேயாகத்தர் நியமனம் ெதாடர்பாகப் பாீட்ைச 
நைடெபற்றி க்கிற . பாீட்ைச நைடெபற்றா ம், வடக்கில் 
இ க்கின்ற அைமச்சர்கள், ஆ ம் கட்சிப் பாரா மன்ற 
உ ப்பினர்கள் ஆகிேயார் அங்குள்ள இைளஞர், வதிகள் 
மத்தியில் "நீங்கள் பாீட்ைசயில் சித்தியைடயாவிட்டா ம்கூட 
நாங்கள் அரசியல் ாீதியாக உங்க க்கு அந்த நியமனத்ைதப் 
ெபற் த்த ேவாம்" என்  கூறி ஒ  குழப்பத்ைத 
ஏற்ப த்தியி க்கிறார்கள். இந்த நிைலயில், பாீட்ைசயில் 
சித்தியைடந்தவர்க க்கு மட் ம் ேநர் கத்ேதர்  
இடம்ெபற் , நியமனம் வழங்கப்ப மா, அல்ல  பாீட்ைசயில் 
சித்தியைடயாவிட்டா ம் அவர்க க்கு அரசியல் ாீதியாக - 
உங்க ைடய அைமச்சரைவயில் இ க்கின்ற வன்னிையச் 
ேசர்ந்த அைமச்சர், வடக்கில் இ க்கின்ற ஆ ம் கட்சிையச் 
சார்ந்த உ ப்பினர்கள் சிபாாிசு ெசய்தால் - நீங்கள் அந்த 
நியமனங்கைள  வழங்கு ர்களா? என்  நான் உங்களிடம் 
ேகட்க வி ம் கின்ேறன்.  

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා අහපු පශ්නෙය් මුල 

ෙකොටසටත් මම උත්තර ෙදන්නම්. 

එම පෙද්ශවල සමෘද්ධි ඉල්ලුම්පත ලාභීන්ෙග් ෙතොරතුරු  
එකතු කරලා, අලුත් ෙත්රීම් යටෙත් ඒවා දැනට පරිගණකගත 
කරමින් පවතිනවා. ඒ අනුව, එම පෙද්ශවල අයටත් සමෘද්ධි 
සහනාධාරය ලැෙබනවා.  ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම පශ්නෙය්  (අ) 
(ii)  ෙකොටෙසන් ඔබතුමා අසා තිෙබනවා,  සුදුසුකම් ෙනොමැතිව 
බඳවාෙගන ඇති සමෘද්ධි නිලධාරින්ෙග් ෙතොරතුරු කවෙර්ද 
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කියලා.   සමෘද්ධි නිලධාරින් බඳවා ගැනීෙම් විභාගය අවසන් 
ෙවලා එහි පතිඵල අප අතට පත්ෙවලා තිෙබනවා. එම විභාගය 
සමත් අය සම්මුඛ පරීක්ෂණයට කැඳවනවා.  අපි සම්මුඛ 
පරීක්ෂණෙය් දී  විෙශේෂ ලකුණු දීමක් කරන්ෙන් නැහැ.  ශාරීරික 
ෙයෝග්යතාව පමණයි බලන්ෙන්. එම විභාගය අසමත් කිසිම  
ෙකෙනකුට කිසිම විධියකින් පත්වීමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  

 
පුරාවිද්යාත්මක වටිනාකමින් යුත් සථ්ාන: 

සංරක්ෂණය 
ெதால்ெபா ளியல் ெப மதிமிக்க இடங்கள்: 

பா காப்  
SITES WITH ARCHAEOLOGICAL IMPORTANCE: 

CONSERVATION 
675/’16 

4. ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

 (The Hon. Bimal Rathnayake) 
අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (3): 

(අ) (i) කිලිෙනොච්චිය, මුලතිව්, යාපනය, පුත්තලම, 
අම්පාර, මඩකලපුව, තිකුණාමලය, වවුනියාව සහ 
මන්නාරම යන දිසත්ික්ක තුළ දැනට හඳුනාෙගන 
ඇති  පුරාවිද්යාත්මක වටිනාකමින් යුත් සථ්ාන 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද;  

 (ii) ඉහත (i) හි සඳහන් සථ්ාන පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාස අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iii) ඉහත සඳහන් සථ්ාන අතරින් ෙම් වනවිට පුරාවිද්යා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් සංරක්ෂණය කර ඇති 
සථ්ාන සංඛ්යාව ෙකොපමණද; එම සථ්ාන කවෙර්ද; 

 (iv) සංරක්ෂණ කටයුතු තවමත් අරඹා ෙනොමැති දැඩි 
තර්ජනයකට මුහුණ දී ඇති පුරාවිද්යාත්මක 
වටිනාකමින් යුත් සථ්ාන කවෙර්ද; 

 (v) ඉහත (iv) හි සඳහන් සථ්ාන සංරක්ෂණය සඳහා 
රජෙය් ආයතන විසින් සකස ්කර ඇති වැඩසටහන් 
කවෙර්ද; 

 (vi) ඒ සඳහා ෙවන් කර ඇති මුදල ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) கிளிெநாச்சி, ல்ைலத்தீ , யாழ்ப்பாணம், 

த்தளம், அம்பாைற, மட்டக்களப் , தி ேகாண 
மைல, வ னியா மற் ம் மன்னார் ஆகிய 
மாவட்டங்களில் தற்ேபா  இனங்காணப் 
பட் ள்ள ெதால்ெபா ளியல் ெப மதிமிக்க 
இடங்களின் எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

 (ii) ேமேல (i) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள இடங்கள் 
பிரேதச ெசயலாளர் பிாி க க்கு ஏற்ப 
தனித்தனிேய யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) ேமேல குறிப்பிடப்பட் ள்ள இடங்களில் 
தற்ேபா  ெதால்ெபா ளியல் திைணக்களத் 
தினால் பா காக்கப்பட் ள்ள இடங்களின் 
எண்ணிக்ைக யா ; அவ்விடங்கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (iv) பா காக்கும் நடவ க்ைககள் இ வைர 
ஆரம்பிக்கப்படாத க ம் அபாயத்ைத 
எதிர்ேநாக்கி ள்ள ெதால்ெபா ளியல் ெப மதி 
மிக்க இடங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (v) ேமேல (i v )  இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள 
இடங்கைளப் பா காப்பதற்காக அரசாங்க 
நி வனங்களினால் தயார் ெசய்யப்பட் ள்ள 
நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (vi) அதற்காக ஒ க்கப்பட் ள்ள பணத்ெதாைக 
யா  என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Education: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the number of sites with archaeological 
importance that have been identified in the 
districts of Kilinochchi, Mullaitivu, Jaffna, 
Put talam,  Ampara,  Bat t icaloa, 
Trincomalee, Vavuniya and Mannar; 

 (ii) separately the sites mentioned in (i) above 
as per their Divisional Secretariats; 

 (iii) the number of sites that have by now been 
conserved by the Department of 
Archaeology out of the sites above, and of 
the names of those sites; 

 (iv) the sites of archaeological importance, that 
are faced with severe threat but 
conservation measures have not yet  been 
initiated; 

 (v) the programmes that have been formulated 
by the Government institutions in view of  
conserving the sites mentioned in (iv) 
above; and 

 (vi) the amount of money allocated for that? 

(b) If not, why? 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා (අධ්යාපන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம் - கல்வி அைமச்சர்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.  

(අ) (i)     

709 710 

දිස්තික්කය දැනට හඳුනා ෙගන ඇති 
පුරාවිද්යාත්මක වටිනාකමින් යුත් 
ස්ථාන සංඛ්යාව 

කිලිෙනොච්චිය 14 

මුලතිව් 136 

යාපනය 48 

වවුනියාව 50 

මන්නාරම 60 

පුත්තලම 40 

අම්පාර 423 

මඩකලපුව 03 

තිකුණාමලය 25 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

  උතුරු පළාෙත් සහ නැ ෙඟනහිර පළාෙත්, 
තිකුණාමලය දිසත්ික්කෙය් පුරාවිද්යා විධිමත් 
ගෙව්ෂණ දැනට සිදු කරමින් පවතී. නැ  ෙඟනහිර 
පළාෙත් මඩකලපුව දිසත්ික්කෙය් විධිමත් 
ගෙව්ෂණ ආරම්භ කිරීමට නියමිතව ඇත. 

 (ii)   ඇමුණුම් 01හි දැක්ෙව්.  

 (iii)  23කි.  එම සථ්ාන ඇමුණුම් 02හි දැක්ෙව්. 

 (iv)   ඇමුණුම් 03හි දැක්ෙව්.  

  ඇමුණුම් සභාගත* කරමි.  

 (v)    සංරක්ෂණ කටයුතු තවමත් ආරම්භ කර ෙනොමැති, 
තර්ජනයට මුහුණ දී ඇති පුරාවිද්යා සථ්ාන 
සංරක්ෂණ පමුඛතාව අනුව වාර්ෂික වැඩසටහනට 
ඇතුළත් කර ඒ සඳහා අවශ්ය පතිපාදන වාර්ෂික 
අය වැෙයන් ෙහෝ මධ්යම සංසක්ෘතික අරමුදෙල් 
ආදායෙමන් පුරාවිද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත 
ලබා ෙදන පතිපාදන යටෙත් ඉටු කිරීමට සැලසුම් 
කර ඇත. ෙමම පෙද්ශවල ඇති සංරක්ෂණ 
අවශ්යතා, පස ්අවුරුදු වැඩසටහනට ඇතුළත් කර 
වසර කීපයක් තුළ සිදු කිරීමට අවශ්ය ෙනොවන 
මට්ටෙම් ඒවාය. 

 (vi)  දැනට පතිපාදන වශෙයන් රුපියල් මිලියන තුනක් 
පමණ ෙවන් කර තිෙබනවා. වාර්ෂික පමුඛතාව 
අනුව ඇසත්ෙම්න්තු සකස ් කිරීමට පියවර ගනු 
ලැෙබ්. මීට අමතරව අවශ්ය වන මුදල් පතිපාදන 
සපයා ගැනීම සඳහා කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් 
කරනු ලැෙබ්. 

(ආ)  අදාළ ෙනොෙව්.    
 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි,  ෙමය අතුරු පශ්නයක් ෙනොෙවයි. (අ) 

(iv) ෙකොටෙසන් අසා ඇති පරිදි, සංරක්ෂණ කටයුතු තවමත් අරඹා 
ෙනොමැති දැඩි තර්ජනයකට මුහුණ දී ඇති පුරාවිද්යාත්මක 
වටිනාකමින් යුත් ස්ථාන කවෙර්ද  කියලා ඇමතිතුමාට කියන්න 
පුළුවන්ද? ඒ ෙවනුෙවන් ෙවන් කර තිෙබන්ෙන් රුපියල් මිලියන 
තුනක්ද, රුපියල් බිලියන තුනක්ද? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
දැනට අවශ්යතාව අනුව රුපියල් මිලියන තුනක් ෙවන් කර 

තිෙබනවා. නමුත් ඇස්තෙම්න්තු කරලා ෙම් ස්ථාන ෙමොනවාද 
කියලා හඳුනා ගත්තාම කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. පුරාවිද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් දැනට 
සංරක්ෂණය කර ඇති ස්ථාන සංඛ්යාව 23යි. එම ස්ථාන ඇමුණුම 
02හි දක්වා තිෙබනවා. 
 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
 (අ) (iv) යටෙත් මා ඇහුෙව්,  "සංරක්ෂණ කටයුතු තවමත් 

අරඹා ෙනොමැති දැඩි තර්ජනයකට මුහුණ දී ඇති පුරාවිද්යාත්මක 
වටිනාකමින් යුත් ස්ථාන කවෙර්ද?" කියලායි. 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
කයිට්ස් දූපෙත් ඕලන්ද ෙකොටුව, ෙඩල්ෆ්ට් දූපෙත් ඕලන්ද 

ෙකොටුව, මන්තී මාළිගය (යාපනය), මන්තී මාළිගෙය් වාහල්කඩ, 
කල්පිටිය ෙකොටුව, ෙඩොරික් බංගලාව (මන්නාරම), මුහුදුමහා 
විහාරය (පානම), කුඩුම්බිගල (පානම), රඹකැන් ඔය (මහඔය), 
තුෙන්කණුව දැගැබ (පානම), හැඩඔය ගල්අමුණ, පුළුකුණාව 
(උහන), මඩකලපුව ෙකොටුව. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

 (The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, මම ෙම් පශ්නය ෙයොමු කෙළේත්  යුද්ධය නිසා 
ගෙව්ෂණය කරන්න බැරි වුණු උතුර සහ නැ ෙඟනහිර පළාත්වල  
ෙමම පුරාවිද්යා ස්ථාන සංරක්ෂණෙය් වැදගත්කම මතු කරන්න 
අවශ්ය නිසායි. රුපියල් මිලියන තුනක් කියන්ෙන් එක පුරාවිද්යා 
ස්ථානයක්වත් ආරම්භ කරන්න තරම් සෑෙහන මුදලක් ෙනොෙවයි 
කියා ඔබතුමාත් පිළිගත්තා. එම නිසා ෙකොපමණ මුදලක් 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන්, ෙකොපමණ කාලයකින් ඔබතුමා එම 
කැබිනට් පතිකාව ඉදිරිපත් කරන්න දැනට අදහස් කර තිෙබනවාද 
කියලා මම දැනගන්න කැමැතියි.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය කාලය පුරාම කර තිෙබන්ෙන් එම 

ස්ථාන හඳුනාෙගන, එහි මායිම් ලකුණු කිරීම පමණයි. ෙමොකද, 
යුද්ධය අවසන් වුණාට පසුව ඒ ෙද්වල් කරන්න කාලයක්  ගත 
වුණා. පසු ගිය දවස්වලත් ඒ විධියට මායිම් ලකුණු කළ 
පුරාවිද්යාත්මක වටිනාකමක් තිෙබන ස්ථාන 386ක් තිෙබනවා. 
ඒවාට එතරම් මුදල් පමාණයක් අවශ්ය ෙවලා නැහැ. මධ්යම 
සංසක්ෘතික අරමුදෙලනුත්  සියයට 25ක මුදලක්  පුරාවිද්යා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට යනවා. එතැනිනුත් එම ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
සල්ලි ලැෙබනවා.  ඊට අමතරව තමයි තව රුපියල් මිලියන 3ක් 
ෙවන් කර තිෙබන්ෙන්.  

නිවැරදි ඇස්තෙම්න්තුවක් ගන්ෙන් නැතිව අපට කැබිනට් 
පතිකාවක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ, ගරු 
මන්තීතුමනි. එම ඇස්තෙම්න්තුව ලැබුණාට පසුව අපි 
සම්පූර්ණෙයන්ම ෙමම ස්ථානවල සංරක්ෂණ කටයුතු කරනවා. 
කලින් තිබුණු දූෂණ, අරවා ෙම්වා නවත්වලා, මධ්යම සංස්කෘතික 
අරමුදෙල් ගිය වසෙර් ආදායමත් අපි රුපියල් මිලියන 600කින් වැඩි 
කළා. සීගිරිෙය් ෙහොරට ටිකට් ගැසීම  වැනි විවිධ අකමිකතා සිදු 
වුණා. දැන් අපි එවැනි කියාවන්  නතර කර තිෙබන නිසා  රුපියල් 
මිලියන 600කින් ආදායමත් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. එම මුදල් පවා 
අ පට ෙම් කටයුතු ෙවනුෙවන් ෙයොදවන්න පුළුවන්.  

   
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

 (The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ගරු ඇමතිතුමනි,  දැන් ලබාදුන්  උත්තරය අනුවත්   ස්ථාන 
600කට ආසන්න පමාණයකින් දැනට සංරක්ෂණය කරන්න 
පුළුවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ස්ථාන 23ක් බව ඔබතුමා දන්නවා. 
අෙප් රෙට් සංස්කෘතිය, ආගමික සංස්කෘතිය වාෙග්ම, ආගම් 
ඇතිවීමට ෙපර ෙම් රෙට් ජනාවාසකරණය ගැන පවා ෙතොරතුරු 
ගන්න පුළුවන් වන්ෙන් ෙමම ස්ථාන හරහායි.  
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[ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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එම නිසා මූලික කාරණයක් වශෙයන් මා ෙමම කරුණ 
සම්බන්ධෙයන් දැනගන්න කැමැතියි. දැනට පාසල් 
අධ්යාපනෙය්ත්, විෙශේෂෙයන් විශව්විද්යාලවලත් පුරාවිද්යා 
ගෙව්ෂණය සඳහා ශිෂ්යයන් ෙයොමු වීම විශාල වශෙයන් අඩු වී 
තිෙබනවා. එම නිසා පුරාවිද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඉතාම 
අමාරුෙවන් තමයි ෙමම කටයුතු කර ෙගන යන්ෙන්. ඒකට 
ෙහේතුවක් තිෙබනවා. එනම්, රැකියා පැත්ෙත් තිෙබන ගැටලුවයි. 
එම නිසා අධ්යාපන ඇමතිතුමා වශෙයන් ඔබතුමාෙග් අවධානය මා 
ෙමම කරුණ ෙකෙරහි ෙයොමු කරවනවා. ෙමොකද, ෙම් ගෙව්ෂණ 
කටයුතු සඳහා විද්යාඥයන් ෙයොමු කිරීම ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශය 
පැත්ෙතන් හදන වැඩ පිළිෙවළක් එක්ක තමයි යන්ෙන්. නැත්නම් 
තව අවුරුදු 500ක් ගියත්, පුරාවිද්යා ගෙව්ෂණ කටයුතු කරන්න 
අපට මිනිස්සු නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, එම නිසා ෙම් ගෙව්ෂණ 
කටයුතු සඳහා අවශ්ය විද්යාඥයන් නිර්මාණය කිරීමට අධ්යාපන 
අමාත්යාංශය පැත්ෙතනුත් යම් කිසි වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්න 
කියලා මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. තුන්වන අතුරු පශ්නය 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා විසින් අසනවා ඇති. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
මා උත්තරය ෙදන්නද? 

ගරු කථානායකතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම පුරාවිද්යා උපාධිය 
කළ අය ස්ථිරවම පුරාවිද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුවටත්, මධ්යම 
සංස්කෘතික අරමුදලටත් බඳවා ගන්නවා. ඊට අමතරව පුහුණු 
උපාධිධාරින් විධියට බඳවා ගත් විශාල සංඛ්යාවකුත් ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරනවා. මා හිතන විධියට පුරාවිද්යාව 
හදාරපු අයට පුරාවිද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්ත්, මධ්යම සංස්කෘතික 
අරමුදෙල්ත් ස්ථිරවම රැකියා තිෙබනවා. ෙම් අවශ්යතාව පුරවන්න 
එවැනි සෑෙහන පිරිසක්  ඒ ෙදපාර්තෙම්න්තුවටම ඕනෑ වනවා. ඒ 
සඳහා ෙවනත් අය ගන්ෙන් නැහැ. සමහර විට ඉතිහාසය වාෙග් 
විෂයයක් හදාරපු අය ගත්තාට, ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් අයෙග් 
ෙසේවය ස්ථිර කිරීෙම්දී පුරාවිද්යාව හදාරපු අයට තමයි පමුඛත්වය 
ලැෙබන්ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මැතිතුමා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මා තුන්වන අතුරු පශ්නය අහනවා. 

ගරු ඇමතිතුමනි, පුරාවිද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුව තුළත්, මධ්යම 
සංස්කෘතික අරමුදල තුළත් අතීතෙය් සිද්ධ වුණු යම් යම් දූෂණ, 
වංචා පිළිබඳව ඔබතුමා සඳහන් කළා. ගරු කථානායකතුමනි, මා 
ඉතා වග කීමක් ඇතිව ෙම් කරුණ කියනවා. මා ෙම් කාරණයට 
අදාළ ලියවිල්ලක් ෙම් ෙමොෙහොෙත් සභාගත* කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, පුළුවන් නම් ෙම් ලියවිල්ල හැන්සාඩ් 
වාර්තාෙව් ෙකොටසක් බවට පත් කරන්න කියලාත් මා ඉල්ලා 
සිටිනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම පුරා විද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්ත්, අධ්යාපන 
අමාත්යාංශෙය්ත් ඇතැම් නිලධාරින්ෙග් කියා විහාරස්ථානවල 
පුරාවස්තු විතරක් ෙනොෙවයි, පාසල් විනාශ වීම ෙකෙරහිත් බලපා 
තිෙබනවා. මාතර නගරෙය්  සුජාතා විද්යාලය, ශාන්ත ෙතෝමස් 
කුමර විද්යාලය වාෙග් සමහර පාසල් ගත්තත් එෙහමයි.  පුරා විද්යා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව, මධ්යම සංසක්ෘතික අරමුදල වාෙග්ම ඔබතුමා 
යටෙත් තිෙබන අෙනක් අමාත්යාංශය තමයි අධ්යාපන 
අමාත්යාංශය. වර්තමානෙය් ඔබතුමාෙග් ජාතික පාසල් 
අධ්යක්ෂවරයා, සමහර ජාතික පාසල්වල විදුහල්පතිවරුන් සහ 
විදුහල්පතිනියන්  සිදු කරන ෙම් අකමිකතා, දූෂණ සහ වංචා 
සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමා ඉක්මන් කියා මාර්ග ගන්නවාද කියා මා 
දැන ගන්න කැමැතියි.  ඒ ලියවිල්ල හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් 
කරන්නය කියා මම ඉල්ලනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා ඒ ගැන පියවර ගන්නවාද? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙචෝදනාවකට ලක් වුණු පමණින් අපට 

ඒ සම්බන්ධව කටයුතු කරන්න බැහැ. හැබැයි, මම කියන්න ඕනෑ, 
පැහැදිලිවම යම් ෙකෙනක් විනය විෙරෝධී ෙහෝ මූල්ය දූෂණයකට 
අදාළව යම් ෙදයකට  සම්බන්ධ ෙවලා තිෙබනවා නම් විනය 
විමර්ශන මත අවශ්ය පියවර ස්ථිරවම  ගන්නවා. පසු ගිය 
දවස්වලත් අපි  එවැනි පියවර ගත්තා. ඉදිරිෙය්දීත් කිසිම පශ්නයක් 
නැතිව තරාතිරම ෙනොබලා ගන්න ඕනෑ කරන පියවර ගන්නවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
චන්දන පැල්පිට මහතා : මූල්ය වංචා 

தி . சந்தன ெபல்பிட்ட : நிதி ேமாச கள் 
MR. CHANDANA PELPITA: FINANCIAL FRAUDS 
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5. ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (4) 

(අ) (i) සීමාසහිත ලංකා ෙපොෙහොර සමාගෙම් කියාකාරී 
අධ්යක්ෂවරෙයකු ෙලස චන්දන පැල්පිට මහතා 
ෙසේවය කරන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ඔහුෙග් වැටුප, දීමනා සහ ලබාදී ඇති 
වාහන සඳහා මාසික කුලිය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද; 

 (iii) ජනාධිපති පරීක්ෂණ ෙකොමිෂන් සභාව විසින් 
2015 ෙනොවැම්බර් 06 දාතමින් ෙපත්සම් අංක 
PCI/52/2015 යටෙත් කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම් ෙවත ලිපියක් එවා තිෙබ්ද; 

 (iv) එම ලිපිෙය් සඳහන් ආකාරයට චන්දන පැල්පිට 
මහතා ලංකා ධීවර වරාය නීතිගත සංසථ්ාෙව් 
නිෙයෝජ්ය සාමාන්යාධිකාරී ෙලස ෙසේවය කළ 
අවධිෙය් සිදු කර ඇති බරපතල මූල්ය වංචා 
කවෙර්ද; 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (v) එම මූල්ය වංචාවන් සඳහා ජනාධිපති පරීක්ෂණ 
ෙකොමිෂන් සභාෙව් නිර්ෙද්ශ කවෙර්ද; 

 (vi) එම නිර්ෙද්ශ කියාත්මක කළ දිනය කවෙර්ද; 

 (vii) ජනාධිපති පරීක්ෂණ ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
නිර්ෙද්ශයන් කියාත්මක ෙනොකෙළේ නම්, ඒ සඳහා 
ෙහේතු කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
( அ) (i) வைரய க்கப்பட்ட இலங்ைக உரக் கம்பனியின் 

ெசயற்பாட் ப் பணிப்பாளர் ஒ வராக தி . 
சந்தன ெபல்பிட்ட ேசைவயாற் கின்றாரா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், இவர  சம்பளம், ெகா ப்பன கள், 
வழங்கப்பட் ள்ள வாகனங்க க்கான மாதாந்த 
வாடைக ஆகியன தனித்தனிேய யா  
என்பைத ம்; 

 (iii) சனாதிபதி விசாரைண ஆைணக்கு வினால் 
2015 நவம்பர் 06ஆம் திகதியிடப்பட்ட 
PCI/52/2015ஆம் இலக்க ம வின்கீழ் கமத் 
ெதாழில் அைமச்சின் ெசயலாள க்குக் 
க தெமான்  அ ப்பப்பட் ள்ளதா என்ப 
ைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  க தத்தில் குறிப்பிடப்பட் ள்ளவா  
தி . சந்தன ெபல்பிட்ட இலங்ைக கடற்ெறாழில் 

ைற கங்கள் கூட் த்தானத்தின் பிரதிப் ெபா  
காைமயாளராக ேசைவயாற்றிய காலத்தில் 

ேமற்ெகாண் ள்ள பாாிய நிதி ேமாச கள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  நிதி ேமாச கள் ெதாடர்பிலான 
சனாதிபதி விசாரைண ஆைணக்கு வின் 
சிபாாிசுகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (vi) ேமற்ப  சிபாாிசுகள் அ ல்ப த்தப்பட்ட திகதி 
யா  என்பைத ம்; 

 (vii) சனாதிபதி விசாரைண ஆைணக்கு வின் 
சிபாாிசுகள் அ ல்ப த்தப்படவில்ைல எனின், 
அதற்கான காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Agriculture: 

(a) Will he inform this House -  

 (i) whether Mr. Chandana Pelpita serves as a 
working director at the Ceylon Fertilizers 
Limited;  

 (ii) if so, what his salary, allowances and the 
monthly rental for the vehicles assigned to 
him are; 

 (iii) whether the Presidential Commission of 
Inquiry had sent a letter dated 6th November 
2015 to the Secretary to the Ministry of 
Agriculture with regard to Petition No. 
PCI/52/2015; 

 (iv) what acts of serious financial fraud had 
been committed by Mr. Chandana Pelpita 
during his engagement as Deputy General 
Manager at the Ceylon Fishery Harbours 
Corporation according to the letter 
concerned; 

 (v) what recommendations were made by the 
Presidential Commission of Inquiry with 
regard to the acts of fraud concerned; 

 (vi) the date on which such recommendations 
were implemented; and  

 (vii) the reasons, if the recommendations of the 
Presidential Commission of Inquiry have 
not been implemented? 

(b) If not, why?  
 

ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ගරු කථානායකතුමනි, කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 

මම ඒ පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා. 

(අ)   (i)   ෙසේවය කර ඇත. 

        (ii)   මාසික වැටුප රු. 75,000/-ක් ෙව්. වාහනය සඳහා 
මාසික කුලිය වශෙයන් කි.මී.3000ක් ධාවනයට 
රු.95,000/-ක්ද, ඊට අමතරව කි.මී.1ක් සඳහා රු.30 
බැගින්ද ෙගවීම් කර ඇත. 

       (iii)      ඔව්. 

 (iv) ජනාධිපති පරීක්ෂණ ෙකොමිෂන් සභාෙව් ෙල්කම් 
විසින් ලංකා ධීවර වරාෙය් නීතිගත සංසථ්ාෙව් 
නිලධාරින් විසින් සිදු කරන ලද බරපතළ වංචාව 
පිළිබඳව ෙපත්සම් අංක PIC /52/2015 ට අදාළ 
වාර්තාව 2015.11.06 දින කෘෂිකර්ම ෙල්කම් ෙවත 
ඉදිරිපත් කර ඇත. 

  එම ලිපිෙය් චන්දන පැල්පිට මහතා ලංකා ධීවර 
නීතිගත සංසථ්ාෙව් නිෙයෝජ්ය සාමාන්යාධිකාරි 
ෙලස කටයුතු කළ අවධිෙය් පහත සඳහන් මූල්ය 
වංචා සිදු කළ බවට සඳහන් කර ඇති බව සඳහන් 
ෙව්. 

1.  ලංකා ධීවර වරාය නීතිගත සංසථ්ාෙව් මුදල් 
රුපියල් 8,950,000ක් පසම්පාදන 
කියාවලිෙයන් බැහැරව වියදම් කර හිටපු 
ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාෙග් 
මැතිවරණ පචාරක රැලියක් 2014.12.30 
වන දින මීගමුව නගර සභා කීඩාංගණෙය් 
පැවැත්වීම; 

2. ලංකා ධීවර වරාය නීතිගත සංසථ්ාෙව් මුදල් 
රුපියල් 175,000ක් වියදම් ෙකොට මහින්ද 
රාජපක්ෂ මහතාෙග් මැතිවරණ පචාරක 
රැසව්ීම සඳහා භාවිතා කිරීමට LED තිර 
සහිත රූපවාහිනී යන්ත ෙයදවීම; 

3. ලංකා ධීවර වරාය නීතිගත සංසථ්ාෙව් 
රුපියල් 1,255,000ක මුදලක් පසම්පාදන 
කියාවලියකින් ෙතොරව වියදම් කර මහින්ද 
රාජපක්ෂ මහතාෙග් මැතිවරණ පචාරක 
කටයුතුවලට ෙයොදා ගන්නා ලද ටී ෂර්ට්, 
කැප් ෙතොප්පි  මිලදී ගැනීම; 
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[ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා] 
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4. මීගමුව අධිකරණ සංකීර්ණය ඉදිරිපිට 
කලපුව අසල සාදා තිබූ සමරු ඵලකය සඳහා 
රුපියල් 1,848,000ක මුදලක් කිසිදු 
පසම්පාදන කියාවලියකින් ෙතොරව වියදම් 
කිරීම; 

5. පසම්පාදන කියාවලිෙයන් පරිබාහිරව 2015 
වසර සඳහා ලංකා ධීවර වරාය නීතිගත 
සංසථ්ාෙව් රුපියල් 1,090,000ක මුදලක් 
වියදම් ෙකොට දින ෙපොත් මුදණය කිරීම. 

  ජනාධිපති පරීක්ෂණ ෙකොමිෂන් සභා වාර්තාව 
අනුව ඉහත 1 සිට 5 දක්වා වූ වැරැදි කියා සඳහා 
පහත සඳහන් නිලධාරින් වගකිව යුත්තන් බව 
සාක්ෂිවලින් පැහැදිලි වන බව දැක්ෙව්. 

(1) චන්දන පැල්පිට, ලංකා ධීවර වරාය නීතිගත 
සංසථ්ාෙව් හිටපු නිෙයෝජ්ය 
සාමාන්යාධිකාරි. 

(2) ගලපිට ෙගදර පියල් අෙබ්ෙසේකර, ලංකා 
ධීවර වරාය නීතිගත සංසථ්ාෙව් 
සාමාන්යාධිකාරි. 

(3) සරත් කුමාර ගුණරත්න, හිටපු වැඩ බලන 
ධීවර අමාත්ය. 

(4) උපාලි චමින්ද ෙපෙර්රා කුමාරසිංහ, හිටපු 
වැඩ බලන ධීවර අමාත්ය සරත් කුමාර 
ගුණරත්න මහතාෙග් ෙපෞද්ගලික ෙල්කම්. 

(5) ලංකා ධීවර වරාය නීතිගත සංසථ්ාෙව් හිටපු 
සභාපති උපාලි ලියනෙග් මහතා. 

  ලංකා ධීවර වරාය නීතිගත සංසථ්ාෙව් හිටපු 
නිෙයෝජ්ය සාමාන්යාධිකාරි චන්දන පැල්පිට යන 
අය ෙම් වන විට රජයට අනුබද්ධ සී/ස ලංකා 
ෙපොෙහොර සමාගෙම් කියාකාරි අධ්යක්ෂවරෙයකු 
වශෙයන් ෙසේවය කරනු ලබයි. එම නිලධාරියාද 
ඉහත වැරැදිවලට වගකිව යුතු නිසා ඔහුට විරුද්ධව 
නීතිමය කටයුතු කරන බැවින් ලංකා ෙපොෙහොර 
සමාගෙම් දැනට දරන තනතුරින් ඔහු වහාම ඉවත් 
කිරීමට කටයුතු කරන ෙමන් ජනාධිපති පරීක්ෂණ 
ෙකොමිෂන් සභාව විසින් නිෙයෝග කර ඇත. 

 (v) චන්දන පැල්පිට මහතා සී/ස ලංකා ෙපොෙහොර 
සමාගෙම් දරන තනතුෙරන් වහාම ඉවත් කිරීම. 

 (vi) 2016.12.31 දින සිට ඉල්ලා අසව්ී ඇත. 

 (vii) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
කවදාද ඉල්ලා අස්වුෙණ්? 
 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
2016.12.31වැනි දා. ඔබතුමා දිගින් දිගටම ෙම් ගැන අහුවා 

ෙන්.  
 

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ෙම් පශ්නය අහන්න අරෙගන දැනට මාස 10ක් විතර ෙවනවා. 

ෙදසැම්බර් මාසෙය් 31වැනි දා චන්දන පැල්පිට ඉල්ලා අස්ෙවන 

කල් ඔබතුමන්ලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට උත්තර දුන්ෙන්ත් නැහැ. 
දිගින් දිගටම මඟ හැර, මඟ හැර තමයි හිටිෙය්. අදත්, ෙම් පශ්නය 
අහන කවදාවත් කෘෂිකර්ම අමාත්යවරයා සභාවට එන්ෙන්ත් 
නැහැ. ජනාධිපති විමර්ශන ෙකොමිසෙමන් චන්දන පැල්පිටට 
ෙමතරම් ෙචෝදනා පමාණයක් එල්ල ෙවලා තිෙබද්දී කෘෂිකර්ම 
අමාත්යවරයා ඔහු ඉවත් ෙනොකර ඉල්ලා අස්ෙවන කල් බලාෙගන 
සිටිෙය් ඇයි? 

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ගරු මන්තීතුමනි, මම හිතන විධියට එතුමා ඉල්ලීමක් කළා, 

"එතුමාට ඉල්ලා අස්ෙවන්න කාලය ෙදන්න" කියලා. ඊට පස්ෙසේ 
තමයි, ෙම් පශ්නත් එන ෙකොට එතුමා ඒ සම්බන්ධව ඉල්ලා අස්වීම 
දීලා තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ගරු අනුර දිසානායක මහතා අහනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙදවැනි අතුරු පශ්නය අහන්න. ගරු අනුර දිසානායක 

මැතිතුමා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ආණ්ඩුව ෙගොඩ නැඟීෙම් 

ජනවරෙම් තිබුෙණ් වංචාව, දූෂණය, නාස්තියට එෙරහි වීම. මම 
දන්ෙන් නැහැ, ඒක කරනවාද, නැද්ද කියලා. ඒක තමයි ජනවරම. 
ඉතා පැහැදිලි ෙලස ජනාධිපතිවරයා විසින්ම පත් කරන ලද 
ජනාධිපති ෙකොමිෂන් සභාෙවන් කෘෂිකර්ම අමාත්යවරයා ෙවත 
ලිඛිතව දැනුම් දී තිබුණා, "ෙමොහු ධීවර අමාත්යාංශෙය් නිෙයෝජ්ය 
සාමාන්යාධිකාරිවරයා හැටියට කටයුතු කරන ෙකොට ෙම්, ෙම්, 
ෙම්, වංචාවලට හවුල් වී තිෙබනවා. එය ජනාධිපති විමර්ශන 
ෙකොමිෂන් සභාෙව්දී තහවුරු වී තිෙබනවා. ඒ නිසා ඔහු දරන 
ධුරෙයන් ඉවත් කරන්න" කියලා. ෙමතුමා සදාචාර සම්පන්න 
අමාත්යවරෙයක් ෙලස කටයුතු කළ යුතුයි. ෙමොකද, එතුමා 
ජනාධිපතිවරයාෙග් පක්ෂෙය් ෙල්කම්වරයා හැටියට කටයුතු 
කරන අමාත්යවරයා. ඒකයි තිෙබන වැදගත්කම. ජනාධිපතිවරයා 
පක්ෂෙය් සභාපතිවරයා, ෙම් ඇමතිවරයා ෙල්කම්වරයා. 
ජනාධිපතිවරයා විසින් පත් කරන ලද ෙකොමිෂන් සභාෙව් නිර්ෙද්ශ 
මත තමයි කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්වරයා සම්බන්ධව 
ලිඛිතව දැනුම් ෙදන්ෙන්. එෙසේ දැනුම් දී තිබියදී වහාම 
කියාමාර්ගයක් ගත්ෙත් නැහැ.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා බලන්න ෙම් පශ්නයට 
පිළිතුරු ලබා දීම සඳහා අද ෙම් ලබා ෙදන්ෙන් හතරෙවනි 
අවස්ථාවයි. මම හිතන විධියට ෙම් න්යාය පතෙය් හතරෙවනි 
අවස්ථාෙව් පිළිතුරක් ලබාදීමට අවස්ථාව ෙදන එකම පශ්නය 
ෙම්ක. ෙමපමණ කාලයක් අර ගත්තා. ගරු කථානායකතුමනි, 
පාර්ලිෙම්න්තුවටවත් නිශ්චිත පිළිතුරක් ලබා ෙනොදී ෙමොහුෙග් 
ආරක්ෂාව ෙවනුෙවන් අවස්ථා හතරකට වඩා කාලයක් ගනු 
ලැබූවා. මම දැනගන්නට කැමැතියි එවැනි ලිඛිත දැනුම්දීමක් සිදු 
ෙකොට තිබියදී ඔහු ඉවත් ෙනොකිරීමට කටයුතු ෙනොකෙළේ මන්ද 
කියලා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කිව්ව එක හරි. හතර වතාවක් 

පශ්නය ඉදිරිපත් කළා. මම අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමාට දැනුම් 
දුන්නා ඊළඟ අවස්ථාෙව් අනිවාර්යෙයන් ෙම් පශ්නයට පිළිතුර ලබා 
දිය යුතුයි කියලා. ඒ නිසා තමයි මම දීර්ඝ විස්තරයක් ඉදිරිපත් 
කෙළේ. පිළිතුර ඉදිරිපත් කරලා, අද පශ්නය අහන විට එතුමා ඉල්ලා 
අස්ෙවලා තිබුණා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
විස්තරය දීර්ඝ නැහැ. ඔබතුමා විසින් ඔය ඉදිරිපත් කෙළේ 

කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්වරයාට ජනාධිපති ෙකොමිෂන් 
සභාෙව් ෙල්කම්වරයා විසින් එවන ලද සටහන. ඒ සටහන මීට 
ෙපර 2017 අය වැය විවාදය ෙනොව 2016 අය වැය විවාදෙය්දී, ඒ 
කියන්ෙන් 2015 ෙනොවැම්බර් මාසෙය් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  
හැන්සාඩ්ගත කරලා තිබුණා. එම නිසා ඔබතුමාට අලුත් ෙතොරතුරු 
ෙසොයන්නට ෙදයක් තිබුෙණ් නැහැ, ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි. දැන් 
ෙම් ගරු සභාෙව්දී කිව්වා ෙන් ඔහු විසින් සිදු කරන ලද වංචා 
ෙපළක්. ඔක ්ෙකොම එකට එකතු කළාම ලක්ෂ 150කට වඩා වැඩියි. 
ඒ සඳහා ඔහු ඍජුව හවුල් වූ බව සඳහන් වී තිෙබනවා. ඒ  ෙල්ඛන 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළ ඒවා. වග කිව යුතු 
අමාත්යාංශයක් නම්, අමාත්යවරෙයක් නම් ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ඉතා වගකීෙමන් හැන්සාඩ්ගත කරන ලද ලිපිය මත පදනම්ව අඩුම 
වශෙයන් කියාමාර්ගයක් ගත යුතුව තිබුණා. තමුන්නාන්ෙසේලා 
මාස 14කට වැඩි කාලයක් ෙමොහු ආරක්ෂා කිරීම සඳහා කටයුතු 
කරමින් තිබුණා.  

ගරු කථානායකතුමනි, එෙහම කල්පනා කරලා බලන විට ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ඇති වැඩකුත් නැහැ. ෙමොකද, සාක්ෂි සහිතව 
කරුණු ෙපන්වා තිබියදී තමුන්නාන්ෙසේලා කියාමාර්ගයක් ගත්ෙත් 
නැහැ. එම නිසා මම ගරු රාජ්ය අමාත්යතුමාෙගන් දැන ගන්නට 
කැමැතියි, ෙදසැම්බර් මාසෙය් 31ෙවනි දා ඉල්ලා අස්ෙවන ෙතක් 
ඔහු කරන ලද කියාමාර්ග සහ, -ෙමොකද ඔහු ගත්ත කියාමාර්ග 
රැසක් තිෙබනවා. ඔබතුමා දන්නවා, ලංකා ෙපොෙහොර සංස්ථාෙව් 
කියාකාරි අධ්යක්ෂ සියලුම deals කරන බව.- ඔහු ධුරය දැරූ 
කාලෙය්දී සිදු වූ ගනු - ෙදනු පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් කරලා, ෙමම 
පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරනවාද කියලා. 

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙම් සම්බන්ධව ගරු ඇමතිතුමාෙග් 

අවධානය ෙයොමු කරවලා, ඔබතුමා කියපු ආකාරයට 
අනිවාර්යෙයන්ම වාර්තාවක්  ඉදිරිපත් කරන්නම්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
පාසල් බෑග් ලබා දීෙම් වැඩසටහන: ඌව පළාත් 

සභාව 
பாடசாைலப் த்தகப் ைபகள் வழங்கும் 

ேவைலத்திட்டம் : ஊவா மாகாணம் 
PROGRAMME FOR DISTRIBUTION OF SCHOOL BAGS:  UVA 

PROVINCIAL COUNCIL   
873/’16 

6. ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ     

පශ්නය - (3) : 

(අ) (i) ඌව පළාත් වත්මන් පධාන අමාත්යවරයා විසින් 
ඌව පළාෙත් පාසල් ශිෂ්යයන්ට පාසල් බෑග් ලබා 
දීෙම් වැඩසටහනක් ආරම්භ කර ඇති බව 
දන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, බදුල්ල දිසත්ික්කෙය් ෙම් දක්වා එම 
පතිලාභ ලැබී ඇති ශිෂ්යයන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඒ සඳහා දැනට දරා ඇති මුළු වියදම  කවෙර්ද; 

 (iv) එම මුදල් ලබාගත් මුලාශ කවෙර්ද; 

 (v) ෙමහිදී යම් අකමිකතාවක් සිදු වී තිෙබ්ද; 

 (vi) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා ගන්නා පියවර කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) ஊவா மாகாண சைபயின் தற்ேபாைதய 
தலைமச்சாினால் ஊவா மாகாண பாடசாைல 

மாணவர்க க்கு பாடசாைல த்தகப் ைபகள் 
வழங்கும் ேவைலத்திட்டெமான்  ஆரம்பிக்கப் 
பட் ள்ளெதன்பைத அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ப ைள மாவட்டத்தில் இ வைர 
ேமற்ப  அ கூலங்கள் கிைடக்கப்ெபற் ள்ள 
மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன் 
பைத ம்; 

 (iii) இதற்ெகன இன்றளவில் ஏற்கப்பட் ள்ள 
ெமாத்தச் ெசல  எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  பணத்ெதாைக ெபறப்பட்ட லங்கள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (v) இதில் ஏேத ம் ைறேக  இடம்ெபற் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (vi) ஆெமனில், அ  ெதாடர்பாக ேமற்ெகாள்ளப் 
ப ம் நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

askedhe Minister of Provincial Councils and Local 
Government: 

(a) Will he inform this House - 
 (i) whether he is aware of the fact that the 

present Chief Minister of the Uva Province 
has started a programme for distribution of 
school bags among the school children of  
Uva Province; 

 (ii) if so, of the number of students of  Badulla 
District that have received the aforesaid 
benefit; 

 (iii)  the total expenditure borne for this purpose 
by now; 

 (iv)  the funding sources of the aforesaid 
project; 

 (v) whether any irregularity has occurred in the 
aforesaid project; and 

 (vi) if so, of the steps that will be taken in this 
regard? 

(b) If not, why? 
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ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා (පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா - மாகாண சைபகள் மற் ம் 
உள் ராட்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. Faiszer Musthapha - Minister of Provincial 
Councils and Local Government) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේය. 

(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) බදුල්ල දිසත්ික්කෙය් පතිලාභ ලැබූ පාසල් 
ශිෂ්යයන් සංඛ්යාව - 1,023 

  (ඌව පළාත් අධ්යාපන අමාත්යාංශ අරමුදලින් 
පතිලාභ ලැබී ඇත.) 

 (iii) ශිෂ්යයින්ට බෑග් ලබා දීම සඳහා දැනට දරා ඇති 
මුළු වියදම - රුපියල් 460,350.00(රුපියල් 
හාරලක්ෂ හැටදහස ්තුන්සියපනහයි) 

ගරු මන්තීතුමනි, එම වගුව සභාගත කරන්නද, නැත්නම් 
කියවන්නද? 

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ඔබතුමා සභාගත කරන්න. මම කියවන්නම්. 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම එම වගුව සභාගත* කරනවා. 

 (iv) පළාත් සභා අධ්යාපන අමාත්යාංශ අරමුදලින්. 

 (v) නියමිත පරිදි පසම්පාදන කටයුතු සිදු කර ඇති බව 
පධාන ෙල්කම් වාර්තා කර ඇති අතර මුදල් 
ෙකොමිෂන් සභාව විසින් ෙමම වැඩසටහන අනුමත 
කර ඇත. 

 (vi) අදාළ නැත. 

(ආ) අදාළ නැත. 

 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද වගුව: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட அட்டவைண: 
* Table tabled: 

ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි. 

ඇත්ෙතන්ම ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙම්කට සත්ය උත්තර 
ෙදන්න විශාල උත්සාහයක් දරනවා. නමුත්, ඔබතුමාට ලැෙබන 
ෙතොරතුරු ඉතාම මුසාවක්. "ෙම් සියලු ෙතොරතුරු ෙබොරු"ය කියන 
කාරණය මා කියනවා. ගරු කථානායකතුමනි, මා ළඟ ෙම් 
තිෙබන්ෙන් දිගින් දිගටම විමසූ පශ්නවලට ලැබුණු උත්තර 
ඇතුළත් හැන්සාඩ් මිටියක්. ෙමහි අවසාන වශෙයන් තිෙබන්ෙන්, 
ගරු අමාත්යතුමා සහ රාජ්ය අමාත්යතුමා "ෙම් පිළිබඳව ෙහොයලා 
බලලා විස්තරයක් ෙදන්නම්" කියලා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට 
සඟවපු, ඔබතුමාට ෙනොදුන් ෙල්ඛනයක් තමයි ඔබතුමාට උදව්වක් 
හැටියට මම ෙම් කියවන්නට හදන්ෙන්. ගරු කථානායකතුමනි, 
මම එය කියවන්නට කාලය ටිකක් ඉල්ලනවා. ෙමොකද, 
ෙබොෙහෝෙදනා හිතනවා, ගරු පධාන අමාත්යවරයාත් එක්ක 
මෙගත් ෙපොඩි ෙපෞද්ගලික තරහක් තිෙබනවා කියලා. එෙසේ නැහැ 
ගරු කථානායකතුමනි. 2016 සැප්තැම්බර් 27වන දින 
විගණකාධිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් පළාත් සභාවට එවපු 
විගණන විමසුම මම ඉදිරිපත් කරනවා. එහි ෙමෙසේ සඳහන් වනවා: 

"2015 හා 2016 වර්ෂවලදී ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය් පළාත් පාලන 
ආයතන 09ක, බදුල්ල දිස්තික්කෙය් පළාත් පාලන ආයතන 14ක සහ ඌව 
පළාත් සභාෙව් මුදල් හා කම සම්පාදන, නීතිය හා සාමය, අධ්යාපන, 
පළාත් පාලන, ඉඩම්, විදුලිබල හා බලශක්ති, ඉදිකිරීම්, ගාමීය යටිතල 
පහසුකම් අමාත්යාංශය විසින් වීරසිංහ ඩිස්ටිබියුටර්ස් නම් ආයතනයට 
පාසල් ෙපොත් බෑග් 19,615ක් මිලදී ගැනීම ෙවනුෙවන් රුපියල් 
5,125,775ක් ෙගවා තිබුණි....."   

ඌව පළාත් සභාෙව් මුදල් ඇමතිවරයා යටෙත් ෙගොඩක් 
අමාත්යාංශ තිෙබනවා. 

එම ලිපිෙය්  තවදුරටත් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

" ෙම් පිළිබඳ විගණනෙය්දී පහත කරුණු නිරීක්ෂණය විය. 

1987 අංක 15 දරන පාෙද්ශීය සභා පනෙත් 19 වන වගන්තිෙය් XIX උප 
වගන්තිය පකාර පාෙද්ශීය සභා පාෙද්ශය තුළ ෙගොඩනැඟිලි, උපකරණ, 
කීඩා භූමි, ෙන්වාසිකාගාර, ගුරු නිවාස, කීඩා භාණ්ඩ සහ පුස්තකාල 
පහසුකම් වැනි අධ්යාපන පහසුකම් සැලසීම සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් සකස් 
කර නිසි බලධාරියා ෙවත ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර, නිසි බලධාරින් විසින් 
අදාළ පඥප්තිය යටෙත් පතිපාදන සලස්වා එම වැඩ සටහන් කියාත්මක 
කළ යුතු වුවත්, 1987 අංක 15 දරන පාෙද්ශීය සභා පනෙත් 132 (ඒ) හා 
(ඔ) වගන්තිය යටෙත් වියදම් කළ ෙනොහැකි වියදමක් වූ ෙපර පාසල් 
දරුවන් සඳහා පාසල් බෑග් ෙබදා දීමට පාෙද්ශීය සභා 09ක් විසින් රුපියල් 
1,947,500ක මුදලක් සභා අරමුදලින් වියදම් කර තිබුණි." 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් එකක්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැන් සියල්ලම කියවන්නට ඉඩදීමට අපහසුයි.  

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට තව එක් අවස්ථාවක් ෙදන්න. 

ෙමොකද,  දැන් ෙමතුමා  කිව්ෙව් ෙපොත් බෑග් සඳහා හාරලක්ෂයක් 
ෙගවලා තිෙබන බවයි. නමුත් ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් විගණන 
විමසුම අනුව පනස් එක් ලක්ෂ,- 

721 722 

බදුල්ල  දිස්තික්කෙය් පාසල් ශිෂ්යයින්ෙග් පාසල් බෑග් සඳහා දරා ඇති වියදම 

අනු 
අං
කය 

විස්තරය 

ලබා දී 
ඇති 
පාසල් 
බෑග් 
පමාණ
ය 

මුළු 
ගණ
න 

බෑගයක 
මිල රු. 

ෙගවූ මුදල 
රු. 

පාසල් බෑග් 
සඳහා ෙගවූ 
මුළු මුදල 

රු. 

01. මහියංගනය 
කලාප අධ්යාපන 
කලාපය 

237  1023 450.00 106650.00 460350.00 

02. බණ්ඩාරෙවල 
කලාප අධ්යාපන 
කලාපය 

257   450.00 115650.00   

03. වැලිමඩ කලාප 
අධ්යාපන 
කලාපය 

259   450.00 116550.00   

04. බදුල්ල කලාප 
අධ්යාපන 
කලාපය 

270   450.00 121500.00   

  මුළු එකතුව    1023     460350.00 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා මෙගන් අහලා තිෙබන්ෙන් පාසල් 

සම්බන්ධවයි; ෙපර පාසල් සම්බන්ධව ෙනොෙවයි. ෙපර පාසල් 
සම්බන්ධව දැන ගන්න ඔබතුමාට අවශ්ය නම් මම ඒ ගැන 
ෙතොරතරු ෙසොයා බලා ඔබතුමාට ඉදිරිපත් කරන්නම්. ඔබතුමාෙග් 
පශ්නය පාසල්වලට සීමා කරන ලද පශ්නයක්. නමුත් දැන් ඔබතුමා 
ෙපර පාසල් සම්බන්ධෙයන් පකාශ කරපු නිසා ෙපර පාසල් 
සම්බන්ධෙයන් මම දත්ත ලබාෙගන ඔබතුමාට උත්තර ෙදන්නම්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අමාත්යතුමාට  ඒ ගැන ෙසොයා බලන්න පුළුවන් ෙන්.  

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නෙය් ෙපර පාසල් ගැන 

සඳහන්වීමක් නැහැ. 
 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙපර පාසලක්, පාසලක් ෙනොවන්ෙන් 

ෙකොතැනින්ද, ෙවනස් වන්ෙන් කුමන ශීර්ෂයක් යටෙත්ද  කියන 
කාරණය මට ෙපොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න. මම ඒ ගැන දන්ෙන් 
නැහැ. ෙපර පාසලක් පාසල් ගණයට අයත් වනවාද,  නැද්ද කියලා 
මම  ඇමතිතුමාෙගන් අහනවා.  

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ගරු මන්තීතුමා, මෙගන් අහලා තිෙබන්ෙන් පාසල් 

සම්බන්ධෙයන්. ගරු කථානායකතුමනි, ෙපර පාසල් 
සම්බන්ධෙයන් පශ්නයක් ෙයොමු කරනවා නම් මම ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ෙහොයා බලන්නම්.  

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමා ෙම් කාරණය 

පහදනවා.  අපට ෙම් කාරණය හුඟක් දුර ෙගනයන්න අමාරුයි.  
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙම් විගණන විමසුෙම් ඉතා පැහැදිලිව තිෙබන්ෙන් පාසල් 

පිළිබඳවයි; ෙපර පාසල් පිළිබඳව ෙනොෙවයි. 

"ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය් පළාත් පාලන ආයතන මඟින් 
මිලදී ෙගන ෙබදාහරින ලද පාසල් ෙපොත් බෑග් සම්බන්ධෙයන් සිදු 
කළ,-"[බාධා කිරීමක්]නැහැ. නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් 
පශ්නෙය් තිෙබන්ෙනත් "ඌව පළාෙත් පාසල් ශිෂ්යයන්ට පාසල් 
බෑග්-" 

ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
බදුල්ල දිස්තික්කෙය්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නැහැ, ඌව පළාෙත්. ඌව පළාතට ෙමොනරාගලත් අයිතියි. 

[බාධා කිරීමක්]ඔබතුමා  පටලන්න එපා. 

පශ්නෙය් තිෙබන්ෙන්, "ඌව පළාත් වත්මන් පධාන 
අමාත්යවරයා විසින් ඌව පළාෙත් පාසල් ශිෂ්යයන්ට-" කියලා.  
එහි ෙපර පාසල් කථාවක් නැහැ. පාසල් ශිෂ්යයන්ට ෙපොත් බෑග් 
ලබාදීම සම්බන්ධෙයනුයි පශ්නය මතුෙවලා තිෙබන්ෙන්. විගණන 
විමසුම තිෙබන්ෙන්ත් පාසල් ශිෂ්යයන්ට ෙපොත් බෑග් ලබාදීම 
පිළිබඳවයි. ගරු කථානායකතුමනි, ෙපර පාසල් පිළිබඳ කථාවක් 
ෙනොෙවයි, පාසල් පිළිබඳ කථාවක් තමයි ෙමතැන තිෙබන්ෙන්.  
බෑග් අරෙගන තිෙබනවා, එතැනට ගිහිල්ලා බලනෙකොට එතැන 
drum sets හදන තැනක්. තව තැනකින් බෑග් අරෙගන තිෙබනවා, 
ගිහිල්ලා බලනෙකොට එතැන තාත්තා ෙකෙනක් උයාපිහාෙගන 
ජීවත් ෙවනවා. බෑග් හදන කර්මාන්තශාලාවක් එතැන නැහැ. ඒ 
නිසා ඉතා පැහැදිලි ෙලස, බෑග් මිලදී ගන්නවා යයි කියා ෙබොරු 
address දාලා, තමන් දන්නා අයෙග් නම් දාලා -සමහර අය 
ෙද්ශපාලන හිතවතුන්. අපි දන්නවා කවුද කියන්නත්.-  සල්ලි 
අරෙගන ෙවන තැනකින් බෑග් අරෙගන තිෙබනවා. ෙම් සම්පූර්ණ 
වැරදි කියාවලියක් අනුගමනය කරලා ආවරණය කිරීම සඳහා 
address ටිකක් ලබා දීලා තිෙබනවා, ගරු කථානායකතුමනි. ඒ 
නිසා ෙම්ෙක් වංචාවක් සිදු වී නැහැ කියලා ගරු ඇමතිතුමා 
කිව්වාට වංචාවක් සිදු වී තිෙබනවා. 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ගරු කථානායකතුමනි, අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් සම්බන්ධෙයන් 

ෙසොයා බලා මා වාර්තාවක් සභාවට ඉදිරිපත් කරන්නම්.   
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මා හිතනවා, ඒ ගැන පරීක්ෂා කර බලා වාර්තාවක් ඉදිරිපත් 

කරන එක ඔබතුමාෙග් යුතුකමක් කියලා.  

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
අනිවාර්යෙයන්ම ඒ ගැන ෙහොයා බලනවා, ගරු 

කථානායකතුමනි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මන්තීතුමා. 

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
මට තවම අතුරු පශ්න අහන්න බැරි වුණා. පළමු අතුරු 

පශ්නය අෙප් ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා අහපු එක ගැන මා 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. දැන් ගරු ඇමතිතුමා ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
වාර්තාවක්  ඉදිරිපත් කරනවායි කිව්වා. අපි ඒ ගැන  පසුවිපරෙම් 
ඉන්නවා.  
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එතුමා එකඟ වුණා, ෙම් ගැන පරීක්ෂණයක් කරලා සභාවට 

වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්න. 
 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
තව කාරණයක් කියන්න තිෙබනවා, ගරු කථානායකතුමනි. 

දැන් ෙම්වා  පාෙද්ශීය සභාවලින් සහ පළාත් සභාෙවන් දරාපු මුදල්. 
තව ලක්ෂ 30ක මුදලක් බැංකු ෙදකකින් අරෙගන තිෙබනවා.  
ෙම්ක විගණනයට හසු ෙවන්ෙන් නැහැ; හසු වුෙණත් නැහැ. 
ෙමොකද,  ෙකොළයකවත් ලියැවුෙණ් නැහැ. ෙම්ක ගත්ෙත් ෙවනත් 
කමයකටයි. ඒ සම්බන්ධෙයන් මා දිගින් දිගටම පශ්න කළා. 
ඒෙකදිත් අවසානෙය් සඳහන් කෙළේ ෙම් ගැන ෙහොයා බලා වාර්තා 
කරන්න කියලායි. ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් යහ පාලන රජය 
තුළ  මහදවල් ෙකෙරන ෙහොරකම් ඇල්ලුෙව් නැත්නම් අපට ඒ 
පළාත තුළ ඉන්න බැරි ෙවනවා. ෙම්වා වසන් කරනවා. අපි පාරට 
බැහැලා ජනතාවට මුහුණ ෙදන්න ඕනෑ.  

පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් පළාත් සභාෙවන් ෙබදාපු භාණ්ඩ 
පිළිබඳව ෙම් ෙවන ෙකොට විගණන විමසුමක් කරෙගන යනවා, 
ජනාධිපති ෙකොමිෂන් එෙකන් ඇවිල්ලා.  හැබැයි, භාණ්ඩ ෙබදාපු 
ෙල්කම්තුමියම තමයි ඒවාට පිළිතුරු සපයන්ෙන්. "ෙහොරාෙග් 
අම්මාෙගන් ෙප්න අහනවා වාෙග්" වැඩක්  දැන් ෙවන්ෙන්. [බාධා 
කිරීම්] ෙම් ෙවන ෙකොට ඒක ෙවනවා. ඒ නිසා ෙම් ගැන ගරු 
ඇමතිතුමා සහ අපි- [බාධා කිරීම්] ෙමතුමන්ලා කෑ ගහන එක 
සාධාරණයි. හැබැයි, එතුමන්ලාත් ෙහොරකම් කරලායි කෑ 
ගහන්ෙන්. එතුමන්ලාත් ඒ කාලෙය් මීට වඩා ෙහොරකම් කළා. ඒවා 
ගැනත් ෙහොයන්න  ඕනෑ. ඒ නිසා ගරු කථානායකතුමනි, ගරු 
ඇමතිතුමාත් හැමදාම ෙම්වා ගැන ෙහොයා බලනවායි කියලා 
කිව්වාට නිසි දඬුවම ෙදන්ෙන් නැහැ. මා ළඟ තිෙබනවා, තවත් 
විගණන විමසුම් කිහිපයක් පිළිබඳ විස්තර. සමහර අවස්ථාවල 
තමන්ෙග් පවුෙල් අය, ඥාතීන් පිට රට අරෙගන ගිහිල්ලා 
තිෙබනවා, සභා අරමුදලින්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ ඔක්ෙකෝම කාරණා සභාගත කරන්න. ගරු ඇමතිතුමනි, 

ඔබතුමාට ඊළඟ සභා වාරය වන  ෙකොට ෙම් සම්බනධෙයන් පූර්ණ 
වාර්තාවක් ෙදන්න පුළුවන්ද?  

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ගරු කථානායකතුමනි, පළාත් සභා විෂය කියන්ෙන් 

විමධ්යගත කරපු විෂයයක්. මා ප ධාන ෙල්කම්තුමාෙගන් අදාළ 
ෙල්ඛන ලබා ෙගන තමයි උත්තර ෙදන්ෙන්. ඒ නිසා දහතුන්වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයට අනුකූලව විනය කියාමාර්ග 
ගැනීෙම් බලයක් මට නැහැ. එෙහම වංචාවක් ෙවලා තිෙබනවා 
නම් විගණනය කිරීම සම්බන්ධෙයන් මට කටයුතු කරන්න 
පුළුවන්. විගණන බලය මධ්යම රජයට දීලා තිෙබනවා. ඊට 
අමතරව, පළාත් සභාවල කාර්යන්වලට ඇඟිලි ගහන්න, විනය 
කියාමාර්ග ගන්න මට අයිතියක් නැහැ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැන් ගරු මන්තීතුමා බරපතළ ෙචෝදනා කිහිපයක් ඉදිරිපත් 

කළා.  ඔබතුමා විෂය භාර අමාත්යතුමා වශෙයන් කරුණාකර, ඒ 
ගැන ෙසොයා බලා ඊළඟ සභා වාරෙය්දී වාර්තාවක් ඉදිරිපත් 
කරන්න. ඒක සාධාරණයි ෙන්ද? 

ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා පධාන ෙල්කම්තුමාෙගන් 

වාර්තාවක් ඉල්ලා ෙගන -  [බාධා කිරීම්]මට ෛනතික බලයක් 
නැහැ, ඊට එහා කියා කරන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, හරි ෙන්ද? 

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු කථානායකතුමනි,  ඇත්තටම ඔබතුමා දැන් ඉල්ලපු 

ආකාරයට වැඩ කටයුතු සිදු වුෙණොත් ෙහොඳයි. එතුමා කියන්න 
හදන්ෙන් එතුමාට බලය නැහැයි කියන එකයි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එතුමා ෙපොෙරොන්දු වුණා ෙන්, ඊළඟ සභා වාරෙය්දී ෙදනවා 

කියා.  

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් සීමිත බලය තුළ මම කටයුතු 

කරන්නම්. දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය අනුව 
මට සීමිත බලයකුයි තිෙබන්ෙන්. ඒ සීමිත බලය අනුව මා කටයුතු 
කරන්නම්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ වාෙග් අයථා ෙද්වල් සිද්ධ වුණා නම් ඔබතුමාට අයිතියක් 

තිෙබනවා ෙන්ද, පරීක්ෂා කර බලන්න, ගරු අමාත්යතුමා?  

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
මට අයිතියක් තිෙබනවා. නමුත් මට ඍජුවම මැදිහත් වන්න 

බැහැ. පළාත් සභාව විමධ්යගත විෂයයක් වන නිසා මා පධාන 
ෙල්කම් සමඟයි කටයුතු කරන්ෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පධාන ෙල්කම් වැරැදි වාර්තා දී තිෙබනවා නම්, එහිදීත් 

කමෙව්දයක් තිෙබනවා ෙන්. ආණ්ඩුකාරවරයා ඉන්නවා. [බාධා 
කිරීම්]  

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ඒ සම්බන්ධෙයන් මා ෙසොයා බලන්නම්. [බාධා කිරීම්] ගරු 

කථානායකතුමනි, ෛනතික රාමුව තුළ කටයුතු කරන්න මට 
සිද්ධ වනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මන්තීතුමා 

සඳහන් කරන කාරණය හරි. එදා ෙහොරකම් කරපු ෙහොරු අදත් 
ෙහොරකම් කරනවා. පාසල් කීපයක්  -සුජාතා බාලිකා විද්යාලය ආදි 
පාසල්,- උදාහරණයට අරෙගනත් මා කිව්ෙව් ඒකයි. ඒ ෙහොරු අදත් 
ෙහොරකම් කරනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි දැනට ඌව පළාත් සභාව හා සම්බන්ධ කාරණයට යමු.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මන්තීතුමනි, රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ 

කාරක සභාෙව් සාමාජික මන්තීවරයකු විධියට මා ඉල්ලා 
සිටින්ෙන්, ඒ ෙතොරතුරු ටික ඔබතුමා රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක 
සභාවට ෙදන්න කියලායි. අපි රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව 
හරහා පරීක්ෂණයක් කරමු. ෙමොකද, අපි ඒකට පධාන 
ෙල්කම්වරුන් ෙගන්වනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මන්තීතුමනි, ඒ කමිටුවටත් ෙයොමු 

කරන්න. 
 

ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
මා එයට ෙයොමු කරලායි තිෙබන්ෙන්, ගරු කථානායකතුමනි. 

පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ඔබතුමන්ලා සහ අප අත් ඔසවා පළාත් සභා 
අමාත්යාංශවලට යවන මුදල් සම්බන්ධෙයන් තමයි ෙම් අකමිකතා 
සිද්ධ වන්ෙන්. ඒ නිසා අප ව්යවස්ථාදායකය හැටියට ෙම් සභාව 
තුළ අනුමත කරන මුදල් හා සම්බන්ධ සියලු කටයුතු නීත්යනුකූලව 
ෙනොකරනවා නම් එය නිසි මාර්ගයට ගැනීම සඳහා ගරු 
අමාත්යතුමා හරහා කටයුතු කරන්න අෙප් විධායකටවත් බලයක් 
නැද්ද කියා මට දැනගන්න ඕනෑ, ගරු කථානායකතුමනි?  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ජනාධිපති විමර්ශන කමිටුව මඟින් පරීක්ෂා කරමින් යනවා. 

රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව මඟිනුත් කටයුතු කරන්න 
පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම ගරු අමාත්යතුමාත් පරීක්ෂණයක් කරනවා. ඒ 
අනුව අපට පියවරක් ගන්න පුළුවන්.  

ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ඒවා කඩිනම් කරන්න කියන ඉල්ලීම මා කරනවා, ගරු 

කථානායකතුමනි. [බාධා කිරීම්] 

 
වවුනියාව, පුංෙතොට්ටම් කඳවුර : විසත්ර  
வ னியா ந்ேதாட்டம் காம் : விபரம் 
VAVUNIYA POONTHOTTAM CAMP: DETAILS  
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8.  ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි 

කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - 
(2): 

(අ) (i) යුද්ධෙයන් අවතැන් වූවන් රැඳී සිටින වවුනියාව, 
පුංෙතොට්ටම් කඳවුර විවෘත කරන ලද දිනය 
කවෙර්ද; 

 (ii)  එම කඳවුර තවමත් පවත්වාෙගන යන්ෙන්ද;  

 (iii) එෙසේ නම්, දැනට එම කඳවුෙර් පදිංචිකරුවන් 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iv) එයට වැසිකිළි, ජලය සහ විදුලිය පහසුකම් ලබා දී 
තිෙබ්ද; 

 (v) එම අවතැන් වූවන් ෙවනත් සථ්ානයක සථ්ිර 
වශෙයන් පදිංචි කිරීෙම්  ෙයෝජනාවක්  ඉදිරිපත්ව 
තිෙබ්ද; 

 (vi)  එෙසේ නම්, එය කවෙර්ද; 

 (vii) වසර ගණනාවක් වවුනියාෙව් ජන ජීවිතයට හුරු වී 
සිටින එම ජනතාව සිංහල - ෙදමළ සංහිඳියාව 
සුරකිමින් එම පෙද්ශෙය් ජීවත් වන බැවින්, එම 
සථ්ානෙය්ම නිවාස සංකීර්ණයක් ඉදි කර ඔවුන් 
පදිංචි කරවීමට ඇති ෙනොහැකියාව කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
 
சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப்  னர்வாழ் , 

மீள்கு ேயற்ற, இந்  மத அ வல்கள் அைமச்சைரக்  ேகட்ட 
வினா: 

(அ) (i) த்தத்தினால் இடம்ெபயர்ந்ேதார் தங்கி ள்ள 
வ னியா ந்ேதாட்டம் காம் திறந்  
ைவக்கப்பட்ட திகதி யா   என்பைத ம்; 

 (ii) அந்த காம் ெதாடர்ந் ம் ேபணிவரப் 
ப கின்றதா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், தற்ேபா  அந்த காமில் வசிப் 
பவர்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள  
என்பைத ம்; 

 (iv) அங்கு மலசலகூடங்கள், நீர் மற் ம் மின்சார 
வசதிகள் வழங்கப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம்; 

 (v) அந்த அகதிகைள ேவ  இடெமான்றில் 
நிரந்தரமாகக் கு ேயற் வதற்கான திட்ட 
ெமான்  ன்ைவக்கப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (vi) ஆெமனில், அ  யா  என்பைத ம்; 
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 (vii) பல வ டங்களாக வ னியாவில் இயல்  
வாழ்ைகக்கு பழகிப்ேபா ள்ள அந்த மக்கள், 
சிங்கள - தமிழ் நல் ணக்கத்ைத பா காத்  
அந்தப் பிரேதசத்தில் வாழ்வதனால் அவர்க க்கு 
அேத இடத்தில் டைமப் த் ெதாகுதிெயான்ைற 
அைமத்  கு யமர்த்த யாைமக்கான 
காரணம் யா  என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Prison Reforms, Rehabilitation, 

Resettlement and Hindu Religious Affairs: 

(a) Will he inform this House-  

 (i) the date on which the Poonthottam camp in 
Vavuniya in which war-displaced persons 
are housed was opened;  

 (ii) whether that camp is still being maintained; 

 (iii) if so, the number of persons residing in that 
camp at present; 

 (iv) whether toilet, water and electricity facilities 
have been provided to it; 

 (v) whether a proposal for the settlement of 
these displaced persons permanently in 
another location has been put forward;  

 (vi) if so, what it is; and 

 (vii) since these people are living in that area 
preserving Sinhala-Tamil harmony while 
becoming familiar with the lifestyle of 
Vavuniya for many years, the reason for the 
inability to construct a housing complex 
and settle them in the same location ? 

(b) If not, why?  
   

ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා (බන්ධනාගාර 
පතිසංසක්රණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා 
හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன் - சிைறச்சாைலகள் 
ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் 
இந் மத  அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan - Minister of Prison Reforms, 
Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs) 
Hon. Speaker, the Answer is as follows: 

(a)  (i)  People who were displaced due to conflict 
occurrences during the period after the year 
1995 arrived in the Vavuniya District from 
the Jaffna Peninsula and the Vanni. This 
camp was established within that period. 

 (ii)  No. 

  As per the instructions of the Special Task 
Force for Resettlement in the Northern 
Province, all administration structures were 
withdrawn after the year 2011 and 

provision of dry rations to those people was 
also discontinued. Therefore, no welfare 
camp is maintained by the Government.  

 (iii)  When this welfare centre was established, 
1,249 families consisting of 4,495 persons 
resided in that camp and it was fully 
maintained through Government 
expenditure. This welfare camp was 
maintained under the District Secretary of 
Vavuniya. The number of people in that 
camp was largely reduced by combining 
them with various resettlement projects 
with their consent. After the conclusion of 
the war in 2009, a large number of people 
turned back to their own districts through 
the resettlement activities. However, at 
 present, 97 families consisting of 354 
persons who did not give their consent to 
include themselves in any resettlement 
scheme are living within the area where that 
camp was established.  

 (iv)  The wells constructed by the people who 
lived in the lands before establishing the 
welfare centre and the lavatories and wells 
constructed within the period the welfare 
centre was in operation are used and 
maintained by those people. 

 (v)  Yes. 

 (vi)  The Ministry of Prison Reforms, 
Rehabilitation, Resettlement and Hindu 
Religious Affairs has taken action to resettle 
these people by launching a housing 
scheme with infrastructure facilities in 
Sinnadamban Village with an extent of 70 
acres and in Parasankulam Village with an 
extent of 30 acres in the Divisional 
Secretary's Division of Vavuniya  North. 

 (vii)  A lot of displaced people who were affected 
by the conflict did not want to continue 
living in welfare centres because of their 
personal benefits. Except for 97 families out 
of the 1,249 families, the others have settled 
down in their places of origin or in the 
alternative lands given by the Government 
and returned to their normal life. The 
remaining families  which did not give 
their consent to include themselves in any 
resettlement programme should be brought 
under a resettlement programme and 
provided with a land with a house in order 
to run their life. The welfare camp where 
they are presently living is 21 acres in 
extent. Out of that, fifteen and-a-half acres 
are private land and the balance is State 
land. In  the State land, there are 
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allocated plots for constructing government 
departments under the Urban Development 
Plan. Further, the College of Education is 
also there close to the welfare centre. 
Therefore, it is not possible to construct 
houses and do the resettlement of these 
people in the same place. Hence, houses are 
being constructed by the Gnanam 
Foundation as a grant to these people at 
Sinnadamban and Parasankulam with              
the approval of the Ministry of Prison 
Reforms, Rehabilitation, Resettlement and 
Hindu Religious Affairs. Under this 
resettlement programme, an extent of half 
an acre which can be used for agricultural 
purposes and also a house will be provided 
for one family. 

  Total number of houses   

  -  Sinnadamban   66 

   -  Parasankulam 31 

      97 

  Further, the following infrastructure 
facilities are provided by the Ministry of 
Prison Reforms, Rehabilitation, Resettlement 
and Hindu Religious Affairs. 

  Supply of purified drinking water  
  -  Rs. 7.84 million 

  Electricity (Solar-powered street lamps)
  -  Rs. 5.1 million 

  Streets -  Rs. 3.5 million  

   In addition, the Gnanam Foundation has 
given assurance to provide livelihood 
assistance to these people. 

(b)  Does not arise.  
 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, තාක්ෂණිකව ඇත්ත ෙවන්න පුළුවන්, 

එෙහත් පාෙයෝගිකව ඇත්ත ෙනොවන උත්තරයක් තමයි ගරු 
ඇමතිතුමා දුන්ෙන්. ෙමතුමාෙග් උත්තරය අනුව 2011 වසෙරන් 
පසුව කඳවුරු පවත්වාෙගන යන්ෙන් නැහැ. ෙකොෙහේ හරි 
ෙකොළයක ඒක ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් වවුනියාෙව් පුංෙතොට්ටම් 
කඳවුරට අපි ගිය අවුරුද්ෙද්ත් ගියා. එතැන කඳවුරක් තිෙබනවා. 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඊළඟට පැහැදිලි කිරීම්වලදී කිව්වා, 
උතුරු වවුනියාෙව් -වවුනියාෙව් උතුරු ෙකොටෙසේ- පෙද්ශ ෙදකකට 
පවුල් පනස්හතක් සහ පවුල් හතළිස්ෙදකක් වශෙයන් ෙවන් කරලා 
පවුල් අනූහතක් පදිංචි කරවන්න යනවා කියලා. එතෙකොට කඳවුර 
නැහැ කියලා 2011 වසෙර් ඉවත් කර ගත්තා නම්, ෙම් පදිංචි 
කරවන්න යන්ෙන් කවුද? ගරු කථානායකතුමනි, ඇත්තටම 

පාෙයෝගිකව ඒ අය එතැන පදිංචි ෙවලා ඉන්නවා, අවුරුදු විස්සකට 
වඩා. දැන් යුද්ධයත් ඉවරයි. ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් ළමයි ඉස්ෙකෝෙල් 
යනවා. ඒ අය ෙගොවිතැන් කරනවා. වවුනියාෙව් සිංහල, ෙදමළ, 
මුස්ලිම් ජනතාව සමඟිෙයන් ජීවත් ෙවනවා. වවුනියාෙවන් 
කිෙලෝමීටර තිහක් ඈත කැළෑ පෙද්ශයකට ඒ පවුල් ටික ෙවන් 
කරනවා. පහසුකම් යටෙත් එකම පිරිසක් හැටියට ඒ ෙගොල්ලන් 
එකම තැනක පදිංචි කරවනවා නම් ඒක සාධාරණයි. ගරු 
ඇමතිතුමනි, නමුත් ඒ ස්ථානෙය්ම ඒ ෙගොල්ලන් පදිංචි ෙවලා 
සිටියා; ඔබතුමන්ලාට ඡන්දය දුන්නා; ළමයි ඉස්ෙකෝෙල් ගියා. මට 
එක පශ්නයයි තිෙබන්ෙන්. එතැනත් අක්කර ෙදොළහක් විතර 
තිෙබද්දී, දැනට එතැන ජීවත් ෙවන්න ඉඩකඩත් තිෙබද්දී, එතැන 
ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් ජන ජීවිතය පවත්වාෙගන යන්න පුළුවන්කම 
තිෙබද්දී, ඒ ස්ථානෙය්ම ජනාවාස හදලා ඒ පවුල් පදිංචි කරවන්න 
බැරි ෙමොකද?  

 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
Hon. Speaker, I think I made this very clear to the 

Hon. Member. Originally, there were 1,249 families 
consisting of 4,495 people. All those people have left the 
camp and, as I mentioned earlier, only 97 families are 
still there. So, these 97 families have to be resettled 
because certain plots of land you are talking about have 
been taken over by the Urban Development Authority 
and they are building some government departments 
there. We have provided land to them. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ෙදවැනි අතුරු පශ්නය අහන්න. ගරු මන්තීතුමනි, 

ගරු ඇමතිතුමා කරුණු සඳහන් කළා.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඔව්. ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් අය අවුරුදු විස්සක් විතර 

ෙමම ස්ථානෙය් පදිංචි ෙවලා ඉන්නා අයයි. ෙමොවුන් ෙවනත් 
පෙද්ශයකට ෙගන ෙගොස් පදිංචි කරවනෙකොට, ෙමතුමන්ලා 
කියන්න වාෙග් පාසල් හදන්න, යටිතල පහසුකම් ඇති කරන්න, 
පාරවල් හදන්න, ඩිස්පැන්සරි හදනවා නම් හදන්න ඒවාට මිලියන 
ගණනක් වියදම් කරන්න ඕනෑ. ඒ ෙගොල්ලන් දැනට වවුනියාව 
නගරෙය්  ජීවත් ෙවන කමය තුළ ජීවත් ෙවනෙකොට, ඒ අයට 
අලුතින් ෙද්වල් හදන්න ඕනෑ නැහැ. ඒ අයට ෙගොඩනැඟිල්ල හදා 
ෙදන්න විතරයි තිෙබන්ෙන්. ඒ ෙගොල්ලන් දැනටත් එතැන ජීවත් 
ෙවනවා. එතැන ෙගොඩනැඟිලි හදන්න ඉඩ තිෙබනවා. අපි ෙම් 
ගැන දිස්තික් ෙල්කම්තුමා එක්කත් කථා කළා. ගරු ඇමතිතුමනි, 
අඩු වියදමින්, පාෙයෝගිකව කරන්න පුළුවන් ෙද් නම්, ඔබතුමන්ලා 
ෙමතැන ෙම් අයට ඉන්න ෙදන එකයි. ෙම් ඉඩම සම්බන්ධව ෙවන 
ෙයෝජනාවක් තිෙබනවාද කියන එකයි අපට දැන ගන්න අවශ්ය 
ෙවන්ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Minister, can you look into that? Of course, 

Hon. Minister, you did say that some other government 
offices are coming up there.  
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[ගරු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා] 
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ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
Hon. Speaker, the fact remains that there is no 

objection by those families to go and stay in another 
place. Practically, resettling them in that land cannot be 
done. As I said earlier, certain plots of that land have now 
been taken over by the UDA for purposes of constructing 
certain government departments and providing certain 
facilities. So, we are unable to give them the same land. 
Up to now, they have not objected to moving to another 
place; they are willing to go to another place. So, for 
them, we have provided houses and all the other 
infrastructure facilities, and the cost maybe borne by the 
Ministry. If we do not do that also, we will be criticized. 
When we do that also, we are being criticized.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Okay. So, we will leave it at that.   
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය -අවසාන 

අතුරු පශ්නය- ෙමයයි. ගරු ඇමතිතුමාෙග් පැහැදිලි කිරීම අනුව 
දැන් අනාවරණය ෙවන්ෙන් ෙමම ඉඩම නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය විසින් ලබා ෙගන තිෙබනවාය කියන එකයි. හැබැයි, 
ඇත්තටම තවම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය ෙමහි කිසිම 
කටයුත්තක් කරලා නැහැ. ෙම් අය යුද්ධෙයන් අවතැන් වුණු 
මිනිසුන්. ඔවුන් පැමිණිෙය්, 1995 වසෙර්. ඒ නිසා මම ගරු 
ඇමතිතුමාෙගන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම් අය තවත් 
අවතැන් කරන්න එපාය කියා. නිවාස ව්යාපෘතියක් ෙහෝ හදලා ෙම් 
අය එම ස්ථානෙය් පදිංචි කරවන්න ඔබතුමන්ලාට සිද්ධ ෙවනවා 
නම්, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා 
පියවරක් ගන්නවාද කියා මම ඔබතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි. 

 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
We will consider that, but as I told you earlier, Hon. 

Member, none of these families have objected to leaving 
their place of residence and going to another place. That 
is my argument.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
They have objected. 
 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
If they are prepared to go to another place and stay 

there, that is all. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
So, you can look into that. If anybody has objected, 

you are prepared to look into that. Is it? 

ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
Yes. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, දිස්තික් ෙල්කම්තුමාෙගන් වාර්තාවක් 

ගන්න කියන්න. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
So, Hon. Minister, please look into this.  
 
ඉන්දු - ශී ලංකා සමුද විදුලි රැහැන් මාර්ග 

ව්යාපෘතිය : අෙප්ක්ෂිත අරමුණ 
இந்திய - இலங்ைக ச த்திர மின்கம்பிக் 

க த்திட்டம் : ேநாக்கங்கள் 
INDO-SRI LANKA MARINE ELECTRIC CABLE LINE PROJECT: 

OBJECTIVES 
938/’16 

9. ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (2) : 

(අ) (i) ඉන්දු - ශී ලංකා සමුද විදුලි රැහැන් මාර්ග 
ව්යාපෘතිය මඟින් ඉටුකර ගැනීමට අෙප්ක්ෂිත 
අරමුණ කවෙර්ද; 

 (ii) එම ව්යාපෘතිය 2020 වසෙර්දී අවසන් කිරීමට 
හැකියාව තිෙබ්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ)   එම ව්යාපෘතිය සඳහා, 

 (i) ඇසත්ෙම්න්තුගත සම්පූර්ණ මුදල ෙකොපමණද;  

 (ii) ශී ලංකා රජය විසින් දරනු ලබන වියදම කවෙර්ද; 

 (iii) ඉන්දීය රජය විසින් මුදල් ආ ෙයෝජනයක් 
කරන්ෙන් නම්, එම මුදල ෙකොපමණද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) இந்திய - இலங்ைக ச த்திர மின்கம்பிக் 
க த்திட்டத்தின் லம் நிைறேவற்றிக்ெகாள்ள 
உத்ேதசித் ள்ள ேநாக்கங்கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  க த்திட்டத்ைத 2020ஆம் ஆண் ல் 
நிைற  ெசய்வதற்கான ஆற்றல் உள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) ேமற்ப  க த்திட்டத்திற்கு, 

 (i) மதிப்பீ  ெசய்யப்பட்ட ெமாத்த நிதித் ெதாைக 
யா  என்பைத ம்; 
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 (ii) இலங்ைக அரசாங்கத்தினால் ஏற்கப்ப ம் ெசல  
யா  என்பைத ம்; 

 (iii) இந்திய அரசாங்கத்தினால் நிதி தலீ  
ெசய்யப்ப மாயின், அத்ெதாைக எவ்வள  
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Power and Renewable Energy: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) objectives the Indo-Sri Lanka Marine 
Electric Cable Line Project is expected to 
achieve; and 

 (ii) whether it is possible to complete the 
project in the year 2020? 

(b) Will he also inform this House - 
 (i) the estimated total amount; 
 (ii) the expenditure that will be borne by the 

Government of Sri Lanka; and 
 (iii) the amount, if the Government of India will 

make a financial investment; 
  in respect of the project? 

(c) If not, why?  

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා (විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா - மின்வ  மற் ம் 

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 
ගරු කථානායකතුමනි,  විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ලබා ෙදනවා.  

 

ෙමම පශ්නය අසා තිෙබන්ෙන් ඉන්දු - ශී ලංකා සමුද විදුලි 
රැහැන් මාර්ග ව්යාපෘතිය -India-Sri Lanka Electricity Grid 
Connection- පිළිබඳවයි. ෙමහි අරමුණු පිළිබඳව අසා තිෙබනවා.   

(අ) (i) ඉන්දු - ශී ලංකා විදුලි රැහැන් මාර්ග ව්යාපෘතිෙය් 
අරමුණු පහත පරිදි ෙව්. 

  ඉන්දියාව සහ ශී ලංකාව අතර විදුලිබලය හුවමාරු 
කර ගැනීම. ඒ අනුව ආරම්භෙය්දී ෙම.ෙවො. 500 
(500MW) ක්ද, පසුව තව ෙම.ෙවො. 500ක් එකතු 
කිරීෙමන් එය ෙම.ෙවො. 1,000 (1,000MW) දක්වා 
ද ඉහළ නැංවීමට අෙප්ක්ෂා කරනවා.  

  ඒ තුළින් ෙදරට විදුලිබලය හුවමාරු කර ගන්න 
පුළුවන්කම ලැෙබනවා. අපට අඩු ෙවලාවට 
ඉන්දියාෙවනුත්, ඉන්දියාවට අවශ්ය ෙවලාවට 
අෙපනුත් ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම, ෙම් පද්ධති ෙදෙක් සථ්ායිථාව ආරක්ෂා 
කිරීමට  -grid stability-  ෙමය ඉතාම වැදගත් 
ෙවනවා.  

  * ආර්ථිකෙය් අෙනකුත් අංශ වර්ධනය කිරීමට 
උපකාර ෙකෙරන ෙලස විදුලි සැපයුෙම් 
ආරක්ෂාව සහ විශව්සනීයත්වය එමඟින් වැඩි 
ෙවනවා. 

  *  පුෙරෝකථනය ෙනොකරන ලද බලශක්ති 
ඉල්ලුම සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා නම්යශීලි 
පෙව්ශයක් ලබා ගැනීමට හැකි ඉතා වැදගත් 
කමෙව්දයක් හැටියට ඉංජිෙන්රුවන් විසින් 
වෘත්තීමය වශෙයන් ෙමම කියාවලිය අගය 
කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, පුනර්ජනනීය 
බලශක්තිය, විෙශේෂෙයන්ම සූර්ය බලය සහ 
සුළං බලය වැඩි වශෙයන් ශී ලංකාව තුළ සහ 
ශී ලංකාව අවට මුහුෙදන් උකහා ගැනීමටත්, 
එම බලශක්තිය ඉන්දියාවට විකුණා එයින් 
ආදායමක් ලබා ගැනීමටත් ඇති හැකියාව ඉතා 
පැහැදිලිව ෙපෙනනවා. 

  *  දීර්ඝ කාලීන අරමුණු වාෙග්ම දැනට මතු 
ෙවලා තිෙබන අර්බුදවලටත් ෙමම ඉන්දු-ශී 
ලංකා සමුද විදුලි රැහැන් ව්යාපෘතිය මඟින් 
විෙශේෂ පෙයෝජනයක් ලැෙබනවා, ගරු 
මන්තීතුමනි.  

 (ii)  2020දී ෙමම ව්යාපෘතිය අවසන් කිරීමට 
හැකියාවක් නැහැ.  

  දැනට අෙප් රෙට් තිෙබන මූල්යමය තත්ත්වය 
අනුව සහ සුදුසු ආෙයෝජකයන්ඉදිරිපත් ෙවලා 
නැති නිසා ෙම් ව්යාපෘතිය ආරම්භ වන නිශච්ිත 
දින වකවානුවක් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් ව්යාපෘතිය 
2020දී අවසන් කරන්න පුළුවන් වන්ෙන් නැහැ. 
නමුත් ෙමම ව්යාපෘතිය කරන ආකෘතිය පිළිබඳව - 
ව්යාපාරික ආකෘතිය පිළිබඳව- සාකච්ඡා කිරීම 
සුදුසුයි. මාස කිහිපයකට කලිනුත් අපි ෙම් පිළිබඳව 
සාකච්ඡා කළා.  

(ආ)  (i)   ඉන්දියාව සහ ශී ලංකාව අතර විදුලිබල අන්තර් 
සබඳතාෙව් ශක්යතා අධ්යයනය පිළිබඳ 
අවෙබෝධතා ගිවිසුම 2010.06.09 වැනි දා ශී ලංකා 
රජය සහ ඉන්දියානු රජය ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය සහ ඉන්දියාෙව් Power Grid 
Corporation අතර අත්සන් කළා. ආර්ථික සහ 
මූල්ය අධ්යයනයට අනුව ෙමම සමුද විදුලි රැහැන් 
ව්යාපෘතිය සඳහා ඇසත්ෙම්න්තුගත ආදායම 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 554ක් ෙවනවා.  

  ෙකෙසේ ෙවතත්, ෙමම ව්යාපෘතිෙය් වියදම දළ 
වශෙයන් ඇෙමරිකානු  ෙඩොලර් මිලියන 372.2ක් 
පමණ විය යුතුයි කියා අප විශව්ාස කරනවා. ඊට 
වඩා වැඩි වුෙණොත් අපට ෙමහි ඇති ලාභදායීකම 
අඩු ෙවනවා. නමුත්, රටක් විධියට අෙප් 
බලශක්තිය හුවමාරු කර ගැනීම පිළිබඳව සහ මුළු 
කලාපය සමඟ බලශක්තිමය වශෙයන්  
සම්බන්ධවීම පිළිබඳ අෙප් පතිපත්ති අනුව වැඩි 
මුදලක් ආෙයෝජනය කරලා වැඩි පතිලාභ ලබා 
ගැනීමට අපට හැකියාව තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
දැඩි නියං තත්ත්ව  තුළ සහ ෙවනත් බරපතළ 
ආපදා  සිද්ධ වුණු ෙව්ලාවක අෙප් විදුලි පද්ධතිය 
සම්පූර්ණෙයන් බිඳවැටීම වළක්වා ගැනීමට 
ෙමවැනි සබඳතාවක් ඉවහල් ෙවනවා. 

 (ii)   ෙමම ව්යාපෘතිය සඳහා සියයට 50ක් ශී ලංකා රජය 
විසිනුත්, ඉතිරි සියයට 50 ඉන්දියාව විසිනුත් දැරීම 
තමයි මූලික පතිපත්තිය.  

735 736 

[ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා] 
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  ෙමය 50ට, 50 පතිපත්තියක්. ෙමම ව්යාපෘතිය 
කියාත්මක වන්ෙන් ෙදරටටම වාසිදායක වන 
ෙකොන්ෙද්සි මතයි. 

 (iii)   ඉන්දියානු රජය මඟින් ව්යාපෘතිෙය් මුළු වියදමින් 
සියයට 50ක් දැරිය යුතුය. 

 (ඈ)  අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා පකාශ කළා, මූලික වශෙයන් 
ෙමගාෙවොට් 500ක විදුලිබල ව්යාපෘතියක් පටන් ගන්නවාය කියලා. 
ෙමගාෙවොට් 500ක විදුලි උත්පාදනයක් සඳහා පධාන අදියෙර්දී 
භාවිත කිරීමට බලාෙපොරාත්තුවන පභව ෙමොනවාද? 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
අෙප් රෙට් විදුලිය උත්පාදනය කිරීම සඳහා පමාණවත් සූර්ය 

බලයක් ෙහෝ සුළං බලයක් දැනට භාවිත කරන්ෙන් නැහැ. ශී 
ලංකාව පැත්ෙතන් අපි විශ්වාස කරනවා, ෙලෝකෙය් තිෙබන ඉතාම 
ඉහළ මට්ටෙම් සුළං බල පභව ශී ලංකාෙව් අවශ්යතාවටත් 
වැඩිෙයන් උතුරු මුහුෙද් සහ ෙගොඩබිම් පෙද්ශවල තිෙබන බව. ඒ 
වාෙග්ම සූර්ය බලය උත්පාදනය කිරීමට අවශ්ය වන, ගැළෙපන, 
ෙවනත් කාර්යයන්වලට ෙයොදා ගත ෙනොහැකි ඉඩම් අක්කර 
දසදහස් ගණනක් ෙම් පෙද් ශෙය් තිෙබනවා. ඒ නිසා අනාගතෙය්දී 
සූර්ය බලෙයන් සහ සුළං බලෙයන් උත්පාදනය කරන විදුලිය අෙප් 
රෙට් පෙයෝජනයට අරෙගන අතිරික්තය ඉන්දියාවට යැවීමට 
හැකියාව තිෙබන බව අෙප් විශ්වාසයයි. ඒ වාෙග්ම,  ඉන්දියාව 
විශ්වාසය තබන මූලාශ ගණනාවක් තිෙබනවා. ඔවුන් දැනට මහා 
පරිමාණ වශෙයන් සූර්ය බලයත්, ගල් අඟුරු සහ න්යෂ්ටික බලයත් 
ෙයොදමින් විදුලි බලය උත්පාදනය කරනවා. ෙම් රටවල් ෙදක අතර 
විදුලිය උත්පාදනය කිරීෙම්දී ෙම් මූලාශ අදාළ ෙවනවා. 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ෙබොෙහොම  ෙහොඳයි. මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ඔබතුමා පකාශ කළ පරිදි ඇත්තටම සුළං බලෙයන් විදුලිය 
නිෂ්පාදනය කරන්න හැකියාවක් තිෙබනවා නම් ෙබොෙහොම 
ෙහොඳයි. ඒ තුළින් රට වෙට්ම තිෙබන සම්පත් පෙයෝජනයට ගන්න 
පුළුවන්. නමුත් ගරු ඇමතිතුමනි, සුළං බලෙයන් ෙමගාෙවොට් 
100ක විදුලි බලය නිෂ්පාදනය කළ හැකි ව්යාපෘතියක් ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය කියාත්මක කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වුණා, 
අවුරුදු 10ක කාල සීමාවක් තුළ.  නමුත්  තවම ඒක ඉටු කර ගන්න 
බැරි ෙවලා තිෙබනවා. අපි දන්නවා, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් 
දක්ෂ ඉංජිෙන්රු මහත්වරුන් රාශියක් ඉන්න බව. ඒ නිසා ඒක කර 
ගන්න හැකියාව තිෙබනවා; අවස්ථාවක් තිෙබනවා. ඒ අතර, ෙම්ක 
කර ගන්න බැරි තැනට කටයුතු කරන කිහිපෙදෙනක් ඉන්නවා. 
අනාගතය ගැන හිතන ෙමවැනි ව්යාපෘතියක් තිබියදී, අඩුම තරෙම් 
සුළං බලෙයන් කියා කරන ෙමගාෙවොට් 100 ව්යාපෘතිය කියාත්මක 
කර ගන්න බැරි වීමට තිෙබන අඩු පාඩුව හැටියට ඔබතුමා  
දකින්ෙන් ෙමොකක්ද? 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පශ්නය ඇසීම පිළිබඳව ඔබතුමාට මා 

ස්තුතිවන්ත වනවා. ෙලෝකෙයන්ම ඉතාම ෙහොඳ මට්ටමින් සුළං 
බල මූලාශ අපට තිබියදී ෙම් ව්යාපෘති පමාද වීම පිළිබඳ එක 

ෙහේතුවක් පමණක් ෙනොෙවයි, විවිධ ෙහේතු තිෙබනවා. නමුත් 
සතුටුදායක පණිවුඩය තමයි, ආසියානු සංවර්ධන බැංකුෙව් මූල්ය 
උපකාර සහිතව ෙම් ෙමගාෙවොට් 100 ව්යාපෘතිය ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය විසින් තව මාස ෙදකක් ඇතුළත කියාත්මක කරනු 
ලබන බව.   

මන්නාරෙම් පමණක් ලබාගත හැකි ෙමගාෙවොට් 275ක 
ධාරිතාවක් තව ඉතිරිව තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් ෙගොඩබිම 
පමණක්. 

ඒ වාෙග්ම පුනරින්වල තවත් ෙමගාෙවොට් 350ක පමණ 
ධාරිතාවක් තිෙබනවා. ඒ ෙතොරතුරු අනුව, අපට තවත් ෙමගාෙවොට් 
2,000ක පමණ ධාරිතාවක් හදන්න පුළුවන් ෙගොඩබිමක් තිෙබන 
බවට ගණන් හදන්න පුළුවන්. ෙම් ව්යාපෘතිය කියාත්මක කිරීෙම්දී 
වූ පමාදයට විවිධ ෙහේතු තිෙබන බවට වූ ඔබතුමාෙග් පකාශයත් 
සමඟ මම එකඟ ෙවනවා. නමුත්, වැදගත් ෙද් ෙම්කයි. ආසියානු 
සංවර්ධන බැංකුෙව් මුදල් උපෙයෝගි කරෙගන තව මාස ෙදකක් 
ඇතුළත පළමුවැනි ෙමගාෙවොට් 100 සඳහා වූ ෙටන්ඩර් කියා 
පටිපාටියට යන්න අපට පුළුවන්. 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ඔබතුමා කියන විධියට ෙමගාෙවොට් 500ක පමණ විදුලිය 
ධාරිතාවක් සුළං බලෙයන් ලබාගත හැකි අවස්ථා තිෙබනවා. 
විදුලිබල මණ්ඩලය පළමුවැනි ෙමගාෙවොට් 100 උත්පාදනය 
කරන්න කටයුතු කරනවා නම්, ෙමගාෙවොට් 500ක පමණ ඉතිරි 
ටික ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ආෙයෝජකයන්ට ෙහෝ විෙද්ශීය 
ආෙයෝජකයන්ට අවස්ථාව ලබා දී සම්පූර්ණ කළ හැකිද? 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු මන්තීතුමනි, රජෙය් පතිපත්තිය අනුව විදුලිබල 

උත්පාදනය සඳහා රජෙය් මුදල් ආෙයෝජනය කරන්ෙන් නැහැ. 
තරගකාරි ෙලස මිල ගණන් කැඳවා, ෙටන්ඩර් මඟින් තරග කිරීමට 
අවස්ථාව ලබා දී,  විනිවිදභාවෙයන් යුතු පතිපත්තියක් මත ෙද්ශීය 
සහ විෙද්ශීය ආෙයෝකයන්ට ඉතිරි සියලු සූර්යබල සහ ඉතිරි සියලු 
සුළංබල විදුලිය උත්පාදන අවස්ථාව ලබා ෙදනවා. එයයි රජෙය් 
පතිපත්තිය.  

විෙශේෂෙයන්ම පුනරින් පෙද්ශය වාෙග්ම සුළං බලෙයන් 
විදුලිය උත්පාදන හැකියාව තිෙබන තවත් ඉතාම ෙහොඳ පෙද්ශ 
තිෙබනවා. තරගකාරි කමෙව්දයක් අනුගමනය කිරීම හරහා 
රුපියල් 19ක්ව තිබූ විදුලිය ඒකකෙය් මිල රුපියල් 12.29 දක්වා 
අඩු කරන්න ෙම් ආණ්ඩුවට හැකියාව ලැබුණා, ගරු මන්තීතුමනි. 
අපි ඉතාම සතුටින් ඒ බව කියන්ෙන්. කවුරුත් කිව්ෙව් විදුලි මිල 
අඩු කරන්න බැහැ, අඩු ෙවන්ෙන් නැහැ, ඒෙක් ෙත්රුමක් නැහැ 
කියලායි. නමුත්, අපි තරගකාරි ෙටන්ඩර් පටිපාටිය අනුගමනය 
කළා. ඒ හරහා යාපනෙය් සුළං බලෙයන් උත්පාදනය කරන විදුලිය 
ඒකකයක් මිලදී ගැනීෙම් මිල රුපියල් 12.29 දක්වා අඩු කරන්න 
අපට පුළුවන් වුණා. ඒ නිසා අනාගතෙය්දී සූර්ය බලෙයන් සහ සුළං 
බලෙයන් ෙම් රෙට් විදුලිය අවශ්යතා විශාල වශෙයන් සපුරාගන්න 
පුළුවන් බව  අපි විශව්ාස කරනවා. ඒ වාෙග්ම ජල විදුලිය, සූර්ය 
බලශක්තිය සහ සුළං බලෙයන් නිපදවන විදුලිය එකතු වුණු 
පුනර්ජනනීය බලශක්ති මූලාශ මත 2050 වන විට අෙප් විදුලිය 
උත්පාදනය සියයට 100ක් රඳා පැවතීමට  අෙප් රාජ්ය පතිපත්තිය 
වශෙයන් තීරණය කරලා තිෙබනවා. ඒ පතිපත්ති ෙවනුෙවන් අපි 
කැප ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම එහිදී ෙද්ශීය හා  විෙද්ශීය වශෙයන් 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් දායකත්වය අපි තරගකාරි පදනමක් මත 
උපෙයෝගි කරගන්නවා. අපි ඒ බව වගකීෙමන් කියනවා. 
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தி லபிட் ய ேதர்தல் ெதாகுதியி ள்ள அரச 
காணிகள் : விபரம் 

GOVRNMENT LANDS IN DIVULAPITIYA ELECTORATE: 
DETAILS 

951/’16 
10.  ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 

  (மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
  (The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ඉඩම් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2): 

(අ) (i) දිවුලපිටිය ආසනෙය්  පවතින රජය සතු ඉඩම් 
පමාණය ෙකොපමණද;  

 (ii) එම එක් එක් ඉඩම අයත් ආයතනය ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iii) ආෙයෝජන කටයුතු ෙවනුෙවන් බදු දී ඇති ඉඩම් 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv) පදිංචිය සඳහා බදු දී ෙහෝ පවරා දී ඇති ඉඩම් 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 (v) අනාගතෙය්දී බදු දීමට ෙහෝ පවරා දීමට සැලසුම් 
කර ඇති ඉඩම් පමාණය ෙකොපමණද; 

 (vi) ඌන උපෙයෝජිත ඉඩම් තිෙබ් නම්, ඒවා පූර්ණ 
උපෙයෝජිත කිරීම සඳහා අමාත්යාංශය සතුව වැඩ 
පිළිෙවළක් තිෙබ්ද; 

 (vii) එෙසේ නම්, එම වැඩ පිළිෙවළ කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
காணி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) தி லபிட் ய ெதாகுதியி ள்ள அரசாங்கத் க் 

குச் ெசாந்தமான காணிகளின் பரப்பள  
எவ்வள ; 

 (ii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  காணி ம் ெசாந்தமா ள்ள 
நி வனம் ெவவ்ேவறாக யா ; 

 (iii) தலீட்  நடவ க்ைகக க்காக குத்தைகக்கு 
வழங்கப்பட் ள்ள காணிகளின் பரப்பள  
எவ்வள ; 

 (iv) கு யி ப்பதற்காக குத்தைகக்கு வழங்கப் 
பட் ள்ள அல்ல  ைகயளிக்கப்பட் ள்ள 
காணிகளின் பரப்பள  எவ்வள ; 

 (v) எதிர்காலத்தில் குத்தைகக்கு வழங்குவதற்கு 
அல்ல  ைகயளிப்பதற்கு திட்டமிடப்பட் ள்ள 
காணிகளின் பரப்பள  எவ்வள ; 

 (vi) குைற உபேயாக காணிகளி ப்பின், அவற்ைற 
ைமயாக உபேயாகிப்பதற்கான ேவைலத் 

திட்ட ெமான்  அைமச்சுக்கு உள்ளதா; 
 (vii) ஆெமனில், அவ்ேவைலத்திட்டம் யா ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Lands: 

(a) Will he inform this House-  

 (i) of the extent of land in the Divulapitiya 
electorate that belong to the Government; 

 (ii) the institution that each of those lands 
belong to, separately; 

 (iii) the extent of land that has been leased for 
investment activities; 

 (iv) the extent of land leased or transferred for 
settling; 

 (v) the extent of land that has been planned to 
be leased or transferred in future; 

 (vi) whether the Ministry has a programme to 
fully utilize the underutilized lands, if any; 
and 

 (vii) if  so, what that programme is? 

(b) If not, why?  

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා (සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා 
සුබසාධන නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க - ச க வ ட்டல் மற் ம் 
நலன் ாி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake -Deputy Minister of Social 
Empowerment and Welfare) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඉඩම් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන්  මා ඒ 

පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඉඩම් අමාත්යතුමාෙගන් ෙන්ද අහන්ෙන්?   
 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් 

මන්තීතුමා  පශ්නෙය් (අ) (i) යටෙත් ඉඩම් අමාත්යතුමාෙගන් 
අහලා තිෙබනවා,  දිවුලපිටිය ආසනෙය් පවතින රජය සතු ඉඩම් 
පමාණය ෙකොමපණද කියලා. ඒ විස්තර ඉදිරිෙය්දී සභාගත 
කරනවා.  

ඒ වාෙග්ම ජනතාවට කියන්න ඕනෑ,  තනිකරම දිවුලපිටිය 
විනාශ කරලා තිෙබනවා කියලා.-[බාධා කිරීම්]  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා ෙම් පශන්යට පිළිතුරු ෙදන්ෙන් නැද්ද? [බාධා කිරීම්] 
 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
දිවුලපිටිය තනිකරම,- [බාධා කිරීම්]  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Let him reply.   

739 740 



2017 ෙපබරවාරි 07  

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
මට උත්තර ෙදන්න අවස්ථාව ෙදන්න. ගරු කථානායකතුමනි,

-[බාධා කිරීම්]  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please!  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි,- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මතු කරන 

පශ්නය ෙමොකක්ද? 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, අද 10වන පශ්නය අහලා තිෙබන්ෙන් 

ඉඩම් අමාත්යතුමාෙගන්. ඒකට ඉඩම් අමාත්යතුමාට පිළිතුරු දිය 
හැකියි.  නැත්නම්,  ඒ නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරයාට පිළිතුරු දිය 
හැකියි. එෙහම නැත්නම්, කැබිනට් අමාත්යවරෙයකුට පිළිතුරු දිය 
හැකියි. එෙහමත් නැත්නම් සභානායකතුමා ෙහෝ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
පධාන සංවිධායකතුමා ෙහෝ පිළිතුරු ෙදන්න ඕනෑ. එෙහම නැතිව, 
ෙම් පශ්නයට සම්බන්ධයක් නැති නිෙයෝජ්ය ඇමති ෙකෙනක්  
ෙකොෙහොමද උත්තර ෙදන්ෙන්? එතුමා කවුද? එතුමා වැඩ බලන 
එක්ෙකනාද එෙහම පිළිතුරු ෙදන්න? ගරු කථානායකතුමනි,  
එෙහම සම්පදායයක් හදන්න බැහැ කියලායි අපි කියන්ෙන්. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස ් අධ්යාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப 

தல்வ ம்) 
(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher Education 
and Highways and Leader of the House of Parliament) 
ගරු කථානායකතුමනි,- [බාධා කිරීම්]  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමා කථා කරන්න.   

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
අනුර දිසානායක මන්තීතුමා,  ෙම් පස් ෙහොරුන්ට  සහෙයෝගය 

ෙදන්න එපා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එතුමා උත්තර ෙදනවාට බයද?  ඇයි බය? ඇයි බය? [බාධා 

කිරීම්]   

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
Sir, I rise to a point of Order. 

  
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න.[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්ක කාලීන පශ්නයක්. පාර්ලිෙම්න්තු 

මන්තීවරු හැටියට අපි ෙම් ඇත්ත දැන ගන්න ඕනෑ. ෙම්ක කාලීන 
පශ්නයක්. [බාධා කිරීම්] We are looking for information. We 
want the truth.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා)ච 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
ගරු කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝග 

අංක.  27. (1) යටෙත් ෙමෙසේ සඳහන් වනවා:  

“පශ්නයකට වාචික පිළිතුරක් ඉල්ලා ඇති කල්හි, න්යාය පතෙයහි එම 
පශ්නයට ආ විට, එය දැනුම් දී ඇති මන්තීට එය අසන ෙලස 
කථානායකතුමා කිව යුතු ය. එවිට එෙසේ අමතනු ලැබූ මන්තී ස්වකීය 
ස්ථානෙයහි නැගී සිට පශ්නයට න්යාය පතෙයහි දී ඇති අංකය සඳහන් 
කරමින් එය ඇසිය යුතු ය. එවිට පශ්න කරනු ලැබූ අගාමාත්යවරයා ෙහෝ 
ඇමතිවරයා විසින් ඊට පිළිතුරු ෙදනු ඇත. 

(2)  පශ්නයකට ලිඛිත පිළිතුරක් ඉල්ලා ඇති කල් හි පශ්න කරනු ලැබූ 
අගාමාත්යවරයා ෙහෝ ඇමතිවරයා විසින් පිළිතුර පාර්ලිෙම්න්තු විවාද නිල 
වාර්තාෙව් (හැන්සාඩ්) මුදණය කිරීමට සලස්වනු ඇත." 

ඇමතිවරයා නැත්නම්  සාමාන්යෙයන් අගමැතිතුමා කරන්ෙන්  
සභානායකතුමාට, ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමාට 
පිළිතුරු ලබා ෙදන්න කියලා බාර ෙදන එකයි. ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා 
රන්ජන් රාමනායක නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාට පිළිතුර ලබා ෙදන්න 
බාර දුන්නා. [බාධා කිරීම්] 
 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි ස්ථාවර නිෙයෝග අනුව කථා කරමු. It is better. අපි 

ස්ථාවර නිෙයෝග අනුව කථා කරමු. අලුත් සම් පදායක් ඇති 
කරන්න අවශ්ය ෙවන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Yes, what is your point of Order? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, හැම දාම කියනවා "පශ්නවලට උත්තර 

ෙදන්ෙන් නැහැ" කියලා. උත්තර ෙදන්න හදන ෙකොට විරුද්ධ 
ෙවනවා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි අලුත් සම්පදායක් ඇති කරන්න අවශ්ය නැහැ.  [බාධා 

කිරීම්]  ෙමතැනදී අපි සථ්ාවර නිෙයෝග අනුව කථා කරමු. අලුත් 
සම්පදායක් ඇති කිරීම ෙයෝග්ය නැහැ. [බාධා කිරීම්]  ගරු රන්ජන් 
රාමනායක මැතිතුමා. 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්ක කාලීන පශ්නයක්. ඔබතුමාත් 

ගම්පහ දිස්තික්කෙය්. මීරිගම මුළු පෙද්ශයක්ම විනාශ ෙවලා 
තිෙබනවා. 'පස් ෙහොරු' ෙම් පෙද්ශය විනාශ කරලා තිෙබනවා. 
ෙමය කාලීන පශ්නයක්. ෙම් පශ්නය, ලංකාෙව්ම ජනතාව දුක් 
විඳින පශ්නයක් ගරු කථානායකතුමනි.  ෙම් පශ්නය ජනතාව 
විසඳුම් ඉල්ලන පශ්නයක්. ෙම් 'පස් ෙහොරු' මුළු දිවුලපිටියම විනාශ 
කරලා  අද අහනවා, "දිවුලපිටිය ආසනෙය් පවතින රජය සතු ඉඩම් 
පමාණය  ෙකොපමණද?" කියලා. ඒ කියන්ෙන්, ෙම් අය අහනවා, - 
[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! Please sit down. [බාධා කිරීම්] ෙපොඩ් ඩක් 

ඉන්න. ගරු රන්ජන් රාමනායක මැතිතුමා, වාඩි ෙවන්න.  

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මට කථා කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] මම කථා 

කරන්නම්. [බාධා කිරීම්] කරුණාකරලා වාඩි ෙවන්න. ෙම් සභාෙව් 
ස්ථාවර නිෙයෝග කඩලා මට අලුත් සම්පදායයක් ඇති කරන්න 
බැහැ. ෙම් පුටුෙව් ඉඳෙගන මට  ඒක කරන්න බැහැ. ගරු 
අගාමාත්යතුමාෙග් තීරණය අනුව ෙහෝ ස්ථාවර නිෙයෝග අනුව 
කරුණාකරලා පිළිතුරු ෙදන්න. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙබොෙහොම හරි. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමාෙග් පශ්නය අපට ෙවනම ගන්න පුළුවන්. [බාධා 

කිරීම්] ආණ්ඩු  පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා පිළිතුරු ෙදන්න. 
[බාධා කිරීම්] එතුමාට පිළිතුරු ෙදන්න අවස්ථාව ලබා ෙදන්න.  

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා 
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
පිළිතුරු ෙදන්නද? ස්ථාවර නිෙයෝග අංක. 27 යටෙත් 

අගමැතිතුමායි එතුමාට පිළිතුරු ෙදන්න කියලා පැවරුෙව්. 
අගමැතිතුමාට  එෙහම පවරන්න පුළුවන්. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මට ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමාට පවරන්න පුළුවන්; 

ගයන්ත කරුණාතිලක මැතිතුමාට පවරන්න පුළුවන්; ඕනෑම 
ඇමතිවරෙයකුට පවරන්න පුළුවන්. එෙහම ෙනොකෙළොත්, අදාළ 
ඇමතිවරයා නැත්නම් පශ්නයට පිළිතුරු ෙදන්න බැහැ. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, (අ) (i) යටෙත් ගරු මන්තීතුමා අහලා 

තිෙබනවා, "දිවුලපිටිය ආසනෙය් පවතින රජය සතු ඉඩම් පමාණය 
ෙකොපමණද;" කියලා.                        

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු රන්ජන් රාමනායක නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ෙපොඩ්ඩක් 

ඉන්න. ගරු ඇමතිතුමා පිළිතුරු ෙදනවා ෙන්. [බාධා කිරීමක්] 
Order, please! ඉස්සර ෙවලාම එතුමාට පිළිතුරු ෙදන්න අවස්ථාව 
ෙදන්න. ඉන් පසුව මම point of Order එකට අවස්ථාව ෙදන්නම්.  
Let him reply.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි,  ෙවනත් අමාත්යවරෙයකුට පවරන්න 

ගරු අගමැතිතුමාට බලය  තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්]    
 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු සභානායකතුමනි, එම කාරණය ෙකොෙහේද තිෙබන්ෙන්? 

ස්ථාවර නිෙයෝගවල කීවැනි වගන්තිෙය්ද? [බාධා කිරීම්] 
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ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Shall I read the Standing Order? I will read the 

Standing Order. Please bear with me for one minute.  
 

Standing Order No. 27(1) says, I quote: 
 

"When an oral answer to a question is required, Mr. Speaker, when 
the question is reached on the Order Paper, shall call upon the 
member in whose name the question stands and the member so 
called shall rise in his place and ask the question by reference to its 
number on the Order Paper and the reply will then be given by the 
Prime Minister or the Minister to whom the question is addressed." 

 

The Hon. Prime Minister has the right.  -

[Interruption.] 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මම ඔබතුමන්ලාට අවස්ථාව ෙදන්නම්.  I have given an 

Order and let it stand.  - [Interruption. ] I have given an 
Order. You go ahead and reply.  
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Then I cannot answer? 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
You can answer. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
The Hon. Prime Minister has the right.  Sir, please 

read the relevant section of the  Standing Order. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
I have read it.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අදාළ ඇමතිවරයා නැත්නම් එය ෙවනත් අමාත්යවරෙයකුට 

පවරන්න අගමැතිතුමාට බලය තිෙබනවා.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එතුමාට බලය තිෙබනවා. ඒක හරි. [බාධා කිරීම්]  

ගරු මන්තීවරුනි, අප ෙම් සභාෙව් වැඩ කටයුතු කරෙගන 
යමුද? ෙම්ක විහිළුවක් කරෙගන කටයුතු කරන්න එපා. මම 
ඔබතුමන්ලාට අවස්ථාව ෙදන්නම්. එ තෙකොට ඒ ගැන කථා 
කරන්න පුළුවන්. [බාධා කිරීම්]    

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු අගමැතිතුමාට බලය තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලා ඒක 

පිළිගන්ෙන් නැති එක ෙවනම ෙදයක්.  නමුත්, අගමැතිතුමාට ඒ 
බලය තිෙබනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔව්. එතුමාට බලය තිෙබනවා.  එතුමා පටන් ගත්ෙත් ෙම් 

පශ්නයට උත්තර ෙදන්න ෙනොෙවයි.  ෙමහිදී  මා අපහසුතාවට පත් 
ෙවනවා. කථානායක අසුෙන් ඉඳෙගන ෙමම ගරු සභාෙව් කටයුතු 
නිසි ෙලස ෙමෙහයවන්න කරුණාකර මට අවස්ථාව ෙදන්න.  
[බාධා කිරීම්] Please give the reply.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
එෙහම නම් ඔබතුමන්ලා අහගන්න, මම උත්තර ෙදන්නම්. 

රන්ජන් රාමනායක නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාත් සහාය ෙවයි. [බාධා 
කිරීමක්]      

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමන්ලා ෙදෙදනාටම පසුව අවස්ථාව ෙදන්නම්. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඉඩම් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම 

පශ්නයට පිළිතුරු  ෙදනවා. 
 

(අ)  (i)  ෙහක්ෙටයාර 924.3615 (නවසිය විසිහතරයි, දශම 
තුනයි හයයි එකයි පහයි) 

 (ii)  රජය සතු ඉඩම් පහත පරිදි විවිධ ආයතන ෙවත 
ෙවන් කර දී ඇත. 

 
තවද, රජෙය් ඉඩම් ආඥා පනත හා ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා 

පනත අනුව ඉහත දක්වා ඇති රජෙය් ආයතනවලට අමතරව කෘෂි 
කාර්මික, වාණිජ හා ෙන්වාසික කටයුතු සඳහා විවිධ පුද්ගලයින් හා 
ෙපෞද්ගලික ආයතනවලට ඉඩම් පවරා ඇත. 

ආෙයෝජන 
මණ්ඩලයට 

ෙහක්ෙටයාර 12.9554 
(ෙදොළහයි දශම නවයයි පහයි 
පහයි හතරයි) 

කෘෂිකර්ම 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
(පැවරීමට කටයුතු 
කරමින් පවතී) 

ෙහක්ෙටයාර 63.3572 
(හැටතුනයි දශම තුනයි පහයි 
හතයි ෙදකයි) 

යුද හමුදාව (පැවරීමට 
කටයුතු කරමින් 
පවතී) 

ෙහක්ෙටයාර 3.23 (තුනයි 
දශම ෙදකයි තුනයි) 

ගුවන් හමුදාව 
(පැවරීමට කටයුතු 
කරමින් පවතී) 

ෙහක්ෙටයාර 135.63 
(එකසියතිස්පහයි දශම හයයි 
තුනයි) 

745 746 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

විවිධ සංවර්ධන කටයුතු සඳහා රජයට අත්පත් කර ගත් ඉඩම් 
පහත පරිදි රජෙය් ආයතන ෙවත ලබා දී ඇත. 

 

 
  

 (iii)  ආෙයෝජන කටයුතු සඳහා ආෙයෝජන මණ්ඩලය 
ෙවත ෙහක්ෙටයාර 12.9554ක (ෙදොළහයි දශම 
නවයයි පහයි පහයි හතරක) ඉඩම් පමාණයක් ලබා 
දී ඇත. 

 (iv)  ෙහක්ෙටයාර 665.5870 (හයසිය හැට පහයි, දශම 
පහයි අටයි හතයි බින්දුව) 

 (v)  ෙම් වන විට හඳුනා ෙගන ඇති ඉඩම් බැහැර 
කිරීමට කටයුතු කරමින් පවතින අතර, 
අනාගතෙය්දී එවැනි කටයුතු සඳහා පවරා දීමට 
විෙශේෂෙයන් හඳුනාගත් ඉඩම් ෙනොමැත. 

 (vi)  ෙමම පෙද්ශෙය් ඌන උපෙයෝජිත ඉඩම් 
බහුතරයක් වගුරුබිම් හා ෙදනිපත් ෙලස 
සව්ාභාවිකව සැකසී ඇති බැවින් ඒවා 
පෙයෝජනයට ගත ෙනොහැක. 

 (vii)  අදාළ ෙනොෙව්. 

(ආ)  අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

මීට අවුරුදු 25කට, 30කට පමණ ෙපර ලබා දුන් ඉඩම් දිවුලපිටිය 
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් වාෙග්ම ගම්පහ දිස්තික්කය පුරාවට 
තිෙබනවා. 

ෙම් වන ෙතක් ඒ ඉඩම්වලට නියමාකාරෙයන් ඔප්පු ලැබී 
නැහැ. පසු ගිය මැතිවරණ ෙව්දිකාවල ෙම් සියලු ෙදනාටම ඉඩම් 
ඔප්පු ලබා ෙදන්න වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරනවා කියලා 
වර්තමාන රජය පකාශ කර තිබුණා. දැන් පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලවලට දන්වා එවා තිෙබනවා, ෙම් ඉඩම් ලබා ගන්න පර්චස් 
එකකට විශාල මුදලක් අය කරනවා  කියලා, ඒ මුදල ෙගවන්න 
කියලා. ඒ නිසා  ෙම් පශ්නයට උත්තර ෙදන්න ෙපොරකාපු, පැනපු 
උදවියෙගන් සහ උත්තර ෙදන්න සූදානම් ෙවලා ඉන්න 
උදවියෙගන් මම අහනවා, ෙම්කට නියමාකාර වැඩ පිළිෙවළක් 
සකස ්කර තිෙබනවාද කියලා.  

රජෙය් පාසල්වලට ෙහක්ෙටයාර 5.1619 (පහයි දශම 
එකයි හයයි එකයි නවයයි) 

ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 

ෙහක්ෙටයාර 0.7591 (බින්දුවයි දශම 
හතයි පහයි නවයයි එකයි) 

රාජ්ය පරිපාලන 
අමාත්යාංශයට 

ෙහක්ෙටයාර 1.1740 (එකයි දශම 
එකයි හතයි හතරයි බින්දුවයි) 

ෙසෞඛ්ය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 

ෙහක්ෙටයාර 0.6148 (බින්දුවයි දශම 
හයයි එකයි හතරයි අටයි) 

නිවාස සංවර්ධන 
අධිකාරියට 

ෙහක්ෙටයාර 6.0678 (හයයි දශම 
බින්දුවයි හයයි හතයි අටයි) 

සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා 
ෙසෞඛ්ය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 

ෙහක්ෙටයාර 15.6730 (පහෙළොවයි 
දශම හයයි හතයි තුනයි බින්දුවයි) 

පාෙද්ශීය සභාවට ෙහක්ෙටයාර 0.3862 (බින්දුවයි දශම 
තුනයි අටයි හයයි ෙදකයි) 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැනට ඔබතුමා පශ්නය ඇමතිවරයාෙගන් අහන්න.  

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ඕනෑ ෙකෙනක් උත්තර දුන්නාෙව්. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. පශ්න ඉවරද?  මම එතුමාට අවස්ථාව ෙදනවා. ගරු 

රන්ජන් රාමනායක මැතිතුමාට අවස්ථාවක් ෙදන්න ඕනෑ.  
 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
තව  අතුරු පශ්න ෙදකක් අහන්න තිෙබනවා. පළමුවැනි 

පශ්නයට-  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අෙනක් අතුරු පශ්න ෙදකත් අහන්න.  [බාධා කිරීම්] 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
එෙහම අහන්න බැහැ ෙන්, ගරු කථානායකතුමනි. [බාධා 

කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මම ගරු රන්ජන් රාමනායක මැතිතුමාට අවස්ථාව ෙදන්නම්. 

තමුන්නාන්ෙසේ ෙදවැනි අතුරු පශ්නය අහන්න.[බාධා කිරීම්] තව 
අතුරු පශ්න ෙදකක් අහන්න තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] එතුමා 
ෙදන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා.  

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
එතුමා දන්ෙන් නැහැ, ඕවාට උත්තර ෙදන්න.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එෙහනම් එතුමා කියන්ෙන්.  

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
එතුමා දන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා ඉල්ලුවා. එතුමා පකාශ කළා 

ෙම් පශ්නයට උනන්දු අය කියලා.  

747 748 

[ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මම අවස්ථාව ෙදනවා. ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මැතිතුමා 

පළමුවන අතුරු පශ්නයට උත්තර ෙදයි. ඊට පසේසේ ඔබතුමාටත් 
කරුණු පැහැදිලි කරන්න අවස්ථාව ෙදනවා. එතුමා පශ්න තුන 
අහපුවාෙව්. ඊට පස්ෙසේ ඒකට පැහැදිලි කිරීම් කරන්න මම 
ඔබතුමාට අවස්ථාව ෙදන්නම්.  [බාධා කිරීම්] රන්ජන් රාමනායක 
මැතිතුමනි, මම ඔබතුමාට අවස්ථාව ෙදන්නම්. කරුණාකරලා මට 
ඉඩ ෙදන්න. ඉන්දික අනුරුද්ධ මැතිතුමනි, ෙදවැනි අතුරු පශ්නය 
අහන්න. ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මැතිතුමා උත්තර ෙදන්න.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
එතුමා අහපු පළමුවැනි පශ්නයට මට උත්තර ෙදන්න පුළුවන්. 

ඊට පස්ෙසේ එතුමාම ඉල්ලීමක් කළා- 
  
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මම එතුමාට අවස්ථාව ෙදනවා.  
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
පළමුවැනි අතුරු පශ්නයට පිළිතුර ෙමයයි. මැතිවරණ කාලෙය් 

ෙපොෙරොන්දු වුණා වාෙග් රට පුරාම ඉඩම් ඔප්පු ලබා දීෙම් 
වැඩසටහන ෙම් වන විට ආරම්භ කර තිෙබනවා. හුඟාක් තැන්වල 
දැන් ඒක අවසන් ෙවමින් පවතිනවා.  

   
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි,ෙදවැනි අතුරු පශ්නය අහන්න. 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ෙම් වන විටත් යම් යම් ඉඩම් 

බලහත්කාරෙයන් අත්පත් කර ගැනීම් සහ විෙශේෂෙයන්ම 
පුද්ගලයින් පදිංචි කරවීම්, ව්යාපෘතිවලට ලබා දීම් සහ ඉල්ලීම් 
කිරීම් තිෙබනවා. ඒවා සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමා දැනුවත් ෙවලා 
තිෙබනවාද කියන එකයි මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, දිවුලපිටිය සම්බන්ධෙයන්ම පශ්නයක් 

නිසා වඩාත්ම ෙහොඳයි ගරු රන්ජන් රාමනායක මැතිතුමා උත්තර 
ෙදනවා නම්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, එතුමාට උත්තර ෙදන්න පුළුවන්. තුන්වැනි අතුරු 

පශ්නය.  
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ෙදවැනි අතුරු පශ්නයට උත්තර ෙදන්න කියන්න. [බාධා 

කිරීම්] 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
එතුමාට උත්තර ෙදන්න පුළුවන්. එතුමා නිෙයෝජ්ය 

ඇමතිවරෙයක්. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
තුන්වැනි අතුරු පශ්නය අහන්න. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
එතුමා වගකිව යුතු නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරෙයක්.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමොකක්ද? තුන්වැනි අතුරු පශ්නය 

අහන්න. [බාධා කිරීම්] මම ඔබතුමාට පැහැදිලි කරන්න අවස්ථාව 
ෙදන්නම්. [බාධා කිරීමක්] 
 

 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ගරු අනුර දිසානායක මැතිතුමනි, ඔබතුමා කවුරු ෙවනුෙවන්ද 

ෙපනී සිටින්ෙන්.[බාධා කිරීම්] 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒකට පිළිතුරක් ෙදන්න ඔබතුමාට පුළුවන්ද? 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ගරු 

නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාට අවස්ථාව ෙදන්න. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පැහැදිලි කරන්න අවස්ථාවක් ෙදන්නම්. ෙම් පශ්නයට 

ඔබතුමාට පිළිතුරක් ෙදන්න පුළුවන්ද? [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ෙසොයා බලා පැහැදිලි උත්තරයක් ෙදන්නම්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මන්තීතුමා, තුන්වැනි අතුරු 

පශ්නය අහන්න. 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ෙදවැනි අතුරු පශ්නයට උත්තර දුන්ෙන් නැහැ ෙන්, ගරු 

කථානායකතුමනි. 

749 750 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එතුමා ෙහොයලා බලලා උත්තර ෙදයි. දැන් තුන්වැනි අතුරු 

පශ්නය අහන්න.  

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ෙම් ෙවද්දී යම් යම් ව්යාපෘතිවලට ඉඩම් දුන්නාම, ඒ ඉඩම්වල 
තිෙබන වටිනා දැව ෙම් පාක්ෂිකයන් කපාෙගන යනවා. ඒ වාෙග්ම 
Port City ව්යාපෘතියට අවශ්ය කරන කළු ගල් පමාණය ලබා 
ගන්න ඕනෑ නිසා  -ෙම්කට තමයි ගරු රන්ජන් රාමනායක 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා දැන් ෙම් කෑ ගහන්ෙන්.- එතුමා ඉල්ලීම් 
කරලා තිෙබනවා, දිවුලපිටිෙය් තිෙබන ෙම් කළු ගල එතුමාට උදවු 
කරපු පාක්ෂිකයන් ගණනාවකට ලබා ෙදන්න කියලා. ගරු 
කථානායකතුමනි, ඒ නිසා මම ෙම් ලිපිය හැන්සාඩ් වාර්තාවට 
ඇතුළත් කිරීම සඳහා සභාගත කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 
[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

 

නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Yes, Hon. Prime Minister. 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, අදාළ පශ්නයට පිළිතුර ෙදන්න 

ඇමතිතුමා ෙනොසිටියාට, දැන් රන්ජන් රාමනායක නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමාෙග් නම කියපු නිසා එතුමාට ඒ සම්බන්ධෙයන් පැහැදිලි 
කරන්න පුළුවන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු රන්ජන් රාමනායක නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාට ෙම් 

සම්බන්ධෙයන් පැහැදිලි කරන්න මම අවස්ථාවක් ෙදනවා. මම 
මුලදීම ඒ ගැන කිව්වා. අපි Standing Orders අනුව ගිහිල්ලා, ඊට 
පස්ෙසේ කරමු. නැත්නම් ෙම්ක විහිළුවක් ෙවනවා.  

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
Sir, he mentioned my name. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
I will give you time.  Wait.  Let him finish. ෙම් කථාව 

අවසන් කරලා මම අවස්ථාව ෙදන්නම්. I will give you time. ගරු 
ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මන්තීතුමනි, ඔබතුමා තුන්වැනි අතුරු 
පශ්නය අහලා ඉවරයි ද? 

ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙම් ලිපිය හැන්සාඩ් වාර්තාවට 

ඇතුළත් කිරීම සඳහා සභාගත* කරනවා.  

ෙම් ලිපිෙයන් ෙමතුමා ඉල්ලනවා, "මැතිවරණ සමෙය්දී අපෙග් 
ජයගහණය ෙවනුෙවන් දැඩි කැපවීමකින් කටයුතු කරපු 
පුද්ගලයින්  ෙම් කළු ගල් කැඩීෙම් ව්යාපාරය කරෙගන යාමට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන පුද්ගලයින් 
සඳහා ෙම් කළු ගල ලබා ෙදන්න." කියලා. එෙසේ කියමින් එතුමා 
නම් විශාල පමාණයක් ලබා ෙදමින් ඉල්ලීම් කර තිෙබනවා. 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තිෙබන ගරුත්වයටත් බාධා කරමින් ෙහොෙරන් 
පස් කපනවාය, ෙහොරකම් කරනවාය කියලා ෙමතුමා කියනවා 
ෙන්. එතුමා එෙසේ කියමින් කරන ෙම් කටයුත්ත සම්බන්ධෙයන් 
මම එතුමාට කියනවා, එතුමා ෙමවැනි ලිපියක් දුන්නා ද, නැද්ද 
කියලා පසිද්ධ පකාශයක් කරන්න කියලා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු රන්ජන් රාමනායක නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට 

පැහැදිලි කිරීෙම් අවස්ථාවක් තිෙබනවා. ෙම් කරුණ 
සම්බන්ධෙයන් මාධ්යවල පළ වූ නිසා ඔබතුමා ඉල්ලා සිටියා, 
පැහැදිලි කිරීමට අවස්ථාවක් ලබා ෙදන්න කියා. එම නිසා මම 
ඔබතුමාට ඒ අවස්ථාව ලබා ෙදනවා. 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාත් ගම්පහ දිස්තික්කෙය් 

මීරිගම පෙද්ශෙය්. ෙමය ෙපොදු ව්යසනයක් බවට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්]  පස් කියුබ් 500කට order  එක අරෙගන 
61,000ක් කපලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්]  ඕනෑම පුද්ගලයකුෙග් 
නමට ඉස්සරහායින් අනවර්ථ නාමයක් තිෙබනවා. ෙම් ගරු 
මන්තීතුමාෙග් නම "ෙබොරලු ඉන්දික". 

 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
[බාධා කිරීම්]  ෙමොහුෙග් නම "ෙබොරලු ඉන්දික".  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා පිළිතුරු ෙදන්න. 
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
මට "ෙබොරලු රන්ජන්" කියන්ෙන් නැහැ; මට "පස් රන්ජන්" 

කියන්ෙන් නැහැ, මට "වැලි රන්ජන්" කියන්ෙන් නැහැ. මට 
කියන්ෙන් "වන් ෙෂොට්" වාෙග් එක එක නම්. ෙමතුමාෙග් නම, 
"ෙබොරලු ඉන්දික." 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
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———————————- 
* ලියවිල්ල ඉදිරිපත් ෙනොකරන ලදී. 
  ஆவணம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்ைல. 
  Document not tendered. 
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ලංකාවම දැන ගන්නට ඕනෑ ෙමතුමාෙග් පියාෙග් නම ෙහේරත්. 
ෙමතුමාෙග් සෙහෝදරයාෙග් නම තුසිත අනුරුද්ධ, අම්මාෙග් නම 
ෙරොසලින් දංගල්ල. ෙමතුමාෙග් ඥාති ෙසොෙහොයුරාෙග් නම 
වසන්ත දංගල්ල. ඒ ෙසේරම පස් ෙහොරු, ෙසේරම වැලි ෙහොරු.  [බාධා 
කිරීම්] ෙම් අය තමයි දිවුලපිටිය ඇතුළු සියලුම ප ෙද්ශ විනාශ 
කරලා තිෙබන්ෙන්. ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා ඉන්න මීරිගම 
පෙද්ශෙය්ත් ෙම් අයට වැලි ෙතොටුෙපොළවල් තිෙබනවා, ගල් 
කඩනවා, ෙබොරලු කපනවා. අද සියලුම තැන් විනාශ කරලා, මුළු 
පරිසරයම විනාශ කරලා ෙම් ෙහොරා 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
අහනවා, "තව ඉඩම් ෙකොෙහේද තිෙබන්ෙන්?" කියලා. ෙම් ෙහොරා  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
අහනවා, "තව රජෙය් ඉඩම් ෙකොෙහේද තිෙබන්ෙන්?" කියලා, 
ඒවාත් කපන්න. [බාධා කිරීම්] දැන් ෙම් ෙහොරා  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
අහන්ෙන් තවත් කපන්න. [බාධා කිරීම්]  එම නිසා මම සංචාරක 
සංවර්ධන හා කිස්තියානි ආගමික කටයුතු අමාත්ය සහ ඉඩම් 
අමාත්යතුමාට කියනවා ෙම් ඉඩම් ගැන විස්තර ෙදන්න එපා 
කියලා. ෙමොකද, මූ 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
හදන්ෙන් තව කපන්න. [බාධා කිරීම්]  එම නිසා මම 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම් ෙතොරතුරු ෙදන්න එපා 
කියලා. ඒ ෙතොරතුරු දුන්ෙණොත් මූ  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ෙහට ගිහින් ඒවාත් කපනවා. [බාධා කිරීම්]  මූ 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
පස් කියුබ් 500කට අවසර අරෙගන 61,000ක් කැපුවා. [බාධා 
කිරීම්]  ෙමතුමාෙග් නම "ෙබොරලු ඉන්දික." 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
[බාධා කිරීම්]  ෙමතුමාෙග් නම "ෙබොරලු ඉන්දික."  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් නම සඳහන් කරලා ෙමතුමා 

අභූත ෙචෝදනා කරනවා, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වරපසාදවලට මුවා 
ෙවලා. මම අහන්ෙන් එක පශ්නයයි. ඒ පශ්නය ෙමොකක්ද? ගරු 
රන්ජන් රාමනායක නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා කළු ගලක් ඉල්ලලා 
ලියුමක් LRC එකට දුන්නාද, නැද්ද? [බාධා කිරීම්]  මම අහන 
පශ්නය එපමණයි. මම පස් ගැන කථා කරලා නැහැ. මම පස්   
ගැන - [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! I have given the Order.   
 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මන්තීතුමාෙග් point of Order  එක 

ෙමොකක්ද? 

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් විවාදෙය්දී, ෙම් කරුණු දැක්වීෙම්දී 

ගරු රන්ජන් රාමනායක නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට 
කිසිෙසේත්ම ෙනොගැළෙපන අසභ්ය වචන පකාශ කළා. ඒවා 
හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් ඉවත් කරන ෙලස ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒවා හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් ඉවත් කරනවා.  මම කරන 

යුතුකම මම කරන්නම්, ඒක හරි. දැන් අපි ඊළඟ පශ්නයට යන්නට 
ඕනෑ. දැන් ෙව්ලාව පස්වරු 2.30ටත් කිට්ටු වුණා. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ලංකාෙව් බහුතර ජනතාව දන්නවා මම 

ඒ වාෙග් ෙහොරකම්වලට, පස් කැපීම්වලට සම්බන්ධ නැහැ කියලා. 
එම නිසා මම කියනවා ෙම් ෙබොරලු ෙහොරාෙග්, ෙම් ෙබොරලු 
ඉන්දිකෙග්  

 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
වත්කම් හා බැරකම් check කරන්න කියලා. එතෙකොට 
අනිවාර්යෙයන් අහු ෙවනවා. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
That is not a point of Order.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ටිපර් කීයක් තිෙබනවාද, ෙලොරි කීයක් තිෙබනවාද? ෙමතුමා 

ෙකොපමණ පස් කැපුවාද, ෙම් අය ෙකොපමණ කළු ගල් කැඩුවාද?  
 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙමොකක්ද ඔබතුමාෙග් point of Order  එක? අපි දැන් ඊළඟ 

පශ්නයට යනවා. 
 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි, - [බාධා කිරීම්]  ෙම්ක හරිම සරලයි. 

එතුමා මට ෙචෝදනා කරනවා. එතෙකොට මම එතුමාට ෙචෝදනා 
කරලා ලිඛිත සාක්ෂියක් ෙපන්වනවා. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
බාධා කරන්න එපා. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන ෙල්ඛනය 

සත්යවාදී ෙනොවන, ව්යාජ ෙල්ඛනයක් බව ගරු රන්ජන් රාමනායක 
මැතිතුමා සඳහන් කළා. එෙහම නම් අපි ඒ ෙල්ඛනය රස පරීක්ෂක 
ෙවත යවන්නට ඕනෑ සත්ය ෙල්ඛනයක්ද, ව්යාජ ෙල්ඛනයක්ද 
කියලා බලන්නට. ෙම් විධියට කූට ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කරලා, 
වංචනික ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කරලා අපහාස කරන්නට ඉඩ ෙදන්නට 
බැහැ ගරු කථානායකතුමනි. ගරු රන්ජන් රාමනායක මැතිතුමා 
අත්සන් ෙනොකළ, එතුමා ඉදිරිපත් ෙනොකළ ලියවිල්ලක් ගැන ෙම් 
විධියට කියන්නට ඉඩ ෙදන්න බැහැ. එෙහම නම් ඔබතුමා ඒ 
ෙල්ඛනය රස පරීක්ෂක ෙවත යවන්නට ෙපොලීසියට ෙයොමු 
කරන්න. ෙමොකද, ෙම්ක බරපතළ අපරාධයක්. [බාධා කිරීම්] ඒ 
විධියට අසත්ය ෙචෝදනා කරන්නට පුළුවන්කමක් නැහැ, ගරු 
කථානායකතුමනි.  

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ද ෙහේරත් මන්තීතුමා, ෙමොකක්ද point of 

Order එක? 
 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම වගකීෙමන් කියන්ෙන්, ෙම් ලියුම 

ෙබොරු නම් මම පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ධුරෙයන් ඉල්ලා අස් ෙවනවා. 
[බාධා කිරීම්] මම ෙම් වගකීෙමන් කියන්ෙන්. [බාධා කිරීම්]  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඊළඟ පශ්නය, ගරු කනක ෙහේරත් මන්තීතුමා.  
 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි, කරුණාකරලා මට තත්පරයක්  

ෙදන්න. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැන් ඒ පශ්නය ඉවරයි. It is enough for the day. 

 
ආබාධිත පුද්ගලයන් සඳහා ජීවනාධාර: විසත්ර 

வல குைறந்ேதா க்கான வாழ்வாதாரக் 
ெகா ப்பன  : விபரம் 

LIVING ALLOWANCE TO THE DISABLED: DETAILS  

1039/’16 
11.ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 

(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
සමාජ සවිබලගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (2): 

(අ) (i) 2015 වර්ෂෙය්දී ජීවනාධාර දීමනා ලබා දී ඇති 
ආබාධ සහිත පුද්ගලයන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද;  

 (ii) 2015 වර්ෂෙය්දී ආබාධ සහිත පුද්ගලයන් සඳහා 
ජීවනාධාර ෙලස ලබා දී ඇති මුළු මුදල 
ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) 2016 සැප්තැම්බර් 30 වනවිට අලුතින් ඉල්ලුම් කළ 
ආබාධ සහිත පුද්ගලයන් සඳහා දීමනා ලබා දී 
තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම පුද්ගලයන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) 2015 වර්ෂෙය් සිට ෙමම දීමනා ෙනො ලැෙබන 
ආබාධ සහිත පුද්ගලයන් සිටින බව පිළිගන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, කෑගල්ල දිසත්ික්කෙය් සිටින එවැනි 
ආබාධ සහිත පුද්ගලයන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉහත (ii)හි සඳහන් පුද්ගලයන් සංඛ්යාව, එක් එක් 
පාෙද්ශීය ෙල්කම්  ෙකොට්ඨාසය අනුව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iv) එම පුද්ගලයන්ට ෙමම වර්ෂය තුළදී දීමනා ලබා 
දීම ෙවනුෙවන් ගන්නා කියා මාර්ග කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
 ச க வ ட்டல் மற் ம் நலேனாம் ைக அைமச்சைரக்  

ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2015ஆம் ஆண் ல் வாழ்க்ைக உதவிப்ப க் 
ெகா ப்பன  வழங்கப்பட்ட வல குைறந்த 
ஆட்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
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 (ii) 2015ஆம் ஆண் ல் வல குைறந்த ஆட்க க்கு 
வாழ்க்ைக உதவிப்ப க் ெகா ப்பனவாக 
வழங்கப்பட்ட ெமாத்தத் ெதாைக எவ்வள 
ெவன்பைத ம்; 

 அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) 2016ஆம் ஆண்  ெசப்ெரம்பர் மாதம் 30ஆம் 
திகதியளவில் திதாக விண்ணப்பித்தி ந்த 
வல குைறந்த ஆட்க க்கு ெகா ப்பன கள் 
வழங்கப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  ஆட்களின் எண்ணிக்ைக 
எத்தைனெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) 2015ஆம் ஆண் ந்  இக் ெகா ப்பன கள் 
கிைடக்கப்ெபறாத வல குைறந்த ஆட்கள் 
உள்ளனெரன்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா என்ப 
ைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேககாைல மாவட்டத்தில் உள்ள 
அவ்வாறான வல குைறந்த ஆட்களின் 
எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (iii) ேமேல (ii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள ஆட்களின் 
எண்ணிக்ைக, ஒவ்ெவா  பிரேதச ெசயலாளர் 
பிாி க்கைமய ெவவ்ேவறாக எத்தைனெயன் 
பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  ஆட்க க்கு இந்த ஆண் ல் 
ெகா ப்பன கள் வழங்குவதற்காக ேமற்ெகாள் 
ளப்ப ம் நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked  the Minister  of  Social  Empowerment  and  
Welfare : 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of persons with disabilities who 
have received the living allowance in the 
year 2015; and 

 (ii) the total amount of money given as living 
allowance to persons with disabilities in the 
year 2015? 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) Whether allowances have been given to 
persons with disabilities who applied for it 
anew as at 30th September 2016; and 

 (ii) if so, the number of such persons? 

(c) Will he state- 

 (i) whether he admits that there are persons 
with disabilities who have not received this 
allowance since 2015; 

 (ii) if so, the number of such persons with 
disabilities in Kegalle District; 

 (iii) the number of such persons referred to in 
(ii) above, according to each Divisional 
Secretary’s Division separately; 

 (iv) the measures taken to provide those persons 
with the allowances in this year? 

(d) If not, why? 

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේය. 

(අ) (i) 31,789 (තිසඑ්ක්දහස ්හත්සිය අසූනවයයි) 

 (ii) මිලියන 935.8 (මිලියන නවසිය තිස ් පහයි දශම 
අටයි) 

(ආ) (i) නැත. 

 (ii) නැත. 

(ඇ) (i) ඔව්. 

 (ii) 1,295 (එක්දහස ්ෙදසීය අනූපහයි)  

 (iii) 01. කෑගල්ල   243 

  02. වරකාෙපොල  117 

  03. මාවනැල්ල  181 

  04. ගලිගමුව   103 

  05. අරණායක  132 

  06. රඹුක්කන  191 

  07. රුවන්වැල්ල    55 

  08. බුලත්ෙකොහුපිටිය      47 

  09. යටියන්ෙතොට    96 

  10. ෙදහිඕවිට    75 

  11. දැරණියගල    55 

 (iv) 2016 වර්ෂය සඳහා ජීවනාධාරලාභීන් 31,789කට 
ෙගවිය යුතු වුවත් භාණ්ඩාගාරෙයන් 2016 වර්ෂය 
සඳහා මුදල් ෙවන් කරන ලද්ෙද් පතිලාභීන් 
28,822කට පමණි. ෙමම ගැටලුවට පිළියමක් 
වශෙයන් ෙමෙතක් ෙගවන ලද 
ජීවනාධාරලාභීන්ට තවදුරටත් ෙගවීම් කිරීමට 
අවශ්ය පතිපාදන ලබා ගැනීමට කැබිනට් 
පතිකාවක් ඉදිරිපත් කර ඇත.  

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කියපු ආකාරයට ආබාධිත 
පුද්ගලයන් ෙබොෙහෝ පමාණයක් ඉල්ලීම් කර තිබුණත් එම දීමනාව 
ලැබී නැහැ. ඒ සඳහා නව කියා මාර්ගයක් තිෙබනවාද? එම 
කමෙව්දය ෙමොකක්ද? 

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ඒ සඳහා තිෙබන්ෙන් එක කමෙව්දයයි. ඒ තමයි, අපි මුදල් 

අමාත්යාංශෙයන් මුදල් ෙවන් කර ගන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා අපි 
කටයුතු කරමින් ඉන්නවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු ඇමතිතුමනි, සෑම මාසයකම 10වැනි දාට තමයි 
සාමාන්යෙයන් ෙමම දීමනාව ලබා ෙදන්ෙන්. පසු ගිය කාලෙය් සිදු 
වුෙණ් එෙහමයි. හැබැයි ෙනොවැම්බර්, ෙදසැම්බර් මාසවල ඉඳලා 
දීමනා ලබා දීම පමාද ෙවලා තිෙබනවා. සමහර ෙවලාවට දීමනාව 
ලැෙබන ෙකොට මාසය පැනලා. දැන් ජනවාරි මාසයට හිමි දීමනාව 
නම්, ඒ දීමනාව ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන්ෙන් ෙපබරවාරි 
මාසෙය්. ෙමතැන තිෙබන ගැටලුව ෙමොකක්ද කියන එක ඔබතුමා 
දන්නවා ඇති. එම පමාදය නැති කරන්න ඔබතුමා කටයුතු 
කරනවාද? ෙමොකද, ඒෙගොල්ලන් බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් ඉන්නවා 
10වැනි දාට කලින් එම මාසෙය් දීමනාව ලැෙබයි කියලා.  

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, සාමාන්යෙයන් වසෙර් අවසාන මාස 

ෙදෙක් ඔය වාෙග් පමාදයක් වනවා. මෙග් අත් දැකීම අනුව 1994 
ඉඳලාම ෙවලා තිෙබනවා. දැන් එවැනි පමාදයක් නැහැ. 

 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

සාමාන්යෙයන් ජීවනාධාර දීමනාව ලබා ෙදන්ෙන් ෙචක් 
පතකින්. ගරු අමාත්යතුමනි, ෙම් ආබාධිත පුද්ගලයන්ම  බැංකුවට 
යන්න ඕනෑ නිසා සමහර අයට ඒක ෙලොකු ගැටලුවක් ෙවලා 
තිෙබනවා. එම නිසා  ඔවුන්ෙග් කැමැත්ත අනුව තම ගිණුමට බැර 
කරන්න ෙහෝ මුදල් ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන්න හැකියාව 
තිෙබනවා නම් ෙහොඳයි කියලා මා ෙයෝජනා කරනවා. ඒ සඳහා 
වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබනවාද? 

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් ෙයෝජනාව පරිදිම කමයක් 

තිෙබනවා. මුදල් ලබා ගන්න අයත් ඉන්නවා.  එම මුදල සමෘද්ධි 
බැංකුවට ෙයොමු කරලා ඒ අය අතටම සල්ලි ගන්නත් පුළුවන්. 

 
 

සමෘද්ධිලාභීන්: විසත්ර 
ச ர்த்தி ெப னர்கள் : விபரம் 
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12.ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர்.எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
සමාජ සවිබලගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (2) : 

(අ) 2015.01.08 දිනට සමෘද්ධිලාභීන් සංඛ්යාව එක් එක් 
දිසත්ික්කය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්  ෙකොපමණද 
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) 2015 වර්ෂෙය්දී දීප ව්යාප්තව සිදු කරන ලද 
සමෘද්ධි සමීක්ෂණ වාර්තාවට අනුව සමසත් 
සමෘද්ධිලාභීන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  ඉහත වාර්තාවට අනුව එක් එක් දිසත්ික්කෙය් 
සමෘද්ධිලාභීන් සංඛ්යාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද;  

 (iii)  ඉහත වාර්තාව අනුව සමෘද්ධි ආධාර ලබා දීම කපා 
හැෙරන පවුල් සිටින්ෙන්ද; 

 (iv)  එෙසේ නම්, සමෘද්ධි ආධාර ලබා දීම කපා හැෙරන 
පවුල් සංඛ්යාව එක් එක් දිසත්ික්කය අනුව ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන්  ෙකොපමණද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

ச க வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) 2015.01.08ஆம் திகதியன்  உள்ளவா  ச ர்த்தி 
ெப னர்களின் எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  மாவட்ட 
ாீதியாக தனித்தனிேய யா  என்பைத அவர் 
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) 2015ஆம் ஆண் ல் நாடளாவிய ாீதியில் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ச ர்த்தி ஆய்வறிக்ைகக்கு 
அைமய ஒட் ெமாத்த ச ர்த்தி ெப னர்களின் 
எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  அறிக்ைகக்கு அைமய ஒவ்ெவா  
மாவட்டத்தின ம் ச ர்த்தி ெப னர்களின் 
எண்ணிக்ைக தனித்தனிேய யா  என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  அறிக்ைகக்கு அைமய ச ர்த்தி உதவி 
வழங்குதல் நி த்தப்ப ம் கு ம்பங்கள் 
உள்ளனவா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், ச ர்த்தி உதவி வழங்குதல் 
நி த்தப்ப ம் கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக 
ஒவ்ெவா  மாவட்ட ாீதியாக தனித்தனிேய யா  
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Social Empowerment and 

Welfare : 

(a) Will he inform this House of the number of 
Samurdhi beneficiaries as at 08.01.2015 in each 
district, separately?  

(b) Will he also inform this House- 

 (i)  the overall number of Samurdhi 
beneficiaries according to the report of the 
Samurdhi survey conducted island-wide in 
the year 2015; 

 (ii)  the number of Samurdhi beneficiaries in 
each district separately according to the 
Report referred to above; 

 (iii) whether there are families in respect of 
whom Samurdhi benefits will be cut off, 
according to the report; and  

 (iv) if so, the number of families in respect of 
whom Samurdhi benefits will be cut off in 
each district separately?  

(c) If not, why?  
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ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේය. 

(අ) ඔව්. 

 ඇමුණුම 01 මඟින් දක්වා ඇත. 

(ආ) (i) 2015 ඔක්ෙතෝබර් මස සමීක්ෂණය ආරම්භ කරන 
ලදි. එම මාසය තුළ සිටි පතිලාභීන් සංඛ්යාව 
1,456,583කි. 

 (ii) ඇමුණුම අංක 02 මඟින් දක්වා ඇත.  

 (iii) සමීක්ෂණය තුළින් එක්රැස ්කර ගන්නා ෙතොරතුරු 
පරිගණක පද්ධතියට ඇතුළත් කිරීෙම් කියාවලිය 
ෙම් වන විට සිදු ෙවමින් පවතී. අපි එම කටයුත්ත 
තව සුමානයකින් විතර අවසන් කරනවා. එම නිසා 
සමීක්ෂණය පාදක කර ෙගන සහනාධාර 
වැඩසටහෙනන් ඉවත් කරන පවුල් හා ඇතුළත් 
කරන පවුල් පිළිබඳව දැනට නිශච්ිතව පකාශ කළ 
ෙනොහැක. නමුත්, ෙබොෙහොම ඉක්මනින් 
ඔබතුමන්ලාට එම ෙතොරතුරු දැන ගන්න පුළුවන්. 

 (iv) ඉහත පිළිතුර අනුව අදාළ ෙනොෙව්. 

  ඇමුණුම් සභාගත* කරමි. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම්: 
   சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப் கள்: 
   Annexes tabled: 

 ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, පසුගිය අය වැය විවාදෙය්දීත් ෙම් 
පශ්නය මා ෙමතුමාෙගන්  විමසුවා. නමුත් එයට නිවැරදි පිළිතුරක් 
ලැබුෙණ් නැහැ. අද ෙම් පශ්නයට පිළිතුර ලබාදුන් විධිෙයනුත් මට 
හැ ෙඟන්ෙන් මා දැන් නඟන පශ්නයටත් පිළිතුරක් නැති බවයි. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට මතක ඇති 2015.11.20 ෙවනිදා 
තමුන්නාන්ෙසේ ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කියනවා, ෙම් 
සමීක්ෂණෙයන් පසුව මාස තුනක් ඇතුළත සමෘද්ධි වැඩසටහන 
නැවත යාවත්කාලීන කරලා,   සමෘද්ධි වැඩසටහන තුළ අලුත් 
අභියාචනා සලකා බලා  සමෘද්ධි වැඩසටහන කියාත්මක කරනවා 
කියලා. ඔබතුමා කියන ආකාරයට තවමත් data feed  කිරීම 
අවසන් ෙවලා නැහැ. මම ඔබතුමාෙගන් අසනවා, ෙමය අවසන් 
කරන දවසක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට කියන්න ඔබතුමාට  පුළුවන්ද 
කියා. 

ෙමොකද, ෙම් රෙට් සමෘද්ධිලාභී පවුල්  විශාල පමාණයක් දැන් 
ෙම් පශ්නයට ලක්ෙවලා සිටිනවා. සමෘද්ධි කපනවාද කියන 
පශ්නය ඔවුන් තුළ තිෙබනවා; ෙම් සමෘද්ධි නැවත ලැෙබනවාද 
කියන පශ්නය  ඔවුන් තුළ තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ගරු 
ඇමතිතුමනි, අභියාචනා 5,000, 6,000, 7,000 අතර පමාණයක් 
සෑම පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයකම  මුද්දර අංශෙය් තිෙබන බව 
ඔබතුමා දන්නවා. එම ජනතාව සෑම බදාදා දිනකම පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් කාර්යාලයට එනවා. ඒ එන්ෙන් ෙම්කට ෙමොකද ෙවන්ෙන් 
කියා දැන ගන්නයි. ඒ නිසා ගරු ඇමතිතුමනි, ඉතා පැහැදිලි 
උත්තරයක් අවශ්යයි. ඔබතුමා 2015.11.20 ෙවනිදාත් කිව්වා; දැන් 
2016ත් අවසානයි. අද දින එනම් 2017.02.07 ෙවනිදා මම 
ඔබතුමාෙගන් ඉතාමත් වගකීෙමන් අහනවා, ෙම් සමීක්ෂණ 
වාර්තාෙව් පතිඵලය  රටට කියන්ෙන් කවදාද ? 
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——————————— 
* ෙමම ඇමුණුම පුසත්කාලෙය් ද තබා ඇත. 
   [இந்த இைணப்  ல் நிைலயத்தி ம் ைவக்கப்பட் ள்ள ] 
   [This annex is also placed in the Library.] 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමාට මතක් කරලා ෙදන්න ඕනෑ, 

දහහතර ලක්ෂයක් සහනාධාරලාභීන් ඉන්නා බව. ෙම් දහහතර 
ලක්ෂයම සඳහා අපි පිටු 15කින් යුත් ෙතොරතුරු පතිකාවක් 
පිෙරව්වා. පිටු 15 ෙතොරතුරු පතිකාව හදන්න සමෘද්ධි සංවර්ධන 
නිලධාරින්ට විශාල කාලයක් ගත වුණා. ෙමොකද, 
සහනාධාරලාභීන් ලක්ෂ දහහතරක්. -ඒක ෙහොඳට මතක තියා 
ගන්න.- ගාම නිලධාරි ෙකොට්ඨාසයක 1,800ත් - 2,500ත් අතර 
ගණනක් සිටිනවා. ගරු කථානායකතුමනි, තවත් ලක්ෂ අටක 
පිරිසක් අලුෙතන් ෙම් සහනාධාර ඉල්ලා තිෙබනවා. ෙම් විධියට 
සහනාධාර ඉල්ලා සිටි හැම ෙකනාෙග්ම ෙගදරට ගිහිල්ලා පිටු 
15කින් යුත් පතිකාව පුරවන්න ඕනෑ. එම පතිකාව පිරවීම සඳහා 
විශාල කාලයක් ගතවුණා. ෙම් පිටු 15න් යුත් පතිකා සියල්ලම 
පරිගණක ගත කරන්නත් ඒ වාෙග්ම විශාල කාලයක් ගත ෙවනවා. 
නමුත් මම හිතනවා ෙම් මාසය ඇතුළත ෙම් කටයුතු අවසන් 
කරන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා. අපි software  එකක් හදලා 
තිෙබනවා. ඊටපසුව එකී මෘදුකාංගය හරහා ෙම් අය වර්ගීකරණය 
කරගැනීම ඉතාම පහසු ෙවනවා. ඊට පස්ෙසේ ලැෙබන අය, 
අඩුෙවන අය, වැඩිෙවන අය, ෙනොලැෙබන අය, අලුෙතන් ලැෙබන 
අය කියන ඒ සියලුම ෙතොරතුරු බලා ගන්න පුළුවන්. එකී 
පරිගණක මෘදුකාංගය හරහා එන පිළිතුර අනුව ෙම් ෙත්රීම් කටයුතු 
අවසන් කිරීම සඳහා පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමා, අතිෙර්ක ෙල්කම්තුමා 
ෙහෝ ෙල්කම්තුමිය, ඒ වාෙග්ම එතැන සිටින  සැලසුම් සහකාර 
අධ්යක්ෂවරයා, මූලස්ථාන කළමනාකාරවරයා ෙහෝ 
කළමනාකාරවරිය,  සමාජ ෙසේවා නිලධාරිෙගන් සමන්විත 
කමිටුවක් පත් කරලා තිෙබනවා.  

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ඔබතුමා කියන ආකාරයට මාසයක 

කාලයකින් පසුව ෙම් කාරණය සිද්ධ ෙවනවා කියන අදහසයි 
පාර්ලිෙම්න්තුවට මතුවන්ෙන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ඊළඟ අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  
126,000කට ආසන්න පිරිසක් දැනට වැඩිහිටි දීමනාෙව් 
ෙපොෙරොත්තු ෙල්ඛනෙය් සිටිනවා. ෙම් ෙපොෙරොත්තු ෙල්ඛනෙය් 
සිටින ජනතාව ෙවනුෙවන් ගනු ලබන පියවර කුමක්ද?  

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
එය කිසිෙසේත් ෙම් පශ්නයට අදාළ නැහැ. හැබැයි, ඔබතුමාෙග් 

තරුණ මන්තීකම සලකා බලා මම ඒකට උත්තර ෙදනවා. ඔබතුමා 
ඉදිරිපත් කළ ගණන වැරැදියි. 131,000 ක පිරිසක් ලැයිස්තුවල 
ඉන්නවා. අපි ඒ පිළිබඳවත් නැවත සමීක්ෂණ කරෙගන යනවා. 
ෙමොකද, ෙම්වා කාලයක් තිස්ෙසේ තිබුණු ලැයිස්තු. සමහරවිට ෙම් 
අය දැන් නැතුවත් ඇති. ඒ වාෙග්ම අතුරු පමාණයට මුදල් 
ලබාගැනීම සඳහා අපි මුදල් අමාත්යාංශයත් සමඟ කටයුතු 
කරෙගන යනවා.  

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු කථානායකතුමනි, තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙම් සමෘද්ධි වැඩසටහන ලංකාෙව් 
සෑම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයකම කියාත්මක කරනවා. 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් කියාත්මක කරන ෙම් 
වැඩසටහෙන් පධාන වගකිවයුත්තා පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමා. 

එතෙකොට ඔබතුමාෙග් නිෙයෝජ්ය අමාත්ය මර්වින් සිල්වා,- [බාධා 
කිරීමක්] ගරු කථානායකතුමනි, මට වැරදුණා. ෙමොකද, මට මතක් 
ෙවන්ෙන්ම ඒ කාරණය.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, පශ්නය අහන්න. 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් නිෙයෝජ්ය අමාත්ය ගරු රන්ජන් 

රාමනායක මැතිතුමා ඉතාම අසභ්ය වචනෙයන් දිවුලපිටිය 
පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමියට බැන්නා. 

ඒ පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමිය ඉතා පබල කම්පනයක ජීවත් 
ෙවනවා කියලා අපි දන්නවා. ඇයෙග් දරුවන්ට පාසල් යන්න බැරි 
මට්ටමක් ඇති වුණා, ගරු කථානායකතුමනි. මුළු රෙට්ම පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්වරු ඒ සම්බන්ධෙයන් කම්පනයකයි ඉන්ෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, පශ්නය අහන්න. 
 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මම අහන පශ්නය තමයි ඔබතුමා දරන 

අදහස ෙමොකක්ද කියන එක. තමන්ෙග් නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරයා 
අසභ්ය වචනෙයන් ෙම් රෙට් රාජ්ය නිලධාරිෙයකුට බැන්නා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
හරි. පශ්නය අහන්න. 
 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ඒකට ගනු ලබන පියවර කුමක්ද හා ඒ සම්බන්ධෙයන් 

ඔබතුමා දරන මතය කුමක්ද? 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake ) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මැතිතුමනි, ඇමතිතුමා පිළිතුරු 

දුන්නාට පසුව මම ඔබතුමාට අවස්ථාව ෙදන්නම්. 
 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පිළිතුරු ෙදන්ෙන් එතුමාෙග් 

නවකකම හා තරුණකම ගැන හිතලායි. ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් 
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පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරු හා දිසාපතිවරු බැසිල් රාජපක්ෂ හිටපු 
ඇමතිතුමා බල්ෙලෝ වාෙග් එළියට ඇදලා දැම්මා, ෙම් 
ව්යාපාරෙයන්. බල්ෙලෝ වාෙග් එළියට ඇදලා දැම්මා! සමෘද්ධි 
ව්යාපාරෙයන් කපලා දැම්මා! [බාධා කිරීමක්] ගරු 
කථානායකතුමනි, රන්ජන් රාමනායක නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමායි, 
මමයි ඒ පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන් ආපසු ගත්තා.  

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මැතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් point of 

Order එක ෙමොකක්ද? [බාධා කිරීමක්] දැන් ෙම් ගැන අපි කථා 
කරලා ඉවරයි. 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராம நாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරියට කථා කරපු 

එකට එතුමිය කම්පනෙයන් ඉන්නවා කියලා ෙමතුමා පැහැදිලි 
කළා. ෙහොරකම් කරපු අය හැම ෙවලාෙව්ම ඉන්ෙන් කම්පනෙයන් 
තමයි. [බාධා කිරීමක්] දරුවන්ට ඉස්ෙකෝෙල් යන්න බැරි, 
ෙහොරකම් කරපු නිසයි.  

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙම් රජය දරන මතය ෙමොකක්ද? 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ ගැන දැන් ගරු ඇමතිතුමා පැහැදිලි කළා ෙන්. [බාධා 

කිරීමක්] 
 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
රාජ්ය නිලධාරිෙයකුට- [බාධා කිරීමක්] ඒකයි මම අහන්ෙන්. 
 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ගරු මන්තීතුමනි, එළියට එන්න, මම කියලා ෙදන්නම්. මම 

මෙග් මතය කියන්නම්. [බාධා කිරීමක්] ෙමතැනට ෙමොකක්ද 
ඒෙක් තිෙබන අදාළකම?  ඉෙගන ගන්න, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පශ්න 
අහන්න. [බාධා කිරීමක්] අදාළ නැති පශ්න අහන ෙගොන් බූරුවා. 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 

[බාධා කිරීමක්]  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ වචනය හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් ඉවත් කරන්න. 

ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
කිසිම අදාළ කමක් නැතිව බූරු-  
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

[බාධා කිරීමක්]  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, වාඩි ෙවන්න. 
 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු අමාත්යතුමනි, මන්තීවරෙයක් විධියට මම අහපු පශ්නයට 

ඔබතුමා උත්තර ෙදන්න. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මැතිතුමා. 
 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
පශ්නයට අදාළ නැති ෙද්වල් අහන්න අයිතියක් නැහැ. 
 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම අහන්ෙන් එතුමා දරන මතය 

ෙමොකක්ද කියලායි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එතුමා මතය කිව්වා ෙන්. එතුමා එතුමාෙග් මතය කිව්වා. [බාධා 

කිරීමක්] මීළඟට, ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මැතිතුමා. [බාධා 
කිරීමක්]  

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
මතක තබා ගන්න, තමුන්නාන්ෙසේ කවුරු වුණත්- 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එතුමා නැහැ. මීළඟට, ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා. 
 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ෙගොන් බූරුවා. 
 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමන්ලා ඒ වාෙග් අනවශ්ය වචන පාවිච්චි කරන්න 

එපා.  

මීළඟට, ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා. 
 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ගරු කථානායකතුමනි, අ ෙශෝක පියන්ත මන්තීතුමාෙග් 

පශ්නය -13 වන පශ්නය- ඇහුෙව් නැහැ. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, මම ඒ පශ්නය ඊළඟට ගන්නම්. 

 
උඳු නිෂ්පාදනය: විස්තර  

உ ந்  உற்பத்தி: விபரம் 
BLACK GRAM PRODUCTION: DETAILS   

537/’16 
15. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
    (மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
       (The Hon. Buddhika Pathirana)   

 කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (2): 

(අ) (i) වර්ෂ 2015 වනවිට ශ  ී ලංකාෙව් උඳු වගා කරනු 
ලැබූ භූමි ප මාණය ෙකොපමණද;    

 (ii) 2010 සිට 2015 දක්වා වසර පහ තුළ උඳු 
නිෂ්පාදනය, වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කිෙලෝග ෑම් ෙකොපමණද; 

 (iii) රජය විසින් ෙගොවීන්ෙගන් සෘජුවම උඳු මිලදී 
ගන්ෙන්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, පසු ගිය වසර පහ තුළ රජය විසින් මිලදී 
ගත් උඳු ප මාණය, වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) (i) උඳු නිෂ්පාදනය ඉහළ නැංවීමට රජය පියවර 
ගන්ෙන්ද; 

  (ii) එෙසේ නම්, එම පියවර කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
 

(அ) (i )  2015ஆம் ஆண்டளவில் இலங்ைகயில் உ ந்  
பயிர்ெசய்யப்பட்ட நிலப்பரப்  எவ்வள ; 

 (ii) 2010 ெதாடக்கம் 2015 வைரயான ஐந்  வ ட 
காலப்பகுதியில் உ ந்  உற்பத்தி ஆண்  
வாாியாக ெவவ்ேவறாக எத்தைன கிேலாகிராம்; 

 (iii ) அரசாங்கம் விவசாயிகளிடமி ந்  ேநர யாக 
உ ந்ைதக் ெகாள்வன  ெசய்கின்றதா; 

 ( i v ) ஆெமனில், கடந்த ஐந்  ஆண் களில் 
அரசாங்கத்தினால் ெகாள்வன  ெசய்யப்பட்ட 
உ ந்தள  ஆண் வாாியாக ெவவ்ேவறாக 
எவ்வள ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i )  உ ந்  உற்பத்திைய அதிகாிக்கச் ெசய்ய 
அரசாங்கம் நடவ க்ைக ேமற்ெகாள் மா; 

 (ii) ஆெமனில், அந்நடவ க்ைககள் யாைவ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minster of Agriculture:  

(a) Will he inform this House -  

 (i) the extent of land in which black gram has 
been grown in Sri Lanka by the year  
2015; 

 (ii) the black gram production in each year 
during the five years from the year 2010 up 
to 2015 separately, in kilograms; 

 (iii) whether the Government directly 
purchases black gram from farmers; and 

 (iv) if so, the  quantity of black gram 
purchased by the Government in each year 
during the last five years separately? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) whether steps will be taken by the 
Government to enhance black gram 
production; and 

 (ii) if so, the aforesaid steps; 

(c) If not, why? 

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ගරු කථානායකතුමනි, කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා 

එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) (i) ෙහක්ටයාර 12,305කි. (ෙහක්ටයාර 
ෙදොෙළොසද්හස ්තුන්සිය පහකි.) 

 (ii) 2010 දී කි. ගෑම් 9,991,000කි.                               
(කි. ගෑම් මිලියන 9.99) 

  2011 දී කි. ගෑම් 5,782,000කි.                                           
(කි. ගෑම් මිලියන 5.78) 

  2012 දී කි. ගෑම් 10,180,000කි.  

   (කි. ගෑම් මිලියන 10.18) 

  2013 දී කි. ගෑම් 9,172,000කි.  

  (කි. ගෑම් මිලියන 9.17) 

  2014 දී කි. ගෑම් 9,657,000කි.  

  (කි. ගෑම් මිලියන 9.66) 

  2015 දී කි. ගෑම් 11,901,000කි.  

  (කි. ගෑම් මිලියන 11.90) 

 (iii)  නැත. 

 (iv)  අදාළ ෙනොෙව්. 
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(ආ) (i) ඔව්. 

 (ii) ආහාර නිෂ්පාදන ජාතික වැඩසටහන 2016-2018 
යටෙත් පමුඛත්වය දිය යුතු ෙභෝගයක් ෙලස උඳු 
හඳුනාෙගන ඇති අතර, 2018 වන විට ෙහක්ටයාර 
12,600ක් වගා කිරීමටත්, එමඟින් ෙමටික් ෙටොන් 
12,000ක (12,000,000kg) නිෂ්පාදනයක් ලබා 
ගැනීමටත් සැලසුම් කර ඇත. 

  නව පෙද්ශවල උඳු වගාව පචලිත කිරීම හා 3 වන 
කන්නෙය් උඳු වගාව පචලිත කිරීම සඳහා සියයට 
50ක දායකත්වයක් යටෙත් ඉහළ 
ගුණාත්මකභාවෙයන් යුතු බීජ ලබා දීම. 

  ඉහළ ගුණාත්මකභාවෙයන් යුත් බීජ ෙගොවීන් අතර 
ජනපිය කිරීෙම් අරමුෙණන් සව්යං බීජ 
නිෂ්පාදනයට සියයට 50ක දායකත්වය යටෙත් 
මූලික බීජ ෙගොවීන් ෙවත ලබාදීම. 

  යාන්තීකරණය හරහා වගාෙව් නිෂ්පාදන පිරිවැය 
අඩු කිරීෙම් අරමුණින් ෙගොවි සංවිධාන සඳහා 
සහනදායී පදනම මත යන්ත ලබාදී ආදර්ශ 
පැවැත්වීම. 

  නව තාක්ෂණය පිළිබඳ ෙගොවීන් දැනුවත් කිරීමට 
ෙගොවීන් සඳහා පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම. 

  ඉදිරි ෙවෙළඳ ගිවිසුම් හරහා උඳු ආශිත නිෂ්පාදන 
සකසන සමාගම් හා ෙගොවීන් ඍජුව සම්බන්ධ කර 
අෙළවිකරණ පහසුකම් ඇති කිරීම. 

  අගය එකතු කරන ලද නිෂ්පාදන දිරිගැන්වීම හා 
ෙගොවීන් විසින්ම පාලනය කරන අගය එකතු 
කිරීෙම් නිෂ්පාදන මධ්යසථ්ාන පිහිටුවීම. 

  ඉහළ අසව්නු ලබාෙදන, ෙරෝග හා පළිෙබෝධවලට 
ඔෙරොත්තු ෙදන පෙභ්ද පර්ෙය්ෂණ තුළින් හඳුනා 
ගැනීම. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමනි, ඉක්මනින් අතුරු පශ්න 

අහන්න. අපි දැන් ෙගොඩක් පමාද ෙවලා ඉන්ෙන්. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මම ඉක්මනට අහනවා. ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් 

පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, ලංකාෙව් 
උඳු නිෂ්පාදනය කරන ෙගොවීන් ඉතා අඩු පමාණයක් ඉන්ෙන්. 
ඔබතුමා සඳහන් කරපු කාරණාවලට අමතරව, උඳු නිෂ්පාදනය 
කරන ෙගොවීන්ට සහනදායී කමයට ණය මුදල් ලබා දීෙම්දී 
ඇත්තටම ඔබතුමා ඔය සඳහන් කරපු ආකාරෙය් සහනදායී ණය 
මුදලක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා මුදල් අමාත්යාංශයත් සමඟ 
ඒකාබද්ධව උඳු වැනි -අඩු පමාණයක් නිෂ්පාදනය කරන නමුත් 
සමාජමය වටිනාකම වැඩි- නිෂ්පාදන ෙභෝග ෙවනුෙවන් බැංකු 
හරහා විෙශේෂ ණය කමයක් හඳුන්වා ෙදන  වැඩ පිළිෙවළකට 
යන්න අමාත්යාංශයට පුළුවන්ද කියා මම දැන ගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ සම්බන්ධෙයන් අවධානය ෙයොමු 

කරන්නම්. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි.  
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා සඳහන් කළා, උඳු ෙගොවීන් 
සම්බන්ධෙයන් බලපාන නියං තත්ත්වය පිළිබඳව. එවැනි නියං 
තත්ත්වයක් තුළදී නියත වශෙයන්ම නියං සහනාධාර ලබා ෙදන්න 
සිදුෙවන තත්ත්වයක් නිර්මාණය ෙවනවා. ඒ නිසා එවැනි 
අවස්ථාවකදී බීජ, ණය වාෙග්ම ෙවනත් ආධාර, අනුගහ සහ 
උපකරණ ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළකට යෑම සඳහා දැන්මම 
අමාත්යාංශය සූදානම් ෙවලාද ඉන්ෙන්? 

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ගරු කථානායකතුමනි, දැනටම සූදානම් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් 

ෙවනෙකොටත් ෙගොවිජන ෙසේවා මධ්යස්ථානවල ඉන්නා නිලධාරින් 
දැනුවත් කර තිෙබනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. තුන්වැනි අතුරු පශ්නය අහන්න. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මම තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ගරු රාජ්ය 

අමාත්යතුමාට ෙනොෙවයි, ඔබතුමාටයි ෙයොමු කරන්ෙන්. එය 
පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා සභාව 
ආරම්භෙය්දීම සජීවි විකාශය පිළිබඳව සඳහන් කළා. මම මීට 
කලිනුත් අවස්ථා කිහිපයකදීම ෙම් ගැන සඳහන් කළා. ගරු 
කථානායකතුමනි, ඔබතුමාෙග්ත්, මෙග්ත් ඒ වාෙග්ම අෙනක් ගරු 
මන්තීවරුන් ෙබොෙහෝ ෙදෙනකුෙග්ත් ආරක්ෂක නිලධාරින් සහ 
රියැදුරු මහත්වරුන් සිටි න්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තු පරිශයට ඇතුළු 
ෙවන ස්ථානෙය් ජයන්තිපුර පිවිසුෙම්යි. ඔබතුමාෙග් ආරක්ෂක 
නිලධාරින් නම් ෙගොඩක් ෙව්ලාවට සිටින්ෙන් ෙම් ස්ථානෙය්මයි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙම් ගැන ෙවනම හමු ෙවලා කථා 

කරන්නම්. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මම කියා සිටින්ෙන් එම ස්ථානයට 

ෙපර තිබුණු පරිදිම පාර්ලිෙම්න්තු විවාද සම්බන්ධ සජීවී විකාශය 
ලබා ෙදන්න කියායි. අවුරුද්දකට වැඩි කාලයක් තිස්ෙසේ එය 
නැවතිලායි තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ඒ ගැන අවධානය ෙයොමු කරන්න 
කියා මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. 
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කුරුණෑගල හා පුත්තලම දිසත්ික්ක: තැලසීමියා 
ෙරෝගීන් 

கு நாகல் மற் ம் த்தளம் மாவட்டங்கள்: 
ெதலசீமியா ேநாயாளர் 

KURUNEGALA AND PUTTALAM DISTRICTS:  THALASSEMIA 
PATIENTS 

1100/’16 
13. ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
      (மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
      (The Hon. Ashoka Priyantha) 

ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 
පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) ෙම් වනවිට කුරුණෑගල හා පුත්තලම දිසත්ික්කවල 
සිටින තැලසීමියා ෙරෝගීන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ෙරෝගීන් පදිංචිව සිටින පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාස කවෙර්ද; 

 (iii) තැලසීමියා ෙරෝගයට ෙගොදුරුවූවන්ට පතිකාර 
කිරීම සඳහා ශල්යාගාරයක් හා ජාන බැංකුවක් 
වයඹ පළාත තුළ පිහිටා තිෙබ්ද;  

 (iv) එම ෙරෝගීන්ට පතිකාර හා අෙනකුත් පහසුකම් 
ලබාදීමට අමාත්යාංශය ගන්නා පියවර කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
சுகாராரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச் 

சைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) தற்ேபா  கு நாகல் மற் ம் த்தளம் மாவட்டங் 

களி ள்ள ெதலசீமியா ேநாயாளர்களின் 
எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ேநாயாளர்கள் வசித்  வ கின்ற 
பிரேதச ெசயலாளர் பிாி கள் யாைவ என்ப 
ைத ம்; 

 (iii) ெதலசீமியா ேநாய்க்கு ஆளானவர்க க்கு 
சிகிச்ைச அளிப்பதற்கான சத்திரசிகிச்ைசக்கூட 
ெமான் ம் மரப  வங்கிெயான் ம் வடேமல் 
மாகாணத்தில் தாபிக்கப்பட் ள்ளதா என்ப 
ைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  ேநாயாளர்க க்கான சிகிச்ைச மற் ம் 
ஏைனய வசதிகைளப் ெபற் க்ெகா க்க 
அைமச்சு ேமற்ெகாள் ம் நடவ க்ைக யா  
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minster of Health, Nutrition and Indigenous 

Medicine:  
 

(a) Will he inform this House, - 

 (i) the number of  Thalassemia patients found 
in the districts of Kurunegala and Puttalam 
by now; 

 (ii) the Divisional Secretary's Divisions in 
which those patients reside; 

 (iii) whether an operating theatre and a gene 
bank are located in the North Western 
Province to treat the patients suffering from 
Thalassemia; and 

 (iv) what steps will be taken by the Ministry to 
provide treatments and other facilities for those 
patients? 

(b) If not, why?  

 
ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා (ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය 
ෛවද්ය නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம் - சுகாதாரம், ேபாசைண 
மற் ம் சுேதச ம த் வ பிரதி அைமச்சர்)  
(The Hon. Faizal Cassim - Deputy Minister of Health, 
Nutrition and Indigenous Medicine) 
Sir, on behalf of the Minister of Health, Nutrition and 

Indigenous Medicine, I answer the Question.  

(a)  (i)  Kurunegala  - 1,040  

  Puttalam     - 09  

 (ii)  No information is available about the 
Divisional Secretary's Divisions where the 
patients are living and 

  document regarding that is being prepared.  

 (iii)  No.  

 (iv)   Facilities have been provided for 
bone marrow transplant in Apeksha 
Hospital, Maharagama.  

 Action is being taken to commence 
a unit for bone marrow transplant 
at the Kandy Teaching Hospital 
and Lady Ridgeway Children 
Hospital, Colombo.  

 Present treatments are being 
continued.  

 Blood transfusion of the relevant 
patients and giving medicines 
required to precipitation of excess 
iron is continued.  

(b)  Does not arise.  

 
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුරු ලබා දීම 

සම්බන්ධව මම ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 
නමුත් ෙම් ලැබී තිෙබන සංඛ්යා ෙල්ඛන පිළිබඳව නම් අපට 
සෑහීමකට පත් ෙවන්න බැහැ. මට හිෙතන විධියට වයඹ පළාත් 
සභාෙව් ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශයක් තිෙබන නිසා ෙර්ඛීය 
අමාත්යාංශයත් මැදිහත් ෙවලා ෙම් පිළිබඳව විධිමත් සමීක්ෂණයක් 
පවත්වනවා නම් ෙහොඳයි. පුත්තලම දිස්තික්කෙය් ෙරෝගීන් 
නවෙදෙනකු සිටිනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් එය ඉදිරිපත් කරන්න බැරි නම්, 
සංඛ්යාෙල්ඛන ලබා ගත්ෙත් ෙකොෙහොමද කියන පශ්නය අපට මතු 
ෙවනවා. ෙකෙසේ ෙවතත්, කමක් නැහැ, මම අතුරු පශ්නයක් 
ෙනොෙවයි, ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරනවා. වයඹ පළාත් සභාෙව් 
ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශයත් එක්ක මැදිහත් ෙවලා, ෙර්ඛීය 
අමාත්යාංශය එක්කත් එකතු ෙවලා ෙමම ෙරෝගීන් හඳුනාෙගන 
කමවත් වැඩ පිළිෙවළක් හදන්න කියා මා ෙයෝජනා කරනවා.  
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ගරු කථානායකතුමනි, "රෙජක් වුණත් ෙලෙඩක් වුෙණොත් 
වැඩක් නැහැ" කියා පරණ කියමනක් තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමනි, ෙම් පිළිබඳව කාරුණික අවධානය ෙයොමු කරන්නය 
කියා එම පෙද්ශෙය් ෙබොෙහෝ පිරිස් මාහට දැනුම්දීම් කර 
තිෙබනවා.  

ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ඇසීමට මම අෙප් ගරු (ෛවද්ය) 
නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමාට අවස්ථාව ලබා ෙදනවා.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඉදිරිපත් කර තිෙබන සංඛ්යාෙල්ඛන 

ෙකෙසේ ෙවතත්, කුරුණෑගල දිස්තික්කෙයන් තමයි වැඩිම 
තැලසීමියා ෙරෝගීන් සංඛ්යාවක් වාර්තා වී තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා මීට 
අවුරුදු තුනකට කලින් වයඹ පළාත් සභාව ෙයෝජනාවක් සම්මත 
කර ගත්තා, ඒ වාෙග්ම වයඹ පළාත් සභාෙව් ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය 
මුදල් ෙවන් කළා, කුරුණෑගල ෙරෝහල ආශිතව තැලසීමියා 
ෙරෝගීන් සඳහා පතිකාර කරන මධ්යසථ්ානයක් හදන්න.  

මහනුවර සහ LRH  එෙක් ෙම් විධියට තැලසීමියා පතිකාර 
ඒකක හදන එක ෙහොඳයි. නමුත්, ෙම් තැලසීමියා ෙරෝගීන් බහුලව 
ඉන්න කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය්, -වයඹ පළාතට අදාළ- ඒ 
ජනතාවට පහසුෙවන් යන්න එන්න පුළුවන් විධිෙය් 
මධ්යස්ථානයක් ෙගොඩනඟන්න කටයුතු ෙනොකරන්ෙන් ඇයි? ඒ 
සඳහා පළාත් සභාෙවන් ෙවන් කරන ලද මුදලට ෙමොකද වුෙණ් 
කියලාත් මම දැනගන්නට කැමැතියි. 

 
ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 
කුරුණෑගල ෙරෝහල මධ්යම රජයට අයිති ෙරෝහලක්. පළාත් 

සභා, මධ්යම රජයට මුදල් ෙදනවාය කියන එක මට ෙත්ෙරන්ෙන් 
නැහැ. අපි තැලසීමියා ෙරෝහලක් හදන්න තමයි  පසු ගිය බජට් 
එෙකන් ලැහැසත්ි කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ඔබතුමාට අවශ්ය 
නම් ෙම් සම්බන්ධෙයන් කථා කරලා අපට ස්ථානයක් හදා ගන්න 
පුළුවන්. ඒක පශ්නයක් ෙනොෙවයි. 

 
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
ගරු කථානායකතුමනි, තුන්වැනි අතුරු පශ්නය මම අහනවා.  

අෙප් මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග්, පළාත් සභා මන්තීවරෙයක් 
විධියට මම වයඹ පළාත් සභාෙව් ඉන්න අවස්ථාෙව් ෙම් පිළිබඳව 
යම් කිසි වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කළා. පළාත් සභාෙවන් 
ෙරෝහලක් ඉදිකරන්නට ඉල්ලීමක් කළා කියලාවත් අමාත්යාංශෙය් 
දැනුවත්වීමක්වත් නැතිද? 

 
ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 
ඒ සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමා පශ්නයක් අහලාත් නැහැ, මට ඒ 

සම්බන්ධෙයන් ෙම් අවස්ථාෙව්දී ලබා ෙදන්නට උත්තරයකුත් 
නැහැ. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මැතිතුමා. ෙම් සභාවට ඉදිරිපත් කරපු 

ලියමන ගැන ඔබතුමාට පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න අවශ්යයි කිව්වා. 
ඒ නිසා ඉතා ෙකටිෙයන් පැහැදිලි කරන්න. 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake ) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු කථානායකතුමනි. 

කළුගල් කඩා, කළුගල් Colombo Port City එකට supply 
කරන්නට මම මෙග් මිතයන්ට ව්යාපාරයක් කරන්නට ඉල්ලීමක් 
කළා කියලා ඉන්දික අනුරුද්ධ ගරු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීතුමා 
ඉතාම සාවද්ය පකාශයක් කළා, ගරු කථානායකතුමනි. සභාගත 
කරන ලද ලිපිය ෙම් අවස්ථාෙව් මා සතුව තිෙබනවා. මා එය ෙයොමු 
කර තිෙබන්ෙන් කබීර් හාෂිම් ඇමතිතුමාට. ෙකෝපිවත්ත, 
දඹුවාකන්ද කළුගල් කැණීෙම් පරිශයට පෙව්ශ මාර්ගයක් ලබා 
ගැනීමට ඉල්ලා තිෙබන බව ඒ ලිපිෙය් ෙබොෙහොම පැහැදිලිව 
සඳහන්ව තිෙබනවා. ඒ අනුව ෙමතැන කිසිම අනිසි ඉල්ලීමක් 
කරලා නැහැ. ඔහු කිව්වා මම ෙම් ව්යාපාරයට සම්බන්ධයි, මම 
ඉල්ලලා තිෙබනවා කියලා. ෙමහි මෙග් නම නැහැ. ඒ නිසා මම ඒ 
අභිෙයෝගය භාර ගන්නවා.  එතුමා කිව්ව ෙලසම, පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තී ධුරෙයන් ඉල්ලා අස ් ෙවන්න කියලා මම එතුමාෙගන් 
ඉල්ලා සිටිනවා. එතුමා ඒ පකාශය කළා. 

ඒ වාෙග්ම මම ෙමතැනදී ජනතාවට පැහැදිලි කරන්න ඕනෑ, 
ෙම් ව්යාපාරෙය් ඉන්ෙන් ඔහුෙග් මව, පියා, සෙහෝදරයා සහ 
''ෙබොරළු ඉන්දික''  

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

යන අන්වර්ථ නාමෙයන් හඳුන්වා ෙදන ඒ පස් ෙහොරා 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

කියන එක.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. 

ෙදවන වටය.  

 
වීරවිල සහ ෙයෝධකණ්ඩිය ෙගොවීන්: ෙපොෙහොර 

සහනාධාරය  
ரவில மற் ம் ேயாதகண் ய விவசாயிகள் : 

உரமானியம் 
FARMERS OF WEERAWILA AND YODAKANDIYA: FERTILIZER 

SUBSIDY 
     899/'16 

7.  ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා 
      (மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ) 
      (The Hon. Chamal Rajapaksa) 

  කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (3): 

(අ) (i) හම්බන්ෙතොට දිසත්ික්කෙය්, වීරවිල සහ 
ෙයෝධකණ්ඩිය ෙගොවිජන ෙසේවා මධ්යසථ්ාන 
බලපෙද්ශ මඟින් ෙපොෙහොර සහනාධාරය සඳහා 
ඉල්ලුම්කර ඇති ෙගොවීන් සංඛ්යාව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන්  ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ෙගොවීන් අතරින් ෙපොෙහොර සහනාධාර මුදල් 
ලබාදුන් ෙගොවීන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (iii) ෙපොෙහොර සහනාධාර මුදල් ලබාදීමට නියමිත 
ෙගොවීන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙපොෙහොර සහනාධාර මුදල් ෙනොලැබුණු ෙගොවීන් 
සඳහා මුදල් ලබාදීමට නියමිත දිනය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டத்தில் ரவில 
மற் ம் ேயாதகண் ய கமநல ேசைவ 
நிைலயங்களின் ஆ ைகப் பிரேதசங்களி ந்  
உரமானியத்திற்கு விண்ணப்பித் ள்ள விவசாயி 
களின் எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக எத்தைன 
என்பைத ம்; 

 (ii) இவ்விவசாயிகளில் உரமானிய நிதித்ெதாைக 
வழங்கப்பட் ள்ள விவசாயிகளின் எண்ணிக்ைக 
எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (iii) உரமானிய நிதித்ெதாைக வழங்கப்பட ள்ள 
விவசாயிகளின் எண்ணிக்ைக எத்தைன 
ெயன்பைத ம்; 

 (iv) உரமானிய நிதித்ெதாைக கிைடக்காத விவசாயி 
க க்கு நிதி வழங்குவதற்கு உத்ேதசமா ள்ள 
திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of  Agriculture:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) separately, the number of farmers who 
applied for fertilizer subsidy payments 
through Agrarian Services Centre Areas of 
Weerawila and Yodakandiya of 
Hambantota District; 

 (ii) out of aforesaid farmers, the number of 
farmers who were provided with fertilizer 
subsidy payments;  

 (iii) the number of farmers to whom the 
fertilizer subsidy payments are to be made; 
and 

 (iv) the date on which the fertilizer subsidy 
payments are to be provided to the farmers 
who did not receive the same? 

(b) If not, why? 

 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා 

එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(අ) (i) ෙයෝධකණ්ඩිය  - 3,375 

  වීරවිල  - 5,234 

 (ii) ෙයෝධකණ්ඩිය  - 3,371 

  වීරවිල  - 5,194 

 (iii) ෙයෝධකණ්ඩිය - 04  

  (ෙම් වන විටත් මුදල් ෙනොලැබුණු බවට වාර්තා වූ) 

  වීරවිල  - 40 (ෙම් වන විටත් මුදල් ෙනොලැබුණු බවට               
වාර්තා වූ) 

 (iv) 2017.02.28 දිනට ෙපර. 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 14 -1218/'16 - (2), ගරු ඩලස ් අලහප්ෙපරුම 

මහතා. 
 

ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති 
ෙදකක් කල් ඉල්ලනවා. 
 

පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, ස්ථාවර නිෙයෝග 23 (2) යටෙත් පශ්නය, ගරු දිෙන්ෂ් 

ගුණවර්ධන මැතිතුමා. 

 
ෙපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 

தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

I 
විශව්විද්යාල සිසුන් මර්දනය  

பல்கைலக்கழக மாணவர்கள் மீதான அடக்கு ைற 
SUPPRESSION OF UNIVERSITY STUDENTS 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් මා 

ෙමම පශ්නය ෙයොමු කරන්ෙන් උසස් අධ්යාපන හා මහා මාර්ග 
ගරු අමාත්යතුමා ෙවතටයි. 

775 776 

[ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා] 
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ශී ලංකාෙව් උසස් අධ්යාපන ක්ෙෂේතය වන ශී ලංකා 
විශ්වවිද්යාල තුළ ෙම් වන විට විශාල ෙනොසන්සුන්තාවක්, ෙද්ශන 
පවත්වා ෙගන යාමට ෙනොහැකි තත්ත්වයක් උද්ගත වී ඇත. තම 
අදහස් කියාපාන්නට, නිරායුද, අවිහිංසාවාදී පාගමනින් ගමන් කළ 
දහස් ගණන් විශ්වවිද්යාල ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන්ට එෙරහිව පසු ගිය 
සතිෙය් සෑම දිනකම ෙකොළඹ නගරෙය් හා අෙනකුත් පළාත්වලද 
ෙපොලිස ්මර්දනය දියත් කරමින් කඳුළු ගෑස්, අධිපීඩන ජල පහාර - 
water cannon attacks - බැටන් ෙපොලු පහාරයන් එල්ල කිරීෙම් 
රජෙය් කියා මාර්ගය නැවැත්වීමට කටයුතු ෙනොකිරීම නිසා තවත් 
ක්ෙෂේතයන් රජෙය් ෙම් කටයුතු ෙහළා දකිමින්, ඇතිවී තිෙබන 
තත්ත්වය විසඳීමට කටයුතු කළ යුතුව ඇත. 

 

01. ශී ලංකාෙව් විශව්විද්යාල ශිෂ්යයන් නිදහස ්අධ්යාපනය හා 
නිදහස ් ෙසෞඛ්ය ෙසේවය ආරක්ෂා කර ගනිමින් 
ෛවද්යවරුන් බිහි කිරීම පිළිබඳව ලියා පදිංචිය හා විෂය 
ආදී ගුණාත්මකභාවයන් පිළිබඳ මඟ ෙපන්වන ශී ලංකා 
ෛවද්ය සභාව - Sri Lanka Medical Council - ෙනොතකා 
කටයුතු කරන සයිටම් - SAITM - ආයතනය බිහි කිරීම 
නවතන ෙලසට සාමකාමී විෙරෝධයන් පෑෙම් 
කියාමාර්ගයන් ගැනීමට විශව්විද්යාල ශිෂ්යයන්ට අයිතියක් 
නැද්ද? 

02. ෙමම ශිෂ්යයන්ෙග් කියාවලියට විරුද්ධව කලින් සඳහන් 
කළ මර්දනයන් කියාත්මක කිරීම ෙහළා දකින ෙලසත්, 
නවතන ෙලසත් ශී ලංකා ෛවද්ය සංගමය - GMOA - ශී 
ලංකා විශව්විද්යාලයන්හි ෛවද්ය පීඨවල මහාචාර්යවරුන් 
හා ආචාර්යවරුන්, ජාතික විශව්විද්යාල ආචාර්යවරුන්ෙග් 
සංගමය - NUTA - ෙසෞඛ්ය ෙසේවෙය් වෘත්තීය සමිති බල 
මණ්ඩලය, විශව්විද්යාල ශිෂ්ය සංවිධාන, රටපුරා විවිධ 
සංවිධාන හා සිසු දරුවන්ෙග් ෙදමාපියන් කරන ඉල්ලීමට 
සවන්දී විශව්විද්යාල ශිෂ්යයන්ෙග් අයිතීන් හා 
පජාතන්තවාදී අයිතිවාසිකම් හා රජයට කරුණු කීමට ඇති 
අයිතිය මර්දනය කිරීෙම් මෘග පිළිෙවත නවත්වන්ෙන්ද?  
එෙසේ ෙනොවන්ෙන් නම් ඒ ඇයි? 

03. ෙම් පිළිබඳව උද්ෙඝෝෂණය කිරීම සම්බන්ධෙයන් අත් 
අඩංගුවට ෙගන ඇති අන්තර් විශව්විද්යාල කැඳවුම්කරු 
ලහිරු වීරෙසේකර හා අෙනකුත් සිසු දරුවන් නිදහස ්කිරීමට 
කටයුතු කරනවාද?  

 ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඇමතිතුමා දන්නවා, ෙම් වන 
විට මාතර විශව්විද්යාලය වහන්න සිද්ධ වුණාය කියලා. 
තවත් විශව්විද්යාල ගණනාවක සම්පූර්ණ වර්ජන 
තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතයට 
බලපාන බරපතළ පශන්ය ගැන ෛවද්ය පීඨවල 
මහාචාර්යවරුන්, ආචාර්යවරුන් අත්වැල් බැඳෙගන 
ආණ්ඩුවට කියාපාන ෙදයට ආණ්ඩුව සවන් ෙදන්ෙන් 
නැත්ෙත් ඇයි? ෙම් මර්දනය දියත් කරන්ෙන් ඇයි? ෙම් 
කියාමාර්ග නවතන ෙලසටත්, සාකච්ඡා මාර්ගයට 
අවතීර්ණ වන ෙලසටත් ෙම් අවසථ්ාෙව්දී අපි ඉතා 
ඕනෑකමින් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමා එයට පිළිතුරු ෙදන්ෙන් කවදාද? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නයට මා කිහිප වතාවක් 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී උත්තර දීලා තිෙබනවා. ෙම් සයිටම් එක පටන් 
ගත්ෙත් කවුද? විපක්ෂෙය් සිටින ඔබතුමන්ලා පටන් ගත්ෙත්. 
අහිංසක විධියට - 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
පශ්නයට උත්තර ෙදන්න ෙකෝ. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අහිංසක විධියට කථා කරනවා.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
පශ්නයට උත්තර ෙදන්න. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
උත්තරය තමයි ෙදන්ෙන්. ෙපොඩ්ඩක් අහෙගන ඉන්න. සයිටම් 

එක හැදුෙව් ෙම් ෙගොල්ෙලෝ. [බාධා කිරීම්] එතෙකොට මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා ජනාධිපති, එස්.බී. දිසානායක මැතිතුමා ඇමති. 
- [බාධා කිරීම්] I will answer. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගහන්ෙන් ෙමොකද? ඒකට උත්තරය ෙදන්න.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. Hon. Minister, you give the reply. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අශීලාචාර විධියට මට උත්තර - [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Let the Hon. Leader of the House reply.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
යන්ෙන ෙකොෙහද, මල්ෙල ෙපොල් ෙන්.  [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුව නීති හදන තැන. අපට 

උසාවි තීන්දුවක් ෙවනස් කරන්න බැහැ. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
උසාවි තීන්දුව කඩන්න ෙනොෙවයි අහන්ෙන්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම්ක දන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මා දන්නවා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
උසාවි තීන්දුවක් ෙවනස් කරන්න පුළුවන්ද? 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඔබතුමා ෙම් පැත්ෙත් ඉන්න කාලෙය් කරපු ඒවා මතක නැති 

නිසායි, - [බාධා කිරීම්] ඔබතුමා ෙපළපාළි ගියා, උතුරු ෙකොළඹ 
ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලය ජනසතු කරන්න කියලා. 
 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මා කවදාවත් ගිෙය් නැහැ, ඔය වාෙග් බංෙකොෙලොත් වැඩවලට. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඔබතුමා ගිෙය් නැද්ද? ඔබතුමාට මතක නැද්ද? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මා ගිෙය් නැහැ.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු ඇමතිතුමනි, ශිෂ්යයින් අත් අඩංගුවට ගැනීම 

සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමා පිළිතුරක් ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙමයාට පිස්සු 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
 හැදිලා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා පිළිතුරු ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙමයාට පිස්සු 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

හැදිලා. [බාධා කිරීම්] පිස්සු.  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මට උත්තර ෙදන්න ඕනෑ, ගරු කථානායකතුමනි.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ කියන්ෙන් දැන් නිශ්චිත - 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
පශ්නයට උත්තර ෙදන්න එපාද? එෙහම නම් මා යනවා. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා පිළිතුරු ෙදන්න. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
පශ්නය ඇහුෙව් මෙගන්. මට උත්තර ෙදන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් 

නැත්නම් මා යනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු ඇමතිතුමා පිළිතුරු ෙදන්න. 
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ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, දැන් ෙම් අය බබ්බු වාෙග් කථා 

කරනවා. ෙම් ආයතනය පටන් ගත්ෙත් පසු ගිය රජය කාලෙය්. 
ෙනවිල් පනාන්දු මහත්මයාට රුපියල් මිලියන 600ක් දුන්නා, 
ෙරෝහල හදන්න. [බාධා කිරීම්] අපි කැමැති වුණා ෙහෝ අකැමැති 
වුණා ෙහෝ උසාවි තීන්දුවක් දීලා තිෙබන්ෙන්. ෙම්ක ෙවනස් 
කරන්න අපට බැහැ; පාර්ලිෙම්න්තුවටත් බැහැ. ළමයින් පාරට 
ඇදලා දැම්මාය කියලා උසාවි තීන්දුව ෙවනස් ෙවනවාද?  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ළමයින්ට ගහන්ෙන් ඇයි? ළමයින් අත් අඩංගුවට ගන්ෙන් 

ඇයි?  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මා කියන්නම්, ගහන්ෙන් ඇයි කියලා. ළමයින්ට ෙපළපාළි 

යන්න එපාය කියලා උසාවි නිෙයෝගයක් තිබුණා. [බාධා කිරීම්] ඒ 
නිෙයෝගය කඩ කරලා තමයි ෙපළපාළි ගිෙය්. අනික් එක, ලජ්ජා 
නැතුව රුපියල් මිලියන 600ක් දීලා ෙම් ආයතනය පටන් ෙගන, 
ෙම් ආයතනය අවුරුදු 5ක් ආරක්ෂා කළා. කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකා 
මැතිතුමාට ෛවද්ය සභාෙව් සභාපතිකම දුන්ෙන් සයිටම් එකට 
කැමැති වුණු නිසා. [බාධා කිරීම්] Prof. Carlo Fonseka was given 
the Chairmanship of the Sri Lanka Medical Council because 
he agreed to the SAITM. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා කාෙලෝ 
ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මයාට එන්න කියලා, "මම සයිටම් එක 
හදනවා. ඔබතුමා කැමැති ෙවන්න ඕනෑ"යි කියලා තමයි ෛවද්ය 
සභාෙව් සභාපතිකම දුන්ෙන්. ෙමොනවාද ෙම් කථා කරන්ෙන්?  
[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ළමයි පාෙර් ඇවිද්දා කියලා උසාවි 

තීන්දුව ෙවනස් ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ තීන්දුව පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ෙවනස් කරන්නත් බැහැ. ඔබතුමාට ෙවනස් කරන්නත් බැහැ, 
මටත්  බැහැ. උසාවි තීන්දුව උසාවිෙයන්ම ෙවනස්   කරගන්න  
ඕනෑ. [බාධා කිරීම්]  ඒකට  නඩුවක් දාන්න; අභියාචනයක් ඉදිරිපත් 
කරන්න. [බාධා කිරීම්] ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට අභියාචනයක් ඉදිරිපත් 
කරන්න. ඒක තමයි කමය. ළමයි  පාෙර් ඇවිද්දා  කියලා උසාවි 
තීන්දුව ෙවනස් ෙවන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්] එච්චර එකක් 
ෙත්ෙරන්ෙන් නැද්ද? 

 
ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඇමතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තුව 
ෙනොමඟ යවන පකාශයක් කළා. එතුමා කිව්වා, මහාචාර්ය කාෙලෝ 
ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමාට ෛවද්ය සභාෙව් සභාපති ධුරය දුන්ෙන් 

ෙම්කට අනුමතිය ගන්නයි කියලා. ගරු ඇමතිතුමනි, එතුමා එදා  
අෙප් ආණ්ඩුව කාලෙය්ත් ෛවද්ය සභාෙව් අනුමතිය ෙම්කට 
දුන්ෙන් නැහැ. අද ෙවනතුරු දීලාත් නැහැ. එම නිසා  ඒ පකාශය 
සම්පූර්ණ  අසත්යයක් පකාශයක්.  

ෛවද්ය අධ්යාපනය සඳහා  ආයතනයක් පටන් ගන්න ඕනෑ 
මූලික සුදුසුකම්  ෙදකක් තිෙබනවා. පළමුවැන්න, විශ්වවිද්යාලයක් 
ස්ථාපනය කරන්න අනුමතියක් අවශ්යයි.  ඒ ගැසට් නිෙව්දනයත් 
නැහැ. ෙදවැන්න, ඒ සඳහා ෛවද්ය සභාෙව් අනුමතිය අවශ්යයි.  
ඒකත් නැහැ.  ඒ නිසා ඒ කරුණු ෙදකම සම්පූර්ණ නැහැ.  අෙප් 
ආණ්ඩුව බලහත්කාරෙයන් තර්ජනය කරලා ෙම්වා කරන්න 
කිව්ෙව් නැහැ, කවදාවත්. ෙම් ෛවද්ය විද්යාලයට SLMC 
approval එක අදටත් නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, SLMC approval  
එක අද ෙවනතුරු මහාචාර්ය කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා  
දුන්ෙන් නැහැ.  අෙප් ආණ්ඩුව කාලෙය් දුන්ෙන්ත් නැහැ; අද  
දීලාත් නැහැ. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි දැන් ෙම් වාදය නවත්වන්න  ඕනෑ.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙමහි පමිතිය ගැන, ළමයි ඇතුළත් කර ගන්නා කමෙව්දය 

ගැන, ෛනතික තත්ත්වය ගැන උසා විෙය් දින අටක් සාකච්ඡා 
කරලා තමයි ෙම් තීන්දුවට ආෙව්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමනි, ෙම්  කාරණය  

විවාදයක් කර ගන්න මට ඉඩ ෙදන්න බැහැ. ගරු ඇමතිතුමා 
පිළිතුරු දුන්නා. ඒ නිසා දැන් ෙම් කාරණය අවසාන කරන්න.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු  ඇමතිතුමනි, නඩුව ෙම්කයි.  ශිෂ්යාවක් නඩුවක් දැම්මා, 

ඇය උපාධියක් අරෙගන තිෙබනවා, ඒ නිසා ෛවද්යවරියක් 
හැටියට කටයුතු කරන්නට ඉඩ ෙදන්න කියලා. ඒ නඩුෙව්  චූදිතයා 
බවට පත් ෙවලා හිටිෙය් ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය.  ගරු  
කථානායකතුමනි, නමුත් එතැන නඩුවක් තිබුෙණ් නැහැ. ෙමොකද, 
විත්තිකරුවන් ඒ ඉල්ලීමට එකඟයි;    පැමිණිලිකරුවාත්  එකඟයි. 
එම නිසා ෙමතැනදී තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් වංක වුවමනාවක් ඉටු 
කර ගැනීම ෙවනුෙවන්  අධිකරණය උපෙයෝගි  කර ගත්තා. ඒක 
තමයි ඇත්තටම සිද්ධ වුෙණ්.  ෙසෞඛ්ය අමාත්යවරයාට නිශ්චිත 
වශෙයන් ෛවද්ය සභාව-[බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා ෙපොඩ්ඩක් 
ඉන්න. ෛවද්ය සභාව විසින් ෛවද්ය සභාෙව් සාමාජිකයන් හතර 
ෙදෙනකුෙගන් හා ෛවද්ය ක්ෙෂේතෙය් ඉතාම වැදගත් මහත්වරුන් 
හය ෙදෙනකුෙගන් සමන්විත  දහෙදෙනකුෙගන් යුත් කමි ටුවක් 
පත් කළා. ඒ  කමිටුව විසින් නිර්ෙද්ශයක් දුන්නා, SAITM 
ආයතනය කිසිෙසේත්ම ෛවද්ය සභාෙව් ලියාපදිංචි කළ යුතු 
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ආයතනයක් ෙනොවන  බව.  එක ඉතාම පැහැදිලිව තිබුණා.  එය 
ෛවද්ය සභාෙව් අනුමැතියට ලක් කළා. ෛවද්ය සභාෙව් 
සියලුෙදනා විසින් ඒ කමිටු වාර්තාව අනුමැතියට ලක් කරලා 
ෙසෞඛ්ය අමාත්යවරයා ෙවත ඉදිරිපත් කළා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මම කථාව අවසන් කරනවා, ගරු කථානායකතුමනි. මට 

විනාඩියක් ෙදන්න.  

එම කමිටු වාර්තාව ෙසෞඛ්ය අමාත්යවරයා ෙවත යැව්වා. 
ෙසෞඛ්ය අමාත්යවරයාට තිබුෙණ්, එම යවන ලද තීරණය අනුව 
කටයුතු කරන්නයි. හැබැයි, ෙසෞඛ්ය අමාත්යවරයා තමන්ෙග් 
ඥාතීන් එම ආයතනෙය් ඉෙගන ගැනීම ෙහේතු ෙකොටෙගන, තම 
පුතාෙග් බිරිඳ එම ආයතනෙය්  ඉෙගන ගැනීම ෙහේතු ෙකොටෙගන 
ඒක පමා කළා. පමා කළාට පස්ෙසේ ඒ කාරණය අධිකරණය ෙවත 
ගියා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, දැන් ගරු සභානායකතුමා පිළිතුරු ෙදන්න. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒක අධිකරණය ෙවත ගියත්, ෙදපාර්ශ්වයම එකයි. ගරු 

කථානායකතුමනි, එතැන වුෙණ් ආණ්ඩුෙව් වංක වුවමනාව ඉටුකර 
ගැනීම ෙවනුෙවන් ඒක අයින් කරගත්තා. ඒකයි තත්ත්වය. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අෙප් හිතවත් මිත අනුර දිසානායක මැතිතුමා ඒ නඩුව තිබුණු 

දවෙසේ උසාවියට ගියා නම්,- මම එතුමාට මතක් කරන්න කැමැතියි 
ෛවද්ය සභාව, GMOA එක,- 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
GMOA එක අයින් කළා. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්නෙකෝ. ගරු කථානායකතුමනි, ෛවද්ය 

සභාවයි, GMOA එකයි, තව වෘත්තීය සමිති 8කුයි නඩුවට ඇතුළු 
ෙවන්න හැදුවා. ඒත් අධිකරණය කිව්වා, ඒ අයට අයිතියක් නැහැ 
කියලා. ඒ ෙගොල්ලන්ට අයිතියක් නැහැ කිව්වා. ෙම් ෙගොල්ෙලෝ 
ෙකොනක් අල්ලාෙගන කෑ ගහනවා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Now we will close that. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන 

මන්තීතුමා. මට ෙම්ක විවාදයක් කරගන්න අවස්ථාව ෙදන්න 
බැහැ. දැනටමත් ෙවලාව  සවස තුන පහුෙවලා. ෙම් පිළිබඳව 
ෙවනම  විවාදයක් කරන්න. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු සභානායකතුමා කිව්වා, මහින්ද 

රාජපක්ෂ රජය විසින් SAITM ආයතනයට රුපියල් ලක්ෂ 600ක් 
දීලා තිෙබනවා කියලා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙම් පිළිබඳව මීට ෙපර කිව්වා. 

ෛවද්ය සභාවයි, GMOA එකයි සමඟ වෘත්තීය සමිති 8ක් එම 
නඩුවට ඇතුළුෙවන්න හැදුවා. උසාවිය කිව්වා, නඩුවට 
ඇතුළුෙවන්න ඒ අයට කිසිම අයිතියක් නැහැ කියලා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි ෙම් ගැන සාකච්ඡා කරලා තීරණයක් ගනිමු. අද පක්ෂ 

නායකෙයෝ මුණ ගැෙහනවාෙන්. එතෙකොට තීරණයක් ගන්න 
පුළුවන්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙම් සඳහා අපි විවාදයක් ඉල්ලනවා. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
විවාදයකට, we agree. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු සභානායකතුමා කිව්වා, මහින්ද රාජපක්ෂ රජය ෙම් සඳහා 

රුපියල් ලක්ෂ 600ක් දීලා තිෙබනවා කියලා. රජය ඒ විධියට 
සල්ලි දීලා නැහැ. මහජන බැංකුෙවන් ණය මුදලක් තමයි දීලා 
තිෙබන්ෙන්.  

ෙදවැනි කාරණය තමයි, ජනාධිපතිතුමා හිටපු ෙසෞඛ්ය ඇමති 
ෙලසත්, අෙප් ර ෙට් වර්තමාන ජනාධිපතුතමා හැටියටත්,- [බාධා 
කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක හරි. දැන් හරි.  

ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා. 
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[ගරු අනුර දිසානායක මහතා] 
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ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතැන තිෙබන පශ්නය ෙම්කයි. 

රජෙය් විශ්වවිද්යාලවලින් ෛවද්ය උපාධිය ගන්නා දරුවායි, ඔය 
කියන ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාලෙයන් ෛවද්ය උපාධිය ලබාගන්නා 
දරුවායි එක සමාන තත්ත්වකට තමයි පත්කරලා තිෙබන්ෙන්. 
MBBS (SAITM) කියලා උපාධියක් ඒ ළමයින්ට දුන්නාම, නිදහස් 
අධ්යාපනය මඟින් රජෙය් විශ්වවිද්යාලෙයන් MBBS උපාධිය 
ලබාෙගන එන දරුෙවෝ විශාල අර්බුදයකට මුහුණපානවා. ඔය 
කියන SAITM විශ්වවිද්යාලයට ෙවනත් රටවල්වල තිෙබන 
අනුමත කරපු විශ්වවිද්යාලයක පමිතිය තිෙබනවා නම්, ඒ වාෙග්ම, 
පිට රට ගිහිල්ලා ඉෙගන ගන්නා දරුෙවෝ ලංකාවට ඇවිල්ලා Act 
16 කියන විභාගය කරලා නම් ෙම් රෙට් රැකියා  සඳහා එන්ෙන්, ඒ 
කමයට ෙම් විශ්වවිද්යාලයත් පවත්වාෙගන යනවා නම් ෙමතැන 
කිසිම ගැටුමක් ඇතිෙවන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ෙහොඳයි. අපි ෙම් ගැන ඉදිරිෙය්දී සාකච්ඡා කරමු. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
එෙහම නැතුව තමුන්නාන්ෙසේලා රජෙය් විශ්වවිද්යලවල 

උපාධියයි, SAITM උපාධියයි සමාන කරලා නිදහස් අධ්යාපනය 
තුළින් උඩට එන දරුෙවෝ යටපත් කරන්න හදනවා. ඒ සඳහා දරන 
වෑයමක් ෙම්ක. කරුණාකරලා ඒක ෙවනස් කරන්න. 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
 ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මන්තීතුමා  ෙමොකක්ද 

ඔබතුමාෙග් පශ්නය? 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි, අද 10වන පශ්නයට පිළිතුරු ෙදන 

අවස්ථාෙව් මෙග් නම සඳහන් වුණ නිසා ෙම් කරුණ කියන්න 
ඕනෑ. මම ෙම් ලිපිය මීට ෙපර සභාගත කළා. ෙමම ලිපිය ඉදිරිපත් 
කරපු පුද්ගලයාට වඩා ඔබතුමාෙග් බුද්ධි මට්ටම ෙගොඩක් ඉහළයි 
කියලා මම හිතනවා.   

ෙම් ලිපිෙය් කියලා තිෙබන්ෙන්, "මහ මැතිවරණ සමෙය්දී 
අපෙග් ජයගහණය ෙවනුෙවන් දැඩි කැපවීෙමන් කටයුතු කළ 
පුද්ගලයන් සඳහා ෙම් මාර්ගය, ෙම් කලුගල් කැඩීෙම් ව්යාපාරය 
කරෙගන යෑම සඳහා අවසර ෙදන්න" කියන එකයි. ඒ සඳහා 
කටයුතු කරන්න කියන එකයි. 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
මාර්ගය  සඳහා. 

ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
එක පුද්ගලෙයකුෙගන් ලක්ෂ 10 ගණෙන් අරගත් ලිඛිත 

සාක්ෂි අප ළඟ තිෙබනවා. ඒ නිසා වැෙඩ් පටන් ගන්න කලින් ඒක 
නවත්වනවාද නැද්ද කියන එක මට අහන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීම්]
රුපියල් ලක්ෂ 140ක්. ලක්ෂ 140ක් අරගත්තු තැන්,- [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! We need to go ahead now. [බාධා කිරීම්] 

Give me a minute. ෙම් ගැන අපි ෙමෙතක් ෙවලාවක් වාද කළා. 
ෙම් ලිපිය ලියලා තිෙබන්ෙන් කබීර් හාෂීම් ඇමතිතුමාට. ෙම්ෙකන් 
ඉල්ලා තිෙබන්ෙන්, පාරක් හදන්න අවස්ථාව ලබාෙදන්න 
කියලායි. ඉතින්, අෙනක් කටයුතු සම්බන්ධෙයන් වාද විවාද 
කරන්න. 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි,- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා වාඩිෙවන්න. 
 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙමොකක්ද point of Order එක? 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා ඔය ලිපිය කියවන්න. 

"කලුගල් කර්මාන්තෙය් ෙයදීම සඳහා" කියලා තමයි සඳහන් 
ෙවන්ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔව්, හරි. 
 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ඔබතුමා ඔය ලිපිය කියවන්න. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
කියවනවා, කියවනවා. කියවන්න කියලා ඔබතුමා කියන්න 

අවශ්ය නැහැ. මම කියවන්න දන්නවා. මම අකුරු ඔක්ෙකෝම 
දන්නවා මන්තීතුමා. මට කියවන්න දැනුමක් තිෙබනවා. [බාධා 
කිරීම්] මට ඒකට ඔබතුමාෙග් orders ගන්න අවශ්ය නැහැ. මම 
ඒක කියවන්නම්. 

785 786 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මන්තීතුමා, මම එක සැරයක් එම ලිපිය කිෙයව්වා.  

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි, - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මන්තිතුමා.  

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි, "කළු ගල්  කර්මාන්තෙය් ෙයදීම 

සඳහා"  කියන ෙකොටස ඔය ලිපිෙය්  නැද්ද?  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
තිෙබනවා, තිෙබනවා. මම නැහැයි  කියලා කිව්ෙව් නැහැ. දැන් 

ෙමතුමා එය කිෙයව්වා, ගරු මන්තීතුමනි.  

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද  මන්තීතුමා . 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
We will stop this now. We have discussed this 

enough. 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
Sir, he mentioned my name. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
I will give you time. Let the Hon. Douglas Devananda  

start his speech. Now it is 3.30 p.m. Hon. Douglas 
Devananda, you go ahead.-[Interruption.] Order, please!   

II 
 

ෙඩල්ෆ්   පාෙද්ශීය ෙරෝහෙල් පවතින ගැටලුවලට 
විසඳුම්  

ெந ந்தீ  பிரேதச ைவத்தியசாைலயின் 
குைறபா கைள நிவர்த்தித்தல் 

 SOLUTIONS TO PROBLEMS IN DELFT DIVISIONAL HOSPITAL 

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள! சுகாதாரம், ேபாசைண 

மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர் மாண் மிகு (ைவத்திய 
கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன அவர்களிடம் ேகள்வி ேகட்க 
அ மதித்ததற்கு நன்றி.- 
 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
Sir, I am on a point of Order. -[Interruption.] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Wait. Let him continue. Now the point of Order has 

become a joke. - [Interruption.] Points of Order are being 
raised from this side and that side. Let us uphold the 
dignity of this House. What is the meaning of this?  

ෙදපැත්ෙත්ම අයටයි මම කියන්ෙන්. ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා 
මන්තීතුමා කථා කරන්න. 
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
வடக்கு மாகாணத்தில், யாழ்ப்பாணம் மாவட்டத்தில், 

யாழ்ப்பாண நகாி ந்  தைர மார்க்கமாக சுமார் 36 
கிேலாமீற்றர், மற் ம் 8 கடல் ைமல் ரத்தில் அைமந் ள்ள 
ெந ந்தீவில் 1,390 கு ம்பங்கைளச் ேசர்ந்த சுமார் 4,559 ேபர் 
தற்ேபா  வாழ்ந்  வ கின்றனர். இவர்கைளத் தவிர, ஏைனய 
ெதாழிற் ைறகள் சார்ந் ம் சுற் லாப் பயணிகளாக ம் 
வ ைகத ேவார் பல ம் அன்றாடம் தங்கிப்ேபாகும் 
இடமாக ம் இ  காணப்ப கிற . இவ்வள  மக்கள் 
ெதாைகையக் ெகாண்ட இத்தீவில் ம த் வத் ேதைவைய 
ஈ ெசய் ம் வைகயில் ஒேரெயா  ைவத்தியசாைலேய  
அைமயப்ெபற் ள்ள . பிரேதச ைவத்தியசாைலயான இ , 
தற்ேபா  மிக ம் தரம் குைறந்த நிைலயிேலேய 
காணப்ப கின்ற . 

யாழ்ப்பாண நகரத்தி ந்  மிகுந்த ெதாைலவில் தைர 
மற் ம் கடல் வழிப் ேபாக்குவரத் க்ெகாண்ட தனித்த தீவாக 
ெந ந்தீ  இ ப்பதால், இங்குள்ள ைவத்தியசாைலயில் 
நில ம் குைறபா கள் மற் ம் ேதைவகள் ர்த்தி ெசய்யப்பட 
ேவண் ய டன், விேசட வசதிக ம் ஏற்ப த்தப்பட 
ேவண் ம். சுமார் 70 வ டங்க க்கு ன்பதாக 
அைமக்கப்பட்ட மகப்ேபற்  வி தி, ஆண் ேநாயாளர் வி தி, 
ெபண் ேநாயாளர் வி தி உள்ளிட்ட கட் டங்கள் பலத்த 
ேசதங்க க்கு உள்ளாகியி ப்பதா ம் ேபாதிய வி தி 
வசதிகள் இன்ைமயா ம் ேநாயாளிகைளத் தங்கைவத் ப் 
பராமாிக்க இயலாத நிைல ஏற்பட் ள்ளேதா , ேநாயாளர், 
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தாதியர், ைவத்தியர் ேபான்ேறா க்கான அைறகள், மலசலகூட 
வசதிகள் என்பன இன்ைமயால்  இவர்கள் பாாிய சிரமங்கைள 
எதிர்ெகாள்வதாக ம் ெதாியவ கிற . தற்ேபா  இந்த 
ைவத்தியசாைலயில் மகப்ேபற்  வி தி, அவசர சிகிச்ைசப் 
பிாி , ம த் வ உபகரணத் ெதாகுதிகள், கு திப் பாிேசாதைன 
ேமற்ெகாள்வதற்கான வசதி, பிணவைற வசதி, ம ந்தக வசதி, 
ஆய் கூட வசதி, விசர்நாய்க் க க்கான த ப் சி ம ந் கள், 
ெதாற் ேநாய்க க்கான ம ந் கள் ேபான்ற வசதிகள் மற் ம் 
கு நீர் வசதிகள் என்பன ெசய்  ெகா க்கப்பட 
ேவண் ள்ள .  

ேம ம்,  ெந ந்தீவில் சுத்தமான ம் நிரந்தரமான மான 
கு நீர் வசதிகள் தற்ேபா  ெசய் ெகா க்கப்பட் ள்ளதால், 
குழாய் லமாக இதைனப் ெப வதற்கான நடவ க்ைககள் 
எ க்கப்பட ேவண் ம்.  

அத் டன், இரண்  ைவத்தியர்கள் பணியாற்றேவண் ய 
நிைலயில் தற்ேபா  ஒ  ைவத்தியர் மாத்திரேம பணியாற்றி 
வ வதாக ம் இரண்  தாதி உத்திேயாகத்தர்கள் 
பணியாற்றேவண் ய நிைலயில் தற்ேபா  ஒ  தாதி 
உத்திேயாத்தர் மாத்திரம், அ ம் ஒப்பந்த அ ப்பைடயில், 
பணியாற்றி வ வதாக ம்  ெதாியவ கின்ற .  

ேமற்ப  ைவத்தியசாைல வடக்கு மாகாண சைபயின் கீழ் 
இயக்கப்ெபற்றா ம் அதன் ேதைவகைள மாகாண சைப 
ேமற்ெகாள்ளத் தவறி ள்ளதால், வடக்கு மாகாண சைபக்கு 
வழிகாட் யாக ம் உதவியாக ம் மத்திய சுகாதார அைமச்சு 
ெசயற்பட் , ெந ந்தீ  பிரேதச ைவத்தியசாைலயின் 
குைறபா கைள நிவர்த்தி ெசய்வதற்கும் ேதைவகைளப் ர்த்தி 
ெசய்வதற்கும் உாிய நடவ க்ைககைள விைரவாக எ த்  
உதவ மா? 

ேமற்ப  என  ேகள்விக்கான பதிைல ம் 
எ க்கப்படக்கூ ய நடவ க்ைக ெதாடர்பான விளக்கத்ைத ம் 
ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்களின் சார்பாக பிரதி அைமச்சர் 
அவர்களிடமி ந்  எதிர்பார்க்கின்ேறன்.  
 

ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා (ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය 
ෛවද්ය නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம் - சுகாதாரம், ேபாசைண 
மற் ம் சுேதச ம த் வ பிரதி அைமச்சர்)  
(The Hon. Faizal Cassim - Deputy Minister of Health, 
Nutrition and Indigenous Medicine) 
ெகௗரவ உ ப்பினர் டக்ளஸ் ேதவானந்தா அவர்களால் 

யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தின் ெந ந்தீ  பிரேதச ைவத்தியசாைல 
சம்பந்தமாக எ ப்பப்பட்ட வினா க்கான பதிைலக் 
கூறலாெமன்  நிைனக்கின்ேறன். ெந ந்தீ  பிரேதச 
ைவத்தியசாைலயான  மாகாண சைபக்கு உட்பட்டதாக ம் C 
தரத்தி ம் காணப்ப கின்ற . இவ்ைவத்தியசாைலயில் 
ைவத்திய அதிகாாிக க்கான அங்கீகாிக்கப்பட்ட ஆளணி 2 
ஆகும். தற்ேபா  இங்கு ஒ  நிரந்தர ைவத்திய அதிகாாி ம் 
ஒப்பந்த அ ப்பைடயில் ஒ  ைவத்திய அதிகாாி ம் 
பணியாற்றி வ கின்றனர். அத் டன், தாதிமா க்கான 
அங்கீகாிக்கப்பட்ட ஆளணி 2 ஆகும். தற்ேபா  இங்கு 
ஒேரெயா  தாதி, அ ம் ஒப்பந்த அ ப்பைடயில், 
பணியாற்றி வ கின்றார். எதிர்வ ம் ஏப்பிரல் மாதமளவில் 
ேதைவயான தாதிமாைர நியமிக்க ெமன நாங்கள் 
எதிர்பார்க்கின்ேறாம்.  

அ  மட் மல்ல, தற்ேபா  இந்த ைவத்தியசாைலயில் 
GFATM திட்டத்தின் கீழ் திய ெவளிேநாயாளர் பிாி க்கான 
கட் டம் நிர்மாணிக்கப்பட்  வ கின்ற . இக்கட் டம் அ த்த 
இரண்  மாத காலப்பகுதிக்குள் மக்கள் பாவைனக்காகத் 

திறந்  ைவக்கப்ப ெமன்பைதக் கூற வி ம் கின்ேறன். 
இக்கட் டத்தில் ெவளிேநாயாளர் பிாி , அவசர சிகிச்ைசப் 
பிாி , ம ந்தகம், ஆய் கூடம் ேபான்ற பிாி கள் 
உள்ளடக்கப்ப ம்.  

இவ்ைவத்தியசாைலயில் ைண ம த் வ உத்திேயாகத்தர் 
க க்கான தங்குவி தி இரண்  வ டங்க க்கு ன்ேப 
நிர்மாணிக்கப்பட் விட்ட . ைவத்திய அதிகாாிக க்கான 
தங்குவி திைய இவ்வ டத்திற்குள் தி த் வதற்கான 
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப் ப ெமன்பைத ம் கூற 
வி ம் கின்ேறன். இந்த ைவத்தியசாைலயில் ேநாயாளர் 
வி திகைள அைமப்பதற்கான ன்ெமாழி கள் 
சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ளன. இதற்கான நிதி கிைடத்த ம் 
ேநாயாளர் வி திகைள அைமப்பதற்கான நடவ க்ைககள் 

ன்ென க்கப்ப ம். தற்ேபா ள்ள ேநாயாளர் வி திகள் 
மிக ம் பைழைம வாய்ந்தைமயால் அவற்ைறத் தி த் வ  
உசிதமானதல்ல. எனேவ, திய வி திகைள அைமப்பதற்குத் 
திட்டமிடப்பட்  வ கின்ற .  

இவ்ைவத்தியசாைலயில் அவசர சிகிச்ைசப் பிாி க்கும் 
ஏைனய பிாி க க்கும் ேதைவயான ம த் வ 
உபகரணங்கைள மிக விைரவில் வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக 
எ க்கப்பட் ள்ள . இரத்தப் பாிேசாதைன ெசய்வதற்கான 
ம த் வ உபகரணங்கள் இவ்வ டத்திற்குள் வழங்கப்ப ம். 
விசர் நாய்க்க க்கான த ப் சி ம ந் க ம் ெதாற்  
ேநாய்க க்கான ம ந் க ம் ஏற்ெகனேவ வழங்கப் 
பட் ள்ளன. ேம ம்,  நீர் வழங்கல் மற் ம் வ காலைமப் ச் 
சைபயின் உதவி டன் ஏற்ெகனேவ இவ்ைவத்தியசாைலக் 
கான கு நீர் வசதி ம் ெசய்யப்பட் ள்ள . ெகளரவ 
உ ப்பினர் அவர்கேள, அ த்த மாதம் நாம் இ வ ம் அந்த 
ைவத்தியசாைலக்கு விஜயம்ெசய்  அங்குள்ள 
பிரச்சிைனகைளத் தீர்த் க்ெகாள்ளலாெமன நான் 
நிைனக்கின்ேறன். 
  

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
அங்குள்ள பிரச்சிைனகைளத் தீர்க்க எந்த நடவ க்ைக ம் 

எ க்கப்ப வதாகத் ெதாியவில்ைல. குறிப்பாக, அங்கு 
ைவத்தியர்கள் இல்லாத குைற தீர்க்கப்ப வ  உடன த் 
ேதைவயாக இ க்கின்ற . ைவத்தியர்கள் இல்லாத 
ப யினால் - 

 

ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 
அங்கு மட் மல்ல. நாட் ல் ைவத்தியர்கள் தட் ப்பா  

என்ப  மிக ம் பிரச்சிைனயாக இ க்கின்ற . கிராமப் 
றங்களில் நிைறய ைவத்தியசாைலகள் டப்பட் ள்ள 

நிைலயில் இ ப்பைத ம் நாங்கள் கூறிைவக்க 
வி ம் கின்ேறாம். உங்க ைடய இந்த விடயம் சம்பந்தமாக 
ேநற்  நான் உாிய அதிகாாிையக் கூப்பிட்  எப்ப யாவ  
இந்த வ டத்திற்குள் ஒ  ைவத்தியைரயாவ  அங்கு ெகா க்க 
ேவண் ெமன்  ேகட் க் ெகாண்ேடன். அவ ம் த வதாகக் 
கூறியி க்கிறார். ஆகேவ, எப்ப யாவ  இந்த வ டம்  
இரண்  நிரந்தர ைவத்தியர்கைள அங்கு நியமிப்பதற்கான 
ஏற்பா கைளச் ெசய்ேவாம்.  
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ஏைனய குைறபா கைளத் தீர்க்கச் சற் க் காலம் 

எ த்தா ம் பரவாயில்ைல. ஆனால், எவ்வள  விைரவாக 
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ைவத்தியர்கைள நியமிக்க ேமா, அவ்வள  விைரவாக 
ைவத்தியர்கைள நியமிக்குமா  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   
 

ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 
இந்த வ டத்திற்குள் ைவத்தியர்கைள நியமிப்பதற்கான 

அ மதிைய Public Service Commission இடம் நாங்கள் 
ேகாாியி க்கிேறாம். அங்கி ந்  அ மதி கிைடத்த டன் 
மார்ச் மாதத்திற்குள்  ைவத்தியர்கைளக் ெகா ப்பதற்குத் 
தீர்மானித்தி க்கிேறாம். நாங்கள் அ த்த மாதம் அ பற்றிக் 
கலந் ைரயா ேவாம்.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Thank you. ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා ඇමතිතුමා.  You can 

make the Ministerial Statement now. 
 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
Sir, may I be heard? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
I will give you time after this. 

 
 

ඌව පළාත් පධාන අමාත්යවරයා ගත් 
අත්තෙනෝමතික කියාමාර්ග: පළාත් සභා හා 
පළාත් පාලන අමාත්යතුමාෙග් පකාශය 

ஊவா மாகாண தலைமச்சாின் 
தன்னிச்ைசயான நடவ க்ைககள்: மாகாண 
சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சாின் 

கூற்  
ARBITRARY ACTIONS BY CHIEF MINISTER OF UVA 

PROVINCE: STATEMENT BY MINISTER OF PROVINCIAL 
COUNCILS AND LOCAL GOVERNMENT  

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා (පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா - மாகாண சைபகள் மற் ம் 
உள் ராட்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. Faiszer Musthapha - Minister of Provincial 
Councils and Local Government) 
ගරු කථානායකතුමනි, 2016 ෙනොවැම්බර් මස 25 වන දින 

ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත්, ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා 
 විසින් ෙමම ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කළ පශ්නවලට පිළිතුරු 
වශෙයන් මා අද ෙමම පකාශය කරනවා. 

01. 2016 වර්ෂෙය් අය වැය ඇස්තෙම්න්තුෙවන් ෙවන් කර 
ඇති වැඩසටහන් සඳහා පතිපාදන යටෙත්, සිදු කරන ලද ව්යාපෘති 
ෙවනුෙවන් මුදල් ලබා ෙදන ෙලස භාණ්ඩාගාරෙයන් වරින් වර 
ඉල්ලා සිටි නමුත්, ඒ සඳහා පමාණවත් මුදලක් භාණ්ඩාගාරෙයන් 

ෙනොලැබුණු බැවින්, ස්ථාවර තැන්පත් වශෙයන් පවතින ඌව 
පළාත් සභාෙව් අරමුදලින් ෙගවීම් කිරීමට ගරු පධාන අමාත්යතුමා 
විසින් උපෙදස් ෙදන ලද අතර, ඒ සඳහා භාණ්ඩාගාරය විසින් 
නිකුත් කරන ලද අංක BD/GPS/155/09/19 හා 2016.11.23 
දිනැති ලිපිෙයන් ද උපෙදස් ලබා දී ඇත.  එෙහත් පමාණවත් මුදල් 
පළාත් සභා අරමුදෙල් ෙනොතිබූ බැවින්, පළාත් සභා අරමුදලින් 
මුදල් ලබා ෙනොගන්නා ලදී. 2016 වර්ෂය සඳහා ලැබිය යුතු 
පාග්ධන පතිපාදන මුදල රුපියල් 3,211,300.00කි. ඊට අදාළව 
2016.12.31 දක්වා ලැබුණු මුදල රුපියල් 1,515,000.00කි. එම 
පමාණය ලැබිය යුතු මුදලින් සියයට 47ක පමාණයක් බවද සඳහන් 
කරමි. ෙම් නිසා ඌව පළාත් සභාෙව් මූල්ය පරිපාලනයට හා 
කළමනාකරණයට බාධාවක් ෙනොවූ බවත්, මූල්යමය පාඩුවක් ෙහෝ 
මූල්ය අවභාවිතයක් සිදු වී ෙනොමැති බවත් සඳහන් කරමි. 

02. පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු අනුර කුමාර දිසානායක 
මහතා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද කරුණු අනුව, 2016.11.21 වන 
දින ඌව පළාත් සභා රැස්වීෙම්දී ගරු සමන්ත විද්යාරත්න 
මන්තීතුමා පළාත් සභා අරමුදල් තත්ත්වය පිළිබඳව ගරු පධාන 
අමාත්යතුමාෙගන් විමසීමක් කරන ලද අතර, ඒ අවස්ථාෙව්දී ගරු 
පධාන අමාත්යතුමා හා මන්තීතුමා අතර අදහස් හුවමාරු වීමක් සිදු 
වී ඇත.  

ෙම් පිළිබඳව ගරු පධාන අමාත්යතුමා ගරු 
ආණ්ඩුකාරතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කර ඇති අතර, ඒ අනුව ගරු 
ආණ්ඩුකාරතුමා විසින් 2016.11.21 දිනැති 1/8/1/4 අංක දරන 
ලිපිෙයන් නිෙයෝජ්ය පධාන ෙල්කම් (මූල්ය) ෙලස කටයුතු කළ 
එම්.ඊ. සුමිතා සිල්වා මහත්මිය ඌව පළාත් සභාෙව් අය වැය 
අධ්යක්ෂ තනතුරට පත් කර ඇති අතර, අය වැය අධ්යක්ෂ ධුරෙය් 
කටයුතු කළ 1 ෙශේණිෙය් ගණකාධිකාරී ආර්.ටී.එස්.එල්. ජයසිංහ 
මහතා නිෙයෝජ්ය පධාන ෙල්කම් (මූල්ය) ෙලස පත් කර ඇත. 

ෙම් තත්ත්වය පිළිබඳ පළාත් සභාෙව් ෙල්කම්වරු, නිෙයෝජ්ය 
පධාන ෙල්කම්වරු, ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා සමඟ කරුණු පැහැදිලි 
කර ගැනීම සඳහා සාකච්ඡාවක් සිදු කර ඇත. 

ඊට අමතරව, ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා 
පාර්ලිෙම්න්තු ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් ෙම් පිළිබඳව 
2016.11.25 වන දින විමසා සිටි අතර, ඒ පිළිබඳව මාෙග් ලිපි 

අංක PL/6/3/LHP/8/P/2 හා 2016.11.26 වන දින ගරු ඌව 
පළාත් ආණ්ඩුකාරතුමාෙගන් මා විමසා සිටින ලදී. ඒ ලිපිය ගරු 
සභාෙව් සභාගත* කිරීමට කැමැත්ෙතමි. 

ඌව පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා, ඌව පළාෙත් ගරු පධාන 
අමාත්යතුමා, පධාන ෙල්කම් සහ සියලු පළාත් ෙල්කම්වරුන් 
සමඟ සාකච්ඡා කිරීෙමන් පසුව ඌව පළාත් ගරු 
ආණ්ඩුකාරතුමාෙග් 1/8/1/4 හා 2016.11.28 දිනැති ලිපිෙයන් 
එම්.ඊ. සුමිතා සිල්වා මහත්මිය 2016.11.29 දින නිෙයෝජ්ය පධාන 
ෙල්කම් (මූල්ය) තනතුෙර් වැඩ භාරෙගන ඇති අතර, 1 ෙශේණිෙය් 
ගණකාධිකාරී ආර්.ටී.එස්.එල්. ජයසිංහ මහතා නැවත අය වැය 
අධ්යක්ෂ තනතුරට පත් කර ඇත. 

03. පළාත් සභාෙව් ගරු මන්තීවරුන් ෙපෞද්ගලික විෙද්ශ 
සංචාරයන් සඳහා සූදානම් කර ඇති බව මා ෙවත වාර්තා වී ඇත. 
එය පළාත් සභාෙව් නිල කාර්යයක් ෙනොවන බැවින්, ඒ පිළිබඳව 
කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙනොෙවමි. 

791 792 

[ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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04. අංක 2 පිළිතුරට අනුව නිෙයෝජ්ය පධාන ෙල්කම් (මූල්ය) 
තනතුෙර් එම්.ඊ. සුමිතා සිල්වා මහත්මිය නැවත පත් කර ඇති 
බැවින් ඒ සම්බන්ධෙයන් කියාමාර්ග ගැනීෙම් අවශ්යතාවක් නැත. 

05. ඌව පළාත් සභාෙව් එදා මතු වී ඇති තත්ත්වය අද වන 
විට සම්පූර්ණෙයන් ෙවනස් වී ඇති බව ඉහත පිළිතුෙරන් සනාථ 
වන බැවින් ඉදිරි කියාමාර්ග ගැනීමට අවශ්යතාවක් පැන 
ෙනොනඟින බව සඳහන් කරමි. 

  
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම්ක විවාදයක් කර ගන්න බැහැ. පැහැදිලි කිරීමක්ද, 

ෙමොකක්ද ඔබතුමාට කරන්න තිෙබන්ෙන්? 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

මම පශ්නය මතු කෙළේ ෙම් කාරණය ගැනයි. පළාත් සභාෙව් 
ස්ථාවර ගිණුම් නිදහස් කරලා ඉදිකිරීම් ෙකොන්තාත්කරුවන් සඳහා 
මුදල් ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ ෙකොන්තාත්කරුවන්ට මුදල් ලබා 
දුන්නාට පසුව ෙකොන්තාත්කරුවන්ෙගන් මුදල් එකතු කරලා ෙම් 
ෙගොල්ලන් පිට රට සවාරියක් ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, මන්තීවරු ඔක්ෙකෝම එකතු ෙවලා ෙපෞද්ගලික 
සවාරි යන්ෙන් නැහැ ෙන්. පවුෙල් අය එක්ක යන්න පුළුවන්; 
හිතවතුන් එක්ක යන්න පුළුවන්. නමුත්, ෙම් මන්තීවරු කණ්ඩායම 
එකතු ෙවලා, ෙම් මුදල් නිදහස් කරපු එෙකන් commission එකක් 
අරෙගන විෙදස් සංචාරයක් යනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්ක තමයි ෙමතැන ඇත්තටම සිදු 
වුෙණ්. ෙම් නිදහස් කිරීම පිළිබඳ කරුණු ඉදිරිපත් කරපු නිසා තමයි 
සුමිතා කියන මහත්මිය එම තනතුෙරන් පහ කෙළේ. දැන් 
අමාත්යතුමා කියනවා, නැවත එම තනතුෙර් පිහිටුවලා කියලා. 
ෙබොෙහොම ෙහොඳයි, පසුව හරි එෙහම කරපු එක. හැබැයි, ගරු 
කථානායකතුමනි, පළාත් සභාවක සිදු ෙවන යම් අකමිකතාවකට 
එෙරහි ෙවනවා නම්, ඒක ෙහළිදරව් කරනවා නම් එම 
නිලධාරිතුමියෙගන් පළිගැනීම සාධාරණ නැහැ. පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 
අපි ඒ ගැන විමසුවාට පසුව තමයි නැවත එම තනතුර ලබා දීලා 
තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමා මුලින් සඳහන් කළ පරිදි ඌව පළාත් සභාෙව් 
මහාමාත්යවරයාෙග් අත්තෙනෝමතික මැදිහත් වීම හරහා එම 
නිලධාරින්ටත් විශාල අඩන්ෙත්ට්ටම්වලට මුහුණ ෙදන්න සිදු 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මූල්ය පාලනය අවිධිමත් වූ 
තත්ත්වයක් නිර්මාණය ෙවලා තිෙබනවා. ඔබතුමා කිව්වා, 
පරීක්ෂණයක් කරනවා කියලා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 

ගරු ඇමතිතුමා ෙපොෙරොන්දු වුණා ෙන්. ඊළඟ පාර්ලිෙම්න්තු 
වාරෙය්දී අපි ඒ සඳහා අවස්ථාව ෙදමු. ෙහොඳයි. ගරු 
සභානායකතුමනි, ඔබතුමා පකාශයක් කරනවාද? 

ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ගරු කථානායකතුමනි, රාජ්ය නිලධාරින්ෙග් පරිපාලනය 

ආණ්ඩුකාරවරයා ෙවතයි පැවරිලා තිෙබන්ෙන්. ඒ සම්බන්ධෙයන් 
මට ගත හැකි කියාමාර්ගයක් නැහැ. ෙම් මුදල් නිදහස් කිරීම තුළින් 
මුදලක් ලබාෙගන ඒක විෙද්ශ සංචාරයකට ගත්තා කියලා ෙමතුමා 
කියනවා නම් ඒ සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමා ෛනතික කියාමාර්ග 
ගන්න.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ආණ්ඩුකාරතුමාට බලය තිෙබනවා ෙන්. 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ආණ්ඩුකාරතුමාට බලය තිෙබනවා. හැබැයි, මට 

ආණ්ඩුකාරතුමාෙග් බලයට ඇඟිලි ගැසීමක් කරන්න බැහැ, ගරු 
කථානායකතුමනි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමාට එතුමාට refer කරන්න පුළුවන් ෙන්. 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ෙමතුමාෙග් ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පකාශෙයන් 

පස්ෙසේ තමයි මම ආණ්ඩුකාරතුමාට ලිපියකින් දැනුවත් කෙළේ, 
ෙමතුමා ෙමෙහම පශ්නයක් අහලා තිෙබනවා කියලා. ඊට පස්ෙසේ 
තමයි අර පත්වීම නිසියාකාරව එතුමා හරිගස්සලා තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා ඒක ආණ්ඩුකාරතුමාට යැව්ෙවොත් එතුමාට පුළුවන් ඒ 

ගැන පරීක්ෂණයක් කරන්න.  

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
මම ආණ්ඩුකාරතුමාට ෙමතුමාෙග් ෙචෝදනා ටික ෙයොමු 

කරන්නම්, ගරු කථානායකතුමනි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු රන්ජන් රාමනායක නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, පරණ සිද්ධිය 

සම්බන්ධෙයන් නැවතත් කියන්න අවශ්ය නැහැ. ෙවන ෙදයක් 
තිෙබනවා නම් මම අවස්ථාව ෙදන්නම්. දැන් ෙවලාවත් ඉක්මවලා 
ගිහිල්ලායි තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
සමාෙවන්න.  "ෙබොරළු ඉන්දික" යන අන්වර්ථ නාමෙයන් 

ෙපනී සිටින පුද්ගලෙයක් - [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි ඒ කථාව නවත්වනවා; that is enough. ගරු නිමල් 

සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමා. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (පවාහන  හා සිවිල් 
ගුවන් ෙසේවා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா - ேபாக்குவரத்  
மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva - Minister of Transport 
and Civil Aviation)  
ෙමෙතක් තිබුණු සම්පදාය අනුව Questions for Oral 

Answersවලට තිබුෙණ් පැයයි. ඒ පැෙයන් පශ්න අහලා ඉවර 
නැත්නම් අෙනක් දවසට දානවා. අද පැය ෙදකහමාරකට වැඩි 
කාලයක් වැය ෙවලා තිෙබනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පැය ෙදකක් ගත ෙවලා තිෙබනවා, අනවශ්ය ෙහේතූන් මත. දැන් 

ඒ කථා ඉවරයි. [බාධා කිරීමක්] ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, දැන් 
අපි ඒ කථාව ෙමතැනින් නවත්වමු. 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
එෙහම වුණාම විවාදයක් කරන්න අපට අවස්ථාවක් 

ලැෙබන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අද ෙවලාවක් නැහැ කථා කරන්න. ගරු නිෙයෝජ්ය 

ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙචෝදනා කරනවා. ඊට පස්ෙසේ අෙනක් 
පැත්ෙතන් points of Order එනවා. මම ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා 
සිටිනවා, දැන් පධාන කටයුතුවලට යමු කියලා. කරුණාකරලා 
පධාන කටයුතුවලට යමු.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
පධාන කටයුතුවලට යමු. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සභානායකතුමාත් කියනවා, පධාන කටයුතුවලට යමු කියලා.  

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
Sir, please give me one minute.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම්ක අවසානයක් ෙවන්ෙන් නැහැ, ගරු නිෙයෝජ්ය 

ඇමතිතුමා. මම අවස්ථාව දුන්නා. ඔබතුමා පටන් ගත්තු - [බාධා 
කිරීම්] පධාන කටයුතු. ෙමෝටර් වාහන පනත යටෙත් නිෙයෝග. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඉතාමත් වැදගත් පකාශයක් කරන්න 

මට අවස්ථාව ෙදන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි ඒක ෙහට ගනිමුද? ෙමොකද, දැනටමත් පරක්කු ෙවලා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මට ෙපොඩි ෙවලාවක් ෙදන්න, ගරු කථානායකතුමනි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා උෙද් කිව්වා, ෙපොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න 

අවශ්යයි කියලා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙම් කාරණය කියන්ෙන් බරපතළ 

තත්ත්වයක් මතු විය හැකි නිසා. අද පුවත් පත් ඔක්ෙකෝෙග්ම 
වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා, "ෙවඩි පහාරෙයන් SAITM ෙලොක්කා 
නූෙලන් ෙබ්ෙරයි. SAITM පධාන විධායක නිලධාරියාට ෙවඩි 
පහාරයක්" කියලා. SAITM එෙක් ආරක්ෂාවට ෙපනී සිටිනවා 
වාෙග්ම SAITM එකට එෙරහිව විශාල ජනතා උද්ෙඝෝෂණයක් 
තිෙබන ෙවලාවක එම SAITM එෙක් යම් පධාන නිලධාරිෙයකුට 
ෙවඩි තැබීමක් සිදු ෙවලා තිෙබ් නම් ඒ පිළිබඳව විවිධාකාරෙයන් 
අර්ථ ගැන්වීම් ඒෙම් ඉඩකඩක් තිෙබනවා. "ෙමයට 
විරුද්ධවන්නන් විසින් කරන ලද්දක්" කියලා අර්ථ කථනය 
කරන්න පුළුවන්. මම දැක්කා, සමහර අමාත්යවරු ෙම් වන විටත් 
එවැනි පකාශ කරලා තිබුණා. මා එන ෙකොට ෙර්ඩි ෙයෝ එෙකන් 
අහන්න ලැබුණා, "ෙම් විරුද්ධ කණ්ඩායම් විසින් කරන 
කඩාකප්පල්කාරී වැඩ" කියලා. ෙමහි ඉතිහාසයක් මතක් කරෙගන 
යන කථාවක් තිෙබනවා. ඒ නිසා ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්ක 
බරපතළයි. එතුමා ෙකොෙහොමද ෛවද්යවරෙයකුෙග් lable එක 
පාවිච්චි කෙළේ කියන එක ෙවනම කාරණයක්.  එතුමා ලියාපදිංචි 
ෛවද්යවරෙයක් ෙනොෙවයි. රුසියාෙව් ගිහිල්ලා, විභාග fail ෙවලා, 
ඒක ෙවන කථාවක්. මම ඒෙක් පැටෙලන්ෙන් නැහැ.  

නමුත් මා ගරු අගාමාත්යතුමාෙගන් දැනගන්න කැමැතියි, ඒ 
පිළිබඳව විධිමත් පරීක්ෂණයක් කරලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 

795 796 
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වාර්තාවක් ඉක්මනින්ම ඉදිරිපත් කරනවාද කියා. එෙසේ 
ෙනොවුණෙහොත් ඒ පිළිබඳව විවිධ අර්ථකථන ෙගොඩ නඟමින් 
ෙවනත් ෙද්ශපාලන ව්යාපාරවලට, යම් යම් සංවිධානවලට එෙරහිව 
අවලාද, ෙගොතන ලද පවෘත්ති නිර්මාණය කිරීෙම් හැකියාවක් 
ලැෙබනවා. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව විධිමත් පරීක්ෂණයක් ෙකොට 
ඉක්මනින්ම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න කියා 
තමයි මා ඉල්ලා සිටින්ෙන්.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe)  
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ සිද්ධිය ගැන ෙපොලීසිය දැන් විභාග 

කරෙගන යනවා. අපිත් දැනගන්න කැමැතියි, එම සිද්ධියට ෙහේතුව 
කුමක්ද කියා. ෙවඩි තැබීමක් සිදු වුණා කියන ෙදය මිස ෙවනත් 
කිසිම කරුණක් ඇත්ත වශෙයන්ම අපි දන්ෙන් නැහැ. 
විෙශේෂෙයන්ම අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා කිව්වා, ඒ 
සිද්ධියයි SAITM සිද්ධියයි නිසා පැහැදිලි කිරීමක් වුවමනායි කියා. 
ෙපොලිස් වාර්තාව ලැබුණාම අපි එය ෙම් සභාවට- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්වීම් පැවැත්ෙවන ෙම් සතිය ඇතුළත එය 

ෙදන්න පුළුවන් නම් ෙහොඳයි.     

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මා අහන්නම්. මා දන්ෙන් නැහැ ඒ සම්බන්ධෙයන් පගතිය 

ෙමොකක්ද කියා. ෙපොලීසිය ඒ ගැන විභාග කරනවා කියා 
දැනගත්තා. පුළුවන් නම් එය ෙම් සතිෙය් ෙදන්න කියන්නම්. 
එෙහම නැත්නම්, ෙපොලීසිෙය් තිෙබන වාර්තාව අනුව ඒ 
සම්බන්ධෙයන් රටට ෙකෙසේ ෙහෝ දැනුම් දීෙම් මාර්ගයක් අපි ඇති 
කරමු. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, අද දින න්යාය පතෙය් විෂයය අංක 1, ෙමෝටර් වාහන 

පනත යටෙත් නිෙයෝග. එය ඉදිරිපත් කරන්ෙන්, ගරු නිමල් 
සිරිපාල ද සිල්වා අමාත්යතුමා.  

 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 

සභාපතිතුමා මූලාසනයට පැමිෙණනවා ඇති.  

 
අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වූෙයන්, 

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා [ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් 
මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் 
அவர்கள் [மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்]  தைலைம 
வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 
CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 
ADAIKKALANATHAN] took the Chair. 

ෙමෝටර් වාහන පනත: නිෙයෝග  
ேமாட்டார் வாகனச் சட்டம் : 

ஒ ங்குவிதிகள்  
MOTOR TRAFFIC ACT: REGULATIONS  

 
[අ.භා. 3.36] 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (පවාහන හා සිවිල් 
ගුවන් ෙසේවා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா - ேபாக்குவரத்  
மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva - Minister of Transport 
and Civil Aviation)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් 

ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා:  

"(203 වැනි අධිකාරය වූ) ෙමෝටර් වාහන පනෙත් 164 වගන්තිය 
සමඟ කියවිය යුතු, එකී පනෙත් 237 වගන්තිය යටෙත් ෙමෝටර් වාහන 
(සලකුණු, සංඥා, සංෙක්ත හා මාර්ග ලකුණු කිරීම්) සම්බන්ධෙයන් 
පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2015 
ෙනොවැම්බර් 12 දිනැති අංක 1940/21 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ 
කරනු ලැබ,  2017.01.09 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝග අනුමත කළ 
යුතු ය."  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එකී නිෙයෝග ඉදිරිපත් 
කරමින් ඒ පිළිබඳ පසු බිම ෙම් ගරු සභාව ෙවත දැනුම් දීමට මා 
කැමැතියි. ෙමෝටර් වාහන පනත මඟින් ෙමෝටර් රථ පවාහන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත පැවරී ඇති පධාන කාර්යයන් ගණනාවක් 
තිෙබනවා. වාහන පාලනය කිරීම, සංවිධානය කිරීම හා ඒකාබද්ධ 
කිරීම, මගීන් හා බඩු පවාහනය නියාමනය කිරීම යනු ඒවායි. 
පවාහනයට සම්බන්ධ පධාන පභවයන් වන වාහනය, රියැදුරු හා 
මාර්ග ෙමෝටර් වාහන පනත මඟින් නියාමනය කර බලශක්ති 
සංරක්ෂණය වන කාර්යක්ෂම, පරිසර හිතකාමි තිරසර පවාහන 
පද්ධතියක් ඇති කිරීමට අවශ්ය පියවර ෙමෝටර් රථ පවාහන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ගත යුතුයි. ඒ අනුව මාර්ග ආරක්ෂාව සලසා 
මාර්ගය පාවිච්චි කරන සියලු ෙදනාෙග් විනය පවත්වාෙගන යෑමට 
මූලික පසු බිම සකස් කිරීම, අවශ්ය පතිපාදන සැලසීම ෙමෝටර් රථ 
පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත පැවරී ඇති රාජකාරිවලින් එකක්.  

2015 වර්ෂෙය් ශී ලංකාෙව් හදිසි අනතුරුවලින් 2,801 
ෙදෙනකු මිය ෙගොස් ඇති අතර, ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
වාර්තා වී ඇති අනතුරු පමාණය 38,530ක් වනවා. දැනට කර ඇති 
සමීක්ෂණය අනුව සෑම වසරකම හදිසි අනතුරු ලක්ෂ පහකට 
අධික පමාණයක් සිදු වන අතර, එම අනතුරුවලට අදාළව රක්ෂණ 
සමාගම් වන්දි ෙගවීම නිසා සමහර අනතුරු වාර්තා වන්ෙන් නැහැ. 
හදිසි අනතුරුවලින් සිදු වන ජීවිත අහිමි වීම් හා පුද්ගලයන් 
ආබාධිත තත්ත්වයන්ට පත් වීම් නිසා ඔවුන්ෙග් පවුල්වල ආදායම් 
මාර්ගවලට පධාන වශෙයන්ම බලපෑම් සිදු වනවා. ෙම් අනතුරු 
ආර්ථික හා සමාජයීය ගැටලුවක් බවට පත් වී තිෙබනවා. ඊට 
අමතරව, ෙමම අනතුරු ෙහේතුෙවන් අමතර ෙකොටස් ශී ලංකාවට 
ආනයනය කළ යුතු අතර, අමතර ෙකොටස් මිලදී ගැනීම නිසා 
විෙද්ශ විනිමය ෙමරටට අහිමි වනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, රථ වාහන නිසි පරිදි 
කළමනාකරණය කර මාර්ගෙය් සුරක්ෂිතතාව තහවුරු කිරීම 
ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුවට පැවරී ඇති පධාන 
කාර්යයක් බව මම පකාශ කළා. තවද ශී ලංකාව වියනා 
සම්මුතියට එකඟ වී ඇති ෙහයින් නීති රීති සකස් කිරීෙම්දී එම 
ජාත්යන්තර පමිතීන්ට අනුකූලව කටයුතු කරන්න ඕනෑ. එෙමන්ම 

797 798 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

එක්සත් ජාතින්ෙග් මහා මණ්ඩලය විසින් අනතුරු වැළැක්වීෙම් 
දශකය ෙලස 2011 සිට 2020 දක්වා කාලය පඥප්තියක් ෙලස 
සම්මත කර ඇති ෙහයින් එම දශකය තුළ හදිසි අනතුරු 
වැළැක්වීෙම් කමෙව්දයක් සකස් කර කියාත්මක කිරීම අත්යාවශ්ය 
ෙවලා තිෙබනවා.  

ඉහත සඳහන් කරුණු සියල්ල සැලකිල්ලට ෙගන ෙමෝටර්  
රථවාහන පනෙත් 164 වගන්තිය සමග කියවිය  යුතු  එම පනෙත් 
237 වගන්ති යටෙත් ඇති පතිපාදනවලට අනුව ෙමෝටර් වාහන  
(සලකුණු, සංඥා, සංෙක්ත  හා මාර්ග ලකුණු කිරීම්) සඳහා 
ජාත්යන්තර  පමිතීන්ට අනුව හා ශී ලංකාව එකඟ වී ඇති 
සම්මුතීන්ට අනුකූලව නිෙයෝග ෙම් ගැසට්  පතෙය්  පළ කර  
තිෙබනවා.  

ඇත්ත වශෙයන්ම ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 1987 
මාර්තු 13 වන දිනැති අංක 444/18 දරන අතිවිෙශේෂ ගැසට් පතෙය් 
පළ කරන ලද ෙමෝටර්  රථවාහන සංඥා නිෙයෝග  තිබුණා. එදා 
පටන් ෙම් දක්වා ෙම් නිෙයෝගවල  සංෙශෝධනය වීමක් ෙවලා 
නැහැ.  නමුත් ෙම් පිළිබඳව මීට අදාළ පර්ශ්වයන්  රාශියක්  සමඟ 
දීර්ඝ ෙලස සාකච්ඡා කර, ජාත්යන්තර පමිතීන් පිළිබඳවත් 
අවෙබෝධයක් ලබා ෙගන ඒ පමිතීන් හා නියාමනයන් අනුවයි ෙම් 
ගැසට්  පතය   සකස් කර තිෙබන්ෙන්. ෙමම ගැසට් පතය 
බැලුෙවොත්  ඉතා පැහැදිලිව ෙප්නවා,  ඉතා ෙහොඳ කාර්ය භාරයක් ඒ 
අය ඉටු කර තිෙබන බව.  කාලීන අවශ්යතාවයන් අනුව බලන විට 
1987 වර්ෂයට වඩා ෙවනස් තත්ත්වයක් දැන් තිෙබන්ෙන්. 
ලංකාෙව් highways තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මාර්ගවල විශාල  
තදබදයක් තිෙබනවා.  ෙම් සියල්ල  සැලකිල්ලට අර ෙගන මගී 
ජනතාවෙග් ආරක්ෂාව සැලසීම සඳහා  අවශ්ය පමිතීන් අනුවයි 
ෙම්වා සකස් කර තිෙබන්ෙන්.  ෙමහි තිෙබන විෙශේෂත්වයක් තමයි  
වාහනයක පුපුරණ දව්ය - විෙශේෂෙයන් ගෑස් වාෙග් ෙද්වල්- 
ෙගනයනවා නම් ඒ පිළිබඳව අනතුරු ඇඟවීමක් ෙපන්වන්නට එම 
වාහනෙය් දැන්වීමක් තිබීෙම් නීතියක් තිබුෙණ් නැහැ. ෙම් නිෙයෝග 
යටෙත් එයත් ඒකට ඇතුළත් කර තිෙබනවා.  එවැනි දව්ය ෙගන 
යන වාහනවල හතර පැත්ෙත්ම  ඒ පිළිබඳව warning එකක්, 
දැන්වීමක් අනිවාර්යෙයන්ම තැබිය යුතුය කියා ඇතුළත් කර 
තිෙබනවා. මාර්ග පිළිබඳ ෙම් සංෙශෝධිත සලකුණු  අපිට ඉතාමත්ම 
වැදගත් ෙවනවා. නමුත්  ෙමයින් අපට පතිඵලයක් ලබා ගන්නට 
පුළුවන් වන්ෙන් ෙම් අදාළ සියලු ෙදනා දැනුවත් කිරීෙමන් 
පමණයි. 

 ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  අප විෙශේෂෙයන් 
රියැදුරන්  ෙම් පිළිබඳව දැනුවත් කරන්නට  ඕනෑ. පදිකයන් ෙම් 
පිළිබඳව දැනුවත් කරන්නට  ඕනෑ. ජනතාව ෙම් පිළිබඳව දැනුවත් 
කරන්නට  ඕනෑ. එම නිසා ෙම්  පිළිබඳව සියලු ෙදනා දැනුවත් 
කරන්නට අපි   කියාමාර්ග රාශියක්  ගන්නට ඕනෑ.  විෙශේෂෙයන්ම  
මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය,  පාෙද්ශීය සභා,  පළාත් සභා   නව 
මාර්ග නිර්මාණය කිරීෙම්දී  මාර්ග සලකුණු  භාවිත කිරීම  පිළිබඳව 
ඔවුන් ෙයොමු කිරීම සහ  උනන්දු කිරීම ඉතාමත්  වැදගත් ෙවනවා. 
නැත්නම් ගැසට් පතෙය් පමණක් ෙම්වා තිබිලා පෙයෝජනයක්   
ෙවන්ෙන් නැහැ. එම නිසා ඒ පිළිබඳවත් ෙමෝටර් රථ පවාහන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඒ අදාළ ආයතන සමඟ ඉතා කිට්ටු 
සම්බන්ධතාවයකින් යුතුව වැඩකටයුතු කරමින් ෙම් ගැසට් පතෙය් 
සඳහන් කාරණා  නිසි  ෙලස කියාත්මක කිරීම සඳහා ඒ කටයුතු 
අධීක්ෂණය කිරීමකුත් කරන බව පකාශ කරන්නට කැමතියි.   

විෙශේෂෙයන්ම දැන් අපි රියැදුරු බලපත - licences - ලබා 
ගැනීම සඳහා පැමිෙණන අයට මාර්ග සලකුණු පිළිබඳව විභාගයක් 
පවත්වනවා. ඒ විභාගෙය්දී ෙම් මාර්ග සලකුණු පිළිබඳව ඔවුන්ෙග් 
දැනුම අපි උරගා බලනවා. 1987 ගැසට් පතෙය් තිබුණු මාර්ග 
සලකුණු තමයි ෙම් වනතුරු තිබුෙණ්. නමුත් දැන් අනිවාර්යෙයන්ම 

ෙම් අලුත් මාර්ග සලකුණු පිළිබඳ දැනුමක් රියැදුරු බලපත ලබා 
ගන්නා අය විසින් ලබා ගත යුතුයි. රියැදුරු බලපත ලබා ගත් අයට 
ආපසු විභාගයක් පවත්වන්න  කමයක් නැහැ. නමුත් අපි ඒ අලුත් 
මාර්ග සලකුණු පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කරන්න ඕනෑ. 
ජනතාවට ෙමම කාරණයත් අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී දන්වන්න 
කැමතියි. නව රියැදුරු බලපත ලබා ගැනීෙම්දී ෙම් මාර්ග සංඥා 
පිළිබඳව වූ දැනුම වඩාත් පුළුල් ෙවන්න ඕනෑ. එදා තිබුණු මාර්ග 
සලකුණු පමාණයට වඩා වැඩි මාර්ග සලකුණු පමාණයක් අද 
වනෙකොට තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳවත් ජනතාව දැනුවත් කරන්න 
ඕනෑ. ෙම් සම්බන්ධෙයන් විශාල වගකීමක් රියැදුරු පාසල්වලට 
පැවරිලා තිෙබනවා. ෙමොකද, රියැදුරු පාසල්වලින් තමයි ෙබොෙහෝ 
අය licences ගන්න එන්ෙන්.  

රියැදුරු පාසල් නියාමනය සඳහා අපි 2015.11.02 දිනැති 
ගැසට් පතය මඟින් එම නිෙයෝග පකාශයට පත් කළා. රියැදුරු 
පාසල්වල ගුණාත්මකභාවය, රියැදුරු උපෙද්ශකවරුන් වශෙයන් 
ෙතෝරා ගැනීෙම්දී ඔවුන්ට තිබිය යුතු දැනුම වාෙග් ෙද්වල් පිළිබඳව 
අපි වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කළා. ඒ තුළින් ෙමය කියාත්මක 
කිරීම වඩාත් පහසු ෙවනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම රියැදුරු උපෙද්ශකවරුන් වශෙයන් ෙතෝරා 
ගැනීෙම්  විභාගය නැවතත් අපි ගැසට් කරලා තිෙබනවා. මාර්තු 
මස අග භාගෙය්දී එම විභාගය පැවැත්වීමට නියමිතයි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඔබතුමාට 
විෙශේෂෙයන්ම මා ෙම් කාරණයත් කියන්නට ඕනෑ. බලන්න, දැන් 
අෙප් රෙට් රථ වාහන ෙකොපමණ පමාණයකින් වැඩිෙවලා 
තිෙබනවාද කියලා. 2009 වර්ෂෙය්දී මිලියන 3.5ක් පමණ වූ රථ 
වාහන පමාණය, ෙම් වනෙකොට මිලියන 6.8ක් ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙමෝටර් කාර් 2009දී තිබුෙණ් 387,210යි; දැන් 721,290ක් 
තිෙබනවා. Three wheelers 2009 වර්ෂෙය්දී 443,895ක් තිබුණා; 
දැන්  මිලියන 1.1ක් තිෙබනවා. Motorcycles 2009 වර්ෂෙය්දී  
මිලියන 1.8ක් තිබුණා; දැන්  මිලියන 3.7ක් තිෙබනවා. බස් 2009 
වර්ෂෙය්දී  81,789ක් තිබුණා;  දැන් වනෙකොට 104,361ක් 
තිෙබනවා. 2009දී ෙලොරි 271,230ක් තිබුණා, දැන් 324,555ක් 
තිෙබනවා. ෙම් විධියට සමස්ත වාහන පමාණය 2009 ඉඳලා 2017 
වනෙකොට ෙදගුණයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙමය අෙප් 
මාර්ග පද්ධතිෙය් තිෙබන තදබදය වැඩි වීම ෙපන්වීමට තිෙබන 
ඉතාම ෙහොඳ සාධකයක්. ෙම් අනුව අෙප් මාර්ග සංවර්ධනය 
ෙවන්න ඕනෑ; මාර්ග පුඵල් ෙවන්න ඕනෑ. වැඩි වන ෙමෝටර් රථ 
පමාණය අනුව මාර්ගවල වාහන ධාවනය කරන අයෙග් දැනුම, 
ඔවුන්ෙග් කියාකාරිත්වය, ඔවුන්ෙග් සංවරය කියන ෙද්වල් ඉතාම 
ඉහළ මට්ටමකට  ෙගන ආ යුතුයි.  

 ෙබො ෙහෝ විට දැන් අපි අෙප් ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් විවෘත 
ලිය කියවිලි මත ධාවනය වූ වාහන සඳහා දඩ ඉවත් කර 
ලියාපදිංචියට සහන කාලයක් ලබා දීලා තිෙබනවා, ෙද්ශීය 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ සංසරණය වන ලියාපදිංචි ෙනොවූ යතුරු පැදි 
ලියාපදිංචිය සඳහා සහන කාලයක් ලබා දීලා තිෙබනවා.  

මාර්ග පරීක්ෂණ වැඩි කරලා තිෙබනවා, දැනුවත් කිරීෙම් 
වැඩසටහන් වැඩි  කරලා තිෙබනවා, මගී පවාහනෙය් ෙයෙදන 
රියැදුරන්ට පුහුණුව ලබා දීලා තිෙබනවා. ජාතික රූපවාහිනිය හා 
එක්ව "පරිස්සමින් ගිහින් එන්න" වැඩසටහන කියාත්මක කරලා 
තිෙබනවා. "සිරස" රූපවාහිනිය හා එක්ව "අනතුරු වළක්වමු" 
වැඩසටහන කියාත්මක කරලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම මාර්ග 
ආරක්ෂාව සඳහා වූ ජාතික සභාව මඟින් අදත් ෙකොළඹ ආනන්ද 
විද්යාලෙය් කුලරත්න ශාලාෙව්දී පාසල් සිසුන් ෙවනුෙවන් දැනුවත් 
කිරීෙම් වැඩසටහනක් පැවැත්වූවා. දැනට සති ෙදකකට කලින් මුළු 
යාපනය දිස්තික්කය පුරාම දැවැන්ත වැඩසටහන් රාශියක් 
පැවැත්වූවා.  

799 800 

[ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා] 
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අකුසලතා ලකුණු කමය - demerit point system එක- 
කියාත්මක කිරීම, දඩ සංෙශෝධනය ෙගන ඒම, පුහුණු වන 
රියැදුරන්ට පුහුණු ධාවන පථ ආරම්භ කිරීම, ආරක්ෂිත හිස් වැසුම් - 
helmets - සඳහා ජාත්යන්තර පමිතීන් හා ශී ලංකා පමිතීන්ට 
අනුකූලව ෙරගුලාසි පකාශයට පත් කිරීම, තිෙරෝද රථ ආරක්ෂා 
විධිවිධාන හා නිෙයෝග පකාශයට පත් කිරීම, තිෙරෝද රථ රියැදුරන් 
සඳහා මගී පවාහන පුහුණුව ලබා දීම වැනි කරුණු කාරණා 
රාශියක් අප ඉදිරි කාලෙය්දී සිදු කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

දැනට අප ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානයත් සමඟ එකතු ෙවලා 
මාර්ග අනතුරු පිළිබඳව විද්යාත්මක විගහයක් කරලා, ඒ තුළින් 
මාර්ග අනතුරු අවම කරගැනීම සඳහා ගත යුතු පියවර ගන්න 
වැඩකටයුතු රාශියක් කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම ජනතාව සහ 
රියැදුරන් දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන් රාශියක් කියාත්මක කිරීමට 
අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. දැනටමත් ඒ කටයුතු සියල්ල 
කරෙගන යනවා.  

 ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමම ගරු සභාෙව් 
අනිකුත් කාර්යයන් සඳහා අද විශාල කාලයක් ගත වුණු නිසා මම 
දීර්ඝ වශෙයන් කථා කරන්ෙන් නැහැ. අවසාන වශෙයන් මා ෙමම 
කාරණය කියන්න කැමැතියි. ෙමම ගැසට් පතය අෙප් Sectoral 
Oversight Committee එකට ඉදිරිපත් කරලා, එහිදී ෙම් ගැන දීර්ඝ 
වශෙයන් සාකච්ඡා කරලා, ෙම් පිළිබඳව උනන්දුවක් දක්වන 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු සියලුෙදනාටම තමන්ෙග් අදහස් පකාශ 
කරන්න අප අවස්ථාව ලබාදුන්නා. මට ලැබී තිෙබන ෙතොරතුරු 
අනුවයි මා ෙමය කියන්ෙන්. සෑම පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක්ම 
එම කමිටුෙව්දී ඉතාම පශංසාත්මකව ෙම් කරුණු පිළිබඳව කථා 
කළා. එය අපට විශාල ශක්තියක්. තවදුරටත් ෙම් පිළිබඳව අෙප් 
ගරු මන්තීතුමන්ලාෙග් අදහස් තිෙබනවා නම් ඒවාත් එකතු 
කරෙගන ෙමම නිෙයෝග කියාත්මක කිරීම සඳහා වැඩකටයුතු 
කරන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  ගරු ඇමතිතුමාෙග් දැන 

ගැනීම පිණිස මට ෙපොඩි කාරණයක් ඉදිරිපත් කරන්න තිෙබනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ඔබතුමා ඉදිරිපත් කරන්ෙන් point of Order එකක්ද?    

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
  ෙපොඩි කාරණයක් සම්බන්ධෙයන් ගරු ඇමතිතුමාෙගන් 

පිළිතුරක් දැනගන්නයි මට ඕනෑ, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කිව්වා, ලියා පදිංචි ෙනොකළ 
වාහනවලට යම් සහන කාලයක් ලබාදී තිෙබනවා කියා. ෙපොඩි 
උදාහරණයක් සහිතව මෙග් කාරණය ඉදිරිපත් කරන්නම්. අද අෙප් 
රටට අශ්වබල 250ට වැඩි යතුරුපැදි ෙගන්වනවා. කීඩාවට ළැදි 
දරුෙවෝ තමයි ඒවා පරිහරණය කරන්ෙන්. ඒ අය ෙගන්වන්ෙන් 

අශ්වබල 500, 750, 1,000 මට්ටෙම් යතුරුපැදි. ඒ අය එම 
යතුරුපැදිවලින් කටුකුරුන්ෙද් තිෙබන camp එකට trainingවලට 
යන ෙකොට මඟදි ෙපොලීසිෙයන් නවත්වනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ 
පිළිබඳව ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරලා ඒවා ලියා පදිංචි 
කිරීමට යම් වැඩ පිළිෙවළක් ෙයොදනවාද?  

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
ඒ සඳහා අප කමෙව්දයක් සකස් කරනවා. හැබැයි, ඒවායින් 

පාෙර් යන්න බැහැ. ඒඅයට track එෙක් යන්න පුළුවන්.   

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
ඒවා ලියා පදිංචි කිරීමට අනුමැතිය ලබාෙදන්න ඔබතුමා 

කටයුතු කරනවාද?  
 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
ඔව්. හැබැයි, ඒ sports සඳහා පමණයි. මහ පාෙර් යන්න බැහැ.  
 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමනි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
அ த் , ெகளரவ சிறீதரன் அவர்கள்! உங்க க்கு 15 

நிமிடங்கள் இ க்கின்றன. 
 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
எனக்கு 30 நிமிடங்கள் ஒ க்கப்பட் ந்த .  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
இன்ைறக்கு விவாதம் lateஆகத் ெதாடங்கியதால், 

உ ப்பினர்க க்கு ஒ க்கப்பட் ந்த ேநரம் குைறக்கப் 
பட் க்கிற .  

 
[பி.ப. 3.51] 

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 

இன்ைறய தினம் ெகளரவ அைமச்சர் அவர்களால் 
ெகாண் வரப்பட் க்கின்ற ேமாட்டார் வாகனச் சட்டத்தின் 
கீழான ஒ ங்குவிதிகள் ெதாடர்பான விவாதத்திேல கலந்  
ெகாள்வைதயிட்  மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். இந்தப் 
பாரா மன்றத்தில் பத்திாிைகச் ெசய்திகைள ேமற்ேகாள் 
காட் , இந்த நாட் ேல SAITM ெதாடர்பாக இடம்ெப கின்ற 
பல க்கிய விடயங்கைளப் பல உ ப்பினர்கள் 

ன்ைவக்கின்றார்கள். ஆனால், இேத நாட் ேல வடக்கு 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

மாகாணத்தி ள்ள ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தின் ேகப்பாப்பில  
என்ற கிராமத்திேல, பில  மக்கள் தங்க ைடய ெசாந்த 
நிலத்தில் இ ப்பதற்காக கடந்த 2017 ஜனவாி 31ஆம் திகதி 

தல் இன் வைர  எட்  நாட்களாக உண த் தவிர்ப் ப் 
ேபாராட்டத்திேல ஈ பட் க்ெகாண் க்கிறார்கள். 
அவர்கைளத் தி ம்பிப் பார்ப்பதற்கு இந்த நாட் ேல ஒ  
தைலவர்கூட இல்லாத நிைல! அல்ல  "இந்த நா  
ஒற் ைமயான நா ; பிாிக்கப்படாத நா ; தமிழர்கள் 
பிாிப்பைத வி ம்பவில்ைல" என்ெறல்லாம் ேபார் ரசு 
ெகாட் கின்ற சிங்களத் தைலவர்களில் யாராவ  இ வைர 
அந்த மக்க க்காக ஒ  வார்த்ைத ேபசியதாகேவா நாங்கள் 
அறியவில்ைல. பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் தற்ெபா  விரக்தியின் 
உச்ச நிைலக்குச் ெசன்றி க்கிறார்கள். இன்ைறய தினம் 
தாங்கள் தற்ெகாைல ெசய் ெகாள்ளப்ேபாவதாகக்கூட 
அறிவித்தி க்கிறார்கள்.  

இலங்ைக அரசாங்கம் வடக்கு, கிழக்குக்கு இரா வத்ைத 
அ ப்பி த்தத்ைத நடத்தியதன் லம் அங்குள்ள மக்கைள 
அங்கி ந்  இடம்ெபயர ைவத்த . அவர்கள் தங்கள  
ெசாத் க்கைள எல்லாம் இழந்த நிைலயில் காம்களில் 
வாழ்ந் , தி ம்ப ம் தங்கள  ெசாந்த நிலங்க க்குச் 
ெசன்றெபா  அங்கு அவர்க ைடய நிலங்கள் 
ைகப்பற்றப்பட் ந்தன. இன் வைர அந்த மக்க ைடய 
ெசாந்த நிலங்கள் அவர்க க்கு வழங்கப்படவில்ைல. அவர்கள் 
அகதிகளாக உறவினர் களி ம் நண்பர்கள் களி ம் 
வாழ்ந் ெகாண் க்கிறார்கள். அவர்க ைடய அகதி 
வாழ்க்ைகக்கு ஒ  ற் ப் ள்ளி ைவக்கக்கூ ய வைகயில், 
அவர்க ைடய ெசாந்த நிலங்கைள வி விப்பதற்கு இந்த 
அரசாங்கம் இன்ன ம் தயாராக இல்ைல. 2009ஆம் ஆண்  

த்தம் வைடந்ததற்குப் பிற்பா  வடக்கு, கிழக்கு 
மாகாணங்களில் கிட்டத்தட்ட 40 தமான நிலப்பகுதிைய 
இலங்ைகயி ள்ள பைடப் பிாி கள் தம்வசம் 
ைவத்தி க்கின்றன.  

இதிேல க்கியமாக வடக்கு மாகாணத்தில் மட் ம் 56,000 
ஏக்கர் காணிகள் இப்ெபா ம் இரா வம், கடற்பைட, 
விமானப்பைட ஆகிய ப்பைடயினாின் வசமி ப்பைதப் 

ள்ளிவிபரங்கள் ெவளிக்காட் யி க்கின்றன.  இந்த நிைலயில் 
ேகப்பாப்பில  மக்கள் தங்க ைடய ெசாந்த நிலங்க க்குச் 
ெசல்வ  எப்ெபா ? இந்த அரசாங்கத்தினால் அவர்கள் 
வாழ்வதற்கான உாிைம எப்ெபா  வழங்கப்ப ம்? இந்த 
மக்கள் தம  ெசாந்த நிலங்க க்குச் ெசல்வதற்காகத் 
தங்க ைடய உயிைரப் பணயமாக ைவத் , எட்  நாட்களாக 
உணைவத் தவிர்த் ப் ேபாரா க்ெகாண் க்கின்றார்கள். ஒ  
மனித ைடய வாழ்விற்கு உண , உைட, உைற ள் ஆகிய 

ன் ம் இன்றியைமயாதைவயாகும். எனேவ, உைற ள் 
என்ற  இ க்கின்ற நிலத்ைத அவர்களிடம் வழங்காமல், 
ெவ மேன வாயளவில் சமாதானம் ேபசுவதி ம் இந்த 
நாட் ேல நல்லாட்சி ம் மக்களிடம் நல்ெலண்ண ம் 
இ ப்பதாகச் ெசால் க்ெகாள்வதி ம் எந்த நியாய ம் 
இ ப்பதாக எனக்குத் ெதாியவில்ைல. இந்த மக்க க்கு 
ஆதரவாகப் க்கு யி ப்  மக்க ம் கடந்த 6 நாட்களாக 
உண்ணாவிரதமி ந்  வ கின்றார்கள். பல்ேவ பட்ட 
இடங்களில் இ க்கின்ற பல ச க அைமப் க்கள்கூட இந்த 
மக்க க்கு அவற்றின் ஆதரைவ  வழங்கிவ கின்றன. 
அரசாங்கம் ேகப்பாப்பில  மக்கள் அவர்க ைடய ெசாந்த 
இடங்களில் ெசன்  கு ேய வதற்கு, அவர்க ைடய 
காணிக க்குப் ேபாவதற்கு அ மதிக்காமல் த ப்பதற்கான 
காரணம் என்ன? ஏன், அவர்கைளத் த க்கேவண் ம்?  

ஒ  மனித ைடய வா ம் உாிைம, நில உாிைம, 
ேபசுகின்ற உாிைம ேபான்ற உாிைமகெளல்லாம் இந்த 
நாட் ல் இ ப்பதாகச் சட்டத்தி ம் யாப்பி ம் 
அரசியலைமப்பி ம் ெசால்லப்ப கின்ற . இங்கு ஜனாதிபதி, 
பிரதமர் தற்ெகாண்  ஒவ்ெவா  பாரா மன்ற 
உ ப்பின ம் சம உாிைம பற்றி ம் நாட் ைடய ஒற் ைம 
பற்றி ம் ேபசுகிறார்கள். ஆனால், இந்த நாட் ேல இ க்கின்ற 
ஒ  மக்கள் கூட்டத்தினர் தங்க ைடய ெசாந்த நிலத்தில் வாழ 

யாதவா  அகதிகளாக ம் அபைலகளாக ம் 
வாழ்வாதாரம் அற்றவர்களாக ம் வாழ்ந்  ெகாண் க் 
கின்றார்கள் என்ற ெசய்திைய ஏன், உங்களால் 
உணர்ந் ெகாள்ள யவில்ைல?  ஏன், அதற்ெகா  
தீர் காண யாம க்கின்ற ?   

இவ்வள  காலமாக - 30 ஆண் கள் - இந்த மண்ணிேல 
ஒ  த்தம் நடந்தி க்கின்ற . தமிழர்கள் 
ஒ க்கப்பட் க்கின்றார்கள். 1954ஆம் ஆண்  அல்ைல, 
கந்தளாயில் 150 தமிழ் விவசாயிகள் ெபா சாாின் 

ன்னிைலயில் ெவட் ப் ப ெகாைல ெசய்யப்பட்ட தான் 
இந்த நாட் ன் ப ெகாைலக் கலாசாரத்தின் ஆரம்பமாகும். 
2009ஆம் ஆண் ேல 1,46,000க்கு ேமற்பட்டவர்கள் 
காணாமலாக்கப்பட் ம் ெகால்லப்பட் மி க்கின்றார்கள். 
இ வைர இந்த நாட் ேல கிட்டத்தட்ட 3 இலட்சம் ேபர்  
காணாமலாக்கப்பட் ம் ெகால்லப்பட் மி க்கின்றார்கள். 
தமிழர்கள் அவர்க ைடய ெசாந்த நிலத்தில்   
இனப்ப ெகாைல ெசய்யப்பட் க்கின்றார்கள். தற்ேபாைதய 
சூழ ல், தங்க ைடய ெசாந்த நிலத்திற்குப் ேபாக யாத 
நிைலயில் இ க்கின்றார்கள். இலங்ைக அரசிேல மிக ம் 
திராணி டன் அல்ல  நம்பிக்ைக டன், இரக்கத் டன் 
ேபசுகின்ற சிங்களத் தைலவர்கைளக் காண யாமல் 
இ ப்பைதயிட்  நாங்கள் மிக ேவதைனயைடகின்ேறாம். 

க்கியமாக அந்த மக்கள் தங்க ைடய ெசாந்த மண்ணிேல 
சுதந்திரமாக எப்ெபா  வாழ்ேவாம்? என்ற 
ேகள்விையத்தான் ன்ைவக்கின்றார்கள்.  

இந்த நாட் ேல நீண்டகாலமாகச் சமாதானத்தின் வ ைம 
பற்றி ம் நல் ணக்கம் பற்றி ம் ேபசப்ப கின்ற ; இந்த 
நாட் ேல உள்ள பிரச்சிைனக்கு ஏேதா ஒ  வைகயில் தீர்  
வரப்ேபாவதாகப் ேபசப்ப கின்ற ; ஆனால், ெசாந்த 
நிலத்திற்காகப் ேபாரா கின்ற மக்கள் தங்க ைடய 
நிலத்திேல ேபாய்ச் சுதந்திரக் காற்ைறச் சுவாசிக்கின்ற நாைள 
எப்ெபா  உங்களால் உ வாக்கிக் ெகா க்க ம்? 
என்பைத இந்தச் சைபயிேல இ க்கின்ற ஒவ்ெவா  
தைலவைர ம் பார்த்  நான் ேகட்க வி ம் கின்ேறன். 
ஆகேவ, தய ெசய்  இன்  உயி க்காகப் 
ேபாரா க்ெகாண் க்கின்ற இந்த மக்கள் தங்க ைடய 
ெசாந்த நிலத்தில் நிம்மதியாக வாழ்வதற்கு உடன யாக 
நடவ க்ைக எ ங்கள்! என்  இந்தச் சைபயி டாக இந்த 
நாட் ன் ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்களிட ம் மாண் மிகு 
பிரதமர் அவர்களிட ம் அைனத் ச் சிங்களத் 
தைலவர்களிட ம் நான் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  இ  
மிக ம் அபாயகரமான ஒ  நிைலைம! தங்க ைடய ெசாந்த 
நிலத்திற்காக உயிைர ம் ெகா க்கத் தயாராகப் 
ேபாரா க்ெகாண் க்கின்ற அந்த மக்க க்கு ஒ  தீர்  
கிைடப்பதற்கு நீங்கள் த ேல ஒ  ைவ எ ங்கள்! 
என்பைதத்தான் எனக்குக் கிைடத்த இந்தச் சந்தர்ப்பத்திேல 
நான் தலாவதாகப் பதி  ெசய்கின்ேறன்.   

இதைனவிட, அண்ைமய நாட்களிேல ஒ  ெசய்தி 
ெவளிவந் ெகாண் க்கின்ற . அ , எங்க ைடய 

803 804 

[ගරු එස්. ශීතරන් මහතා] 
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கட்சியின் பாரா மன்ற உ ப்பின ம் ேபச்சாள மான 
ெகளரவ எம்.ஏ. சுமந்திரன் அவர்கள் மீதான ெகாைல யற்சி 
ெதாடர்பான ெசய்தியாகும். சுமந்திரன் அவர்கள் மீதான 
ெகாைல யற்சி இந்த நாட் ேல யாரால் ேமற்ெகாள்ளப்படத் 
தயாராக இ ந்த ? யார் அதற்கான யற்சிகைள 
ேமற்ெகாண்டார்கள்? 1,50,000க்கு ேமற்பட்ட பைடயினர் 
கிழக்கி ம் வடக்கி ம் குவிக்கப்பட் க்கின்றனர். ஓர் 
இரா வ வைலப் பின்ன க்குள் இந்த நா  இ க்கின்ற . 
ெபா சார் எந்த ேநர ம் கண்காணி்ப்பில் 
ஈ பட் க்கின்றார்கள். அத் டன், விமானப் பைடயின ம் 
கடற்பைடயின ம் கண்காணிக்கின்றார்கள். இதைனவிட 
இரா வத்தின ைடய ைணப்பைடயான - Civil Security 
Department - CSD இைனச் ேசர்ந்தவர்க ம் இந்த நாட் ேல 
இ க்கின்றார்கள்.  நாங்கள் எங்கு ெசன்றா ம், எவைரச் 
சந்திக்கச் ெசன்றா ம் இரா வ, ெபா ஸ் லனாய்வாளர்கள் 
எம்ைமப் பின்ெதாடர்ந்த வண்ணேம இ க்கின்றார்கள்.   

இவ்வாறான ஒ  சூழ ேல எவ்வா  அந்த இடத் க்கு 
'கிைளேமார்' ெகாண் வரப்பட்ட ? ஏன், சுமந்திரன்மீ  
இலக்கு ைவக்கப்பட்ட ? அதற்கான காரணம் என்ன? ஏன், 
இ வைர இந்த அரசாங்கம் அதற்கான விளக்கத்ைதச் 
ெசால்லவில்ைல? ன்னாள் ேபாராளிகள்மீ  இந்தக் 
குற்றங்கள் சுமத்தப்ப கின்றைமக்கான காரணங்கள் என்ன? 
இந்த நாட் ேல பயங்கரவாதத் தைடச் சட்டத்ைதத் 
ெதாடர்ந் ம் ைவத்தி ப்பதற்கு இந்த அரசாங்கம் நிைனக் 
கின்றதா? அல்ல  வி ம் கின்றதா? அல்ல  இந்த நாட் ேல 
தமிழர்கள் வாழ்கின்ற அந்த இடங்களில் - வடக்கு, கிழக்கு 
மாகாணங்களில் மக்களின் ைகக க்கு விலங்கிடாமல், 
அவர்கைளச் சிைறச்சாைலகளில் அைடக்காமல், விலங்கிடப் 
படாத ைகதிகளாக ஒ  திறந்தெவளிச் சிைறச்சாைலயில் 
ைவத்தி ப்பதற்காக 1,50,000 பைடயினைரத் ெதாடர்ந் ம் 
அங்கு ைவத்தி க்க ேவண் ெமன்  இரா வ ம் 
இரா வப் லனாய் ப் பிாி ம் அரசாங்க ம் ஒ  நாடகத்ைத 
ஆரம்பித்தி க்கின்றனவா? இத ைடய உண்ைமத் தன்ைம 
என்ன?  

அதைனவிட, "காணாமற்ேபான, பாதிக்கப்பட்ட, அழிக்கப் 
பட்ட மக்கள் சார்பில் உண்ைமையக் கண்டறிவதற்காக 
இலங்ைகயிேல நாங்கள் ஒ  காாியாலயம் திறந்  நீதி 
வழங்குேவாம்" என் , 2015ஆம் ஆண் ேல ெஜனீவாவிேல 
எ க்கப்பட்ட தீர்மானத் க்கு அைமச்சர் மங்கள சமர ர 
அவர்களால் அங்கு ஒப் தல் அளிக்கப்பட்  இன்  இரண்  
ஆண் கள் நிைறவைடகின்றன. இந்த இரண்  ஆண் களில் 
இந்த நாட் ேல எங்ேகயாவ  தமிழர்கள்மீதான ேபார்க் 
குற்றங்கள் விசாாிக்கப்பட்டதா? அல்ல  அவர்க க்கு 
இ வைர நீதி கிைடத்ததா? இப்ெபா  இலங்ைகமீ  
சர்வேதசத்தின் அ த்தங்கள் அதிகாித்தி க்கின்றன. 
அண்ைமயில்கூட ஐக்கிய நா கள் மனித உாிைமகள் 
ேபரைவயின் ஆைணயாளர் அல் ஹுைசன் அவர்கள் எம  
நாட் ன் பிரதம அைமச்சர் ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்கைளச் 
சந்தித்தெபா , "நீங்கள் இதிேல சாியான ன்ேனற்றத்ைதக் 
காட்டவில்ைல" என்  குறிப்பிட் க்கின்றார். இவ்வாறான 
அ த்தங்கள் அதிகாிக்கப்ப கின்றெபா  இவற்ைறத் 
திைசதி ப் வதற்காக இப்ப யானெதா  நாடகச் 
ெசயற்பாட்ைட அரசாங்கம் ஆரம்பித்தி க்கின்றதா? என்ற 
சந்ேதகம் எங்க ைடய தமிழ் மக்களிடம் ஏற்பட் க்கின்ற . 
ெஜனீவாவி ந்  வ கின்ற அ த்தங்கைளக் குைறப்பதற் 
காக, " கள் மீண் ம் வந் விட்டார்கள்; ஆ தங்கைள 
ைவத்தி க்கின்றார்கள்; கள்தான் இந்த நடவ க்ைககளில் 
ஈ ப கின்றார்கள்; ஆகேவ, நாங்கள் இரா வத்ைத அந்த 
இடத்தி ந்  அகற்ற யா ; ெதாடர்ந் ம் அந்த 

இடத்திேல ைவத்தி க்க ேவண் ய நிைலைம இ க்கிற ; 
நாங்கள் தமிழர்கைள விலங்கிடப்படாத ைகதிகளாக ஒ  
திறந்தெவளிச் சிைறச்சாைலயில் ெதாடர்ந் ம் அைடத்  
ைவத்தி ப்ேபாம்" என்ற ெசய்திையத்தான் அங்கு நீங்கள் 
ெசால்ல வி ம் கின்றீர்களா? அ தான் இந்த விடயத்தின் 
உட்ெபா ளா? ஆகேவ, இலங்ைகயின் ெபா ப் வாய்ந்த 
அரசாங்கம் இதில் ெபா ப் டன் நடந் ெகாள்ள ேவண் ம்.  

இன்  ெகளரவ உ ப்பினர் சுமந்திரன்மீ  தாக்குதல் 
நடத் வதற்கு எத்தனிக்கப்பட்டதாகக் கூறி, சம்பந்தப்பட்டவர் 
கெளன்  சில ேபாராளிகள் ைக  ெசய்யப்பட் க் 
கின்றார்கள். இவ்வா  இன் மின் ம் எத்தைன 
ேபாராளிகள் ைக ெசய்யப்ப வார்கேளா ெதாியா . ஆனால், 
இந்த நாட் ேல னர்வாழ்வளிக்கப்பட்ட 12 ஆயிரம் 
ேபாராளிகள் வி விக்கப்பட்டதாகப் ேபசப்ப கின்ற . 
இதிேல எத்தைன ேபாராளிக க்கு ேவைலவாய்ப் க் 
கிைடத்தி க்கின்ற ? எத்தைன ேபர் இந்த நாட் ேல ேவைல 
ெசய்  ெகாண் க்கின்றார்கள்? எத்தைன ேபர் சுதந்திரமாக 
வாழ கின்ற ? ஓர் அச்சு த்த க்குள், ஒ  பயந்த 
சூழ க்குள் எந்த ேநர ம் அவர்கைள ைவத்தி ப்பதற்கு 
அரசாங்கம் ைனகின்றதா? இதற்குப் பின்னால் பல 
ெசய்திகள் இ க்கின்றன. ஆகேவ, அரசாங்கம் இந்த நாட்  
மக்க க்கு ஒ  தீர்க்கமான ைவ, ஒ  ெதளிவான பதிைல  

ன்ைவக்க ேவண் ம். குறிப்பாக தமிழர்கைளக் குழப் கின்ற 
இந்த விடயங்களில் அரசாங்கம் ஒ  ெதளிவான 
நிைலைமையக் ெகாண் வர ேவண் ம். இன்  
நீதிமன்றங்கள்கூடச் சாியான தீர்ப்ைப வழங்குெமன்  நான் 
நம்பவில்ைல. இலங்ைகயிேல இ க்கின்ற நீதிமன்றங்கள் 
நீதியானைவயா? ெகாைல ெசய்யப்பட்ட ெகளரவ ரவிராஜ் 
சம்பந்தப்பட்ட வழக்கில் வழங்கப்பட்ட தீர்ப்  என்ன நீதிையத் 
தந்த ? குமார ரம் ப ெகாைலயிேல வழங்கப்பட்ட தீர்ப்  
என்ன நீதிையத் தந்த ?  

இைதவிட, 2011ஆம் ஆண்  மார்ச் மாதம் 7ஆம் திகதி 
நான் பாரா மன்ற அமர் க்காக வ கின்றெபா  
அ ராத ரம் உ க்குளம பகுதியிேல ைவத் , ன்னாள் 
பா காப் ச் ெசயலாளர் ேகாத்தாபய ராஜபக்ஷ அவர்க  
ைடய உத்தர க்கிணங்க அவ ைடய ஒட் க்கு க்களால் 
என்மீ  ப்பாக்கியால் சுடப்பட்ட ; என் ைடய வாகனம் 
தாக்கப்பட்ட . ஆனால், அ ராத ரம் நீதிமன்றேமா அல்ல  
ெநாச்சியாகமவில் இ க்கின்ற ெபா ஸ் நிைலயேமா 
இன்ன ம் குற்றவாளிகைளக் கண் பி க்கவில்ைல. ஏன்? 
என்ன காரணம்? இதற்கு நீதிமன்றங்கள் தீர்ைவத் த மா? 
இதற்குப் பின்ன ம் 2013ஆம் ஆண்  ஜனவாி மாதம் 
இரா வத்தின ம் ெபா ஸா ம் என் ைடய காாியாலயத் 
திற்குள் குந்  அங்கு 'கிைளேமார்' குண் கைள ம் C-4 
குண் கைள ம் ைவத் விட் , அவர்கேள அவற்றிைன 
எ த்தார்கள். அதற்காக என் ைடய உதவியாளர்கள் 
இரண்  ேபைரக் ைக  ெசய்தார்கள்; தாம் ெசய்த  பிைழ 
என்  பிறகு நீதிமன்றத்திேல ஏற் க்ெகாண்டார்கள். அதன் 
பின்னர், ைக  ெசய்யப்பட்டவர்கள் பிைழ ெசய்யவில்ைல 
என்   வி தைல ெசய்யப்பட்டார்கள். அப்ப யானால் 
இன் ம் ஒ  'கிைளேமார்' நாடகத்ைத இந்தப் லானாய் த் 

ைறயினர் ஏன்,  ெசய்ய யா ? ஏெனனில் இவ்வாறான 
சம்பவங்கள் இதற்கு ன்ன ம் நடந்தி க்கின்றன.  

ேம ம், 2012ஆம் ஆண்  என் ைடய காாியாலயத்தில் 
நைடெபற்ற ஒ  கூட்டத்தில் எம  கட்சிையச் ேசர்ந்த ெகளரவ 
உ ப்பினர்களான மாைவ ேசனாதிராஜா, சுமந்திரன், 
சரவணபவன் ஆகிேயார் இ க்கக்கூ யதாக அங்கு சிங்கக் 
ெகா ேயா  வந்தவர்கள் என் ைடய காாியாலயம்மீ  
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தாக்குதல் நடத்தினார்கள்; கல் எறிந்தார்கள். ஆனால், 
அரசாங்கம் அவர்கைள இன்ன ம் ைக  ெசய்யவில்ைல. 
இன்  இந்த நாட் ேல என்ன நடக்கின்ற ? இன்  
தமிழர்க க்கு ஒன்  நடந்தால் அதற்கு ஒ  நீதி! 
சிங்களவர்க க்கு ஒன்  நடந்தால் அதற்கு இன்ெனா  நீதி! 
இ தான் நீதி வழங்கும் ைறயா? ஆகேவ, ெகளரவ 
சுமந்திரன் ெதாடர்பில் பின்னணியில் இ க்கின்ற ெசய்திைய 
உடன யாக இந்த அரசாங்கம் ெவளிக்ெகாண் வர 
ேவண் ம்.  

மிகமிக க்கியமாக Civil Security Department - CSD 
இேல ன்னாள் ேபாராளிக க்கு ேவைல த வெதன ம் 
அதன் கீ ள்ள ன்பள்ளிகளில் கற்பிக்கும் ஆசிாியர்க க்கு 
30,000 பாய் சம்பளம் த வெதன ம் கூறி, அவர்கைள 
நியமித்  இவ்வள  கால ம் சம்பள ம் ெகா த்தார்கள். 
அவர்களில் பல ேப க்கு கட்டாயப்ப த்தி 10 இலட்சம் பாய் 
வைர கட ம் வழங்கினார்கள். இப்ெபா , ன்பள்ளி 
ஆசிாியர்க க்கு கட்டாய இரா வப் பயிற்சி வழங்கப் 
ப கிற . அங்கு ஆண்க ம் ெபண்க ம் ஒன்றாகேவ 
இரா வப் பயிற்சிக்கு உட்ப த்தப்ப கிறார்கள். அ மாத்திர 
மன்றி, ன்னாள் ேபாராளிகள் ெமாட்ைட அ க்கப் 
பட் க்கிறார்கள். இைவெயல்லாம் இந்த நாட் ேல நடந்  
ெகாண் க்கின்றன. இவ்வா  ஒ றம் நடந்  
ெகாண் க்க, நாங்கள் சமாதானம் பற்றி ம் இந்த நாட் ன் 
ஒற் ைம பற்றி ம் ேபசுகிேறாம்; இந்த நாட் ேல நீதி 
கிைடக்கும் என்  நாங்கள் நம் கிேறாம். இ  
சாத்தியப்படக்கூ ய விடயமா? ஆகேவதான் நான் இந்த உயர் 
சைபயிேல ேகட்கிேறன். இந்த நாட் ேல சிங்கள, தமிழ் மக்கள் 
ஒற் ைமயாக வாழேவண் ம் என்பதற்காக எங்களால் 
எவ்வள ரம் விட் க்ெகா ப் க்கைளச் ெசய்ய ேமா, 
அந்தள க்கு நாங்கள்  விட் க்ெகா த்தி க்கிேறாம். நாங்கள் 
எங்களால் இய மான அள க்கு இறங்கி வந்தி க்கிேறாம். 
ஆனால், அரசாங்கத்தில் இ க்கின்றவர்கள் சமாதானம் பற்றிய 
எண்ணங்கைளக் ெகாண் ப்பதாகத் ெதாியவில்ைல. 
அவர்கள் தங்க ைடய கட்சிகைள வளர்ப்பதி ம் தங்கள் 
பிரதிநிதிக க்கூடாக எங்க ைடய மக்களிைடேய 
பிாிவிைனகைள ஏற்ப த் வதி ம்தான் கவனம் 
ெச த் கிறார்கள்.  

ேநற் ன் தினம், வட மாகாண தலைமச்சர் 
விக்ேனஸ்வரன் ஐயா அவர்கள், சுமந்திர ைடய ெகாைல 

யற்சி ெதாடர்பாக ம் நீதிமன்றத் தீர்ப்  ெதாடர்பாக ம் 
ேபசிய விடயத்ைதயிட்  இன்  சுமந்திரன் அவர்கேள 
ெவளியிட்ட அறிக்ைகையப் பத்திாிைககள் பிரசுாிக்கின்றன. 
கட்சிக்குள்ேள பிரச்சிைனகைள வளர்ப்பதற்கு அரசாங்கம் 

ட் விட் க்கிற ஒ  விடயமாக ஏன் நாங்கள் இதைனப் 
பார்க்கக்கூடா ? தமிழர்கைள அரசியல் ாீதியாகச் சிைதத் ச் 
சின்னாபின்னப்ப த் கின்ற, அவர்க ைடய தமிழ்த் ேதசியக் 
கூட்டைமப்  என்ற கூட்ைட உைடக்கின்ற ஒ  யற்சியாக 
இதைன ஏன் அரசாங்கம் ெசய்தி க்கக்கூடா ? இவ்வாறான 
சூழல் இந்த நாட் ல் அதிகாித்தி க்கின்ற . ஆகேவ, 
அரசாங்கம் இந்த விடயத்தில் ஒ  ெதளிவான விளக்கத்ைத 
நாட்  மக்க க்கு அளிக்க ேவண் ம். இ  மிகமிக 

க்கியமான . இல்ைலேயல், ெதாடர்ந் ம் தமிழர்கள் 
ஏமாற்றப்ப வார்கள்.  

அரசியலைமப்  மாற்றத் க்காக நாங்கள் சர்வசன 
வாக்ெக ப் க்குச் ெசல்லவி க்கிேறாம்; நல்ல . சிங்கள 
மக்கள் தங்க ைடய ைவ அறிவிக்கட் ம்! நாட் ேல 

இ க்கின்ற தமிழ் ேபசுகின்ற மக்கள் தங்க ைடய ைவ 
அறிவிக்கட் ம்! வடக்கி ம் கிழக்கி ம் வா கின்ற 
தமிழர்களிடம் சிங்கள மக்கேளா  இைணந்  வாழ மா, 

யாதா? அல்ல  தமிழ் மக்கேளா  ேசா்ந்  வாழக்கூ ய 
தகுதிைய அவர்கள் இப்ெபா ம் ெகாண் க்கிறார்களா 
என்பதற்கான ஒ  சர்வசன வாக்ெக ப்ைப நடத்த நீங்கள் 
தயாரா? நடத் ங்கள்! அவ்வா  நடத்தினால் இந்தப் 
பிரச்சிைனக க்கு எங்களால் இலகுவாகத் தீர்  காண 

ம். 2014ஆம் ஆண் ேல உலகத் க்கு நாகாிகத்ைதக் 
கற் க்ெகா க்கின்ற பிாித்தானிய அரசாங்கம் ஸ்ெகாட்லாந்  
நா  தனியாக பிாிந்  ெசல்ல ேவண் மா, இல்ைலயா 
என்பதற்கான ேதா்தெலான்ைற நடத்திய . பத்  த 
வாக்குகைள அவர்கள் குைறவாகப் ெபற்றதால் அந்தத் 
ேதா்த ேல  ேதாற் ப்ேபானார்கள்.  
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
உங்க ைடய ேநரம் வைடந் விட்ட . ேமலதிக 

ேநரம் ேதைவெயன்றால் எனக்கு ஒ க்கப்பட்ட ஐந்  
நிமிடங்கைள நீங்கள் எ த் க்ெகாள் ங்கள்! 
 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
தாராளமாக எ த் க்ெகாள்கிேறன்; உங்க ைடய 

ெப மனைதப் பாராட் கின்ேறன்.  

2014ஆம் ஆண் ேல ஸ்ெகாட்லாந்  மக்கள் பிாித்தானியா 
வி ந்  பிாிந்  ெசல் ம் தங்க ைடய உாிைமக்கான 
வாக்ெக ப்பிேல பங்கு ெகாண்டா ம் அதிேல அவர்கள் 
ேதால்விையத் த வினார்கள். பின்னர் ஐேராப்பிய 

னியனி ந்  பிாித்தானியா பிாிந்  ெசல்ல ேவண் மா, 
இல்ைலயா என்பதற்கான ேதா்தல் நடந்த . இப்ெபா  
பிாித்தானியா அதி ந்  பிாிந்  ெசன்றி க்கிற . 
பிாித்தானிய மக்கள் பிாிந் ெசல்வதற்காக வாக்களித்தார்கள். 
இந்த விடயத்திேல அந்த நாட் ன் பிரதம க்கு பதவி 
விலகிச்ெசல்ல ேநாிட்ட . இப்ெபா  தி ம்ப ம் 
பிாித்தானியாவில் இ க்கின்ற ஸ்ெகாட்லாந்  ேதசத்  மக்கள் 
தங்க ைடய தனித் வத்ைதப் ேப ம் வைகயில் தாங்கள் 
தனியாகப் பிாிந்  ெசல்ல வி ம் வதாகக் குறிப்பிட்  ஒ  
ேதா்த க்குத் தயாராகிறார்கள். அங்கி க்கின்ற பச்ைசக் 
கட்சி ம் ஆட்சி ெசய்கின்ற கட்சி ம் தாங்கள் பிாிந்  
ெசல்வதற்கான உாித்ைத ன்ைவத்தி க்கின்றன.  

அேதேபால 70 ஆண் களாக இந்த மண்ணிேல 
அடக்கு ைறகைள ம் த்தங்கைள ம் சந்தித்த தமிழர்கள், 
சிங்கள மக்கேளா  ேசா்ந்  வாழலாமா, இல்ைலயா 
என்பதற்கான ஒ  வாக்ெக ப்ைப நடத்த இந்த அரசாங்கம் 

த ேல ன்வர ேவண் ம். தமிழர்கள் இந்த மண்ணிேல 
தங்க ைடய இரத்தத்ைத ம் சைதகைள ம் இழந்தவர்கள்; 
ெகாத் க்ெகாத்தாகப் ப ெகாைல ெசய்யப்பட்டவர்கள்; இந்த 
மண்ணிேல அவர்கள் சாக க்கப்பட் க்கிறார்கள். எனேவ, 
அந்த வாக்ெக ப்ைப நீங்கள் நடத் ங்கள்! அவ்வா  
நடத்தினால்தான் இந்த நாட் க்கின்ற பல்ேவ  
பிரச்சிைனக க்குத் தீர் காண ம். இவ்வா   
ெசான்னால் தமிழர்கள் 'இனவாதிகள்'! 'ஈழத் க் காந்தி’ என்  
ெசால்லப்பட்ட தந்ைத ெசல்வநாயகம் அவர்கைளக்கூட ஒ  
காலத்திேல ேராகியாகப் பார்த்தார்கள்; அவைர 
ஏற் க்ெகாள்ள ம த்தார்கள். அவ ைடய காலத்திேல 
ெசய்யப்பட்ட பண்டா- ெசல்வா ஒப்பந்தம்,  டட்  - ெசல்வா 
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ஒப்பந்தம் என்பன கிழித்ெதறியப்பட்டன. அந்தக் காலத்தில் 
தீர்க்க யா ேபான பிரச்சிைனகள் பிரபாகரன் காலத்திேல 
வளர்ந்தன. தைலவர் பிரபாகரன் காலத்தில்கூட எத்தைனேயா 
விட் க்ெகா ப் க க்கு அவர்கள் தயாராயி ந்தார்கள். 
அப்ெபா ம் அதைன ஏற்  நடப்பதற்கு இந்த நாட் ன் 
அரசாங்கம் தயாராக இ க்கவில்ைல. மாறிமாறி ஆட்சிக்கு 
வந்த அரசாங்கங்கள் தயார் நிைலையக் ெகாண் க்க 
வில்ைல. அதைனப் 'பயங்கரவாதம்' என்றார்கள். இப்ெபா  
தமிழர்க ைடய உாிைம பற்றி வ த்திப் ேபசினால், 
'தீவிரவாதம்' என் ம் "நாட்ைடப் பிாிக்கப்ேபாகிறார்கள்" 
என் ம் "ஒற் ைமையக் குைலக்கிறார்கள்" என் ம் 
ெசால்கின்றார்கள். ஆனால், உண்ைமயில் இந்த நாட்ைட யார் 
பிாிக்கிறார்கள்? இந்த நாட்ைட யார் குட் ச்சுவராக் 
குகிறார்கள்? அண்ைமயில் க்கியமான ஓர் அைமச்சரான 
ெகளரவ தயாசிறி ஜயேசகர அவர்கள், இந்த உயர்ந்த 
சைபயிேல, "வடக்கி க்கின்ற தலைமச்சைர விரட் ய க்க 
ேவண் ம்" என்  குறிப்பிட் க்கிறார். இ  ஓர் அைமச்சர் 
ெசால்லக்கூ ய வார்த்ைதகளா?  சட்டத்தரணியான அவர்கூட 

தலைமச்சராக இ ந்தவர். தன் ைடய இனம் சார்ந்த 
க த் க்கைள ன்ைவக்கும் ஒ  தலைமச்சைரப் பார்த்  
அவர் இவ்வாறான க த் க்கைள ன்ைவப்ப  நியாயமா? 
ேநா்ைமைய வி ம் கின்ற, நல்லாட்சிைய வி ம் கின்ற நல்ல 
மனிதர்கள் ன்ைவக்கின்ற க த் களா இைவ?  

வடக்கு, கிழக்கு என்ப  தமிழர்க ைடய ர் க நிலம். 
அ  அவர்க ைடய வரலாற்  நிலம். அவர்கள் 
சாித்திர ர்வமாக, வரலாற் ாீதியாக வாழ்ந்த நிலம். வடக்கு, 
கிழக்கு இைணவைதக் கனவி ம் காணக்கூடாெதன்  
அைமச்சர்கள் குரல் ெகா க்கும்ேபா , நீங்கள் இந்த நாட் ல் 
சமாதானம் பற்றி என்ன ேபசப் ேபாகின்றீர்கள்?  இந்த 
நாட் ல் நல் ணக்கம் பற்றி என்ன ேபசப் ேபாகின்றீர்கள்?  

த ேல இந்த நாட் ேல இ க்கின்ற தைலவர்களாகிய 
நீங்கள் உங்க ைடய மனங்கைளத் தி த் ங்கள்! 
நீதியின்பால் அவற்ைறக் ெகாண் ெசல் ங்கள்! நீதிக்காக 
உங்க ைடய குரல்கைள ன்ைவ ங்கள்! பாதிக்கப்பட்ட 
வர்கள் தமிழர்கள். தங்க ைடய உண்ைமயான பாதிப் க் 
களி ந்  அவர்கள் வி தைல ெபற வி ம் கின்றார்கள். நீதி 
ேதைவயாக இ ப்ப  தமிழர்க க்கு. ஆகேவ, அ த்தவேன 
நீதி வழங்குவைதவிட, அைதப் பார்த் க்ெகாண் ந்த 
அல்ல  அவற்ைற விசாரைண ெசய்யக்கூ ய நீதிவான்கைள 
உ வாக்கி நீதிைய நிைலநாட் ங்கள்! என்  ேகட் , 
நிைற ெசய்கின்ேறன்.  
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ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමෝටර් වාහන පනත 

 යටෙත් නිෙයෝග ඉදිරිපත් කරන ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් 
සම්බන්ධ ෙයන් විෂය භාර ගරු අමාත්යතුමා අදහස් පකාශ කළා. 
එතුමාෙග් අදහස අනුව ෙම් නිෙයෝග පැනවීෙමන් බලාෙපොෙරොත්තු 
වන්ෙන්  නීතිගරුක රියදුරන් බිහි කර, ෙම් රෙට් වන රථ වාහන 
අනතුරු වළක්වා ගැනීමයි. 

දැන් ෙම් ගරු සභාෙව්  පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාත් ඉන්නවා. ෙම් නිෙයෝග පැනවීම පිළිබඳව 
අෙප් පසාදය පළ කරනවා. ෙම්වා විය යුතු ෙද්වල්. ෙමොකද, 
විෙශේෂෙයන්ම අද රථ වාහන අනතුරු සම්බන්ධෙයන් ඉතාම 
ෙඛ්දනීය තත්ත්වයක් තිෙබන්ෙන් කියලා අපි දන්න නිසා.  

රූපවාහිනිෙය් පවෘත්ති බැලුවාම අපට ෙපෙනනවා, රථ වාහන 
අනතුරු නිසා ජීවිත කීයක් අපට අහිමි වනවාද කියලා.  ඒ නිසා ෙම් 
ආණ්ඩුව දැන් තම වගකීමක් ඉටු කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  පසු ගිය වසර ෙදක 
ඇතුළත වාහන ආනයනය අඩු කිරීමට ෙහේතුවක් වුෙණ්, පධාන 
කාරණය බවට පත් කර ගත්ෙත්, ෙම් රෙට් තිෙබන වාහන 
සංඛ්යාව වැඩි  නිසාය කියලා ෙම් ආණ්ඩුව කිව්වා. තිෙබන වාහන 
පමාණය වැඩි නිසා වාහන ආනයනය අඩු කරන්න ඕනෑය කිව්වා. 
රෙට් තිෙබන වාහන සංඛ්යාව වැඩි නිසා වාහන ආනයනය අඩු 
කරන්න ෙමොකක්ද රජය ගත්ත කියා මාර්ගය? ඒ සඳහා රජය 
ගත්ත කියා මාර්ගය තමයි, ආනයනය කරන වාහනවල බදු වැඩි 
කිරීම. මම හරි ෙන්ද ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි? ඒ බදු වැඩි 
කෙළේත් එෙසේ ෙමෙසේ ගණනකින් ෙනොෙවයි.  දරා ගන්න පුළුවන් 
විධියට ෙනොෙවයි ඒ බදු වැඩි කෙළේ. බදු වැඩි කළාම වාහන 
ෙගන්වීෙම්දී  සීමාවක් පැනවුණා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, බදු වැඩි කෙළේ ෙකොෙහොමද? 

උදාහරණයක් හැටියට ගත්ෙතොත්, ලංකාවට ෙගන්වන 
Toyota Land Cruiser කියන ෙපටල් වාහනයකට ලංකාෙවන් බදු 
ගහනවා, රුපියල් ෙදෙකෝටි හැත්තෑහය ලක්ෂයක්. ඊ ළඟට,  
Toyota Camry Hybrid petrol car එකක් ෙගන්වන ෙකොට බදු 
ගහනවා, රුපියල් එක්ෙකෝටි විසිහතර ලක්ෂයක්. එෙහම තමයි බදු 
වැඩි වැඩි කෙළේ. ඒ අනුව රජය එක පැත්තකින් කියන්ෙන් වාහන 
තදබදය නිසා ආනයනය කරන වාහනවල බදු වැඩි කළා කියලායි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, සමහර වාහන සඳහා බදු 
වැඩි ෙවලා තිෙබන පමාණය මම කියන්නම්. සමහර වාහනවලට 
සියයට 85ක්ව තිබුණු බද්ද සියයට 97ක් දක්වා වැඩි ෙවනවා. 
සියයට 300ක්ව තිබුණු බද්ද සියයට 345ක් දක්වා වැඩි ෙවනවා. ඒ 
පතිශතයක් වශෙයන් ගත්තාම.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, රෙට් තිෙබන වාහන 
සංඛ්යාව වැඩියි, එම නිසා  බදු වැඩි කරලා වාහන ෙගන්වන එක 
අවම කරන්න ඕනෑය කියලා කියන ගමන්, පසු ගිය සතිෙය් 
එක්තරා කැබිනට් පතිකාවක් නිකුත් වනවා. ඒ කැබිනට් පතිකාෙව් 
ෙමොනවාද තිෙබන්ෙන්? ඒ කැබිනට් පතිකාෙව් තිෙබන්ෙන් 
එක්තරා සමාගමක් සම්බන්ධෙයන්. ඒ සමාගෙම් නම තමයි, 
Vehicles Lanka (Pvt) Limited. ඔබතුමා ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
දන්නවා. Vehicles Lanka (Pvt) Limited කියන සමාගමට වාහන 
ෙකොටස් ෙගන්වන්න අවසර ලබා ෙදන්න යනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි, වාහන ෙකොටස් කියලා කියන්ෙන්, ෙදකට 
කපපු වාහන; හතරට කපපු වාහන; අටට කපපු වාහන. වාහනෙය් 
කඳ ෙවනම, බඩ ෙවනම, ඔළුව ෙවනම ආදී වශෙයන් වාහනවල 
body parts ෙගන්වන්න ෙම් සමාගමට අවසර ෙදන්න යනවා. 

ෙම් සඳහා අෙප් ලංකා  රජෙයන් බදු ගහන්ෙන් සියයට 30යි. 
සාමාන්ය බදු  අය කිරීම සියයට 30යි.  එෙහම සියයට 30ක්  ගහන 
බද්ෙදනුත් සියයට 70ක බදු සහනයක් ෙමම සමාගමට ෙදනවා. 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, රටට ආදරය කරන ෙකෙනක් 
හැටියට ඔබතුමා ෙම් කාරණය ලියාගන්න.   

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා (පවාහන හා සිවිල් ගුවන් 
ෙසේවා නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க - ேபாக்குவரத்  மற் ம் 
சிவில் விமானச் ேசைவகள் பிரதி அைமச்சர்)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport and Civil Aviation) 
මම දැන් ඔබතුමාට බාධා කරන්ෙන් නැහැ. මෙග් කථාෙව් දී 

ඒකට උත්තර ෙදන්නම්.  

809 810 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
ඔව්, ඔබතුමා උත්තර ෙදන්න. ෙබොෙහොම ෙහොඳයි.   

සාමාන්යෙයන් සියයට 30ක බද්දක් ගහන්ෙන්. ඒෙකනුත් 
සියයට 70ක් බදු සහනය ෙලස ෙදනවා, Vehicles Lanka (Pvt) 
Ltd එෙක් අයිතිකරු හර්ෂ ද සිල්වාට. මට එම පුද්ගලයා ගැන 
පශ්නයක් නැහැ.  මට එය අදාළ නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, සියයට 103.5 සිට 333.5 
වනතුරු අනිවාර්යෙයන්ම බදු වැඩි කළා. බදු වැඩි කරලා ෙම් 
සමාගමට කියනවා, වසර තුනක් ඇතුළත body parts ෙගන්වලා, 
වාහන 2,250ක් එකලස් කරලා හදලා, ෙමෝටර් රථ පවාහන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර ඒවා ලියා පදිංචි කරන්න කියලා. 
ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමනි, ඉස්සරහා පැත්ත -මුහුණ පැත්ත- 
හැපුණු වාහන ජපානෙය් තිෙබනවා; පිටුපස හැපුණු වාහනත් 
ජපානෙය් තිෙබනවා. මුහුණ පැත්ත හැපුණු වාහනෙය් පිටුපස 
ෙහොඳට තිෙබනවා නම්, එම වාහනය මැදින් කපලා ඒ ෙහොඳ 
ෙකොටස ගන්නවා. පිටුපස හැපුණු වාහනෙය් එම ෙකොටස කපලා 
පැත්තකට දමලා එහි මුහුණ ෙකොටස ගන්නවා. එම ෙකොටස් ෙදක 
ෙගනැත් එම වාහනය එකලස් කරනවා.  එතෙකොට එම වාහනෙය් 
තිෙබන්ෙන් වාහන ෙදකකට අයිති ෙකොටස්, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි.  ජපන් රෙට් පමිතිෙයන් යුතුව නිෂ්පාදනය කරන 
වාහනෙය් බඳ මැද්ෙදන් කපලා චැසියත් එක්ක ලංකාවට ෙගනැත්, 
එම ෙකොටස් ෙදක එකට එකතු කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙකොටස් එකට එකතු 
කළාට පසුව ගණන් හදලා බලන්න.  අමතර ෙකොටස් ෙගන්වන්න 
සියයට 30යි. ඒෙකන් සියයට 70ක් බදු සහනය ලැෙබනවා. කෑලි 
ෙදක එකතු කරනවා.    

මම මුලින් කියපු Land Cruiser වාහනයක් නම් එකතු කළාට 
පස්ෙසේ ලංකාවට අය විය යුතු බදු මුදල රුපියල් ෙදෙකෝටි 
හැත්තෑහය ලක්ෂයයි.  බදු මුදල රුපියල් ෙදෙකෝටි හැත්තෑහය 
ලක්ෂයක් ෙවන ෙකොට  ජපානෙයන් ඔය කෑලි ෙදක ගන්න 
ලංකාෙව් මුදලින් උපරිම රුපියල් ලක්ෂ 15ක් ෙවයි.  ඒ හැපුණු 
වාහන. රුපියල් ලක්ෂ 15ට කෑලි ෙගනැල්ලා එකතු කළාට පස්ෙසේ 
ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්ත ෙම්න්තුව ඒකට "made in Sri 
Lanka"  කියලා හරි දමලා Cabinet Paper එෙකන් අනුමැතිය 
ලැබුණාම ෙම් වාහනය ලංකාෙව් ෙකනකුට විකුණනවා රුපියල් 
ලක්ෂ 350න් ඉහළ මිලකට. රුපියල් ලක්ෂ 350යි, 340යි, 320යි 
වෙග් මිලකට විකුණනවා. එක පැත්තකින් රෙට් ආදායම ගැන 
හිතන ෙකොට; අෙනක් පැත්ෙතන්  රෙට් රථ වාහන තදබදය ගැන 
හිතන ෙකොට, ෙම් වාෙග් නිෙයෝග ෙගනැල්ලා  එක පුද්ගලයකු 
සම්බන්ධෙයන්  විතරක් ෙම් විධියට කැබිනට් පතිකා ෙගන ඒමට 
තිෙබන වුවමනාව ෙමොකක්ද කියන පශ්නාර්ථය අප ඉදිරිෙය් 
තිෙබනවා; රට ඉදිරිෙය් තිෙබනවා.  

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා 
( மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க )  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Deputy Minister. 

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
ඒ කාලය ඔබතුමාෙග් ෙවලාෙවන් මට ඕනෑ. නැත්නම් 

ඔබතුමා උත්තර ෙදන්න.  

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
ෙම්කට නඩු තීන්දුවක් තිෙබනවා. ඒ නඩු තීන්දුව අනුව තමයි 

ෙම්ක කියාත්මක ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් ගැන  
විෙශේෂෙයන්ම ෙමෝටර් රථ ආනයනකරුවන්ෙග් විශාල පශ්නයක් 
තිෙබන බව මම දන්නවා. ඒක ඔබතුමාත් දන්නවා.  ඒ නිසා ෙම් 
ගැන භය ෙවන්න ඕනෑ නැහැ. මම හිතන විධියට  ඒ නඩු තීන්දුව 
මත තමයි ඒක කියාත්මක වන්ෙන්. ඊට පස්ෙසේ තවත් නඩු තීන්දු 
ෙදකක් තිෙබනවා. ඔක්ෙකොම ඒ මත කියාත්මක ෙවනවා.  

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා කිව්ව ෙද් හැන්සාඩ් වාර්තාවට 

ඇතුළත් ෙවනවා. ඒක ෙහොඳයි. ෙමොකද, සමහරවිට නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිවරයා දන්ෙන්ත් නැහැ; ඇමතිවරයා දන්ෙන්ත් නැහැ, 
Cabinet Paper එක එනවා. ෙම් අවුරුදු ෙදක ඇතුළත යහපාලන 
ආණ්ඩුෙවන් එෙහම ෙද්වල් සිද්ධ වුණා. [බාධා කිරීමක්]   ඔබතුමා 
සද්භාවෙයන් ෙම්ක කියන්ෙන්. මම ඒක පිළිගන්නවා. ඉතිරි ටිකයි 
මම ෙම්  කියන්න හදන්ෙන්. ඔබතුමා සද්භාවෙයන් කියන්ෙන්. 
හැබැයි, ඔබතුමාවත් ඇමතිතුමාවත් දන්ෙන් නැතිව ෙම් විධිෙය් 
Cabinet Paper එනවා.  

තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් මුදල් ඇමතිතුමා අපට ෙහොඳයි, 
ඔබතුමන්ලාට ෙහොඳ නැහැ. එතුමා ඉන්න එක විපක්ෂෙය් අපට 
ෙහොඳයි.  එතුමා ඉන්න තරමට අපට රෙට් මිනිස්සුන්ෙග් පූර්ණ 
ආශිර්වාදය ලැෙබනවා. නමුත් ඔබතුමන්ලාට ෙහොඳ නැහැ. ඒ නිසා 
තමයි මම කියන්ෙන් ඔබතුමා, ඔබතුමා ෙවනුෙවන් කථා කරන්න. 
මුදල් ඇමතිතුමා ෙවනුෙවන් කථා කෙළොත් ඔබතුමාට ගමට යන්න 
බැරි ෙවයි. ඒකයි ඇත්ත තත්ත්වය. ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, 
ෙම් වාෙග් වැඩ  යහපාලන ආණ්ඩුවට ගැලෙපනවාද කියන එකයි 
මම අහන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේ කියපු එක හරි. අධිකරණ තින්දුවට 
පයින් ගසා එක පුද්ගලයකුට  වාහන ජාවාරම සඳහා ඉඩ ලබා 
ෙදන්න කැබිනට් අනුමැතියක් ගන්නයි යන්න දන්ෙන්. ෙම් සිද්ධිය 
අද ඊෙය් සිද්ධියක් ෙනොෙවයි. තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවා, පසු ගිය 
දවසක - [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. කවුරු කළත් ෙම්වා 
වැරැදියි.  

අෙප් ආණ්ඩුව හරි වැරැදි කරලා තිබුණා නම්, පරදින්න ෙහේතුව 
ඒක ෙවන්න ඇති. මම ඒක පිළිගන්නවා. වැරැදි කරපු ආණ්ඩුවක් 
නම් තිබුෙණ්,  ඒ ආණ්ඩුව යවලා, යහපාලන ආණ්ඩුව ඇවිල්ලා 
ෙම් වාෙග් අමු අමුෙව් ෙහොරකම් කරන්ෙන් ෙමොකටද? ගරු 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ ෙහොඳ ෙකෙනක්. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම්වා ගැන ෙකළින් කථා කරන්න.  
තමුන්නාන්ෙසේ ඒවාට සම්බන්ධයි කියලා මම කියන්ෙන් නැහැ. 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමන්ලා  සම්බන්ධයි 
කියලා මම කියන්ෙන් නැහැ. ෙමතුමන්ලා ඒවා බලනවා. ඒකයි 
මම අහන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,   පසු ගිය දවසක 
පානදුෙර් දූෂණ මර්දන Unit එෙකන්  ෙම් කියන Vehicle Lanka 
(Pvt.) Ltd කියන සමාගෙම් මිනුවන්ෙගොඩ තිෙබන yard එකට 
ගිහිල්ලා වාහන 54ක් අත්අඩංගුවට ගත්තා. වාහන 54ක්. දැන් 
ෙමෙහේ Cabinet Paper එක හැෙදනවා. කැබිනට් පතිකාව ෙමෙහේ 
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හැෙදන ෙකොට අෙනක් පැත්ෙතන් වාහන ටික ෙගනැල්ලා ඉවරයි. 
එතෙකොට ෙම්වා ෙර්ගුෙවන් ආෙව් ෙකොෙහොමද? කැබිනට් පතිකාව 
තවම හැදිලා නැහැ, බාෙගට හැෙදනවා. ඒ අතර ඔහුට කියනවා, 
"අෙප් කැබිනට් පතිකාව අනුමත ෙවනවා, බය නැතිව වාහන 
ෙගන්වන්න" කියලා. 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි පහක කාලයක් 

තිෙබනවා.  
 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
අර අෙනක් ෙවලාවත් දැම්මාද? 

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ඔව්, දැම්මා.  

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි.   

එම කැබිනට් පතිකාව හැෙදන අතෙර් ෙම් විධියට  වාහන ටික 
ෙගන්වනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි.  ෙම් වාහන 
ටික  ෙගනාවාට පස්ෙසේ ෙමොකක්ද සිද්ධ වන්ෙන්?  ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුනි, ඔබතුමා හිතන්න ෙම් වාහනවල පමිතිය 
ෙකොෙහොම ෙවයිද කියලා. ෙම් වාහන පාෙර් යන ෙකොට ෙමොන 
වාෙග් තත්ත්වයක් උදා ෙවන්න පුළුවන්ද? ගරු නිමල් සිරිපාල ද 
සිල්වා ඇමතිතුමාත්, ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමාත් ෙනොෙයකුත් නිෙයෝග පනවා, ගැසට් නිෙව්දන දමලා, 
රෙට් මිනිසුන්ට නීති හදලා, ෙබෝඩ් ගහලා, කහ ඉර කපන්න එපා 
කියලා නීති හදලා දුන්නත්, මම කිව්ව විධියට කෑලි ෙදක ඒ 
පැත්තට ෙම් පැත්තට සවි කරලා යන වාහනවලින් ෙමොන වාෙග් 
තත්ත්වයක් ඇති ෙවයිද? එක පැත්තකින් අනතුරු බහුල 
තත්ත්වයක් උදා ෙවනවා.  

අෙනක් පැත්ෙතන් ෙම් රටට ලැෙබන්න තිෙබන බදු මුදල් 
රුපියල් බිලියන ගණනාවක් පාඩු ෙවනවා. ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි,  ෙම් කියන විධියට වාහන 2,250ක් එක්ලස් 
කිරීම සඳහා වාහන අමතර ෙකොටස් ලංකාවට ෙගන්වලා ෙමම 
ව්යාපාරය ආරම්භ ෙකරුෙවොත්, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුවට 
ලැෙබන්න තිෙබන   ශී ලංකාෙව් මුදලින් හරියටම රුපියල් බිලියන 
40ක් පාඩු ෙවනවා.  

අෙනක් කාරණය නම්, අද තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ගහන ගැසට් 
නිෙව්දනවල කියාත්මකභාවය ෙමොකක්ද? ඒ, එක පැත්තක්. 
අෙනක් පැත්ත තමයි, ෙම් රටට වාහන ආනයනය කරන 
සමාගම්වල ඉන්න ව්යාපාරිකයන් මුදල් ඇමතිතුමාත් සමඟ කථා 
කරන්ෙන් නැද්ද? ෙම් රටට වාහන ආනයනය කරන ශී ලාංකීය 
ව්යාපාරිකයන්ෙග් සමාගම් විශාල පමාණයක් තිෙබනවා. ඒ 
ව්යාපාරිකයන් සිංහල ෙවන්න පුළුවන්; මුස්ලිම් ෙවන්න පුළුවන්; 
දවිඩ ෙවන්න පුළුවන්.  ඒ කිසිම ව්යාපාරිකයකු ෙගන්වලා "අපි 
ෙමවැනි ෙදයක් කරන්න යනවා" කියලා ඒ අයව දැනුවත් කිරීමක් 
කළාද? නැහැ, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. එවැනි 
දැනුවත් කිරීමක් කෙළේ නැහැ.  

ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Deputy Minister. 
 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
ඔබතුමා කථා කරනවා ෙන්. එතෙකොට, ඔබතුමාෙග් පිළිතුර 

මම අහෙගන ඉන්නම්. දැන් මට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න. 
ඔබතුමා අහෙගන ඉන්න. 

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
ෙමෝටර් රථ ආනයනය කරන ව්යාපාරිකයන්  මුදල් 

අමාත්යාංශයත් සමඟ අද සාකච්ඡාවක් තිබුණා. එතුමන්ලා 
ඉල්ලීමක් කළා.  අපි ඒ පිළිබඳව සලකා බලා  ඉදිරිෙය් දී ඒ 
සම්බන්ධෙයන් කියා කරනවා. අද කැබිනට් මණ්ඩලය එය අනුමත 
කෙළේ නැහැ. 

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
ඔබතුමන්ලාෙග් අමාත්යාංශෙය්ද තිබුෙණ්?  

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
නැහැ, නැහැ. අගාමාත්ය කාර්යාලෙය් තිබුෙණ්.  

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
ඔබතුමන්ලා සමඟ ෙන් ඒ අය සාකච්ඡා කෙළේ? 

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
අද සාකච්ඡා කෙළේ. 

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
ඒක තමයි. ඔබතුමන්ලා එක්ක සාකච්ඡා කළා නම්, ඒ ගැන 

විශ්වාසයක් තබන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. නමුත්, සිදු වී 
තිෙබන්ෙන් එම විෂයට අදාළ මුදල් අමාත්යාංශෙය්- 

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
මුදල් අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින් සමඟ තමයි සාකච්ඡා කෙළේ.  

813 814 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
නිලධාරින් ෙනොෙවයි තීන්දු ගන්ෙන්. එම වාහන 2,250ට 

ගණන් හදලා බලන්න ෙකෝ. ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා 
දන්ෙන් නැහැ. ෙම් ගණන් හදලා බලන්න. [බාධා කිරීම්] ඔව්, ඔව්. 
වාහන 2,250ක්.  මුදල් අමාත්යාංශෙයන් ලියුම් යවනවා, අල්ලා 
ගත් වාහන ටික  නිදහස් කරන්න කියලා.  ඒකයි ඇත්ත තත්ත්වය.  
නමුත්, පශ්නය ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම්කයි.   ෙම් වාහන 2,250 
එකලස් කිරීම සඳහා එක පුද්ගලෙයකුට ලබා දීම යහ පාලන 
ආණ්ඩුෙව් පතිපත්තිවලට එකඟද? එදා, අපි  ඔය පැත්ෙත් වාඩි 
ෙවලා ඉන්නෙකොට, ෙම් පැත්ෙත් ඉඳෙගන තමුන්නාන්ෙසේලා  
ඇහුෙව් ෙමොකක්ද?  "ෙකෝ, ෙම්වාට ෙටන්ඩර් පටිපාටියක් 
තිෙබනවාද? විවෘතව ෙම්වා එළියට ෙදනවාද?" කියලායි.  ෙකෝ,  
ඒවා දැන් තිෙබනවාද?  ඒවා නැහැ. ඒවා කියාත්මක ෙවලා නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් වාහන 2,250 
එකලස ්කිරීම එක් පුද්ගලෙයකුට විතරක් ලබා දීෙමන්, ලංකාෙව් 
මීට කලින් ෙනොවූ විධිෙය්  වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක ෙවනවා. 
ෙමය කියාත්මක කිරීෙමන්  ඇති වන තත්ත්වය ෙමොකක්ද? ඒ, එක 
පැත්තකින්. ෙම් වාහන ෙකොටස් ෙගන්වීම සම්බන්ධෙයන් 
ෙනොෙයකුත්  කතන්දර කියයි.  "ෙම් වාහන 2,250 එකලස් කිරීම 
සඳහා ෙලොකු කර්මාන්තශාලාවක් හැෙදනවා;   කර්මාන්තශාලාෙව් 
රැකියා ෙමච්චරක් බිහි ෙවනවා;  ෙහොඳ රැකියා ෙවෙළඳ ෙපොළක් 
බිහි ෙවනවා;  මිනිස්සු දියුණු ෙවනවා; ඊට පසුව වාහන අඩුවට 
ගන්න පුළුවන් ෙවනවා" කියලා කියයි. අපි වාහන අඩුවට ගන්නවා 
කියලා ගන්න ෙවන්ෙන් ෙදකට කපපු කෑලිද? ඒ රටවල හතරට 
කපපුවා ලංකාවට ෙගනැල්ලා එකතු කරලා ගන්න ද ඕනෑ?  ඊට 
පසුව උප්පැන්ෙන් බලනෙකොට, ඒ උප්පැන්ෙන් අම්මා 
එක්ෙකෙනක් තාත්තා ෙවන එක්ෙකෙනක්. ඒවා ලංකාවට 
ෙගනාවාට පසුව එක තාත්තයි, එක අම්මයි කියලා ආපසු 
උප්පැන්නයක් ෙදන්න කියන එකද කියන්ෙන්? ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම්ක මහා ජවාරමක්. ෙම් ජාවාරම ඉදිරියට 
කියාත්මක කෙළොත් ඇති වන්ෙන් ෙම් රෙට් විනාශයයි. රෙට් 
ආර්ථිකය කඩා වැටීමට ෙහේතු ෙම්වායි. ෙම් රෙට් ආර්ථිකය කඩා 
වැටීමට පධාන සාධකය වුෙණ් මහ බැංකුෙව් බැඳුම්කර  වංචාවයි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලැබුණු කාලය අවසානයි.  

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට තව විනාඩියක්  ලබා 

ෙදන්න. ඔබතුමා මෙග් මිතයා. ඔබතුමා මට ෙබොෙහොම හිතවත්. 
මට හරිම ආදෙරයි. ඒ නිසා මට තව විනාඩියක් ෙදන්න.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, බැඳුම්කර ෙහොරකම 
නිසා රුපියල් 50ට, රුපියල් 55ට තිබුණු සහල් කිෙලෝග්රෑම් එක 
රුපියල් 135ට මිල ඉහළ ගියා. ෙපොල් ෙගඩිය රුපියල් 30 ඉඳලා, 
රුපියල් 75ක් දක්වා මිල ඉහළ ගියා. අද අපිට ෙම් ෙගවන්න සිදු 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්, බැඳුම්කර වංචාෙවන් සිදු වූ රුපියල් බිලියන 
ගණනක පාඩුවයි. බැඳුම්කර වංචාෙවන් නැති වුණු රුපියල් 
බිලියන ගණනක පාඩුව හා සමාන විශාල පාඩුවක් තමයි ෙම් සිදු 
ෙවන්ෙන්.   මුදල් අමාත්යාංශෙය් මහා ගෙහේ ඉඳලා ඉතිරි ගස් ටික 
දක්වා ෙම් ෙහොරකමට ලැහැස්ති ෙවලා ඉන්නවා. ෙම් ගනු-ෙදනු 
කථා වුෙණ් ෙකොෙහේද? ෙම්වා ෙකොෙහේ ඉඳන් කථා කරගත් ඒවාද? 
ෙම් වන විට ෙමම ගනු-ෙදනුෙව් ෙකොටසක් කරලා අවසානයි.  

ගනු-ෙදනු හරහා ෙම් කරන්න යන්ෙන් ෙමොකක්ද? අනිසි 
වාහන ලංකාවට ඇවිල්ලා, එක පැත්තකින් ලංකාව විනාශ කරන 
තත්ත්වයට පරිවර්තනය ෙවනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි. ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමනි, අපි ෙම් 
කාරණය තමුන්නාන්ෙසේෙග් අවධානයට ෙයොමු කරවනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේ ෙම් අනුකමිටුෙව්ත් ඉන්නවා. ෙම් කැබිනට් 
පතිකාව කියාත්මක වුෙණොත්, රෙට් ආර්ථිකය එක පැත්තකින් 
කැෙඩනවා. අෙනක් පැත්ෙතන් අනතුරු බහුල ෙවනවා. අෙනක් 
පැත්ෙතන් රට විනාශ ෙවලා ෙහොර මගඩි ඇතිෙවන තත්ත්වයකට 
පත් ෙවනවා. 

 බුද්ධිමත් ඇමතිවරු කීප ෙදෙනක් ෙමතැන ඉන්නවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ගමට යන්න ඕනෑ යහ පාලන ආණ්ඩුෙව් ඉන්න 
මිනිස්සු හැටියට ෙම්වාට විරුද්ධව නැඟී සිටින්න. ෙම්වාට කථා 
කරන්න තමුන්නාන්ෙසේලාට අවශ්ය කරන සියලු ලිපි ෙල්ඛන ටික 
අපි ෙදන්න ලෑස්තියි කියන එක මතක් කරමින්, මට කාලය 
ලබාදීම ගැන ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමාටත් 
ෙබොෙහොමත්ම ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  The next speaker is the Hon. Niroshan 

Perera.  You have ten minutes.   

Before he starts, will an Hon. Member propose the 
Hon. Lucky Jayawardana to the Chair?  

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர) 
(The Hon.Wasantha Aluwihare )  
I propose that the Hon. Lucky Jayawardana do now 

take the Chair. 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
 

 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් 

ඉවත් වුෙයන්, ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 
 அதன் பிறகு, மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

 

     Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  
left the Chair, and  THE HON. LUCKY JAYAWARDANA  took the 
Chair. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමා කථා කරන්න. 
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ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා (ජාතික පතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටයුතු රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா - ேதசிய ெகாள்ைககள் 
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමෝටර් වාහන පනත යටෙත් 

නිෙයෝග පිළිබඳ විවාදයට එක්වීමට හැකිවීම ගැන සියලු ෙදනාටම 
මා ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙමෝටර් වාහන පනත 
යටෙත් නිෙයෝග ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුව තුළින් 
කියාත්මක කරමින් ඉතාම කාර්යක්ෂම, ආරක්ෂාකාරී පවාහන 
පද්ධතියක් අෙප් රෙට් ඇති කිරීම සඳහා අපි සියලු ෙදනාම 
කැපෙවන්න ඕනෑ කියන අදහස ඉදිරිපත් කරමින් මෙග් කථාව 
ආරම්භ කරනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම 2016 වර්ෂෙය්දී හදිසි අනතුරුවලින් අෙප් රෙට් 
ඉතාම වටිනා ජීවිත 2,801ක් නැති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන්, 
2016 වර්ෂෙය්දී දිනකට ජීවිත 7කට වඩා ෙමෝටර් රථ 
අනතුරුවලින් නැති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, ෙපොලීසියට 
දන්වන අනතුරු පමණක් දවසකට 105කට වඩා වැඩියි. මම දන්න 
විධියට ෙපොලීසියට දන්වන්ෙන් නැතිව රක්ෂණ සමාගම්වලින් 
පියවන අනතුරු 1,370කට වඩා ෙම් රෙට් සිද්ධ ෙවනවා. මම 
හිතන්ෙන් ෙම්ක පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අවධානය ෙයොමු කළ යුතු 
පශ්නයක් කියලායි.  

අපට නිදහස ලැබිලා දැන් අවුරුදු 69ක් ෙවනවා. අපි මැදි 
ආදායම් ලබන රටක් හැටියට ෙමච්චර කාලයක් තිස්ෙසේ තවම අෙප් 
රෙට් මාර්ග පිළිබඳ පශ්නය විසඳන්න අපට බැරි ෙවලා තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම  අපට ෙම්ක බලපාන්ෙන් ආර්ථික වශෙයන් පමණක් 
ෙනොෙවයි. ආර්ථික වශෙයන් අපි අෙනක් රටවල් එක්ක තරග 
කරනවා. අපට ඉතාම කාර්යක්ෂම සහ ආරක්ෂාකාරී මාර්ග 
පද්ධතියක් නැත්නම්, අෙප් ආර්ථිකයට ඒක විශාල වශෙයන් 
බලපානවා කියලා, ෙම් සභාෙව් සියලුම මන්තීවරුන් පිළිගන්නවා. 
ඒ වාෙග්ම තමයි, රිය අනතුරු නිසා සමාජෙය් ඇති ෙවලා තිෙබන 
පශ්නය. රිය අනතුරුවලින් වර්ෂයකට අෙප් රෙට් මරණ 2,801ක් 
සිද්ධ ෙවනවා. ඒ කියන්ෙන්, රිය අනතුරුවලින් දවසකට මරණ 
7ක් ෙම් රෙට් සිද්ධ ෙවනවා. ෙමය ගරු සභාෙව් අවධානය ෙයොමු 
කළ යුතු පශ්නයක්. අපි ෙම් සම්බන්ධෙයන් සීමාවන් පනවලා, නීති 
- රීති ෙගනැල්ලා ඒවා කියාත්මක කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා 
කමෙව්දයක් සකස් කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, අපටත් වඩා ෙනොදියුණු 
රටවල්වල කාර්යක්ෂම, ආරක්ෂක මාර්ග පද්ධති තිෙබනවා. ඒ 
රටවල්වල විනීත රියදුරන් ඉන්නවා. ඒ තුළින් අපි සංවර්ධනය 
ෙවලා සමාජයක් වශෙයන් ඉස්සරහට යන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා 
අපි ෙහොඳින් හිතලා බලන්න ඕනෑ. රිය අනතුරු නිසා මරණ 
පමණක් ෙනොෙවයි, ආබාධිත වීම නිසා, තුවාල වී රැකීරක්ෂා විනාශ 
ෙවලා රැකීරක්ෂා කරගන්න බැරිවීම නිසා ෙම් තුළින් ජීවන 
වියදමට ඇතිවන්ෙන් විශාල හානියක්. ඒ සම්බන්ධෙයන් අපි සියලු 
ෙදනාම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙහොඳින් සිතා බලා ඒවාට පිළියම් ෙයදීම 
සඳහා අෙප් රෙට් කතිකාවක් ඇති කරගත යුතුයි කියන අදහස මම 
ඉදිරිපත් කරනවා.  

ෙම් පශ්නය අපට විෙද්ශ කුමන්තණයක් කියලා කියන්න 
බැහැ. නැත්නම්, නිදහස් අධ්යාපනයක් නැති හින්දා අෙප් රෙට් ෙම් 
තත්ත්වය ඇති වුණාය කියලා කියන්න බැහැ.  

"අෙප් රෙට් ජනතාවට අකුරු කියන්න බැහැ, අෙප් ජනතාව 
ආගම-දහම අදහන්ෙන් නැහැ, අවුරුදු 2,500ක ඉතිහාසයක් අපට 
නැහැ." ආදි වශෙයන් කියලා අපට ෙම් පශ්නෙයන් පැනලා යන්න 

බැහැ. ෙම් පශ්නය ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම් රට ඇතුළතමයි. 
ෙම් පශ්නය ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම් රෙට් ජීවත් ෙවන ජනතාව 
සහ ඒ සම්බන්ධ ආයතන හරි හැටියට තමන්ෙග් වග කීම ඉටු 
ෙනොකළ හින්දායි කියලා මම විෙශේෂෙයන් කියන්න කැමැතියි.  

ඕනෑම රටක ෙපොදු මාර්ග පද්ධතිෙය් යම් කිසි වාහනයක් 
එළවනවා නම් රියදුරු බලපතයක් ගන්න ඕනෑ. ෙවනත් රටවල් 
රියදුරු බලපතය ෙදන්න ඉස්ෙසල්ලා ඒ රියදුරාව ෙහොඳට පරීක්ෂා 
කර බලනවා. ඒ රියදුරා විනීතව ඒ තිෙබන නීති-රීතිවලට 
අනුකූලව ඒ මාර්ග පද්ධතිෙය් ධාවනය කරනවාද කියලා බලනවා. 
අහිංසක ජනතාවෙග් ජීවිත බිල්ලට ගන්ෙන් නැතුව, ජනතාව 
ආබාධිත තත්ත්වයට පත් කරන්ෙන් නැතුව, රෙට් ආර්ථිකයට 
පහරක් ගහන්ෙන් නැතුව, වාහන තදබදය වැඩි කරන්ෙන් නැතුව 
ෙම් මාර්ගවල යන්න පුළුවන්ද කියලා බලා තමයි ඒ රියදුරු 
බලපතය ෙදන්ෙන්. ඒක ඉතා විශාල වග කීමක්.  

වැරැදි විධියට රියදුරු බලපත ෙදන නිසා තමයි අද අෙප් රෙට් 
විනයක් නැති රියදුරන් අතින් විශාල වශෙයන් රිය අනතුරු 
සංඛ්යාවක් ඇති ෙවන්ෙන්. පසු ගිය කාලෙය් ෙම් රියදුරු බලපත 
ෙදන ස්ථානවල දූෂණ හා වංචා විශාල වශෙයන් සිදු වුණා. ඒ 
වාෙග්ම රියදුරු පාසල්වල ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳව අපට 
සිතන්න ෙවනවා. පංගුවක් රියදුරු පාසල් තමන් පුහුණු කරන 
රියදුරන්ව සමත් කරලා රියදුරු බලපතයක් ලබා ගැනීම සඳහා 
විවිධ උපකම ෙයොදනවා. ඔවුන් එෙලස තමන්ෙග් වග කීම පැහැර 
හැරලා, පුහුණු ෙවන්න එන අයෙගන් මුදල් අරෙගන ඒ විධියට 
කටයුතු කර ඔවුන් රියදුරන් ෙලස මහා මාර්ගවලට දාලා තිෙබන 
එෙක් පතිවිපාක අද අපි සියලු ෙදනාටම දකින්න තිෙබනවා.  

අපි තව පැත්තකින් බලන්න ඕනෑ, ෙපොලීසිය ගැන. ශී ලංකා 
ෙපොලීසියට තමයි ෙම් රෙට් තිෙබන නීති-රීති කියාත්මක කිරීම 
සඳහා බලය ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්. ෙපොලීසියට තමයි ෙම් වග කීම 
ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්. ඒ රියදුරන් නීති-රීති උල්ලංඝනය කරනවා 
නම් ඒ ෙගොල්ලන්ට විරුද්ධව දඩ ගහලා, ඒ ෙගොල්ලන් යම් කිසි 
නීතියකට යටත් කරලා ඒ මාර්ග හරි හැටි ආරක්ෂාකාරීව තියා 
ගන්න ෙපොලීසියට වග කීමක් දීලා තිෙබනවා. අද ෙවන ෙකොට 
ස්වාධීන ෙපොලිස් ෙකොමිසමක් යටෙත් ෙපොලීසිය කියාත්මක 
ෙවනවා. ඉතින් කාටවත් කියන්න බැහැ, "ෙපොලිස් ෙසේවයට ඇඟිලි 
ගැහුවා. ඒක හරියට කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ." කියලා.  

අපි ෙපොලිස්පතිතුමාෙගන් අහනවා, "අද ෙම් රෙට් රිය අනතුරු 
සංඛ්යාව අඩු ෙවලා තිෙබනවාද, අද ෙම් රෙට් මාර්ග තදබදය අඩු 
ෙවලා තිෙබනවාද?" කියලා. ෙපොලිස් නිලධාරින් පාෙර් ඉන්නවා 
අපි දැකලා තිෙබනවා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු පාෙර්ත් ඉන්නවා. 
රියදුරන් නීතිය කඩනවා. නමුත්, ඔවුන්ට විරුද්ධව කිසිම 
කියාමාර්ගයක් ගන්ෙන් නැහැ. නිකම් අහක බලාෙගන ඉන්නවා. 
රියදුරන් ඕනෑ තරම් නීතිය උල්ලංඝනය කරනවා. නීතිය 
කියාත්මක කිරීෙම් වග කීම පැහැර හැරීම තුළින් අෙප් ආර්ථිකයට, 
අෙප් සමාජයට විශාල පහරක් වැදිලා තිෙබනවා. අවුරුදු 
ගණනාවක්ම ෙම් ගැන කථා කළත් අද ෙවන ෙකොටත් ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙම් පිළිබඳව පියවරක් ගන්නට බැරි ෙවලා 
තිබීම ගැන අපි කනගාටු ෙවනවා. 

 විෙශේෂෙයන්ම ෙම්ක ජාතික පශ්නයක් හැටියට සලකන්න 
ඕනෑ. අධිෙව්ගීව යන වාහන විතරක් ෙනොෙවයි, අෙප් රෙට් 
ජනතාවෙග් ආරක්ෂාවට තිෙබන නීති-රීති උල්ලංඝනය කරන 
රියදුරන්ව අල්ලාෙගන ඒ අයට දඩ ගැසීම සහ ඒ ෙගොල්ලන් 
නීතියට යටත් කිරීම ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වග කීමක් බව 
විෙශේෂෙයන්ම අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරලා ෙදනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් කාලය අවසානයි. 
 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
මට මිනිත්තුවක කාලයක් ෙදන්න.  

අෙප් රෙට් යම් කිසි පශ්නයක් තිෙබනවා නම්, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව තමයි ඒකට වග කියන්න ඕනෑ. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
වග කීම තමයි පශ්නය ෙහොඳින් හඳුනා ෙගන ඒක නැති කිරීමට 
ෙහෝ අවම කිරීමට අවශ්ය නීති-රීති ෙගෙනන එක. පසු ගිය 
කාලෙය් දඩ මුදල් වැඩි කරන්න කියලා අපි කථා කළා. නමුත්, අද 
ෙවන කල් ඒ ගැන කිසිම කියා මාර්ගයක් අරෙගන නැහැ.  

අපි  ජනතාවට යම් කිසි ආරක්ෂාවක් දීම සඳහා ඒ නීති - රීති 
කඩන රියැදුරන්හට යම් කිසි සාධාරණ දඩයක් ගහලා  ෙම් නීතියට 
යටත් කර  ආරක්ෂා සහිතව අෙප් මාර්ග පද්ධතිය නැවත සකස්  
කර   අපි ඉදිරියට යන්නට ඕනෑය  කියමින් මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා.  

  
[பி.ப. 4.38] 
 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, உலக 

சுகாதார ஸ்தாபனம் கடந்த வ டம் ெவளியிட் ந்த ஓர் 
அறிக்ைகயில் உலகில் 12.5 இலட்சம் ேபர் ஒவ்ெவா  
வ ட ம் தி விபத் களில் ப யாவதாக ம் இதன்ப  
பார்க்கும்ேபா  நாெளான் க்கு 3,472 ேபர் ப யாவதாக ம் 
இவர்களில் அதிகமாேனார் 19 வய க்கும் 29 வய க்கும் 
இைடப்பட்ேடார் என் ம் மரணங்கள் நிகழ்வதற்குாிய 
காரணங்களில் தி விபத் கள் 9வ  இடத்ைத வகிப்பதாக ம் 
2030ஆம் ஆண்டளவில் இ  7வ  இடத்ைதப் பி த் வி ம் 
என் ம் குறிப்பிட் க்கிற . ேம ம், குைறந்த மற் ம் 
ந த்தர வ மானத்ைதக்ெகாண்ட நா களில் தி விபத்  
மரணங்கள் 90 தம் நிகழ்வதாக ம் ேபாக்குவரத்திற்குாிய 
அவசியமான உட்கட் மானங்கள் அபிவி த்திக் ெகாள்ைக 
மாற்றங்கள் மற் ம் ேவகக்கட் ப்பாட்  ைறைமகள் என்பன 
சிறப்பாக இல்லாைமேய இதற்குக் காரணெமன் ம் அதில் 
ெதாிவிக்கப்பட்ட . 

எம  நாட் ல் ஏற்பட்  வ கின்ற தி விபத் க்கைளப் 
பாரக்கின்றேபா  தற்ேபா  அ  ஒ  ேதசியப் பிரச்சிைனயாக 
உ ெவ த்தி ப்பைதேய அவதானிக்கக்கூ யதாக 
இ க்கின்ற . இதன்ப  வ டெமான் க்கு சுமார் 60,000 தி 
விபத் கள் எம  நாட் ல் ஏற்ப வதாக ம் இவற்றில் 3,000 
க்கும் அதிகமான மக்கள் மரணமைடவதாக ம் ெபா வான 

ள்ளிவிபரங்கள் ெதாிவிக்கின்றன. இந்த வைகயில் கடந்த 10 
வ டங்களில் தி விபத் கள் காரணமாக எம  நாட் ல் 
25,000க்கும் அதிகமான மக்கள் மரணமைடந் ள்ளனர் என் ம் 
50,000க்கும் அதிகமாேனார் ப காயங்க க்கு 
உட்பட் ள்ளனர் என் ம் ெதாியவ கிற . இவ்வாறான 
விபத் கள் காரணமாக எம  ச கத் க்குப் பய ள்ள பலைர 
நாம் இழக்கின்ற அேதேநரம் இப்ப யான மரணங்களால் 
பாதிக்கப்ப கின்ற கு ம்பங்களின் நிைலைமக ம் 
பாாியெதா  பிரச்சிைனயாகேவ உ ெவ க்கின்ற . எனேவ, 
ேதசியப் பிரச்சிைனயாக உ ெவ த்தி க்கும் 

இப்பிரச்சிைனையக் குைறத் க்ெகாள் ம் வைகயில் உாிய 
ெசயற்பா கைள உடன யாக ம் உ தியாக ம் 

ன்ென க்க ேவண் ய  அத்தியாவசியமாகும் என்பைத 
நான் இங்கு வ த்திக் கூறவி ம் கின்ேறன். 

தி விபத் கைளத் த ப்ப  ெதாடர்பில் உ தியான 
நைட ைறகைளச் ெசயற்ப த் வதில் ேபாக்குவரத் ப் 
ெபா ஸாாின் ெபா ப் கள் பாாியைவயாகும். இந்த 
வைகயில் பார்க்கின்றேபா  குற்றங்கைள இைழக்கும் 
வைரயில் மைறந் நின்  பார்த் க்ெகாண் ந் விட் ப் 
பின்னர் அவர்கைளப் பி த் த் தண்டைனக க்கு 
உட்ப த் வைதவிட, குற்றங்கள் நிக ம் ன்பதாக 
அவற்ைறத் த க்கத்தக்க வழிவைககைள ஆராய்ந்  அவற்ைற 

ன்ென ப்பேத சிறந்த ெசயற்பாடாக இ க்கும் என்பைத 
இங்கு அவதானத் க்குக் ெகாண் வர வி ம் கின்ேறன். 
அதாவ  ெபா சார் மைறந்தி க்கின்ற நிைலயில் சாரதிகள் 
அசட்ைடப்ேபாக்கிற்கு உட்ப வதனால் விபத் க்கள் 
ஏற்படக்கூ ய அபாய ம் உண் . எனேவ, ெபா சார் 
ேநர யான பார்ைவயில் வாகன சாரதிக க்குத் 
ெதாியக்கூ யவைகயில் திகளில் பணியாற் கின்றேபா  
அவர்கள் விழிப்பைடயக்கூ ய சாத்தியங்கேள ஏராளமாகும். 
அ ேபால், திகளில் ேவகத்ைதக் கட் ப்ப த் வதற்கும் 
பல்ேவ  நடவ க்ைககள் ன்ென க்கப்படேவண்  

ள்ளன. 

எம  நாட்ைடப் ெபா த்தவைரயில் ெப ம்பா ம் 
அதிகாைல ேவைளகளில் வாகன விபத் கள் இடம்ெப வ  
அதிகாித் க் காணப்ப ம் ஒ  நிைலைம காணப்ப கின்ற . 
இதைனத் த ப்பதற்கு ஏ வாக ேபாக்குவரத் ப் 
ெபா ஸாாின் ேசைவையக் குறிப்பாகப் பிரதான திகளில் 
இர  12.00 மணி தல் அதிகாைல 6.00 மணிவைர பரவலாக 
விஸ்தாிப்பதற்கும் ேவகத் தைடகைள ம் கண்காணிப்  
உபகரணங்கைள ம் அவ் திகளில் ேம ம் வ ள்ளதாக 
அைமப்பதற்கும் உாிய நடவ க்ைககள் எ க்கப்பட 
ேவண் ெமனக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 

அேதேநரம், தகுதியற்ற சாரதிகைள இனங்காண்பதற்கான 
ேசாதைன நடவ க்ைககைளப் பரவலாக ன்ென த்தல், 
விபத் க்களி ந்  தவிர்த் க்ெகாள் ம் வைகயிலான 
விழிப் ணர்ைவ மக்கள் மத்தியில் ஏற்ப த்தல், 
தகுதியானவர்க க்கு மாத்திரம் சாரதி அ மதிப்பத்திரங்கைள 
வழங்குதல், கு ேபாைதயில் வாகனங்கைளச் ெச த்  
ேவாைரப் பி ப்பதற்கு விேசட ேவைலத்திட்டெமான்ைற 
வ ள்ளதாக ன்ென த்தல், தி ஒ ங்குவிதிகைள 
மீ கின்ற சாரதிகள் மற் ம் பாதசாாிக க்கு எதிராகச் சட்ட 
நடவ க்ைககைள நைட ைறப்ப த் தல், கட்டாக்கா  
விலங்குகள் மற் ம் வளர்ப்பின விலங்குகள் பாைதகளில் 
ஊ தைலத் த ப்ப  ெதாடர்பில் உள் ராட்சி 
மன்றங்களின் ஊடாக நடவ க்ைக எ த்தல் ேபான்ற 
விடயங்கள் இங்கு க்கியத் வம் ெப கின்றன. 

தி விபத் கள் காரணமாகப் ப யாகின்றவர்களின் 
ெதாைகக்குச் சமாந்தரமான ெதாைகயினர் அங்க னமாக்கப் 
ப கின்றனர். இவ்வா  அங்க னமாேனார் ெதாடர்பில் 
இ வைரயில் ஒ ங்கான கணக்ெக ப் கள் எம  நாட் ல் 
ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல என்ேற க கின்ேறன். அந்த 
வைகயில் எம  நாட்ைடப் ெபா த்தவைரயில் மனித 
உைழப் த் ெதாடர்பில் வ டாந்தம் ஏற்ப கின்ற நட்டமான  
சுமார் 200 மில் ய க்கு அதிகமானதாகும் என் ம் 
ெதாியவ கின்ற . 

819 820 
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தி விபத் கைளக் கூ யவைரயில் குைறப்பதற்குச் 
சர்வேதச ாீதியில் இனங்காணப்பட் ள்ள ஒ  விடயத்ைத ம் 
இங்கு குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். அதாவ  ‘உைழப்பியைல’ 
அவர்கள் பயன்ப த் வதால் இந்த தி விபத் கள் 
கூ மானவைர தவிர்க்கப்பட் ள்ளதாகேவ அறிய கின்ற . 
மக்கள  உட ன் உயரம், ப மன், ைக கால்களின் நீளம், 
கண்களின் காட்சிகாண் பலம்,  சுைம, பார ேவைலகள் 
ெசய்யக்கூ ய தகுதி ேபான்றைவ ெதாடர்பில் ேதசிய 
மட்டத்தில் ஆய் கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்  நாட்  மக்களின் 
உடல் - உள திறன் இந்தள தான் என்ெறா  தீர்மானத் க்கு 
வ தேல ‘உைழப்பியல்’ எனப்ப கின்ற . இதன ப்பைடயில் 
அந்த மக்களால் பயன்ப த்தக்கூ யவா  தயாாிப் கள் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப வேதா , அைவ அந்த மக்களால் 
பயன்ப த்தப்பட் ம் வ கின்றன. அந்த வைகயில் ஜப்பான் 
நாட் ல் தயாாிக்கப்ப கின்ற மினி வாகனங்கைள 
ஜப்பானியர்கள் இலகுவாகப் பயன்ப த்தக்கூ யதாக 
உள்ள . எனேவ, ேமற்ப  உைழப்பியல் ெதாடர்பில் நாம் 
ெதளி கைளப் ெபற்றி ந்தால் எம  நாட்  மக்களின் 
பாவைனக்கு ஏற்ப வாகனங்கைளத் தயாாிக்கச்ெசய்  
அவற்ைறப் ெபற் க்ெகாண்  பயன்பாட் க்கு விடக்கூ ய 
ஒ  நிைலைய ஏற்ப த்த ம். அந்த வைகயில், எம  
நாட்  மக்களிைடேய வாகனப் பயன்பா கள் ெதாடர்பி ம் 
விழிப் ணர்ைவ ஏற்ப த் வைத ஒ  ேதசிய 
ேவைலத்திட்டமாகச் ெசய்ய  ேவண் ய அவசியம் 
இ க்கின்ற .  

சுமார் 60 வ டங்க க்கு ன்பதாக, பிாித்தானிய நாட் ல் 
" 'ெஹன்டன்' வாகனக் கட் ப்பாட்  ைறைம" என்ற ஒ  
திட்டம் ெகாண் வரப்பட்  இன் ம் அ  நைட ைறயில் 
இ ப்பதாக ம் மனித திறன்கைள வி த்தி ெசய்வேத இதன் 
இலக்கு என் ம் இதன ப்பைடயில் அந்த நாட்  மக்க க்குப் 
பாடசாைல ெசல் ம் வயதி ந்ேத பாைதகைளப் 
பயன்ப த் வ  ெதாடர்பிலான அறி , ாிந் ணர்  
ேபான்றைவ  வழங்கப்ப கின்றன என் ம் ெதாியவ கின்ற . 
இந்த ைறைம தி விபத் க்கைளக் குைறப்பதற்கு 
வ ள்ளெதா  திட்டமாக இ ப்பதால், இ  குறித்  உாிய 
அவதானத்ைதச் ெச த்தி அதைன எம  நாட் ம் 
நைட ைறப்ப த் வதற்கு நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம் என 
இச்சந்தர்ப்பத்திேல ேகட் க் ெகாள்கின்ேறன். நன்றி.  

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க) 
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නට 

අවසර ඉල්ලනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා. 

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
ගරු මන්තීතුමනි, අනතුරක් වුණාම ඒ පුද්ගලයාට වන්දි ලබා 

දීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් අපි කියාත්මක කරනවා. මාර්ග අනතුරු 
පිළිබඳ ජාතික සභාෙවන් ඒක දැනටත් කියාත්මක ෙවනවා.  ඒ 
වාෙග්ම පාසල් දරුවන් දැනුවත් කිරීමත් මාර්ග අනතුරු පිළිබඳ 
ජාතික සභාව මඟින් අපි සිද්ධ කරනවා.  

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ඒ විතරක් මදි. දැන්  accident  එකක් වුණාම ඒ අය 

ෙරෝහලකට ෙගනියන්න එතැන ඉන්න අය භය ෙවනවා,  courts  

එෙහම යන්නට ෙවයි කියා. ඒ සඳහාත් අපි விேசட சட்டம் 
ෙග්න්නට ඕනෑ.  

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
ඒ පිළිබඳව නියාමනය කිරීම සඳහා අපි දැන් වැඩ පිළිෙවළක් 

සකස් කර තිෙබනවා. ඉදිරිෙය්දී එය කියාත්මක කරනවා.  
 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඊළඟට, ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මන්තීතුමා.  

 
[අ.භා. 4.45] 

 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමෝටර් වාහන පනත යටෙත් 

නිෙයෝග ඉදිරිපත්  කර ඇති ෙම් අවස්ථාෙව් ෙම් නියාමනය 
රියැදුරන්  විනයානුකූල කිරීම සඳහා ගන්නා වූ පියවර නම් අපි එය 
අතිශයින් අගය කරනවා. ඒ සඳහා උත්සාහයක් දරනවා, හැබැයි 
මහා පතරංග ජාතකය වාෙග් ෙමහි තිෙබන සංඥා, නිෙයෝග, 
ෙරගුලාසි දිහා බැලුවාම ෙම් රෙට් මනුෂ්යෙයකුට වාහනයක් පදවා 
ෙගන පාෙර් යාම පිළිබඳ පශ්නයක් මතු ෙවනවාය කියන සැකය 
මට මතු ෙවනවා. එෙහම මට සිෙතන්ෙන් ෙම් නිසායි. සරල ගැමි 
වහෙර් කාන්තාවන් සම්බන්ධෙයන් හැට හතර මායම් කියා ෙදයක් 
තිෙබනවා. ෙම් හැට හතර මායම් අනුව විවිධ විධියට කාන්තාවන් 
වර්ග කර තිෙබනවා. උඩ බලාෙගන ගිෙයොත් මායමක්. බිම 
බලාෙගන ගිෙයොත් ඒකත් මායමක්. ෙව්ගෙයන් ශරීරය ගස්ස  
ගස්සා ගිෙයොත් ඒකත් මායමක්. ෙම් ෙමෝටර් රථ වාහන පනත 
යටෙත් ඉදිරිපත් කර තිෙබන නිෙයෝග  විශ්ෙල්ෂණය කරද්දී පාෙර් 
ගියත්, ෙහමින් ගියත්, ෙව්ගෙයන් ගියත්, ඉස්සර කිරීමට ඉඩ 
ෙනොදුන්නත්, ඉඩ දුන්නත් ෙම් සියල්ල දඩවලට යටත්ෙවන,  නීති 
ෙරගුලාසිවලට ය ටත්ෙවන  ආකාරයට ෙම් සංෙශෝධන ඉදිරිපත් 
ෙවලා තිෙබනවා.   

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමය විනයානුකූල රියැදුරන් 
බිහි කිරීම සඳහා ගන්නා කියාමාර්ගයන් නම් අප සතුටු ෙවනවා. 
හැබැයි ෙම් තුළින් උත්සාහ කරන්ෙන් තවදුරටත් රියැදුරන් දඩ 
මුදල්වලට යටත් කිරිම නම්,  එය රාජ්ය ආදායම වැඩි කිරීම සඳහා 
ෙම් රෙට් සාමාන්ය ජනතාව  නැවත වතාවක් සූරා කෑම සඳහා 
ගන්නා වූ කියාමාර්ගයක්ය කියන සැකය අපට මතු ෙවනවා.  එක 
පැත්තකින් ෙමෝටර් රථවාහන සඳහා වූ අවම දඩය රුපියල් සියෙය් 
සිට රුපියල් 2,500 දක්වා වැඩි කිරීමට අය වැය ෙල්ඛනයක් මඟින් 
අනුමත කර තිෙබන අවස්ථාවක ෙම් තීරණය  රියැදුරන්ටත්, ෙම් 
රෙට් වාහනයක් පදවන ඕනෑම ෙකෙනකුටත් බරපතළ පශ්න ඇති 
කරනවා.  මාර්ග අනතුරු අවම කිරීම සඳහා විනයානුකූල 
කියාමාර්ගයක් ඇති කිරීමට රජයට ගතහැකි විකල්ප කියාමාර්ග 
අපි ෙයෝජනා කරනවා, මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තිතුමනි.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඕනෑම රියැදුෙරකුට රියැදුරු බලපතයක් ලබා ෙදනවා. ෙම් 
රියැදුරු බලපතයට යම් මාර්ග නීතියක් කඩ කෙළොත්, ෙදන ලකුණු  
- points - පමාණයක්  තිෙබනවා. පළමුෙවනි අවස්ථාෙව් අනතුරක් 
වුෙණොත්, මාර්ග නීතියක් කඩ කෙළොත් සියයට 10ක ලකුණු 
පමාණය අඩු  කළාම, ඊට පස්ෙසේ අනතුරු කිහිපයක් ෙහෝ නීති 
කඩෙවන ෙකොට ඔහුෙග් රියැදුරු බලපතය අෙහෝසි ෙවයි කියන 
පශ්නයත් එක්කම ඔහු හැකිතාක්දුරට විනයානුකූල ෙවනවා. නමුත් 
අද එවැනි කියාමාර්ග ගැනීම  ෙවනුවට ෙමයට විසඳුම් ෙසොයන්නට 
යන්ෙන් දඩමුදල් අය කිරීෙමනුයි. 

ඒ නිසා අද රජයට, අෙප් රෙට් ඉතිහාසෙය් දැවැන්තම ආර්ථික 
අර්බුදෙයන් ෙගොඩ එන්නට බැරිව දඟලන පණ අදින ආණ්ඩුවට,  
සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා, සල්ලි නැති පශ්නයට විසඳුමක් වශෙයන් 
ෙමවැනි කියාමාර්ග ගන්නට.  

පසු ගිය වසෙර් ඍජු විෙද්ශ ආෙයෝජන සියයට 54කින් අඩු 
ෙවලා කියලා මහ බැංකුව අද පකාශ කරලා තිෙබනවා. ලංකාෙව් 
ආර්ථිකෙය් ආෙයෝජන සියයට 54කින් කඩාෙගන වැෙටනවා. 
2015 වර්ෂයට සාෙප්ක්ෂවයි, සියයට 54කින් අඩු ෙවන්ෙන්. 2014 
වර්ෂයට සාෙප්ක්ෂව එය සියයට 70ක් ෙවනවා. රෙට් විෙද්ශ 
ආෙයෝජන සියල්ල කඩා වැටිලා. රුපියල අවපමාණය ෙවලා, රෙට් 
බඩු මිල දැවැන්ත ෙලස ඉහළ යනවා. ආර්ථික වශෙයන් කර කියා 
ගන්න ෙදයක් නැතිව ජනතාව ෙපෙළනවා. එෙසේ ෙපෙළන 
ජනතාවෙගන් තව තවත් දඩ මුදල් අය කිරීෙම් කියාමාර්ගවලට 
නියාමන සකස් කිරීෙම් උත්සාහයක් දරනවා නම් එය ඉතාම 
කනගාටුදායක, බරපතළ කරුණක් බව අපි පකාශ කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමෝටර් වාහන පනත යටෙත් 
ෙමෝටර් වාහන ලියා පදිංචි කිරීෙමන් රජයට ලබා ගත හැකි 
ආදායම්, මුදල් අමාත්යවරයා ගන්නා ඇතැම් කියාමාර්ගවලින් 
වංචනික ෙලස අහිමි කරලා තිෙබනවා.  

ෙමන්න, පුවත් පතක ෙමෙසේ පළ ෙවනවා. 

 "රජයට ෙකෝටි 400ක පාඩුවක්. සැප වාහන 800ක ෙර්ගු 
පරීක්ෂණ නවතී"  

ෙකෝ, ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුව? ෙකෝ, පවාහන 
අමාත්යාංශය? ෙමන්න වංචා. ෙකෝ ෙම්වාට පරීක්ෂණ? ෙකෝ FCID 
එක? ෙකෝ නීතිය? ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මන්තීතුමා මීට 
ෙපර ෙම්වා ගැන පැහැදිලි කළා.  

තවත් පුවත් පතක ෙමෙසේ පළෙවනවා:  

"වාහන ජාවාරම්කරුවන්ට සහන ෙදන්න රවිෙගන් තවත් 
කැබිනට් පතිකාවක්" 

ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා කිව්වා, ෙම් සඳහා ඉඩ ෙදන්ෙන් 
නැහැයි කියලා. අපි බලමු, ඔබතුමාද දිනන්ෙන් කියලා. අපි සතුටු 
ෙවනවා, ඔබතුමා දිනනවා නම්. ඔබතුමා අවංක නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිවරෙයක්. අපි සතුටුයි, ඔබතුමා දිනනවා නම්. අපි බලමු, 
කවුද දිනන්ෙන් කියලා. වාහන එකලස් කිරීෙම් ජාවාරෙම් ධන 
කුෙව්රයින්ට අතිවිශාල බදු සහන ලබාදීමට සහ ෙමෝටර් රථවාහන 
ලියා පදිංචි කිරීම සඳහා තිෙබන සියලු ෙරගුලාසි යටපත් කරමින් 
කැබිනට් පතිකාවක් ෙගන ඒෙම් උත්සාහයක් දරන ආකාරයක් 
අපට ෙපෙනනවා.  

ෙම් නියාමන ඔස්ෙසේ රජය උත්සාහ කරන්ෙන් අවංක 
විනයානුකූල රියැදුරන් බිහි කිරීම නම්, මාර්ග අනතුරු වැළැක්වීම 
නම් එය අපට සතුටක්. අපි දන්නවා, ෙම් ආණ්ඩුවට එවැනි 
උත්සාහයක් ඇත්ෙත් නැහැ කියලා. ෙම් ආණ්ඩුව ජාවාරම් 
කරමින්, මුදල් ඇමතිවරයාෙග් ඍජු මැදිහත්වීම මත තම 

ෙපෞද්ගලික හිතවතුන්ට අසීමිත බදු සහන ලබා ෙදමින්,  සාමාන්ය 
මිනිසා මාර්ගයක යද්දී සිදු වන අනතුරු සඳහා විශාල දඩ අය කිරීම් 
කරනවා. ෙම් නිෙයෝග යටෙත් පාපැදිකරුවන්ට පවා ඉතා විශාල 
නියාමන සංඛ්යාවක් නියම කරලා තිෙබනවා අපි දැක්කා. අෙප් 
පවාහන පද්ධතිෙය් විශාල තදබදයක් තිෙබනවා. ෙම් මාර්ග 
අනතුරුවලට ෙම් වාහන තදබදය බලපාලා තිෙබනවා. එය අවම 
කිරීම සඳහා රජයක් වශෙයන් කියාමාර්ග ගන්න ඕනෑ. නව මාර්ග 
සකස් කරන්න ඕනෑ, තිෙබන පාරවල් පුළුල් කරන්න ඕනෑ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ලබා දී තිබූ කාලය අවසානයි. 
 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
විනාඩි 13ක් තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
විනාඩි 8යි ඔබතුමාට තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
මම අවසන් කරන්නම්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

වාහන තදබදය අඩු කිරීෙම් එවැනි වැඩ පිළිෙවළක් රජයට 
නැහැ. එවැනි වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්ෙන් නැතිව ෙම් රෙට් 
සාමාන්ය ජනයා, දුප්පත් ජනයා, වාහනයක් පදවන ජනයා පීඩාවට 
පත් කිරීෙම් කියාමාර්ගය සඳහා තමයි ෙම් රජය ගමන් කරන්ෙන් 
කියලා මම පකාශ කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
[අ.භා. 4.54] 
 
ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම විවාදයට එක්වීමට 

අවස්ථාව ලබාදීම සම්බන්ධෙයන් මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. අද දින විවාදයට ගැෙනන ෙමෝටර් වාහන පනත යටෙත් 
නිෙයෝග අෙප් රටටත්, ජනතාවටත්, ෙමෝටර් රථ 
අයිතිකරුවන්ටත්, අෙනකුත් වාහන අයිතිකරුවන්ටත් ඉතා 
වැදගත් සහ කාෙලෝචිත සංෙශෝධන බව පකාශ කරන්නට පුළුවන්. 
ඒ මන්ද, පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් රියැදුරන් වාහන පැදවූ හැටි 
අපි දැක්කා.  

ෙද්ශපාලනඥයන් වාහනවල ගිය හැටි අපි දැක්කා. ඒ කාලෙය් 
වාහන ෙපෝලිමට ෙව්ගෙයන් ගිෙය්. අහිංසක දරුවන් හප්පා ෙගන 
යනවා; මරා ෙගන යනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපට මතකයි 2013 වර්ෂෙය්දී 
රඹුක්කන ආස නෙය් අහිංසක දරුවන් ෙදෙදෙනක් දහම් පාසල් 
ඉවර ෙවලා එන ෙකොට බස් රථයකට යට ෙවලා මැරුණා. අම්මා 
ෙබ්රුණා. දරුවන් ෙදන්නා නැති වුණා. එදා ඒ බලයලත් 
ෙද්ශපාලනඥයාෙග් වචනයට, බලධාරින්ෙග් වචනයට, එෙහම 
නැත්නම් මහ ඇමතිවරයාෙග් වචනයට අර රියැදුරාව 
ෙමොෙහොතක්වත් ෙපොලීසිෙය් තබන්ෙන් නැතුව ෙගදර යැව්වා. එදා 
අෙප් රෙට් නීතියක් තිබුෙණ් නැහැ. නමුත්, අද අපි නීති සම්පාදනය 
කරලා, නීති ෙගෙනන ෙකොට විපක්ෂෙය් ඉන්න අයට ඇඟට 

823 824 

[ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා] 
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අමාරුවක් දැෙනනවා. ෙමොකද, පසු ගිය කාලෙය් ඒ අය කටයුතු 
කෙළේ නීත්යනුකූලව ෙනොෙවයි; සෑමෙදනාම නීති පද්ධති කඩලා, 
ඒ අයට අවශ්ය විධියට කටයුතු කළ බව අපි දන්නවා.  

මාර්ග නීති කඩ කළාම රියැදුරු බලපතයට වන බලපෑම 
පිළිබඳව මට ෙපර කථා කළ ගරු මන්තීතුමා සඳහන් කළා. 
ජාත්යන්තර රටවල් විසින් අනුගමනය කරන නීතිය ගත්තාම, ඒ 
රටවල් ලකුණු පමාණයක් ෙදනවා වාෙග්ම, නීතියක් උල්ලංඝනය 
කළා නම් අනිවාර්යෙයන්ම දඩ ෙකොළයක් ලබා ෙදනවා. නීතිය 
උල්ලංඝනය කර තිෙබන ආකාරය අනුව දඩ ෙකොළයක් 
ලැෙබනවා. ඒ වාෙග්ම එම දඩ මුදල් අය කරනවා. එෙහම 
නැත්නම් උසාවි යන්න වනවා. නීති උල්ලංඝනය කිරීම නැති 
කරන්න එම පියවර ගන්නවා. මම හිතන හැටියට ජාත්යන්තරෙය් 
තිෙබන ඒ මාර්ග නීති වියනා සම්මුතිය අනුව එන ෙදයක්. 
ෙලෝකෙය් සෑම රටක්ම එම නීති  අනුගමනය කරනවා. ඒක 
ෙවනස් කරන්න බැහැ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමෝටර් රථ පවාහන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වගකීම් සහ යුතුකම් ෙමොනවාද කියලා අප 
දන්නවා. ඒවා තමයි, වාහන පාලනය කිරීම, එම කටයුතු 
සංවිධානය කිරීම, ඒකාබද්ධ කිරීම හා බඩු පවාහනය නියාමනය 
කිරීම සහ මගීන් පවාහනය නියාමනය කිරීම. ෙමම කර්තව්ය ඉටු 
කරන ෙකොට ෙදපාර්තෙම්න්තුවට පශ්න රාශියකට මුහුණ ෙදන්න 
සිදු වන බවත් අප දන්නවා. ලංකා ව ගත්තාම, අද අෙප් රෙට් 
විවිධාකාර වාහන තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම විවිධාකාර රියැදුෙරෝත් 
සිටිනවා. එම රියැදුරන් වාහන විවිධාකාර විධියට පදවනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙපෞද්ගලික බස් රථ ගත්තාම එම බස ් රථ 
ධාවනය වන හැටි අප දකිනවා. ඒ කාලෙය් අනුරාධපුරෙය් බස් රථ 
ටිකක් දිව්වා. ඒ ගුණෙසේකරලාෙග් බස්. ඒ බස් රථ තනිකර 
දුවන්ෙන් ෙර්ස්; ෙර්ස් පදින්ෙන්. ඒ බස්වලට ෙයොදන ඩීසල්වලට 
ෙපටල් ලීටරයක් දාලායි දුවන්ෙන්. ෙමොකද, ෙව්ගෙයන් යන්න. 
ෙව්ගෙයන් යන ෙකොට එක පුද්ගලෙයක්වත් දිහා බලන්ෙන් නැහැ. 
මගීන් යට වනවාද කියලා බලන්ෙන් නැහැ. නීතිය උල්ලංඝනය 
කරලා යන්ෙන්. ඒ වාෙග් අකමිකතා විශාල වශෙයන් සිදු වුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අෙප් රෙට් මාර්ග අනතුරු 
නිසා දවසකට අටෙදෙනක් පමණ නැති වනවා. එතෙකොට 
අවුරුද්දකට 38,530ක් පමණ මාර්ග අනතුරු නිසා මිය යනවා. ඒ 
කියන්ෙන්, අවුරුද්දකට වාහන අනතුරු 38,000ක් විතර 
පමාණයක් සිදු වනවා. ෙමවැනි විශාල පශ්නයක් රෙට් තිෙබනවා. 
ෙමතැනදී රජෙය් වගකීම තමයි, අවශ්ය නීති සම්පාදනය කිරීම. 
අමාත්යාංශය හරහා ගරු ඇමතිතුමාත්, ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාත් 
ඇතුළු සියලුෙදනා ඉටු කරන්ෙන් එම වගකීම. නැතිව විපක්ෂය 
කියන හැටියට රෙට් මුදල් නැති පශ්නයවත්, ආර්ථිකය කඩා 
වැටීෙම් පශ්නයවත් නිසා ෙනොෙවයි. අනතුරු වැළැක්වීම සඳහා 
නීතියක් සම්පාදනය කරන්න ඕනෑ. නීති සම්පාදනය කළාට 
පමණක් මදි. නීතියක් තිෙබනවා කියන එක මිනිස්සුන්ට 
දැෙනන්න ඕනෑ. දඩයක් ගැහුෙවොත් පමණයි මිනිස්සු දන්ෙන් 
නීතියක් තිෙබනවා; එම නීතිය කියාත්මක වනවා කියලා. වරදට 
දඩයක් අය කරන්ෙන් නැතුව නිකම් යවපුවාම නැවතත් එම නීතිය 
උල්ලංඝනය කරනවා. අද ෙකොච්චර නීති සම්පාදනය කරලා 
තිබුණත් අපි පාරට බැස්සාම  දකිනවා, කී ෙදෙනක් මාර්ග නීති 
උල්ලංඝනය කරනවාද කියලා. 

මාර්ග නීති උල්ලංඝනය ගැන කථා කරන ෙකොට 
විෙශේෂෙයන්ම පළාත් සභා සම්බන්ධව අවධානය ෙයොමු කළ 
යුතුයි. මාර්ග නීති විශාල වශෙයන් උල්ලංඝනය වන්ෙන්, එෙහම 
නැත්නම් අකමිතා සිදු වන්ෙන් පළාත් සභාවලයි. සබරගමුව පළාත් 
සභාව ගත්තාම, අකමිකතා විශාල පමාණයක් සිදු ෙවලා 

තිෙබනවා. මම ෙම් වාර්තාව ගත්ෙත් විගණකාධිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන්. මම ෙම් වාර්තාෙව් සමහර ෙකොටස් 
කියවන්න කැමැතියි. විෙශේෂෙයන්ම සබරගමුව මාර්ගස්ථ මගී 
පවාහන අධිකාරිෙයන් නීතිය උල්ලංඝනය කරන වැඩ කීපයක් සිදු 
ෙවලා තිෙබනවා. එකක් තමයි  බලපත - licences - නැතිව බස්රථ 
5ක් ධාවනය කරලා තිෙබනවා. ෙම් සියලු ෙද් වන්ෙන් මහ 
ඇමතිවරයා යටෙත්.  

එම වාර්තාෙව් සඳහන් ෙකොටසක් මම කියවන්නම්. 
"සබරගමුව මාර්ගස්ථ මගී පවාහන අධිකාරිෙයන් මාර්ග පවාහන 
බලපත ලබාගත යුතු බස් රථ 5 ක් සඳහා කිසිදු බලපතයක් ලබා 
ගැනීමකින් ෙතොරව හා වාර්ෂිකව අලුත් කිරීමකින් හා මාසිකව 
ෙලොග් බලපත ගැනීමකින් ෙතොරව ධාවනය කිරීෙමන් 2010 
වර්ෂෙය් සිට 2015 ෙදසැම්බර් 31 දින දක්වා ගණනය කළ විට 
මිලියනයකට වඩා පාඩුවක් සිදුවී තිබිණි."  

ෙමන්න පළාත් සභාවල නීතිය කියාත්මක කරන හැටි. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ඇමතිතුමාට, නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමාට මා ෙම් අවස්ථාෙව් පකාශ කර සිටිනවා, 
මහආණ්ඩුවට -එක් ෙකොටසකට- පමණක් ෙනොෙවයි, සෑම 
ආයතනයකම, පළාත් පාලන ආයතනයක ෙහෝ ෙව්වා පළාත් 
සභාවක ෙහෝ ෙව්වා ඒ සියලු තැනම නීතිය කියන එක හරියට 
කියාත්මක විය යුතුයි කියන කාරණය.   

මම ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටින අනික් ෙද් තමයි දරුවන්ෙග් 
ආරක්ෂාව.  සෑම විටම අපි බලන්ෙන් දරුවන්ෙග් අනාගතය හදලා 
දරුවන්ට රට භාරෙදන්නයි. අද ඒ ෙද් කරනෙකොට අපි දකින 
ෙදයක් තමයි ෙම් තිෙබන පරිසරය. දරුවන් පාරට  බැහැලා  
පාසලට යනතුරු තිෙබන අනතුරු අපි තමුන්නාන්ෙසේලා සියලු 
ෙදනාම දන්නවා.  දරුෙවක් පාසල් යන්න පාරට බැස්සාම ඒ දරුවා 
පාසල් ගිහින්  නැවතත් ෙදමාපියන් ළඟට එනතුරු ෙදමාපියන්ට ඒ 
ළමයාෙග් ආරක්ෂාව සම්බන්ධෙයන් කිසිම සහතිකයක් නැහැ. ඒ 
මන්ද, අද මාර්ගවල සිදුෙවන අනතුරු නිසායි. දරුවන් විශාල 
පිරිසක් මාර්ග අනතුරුවලට මුහුණ පානවා. දරුවන් පමණක් 
ෙනොෙවයි, ෙදමාපියනුත් මාර්ග අනතුරුවලට මුහුණ පානවා. එම 
නිසා ඒවා අවම  කරලා සියලු ෙදනාටම ආරක්ෂාකාරීව මාර්ගවල 
යන්න පුළුවන් වන විධියට නීති සංෙශෝධන ෙගෙනනවා වාෙග්ම, 
කරුණාකර ඒ සංෙශෝධන හරියට කියාත්මක කිරීම සඳහාත් 
කටයුතු කරන්න කියා මා ෙම් ඇමතිවරුන්ෙගන් ඉල්ලා සිටිමින් 
මාෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

[අ.භා. 5.02] 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් ජනතාවෙග් ජීවිත 

ආරක්ෂා කිරීම සම්බන්ධෙයන් අදාළ වන නීති සහ මාර්ග 
සලකුණු, සංඥා පිළිබඳව තමයි අපි ෙම් සාකච්ඡාව කරන්ෙන්. ෙම් 
මාර්ග නීති, සලකුණු, සංඥා සියල්ල වුවමනා කරන්ෙන් 
ජනතාවෙග් ජීවිත ආරක්ෂා කරන්නයි. එෙහම නැතිව පාර 
ෙදපැත්ෙත් ලස්සනට ෙබෝඩ් හිටවලා පරිසරය අලංකාර කරන්න 
ෙනොෙවයි. ෙම් නීති පද්ධතිය ෙකෙසේ තිබුණත් අද ෙවනෙකොට 
අෙප් රෙට් ජනතාවෙග් ජීවිත බිලිගන්නා මාරකයක් බවට ෙම් 
මාර්ග අනතුරු පත්ෙවලා තිෙබනවා. ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානෙය් 
2014 වාර්තාවන් අනුව අෙප් රෙට් මාර්ග අනතුරු නිසා සිදුවූ මරණ 
සංඛ්යාව 2,773ක් වන අතර, 2015 වර්ෂෙය්දී  එය 2,801 දක්වා 
වර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අනුව රෙට් සිදුවන මුළු මරණවලින් 
සියයට 2.19ක් පමණ මාර්ග අනතුරු නිසා සිදුවන මරණ වනවා. 
අපි ෙම් සංඛ්යාව අෙප් රෙට් පචණ්ඩ කියාවලින් සිදුවන මරණ 
සංඛ්යාව සමඟ සංසන්දනය කෙළොත්  2015 අවුරුද්ෙද් පචණ්ඩ 

825 826 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

කියා ෙහේතුෙවන්  වාර්තාෙවලා තිෙබන මරණ සංඛ්යාව 1,765යි. 
අධික රුධිර පීඩනය නිසා  මරණයට ෙගොදුරුෙවලා තිෙබන 
සංඛ්යාව 2,733යි. ඒ අනුව බැලුවාම අධික රුධිර පීඩනයට වඩා, 
පචණ්ඩ කියාවලට වඩා මාරකයක් බවට ෙම් මාර්ග අනතුරු පත්වී 
තිෙබනවා. 2015 වසර ගත්ෙතොත්, ෙමෝටර් සයිකල් නිසා සිදුවූ 
මරණ 1,035ක්; තීෙරෝද රථ නිසා සිදුවූ මරණ 363ක්; ෙලොරි නිසා 
සිදුවූ මරණ 338ක්; පුද්ගලික බස් රථ නිසා සිදුවූ මරණ 220ක් 
හැටියට වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා. 

ෙම් අනතුරුවලින් වැඩිම පමාණයක් සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
බස්නාහිර පළාෙත්. එය 750ක් ෙලස වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා. 
වයඹ පළාෙත් අනතුරු 404ක්. දකුණු පළාෙත් අනතුරු 332ක්. ෙම් 
විධියට දිනකට දළ වශෙයන් සියයට 7.6ක පමණ මරණ 
පමාණයක් මාර්ග අනතුරු නිසා සිදු වන රටක් අෙප් රට.  අෙප් 
රෙට් ෙකොතැනක ෙහෝ පැය තුනකට වරක් ඒ කියන්ෙන්, අපි ෙම් 
සාකච්ඡා කරන ෙමොෙහොෙත්දී පවා හදිසි අනතුරු නිසා, මාර්ග 
අනතුරු නිසා ජීවිතයක් නැති ෙවනවා. ෙපොලීසිය කරපු විමර්ශන 
අනුව, ෙම් මරණවලට සම්බන්ධ රියැදුරන්ෙගන් සියයට 23ට 
රියැදුරු බලපත නැහැ. ඒ කියන්ෙන්, ෙම් මාර්ග රිය අනතුරුවලට 
සම්බන්ධ රියැදුරන් අතරින් සියයට 23කට රියැදුරු බලපත නැහැ. 
බලපත නැති වැඩිම පමාණයක් ෙමෝටර් සයිකල් පදින අය.  එනම්, 
සියයට 49ක්.  මාර්ග අනතුරුවලට සම්බන්ධ රියැදුරන් සියයට 
14ක් ෙලොරි රථ රියැදුරන්;  සියයට 11ක් වෑන් රථ රියැදුරන්. ෙම් 
ආකාරයට සංඛ්යාෙල්ඛනවලින්ම ෙපන්නුම් කරනවා,  
අනතුරුවලට සම්බන්ධ රියැදුරන් හතරෙදනකු ගත්ෙතොත් එයින් 
එක්ෙකනකුට රියැදුරු බලපතයක් නැහැ කියන එක.  

තත්ත්වය ෙමෙහම වුණත් අපි පාරට බැහැලා බැලුෙවොත් 
හන්දියක් හන්දියක් ගාෙන්, වංගුවක් වංගුවක් ගාෙන් ෙපොලීසිෙයන් 
ඉන්නවා.  එක වංගුවක් පසු කරෙගන ටික දුරක් යන ෙකොට 
ආෙයත් ෙපොලීසිෙය් මහත්වරු ඉන්නවා, දඩ ගහන්න බලාෙගන. 
දැන් ෙම් රථ වාහන ෙපොලීසිෙය් කාර්යභාරය කුමක්ද?  ඔවුන්ෙග් 
රාජකාරිය ෙවනුෙවන් ඔවුන්ට ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් බදු 
මුදල්වලින් වැටුප් ෙගවනවා.  ඔවුන් ඉන්ෙන් බදු අයකැමිවරුන් 
වාෙග් දඩ අය කරන්නද, එෙහම නැත්නම් ජනතාවෙග් ජීවිත 
ආරක්ෂා කරන්නද? පසු ගිය කාලයක් පුරාවට බලයට පත් වුණු 
ආණ්ඩු, ඒවාෙය් කැබිනට් මණ්ඩල විසින් ගත්ත තීන්දු  තීරණ 
අනුව ඒ ෙපොලිස් නිලධාරින්ට බල කර තිෙබන්ෙන් ජනතාවෙග් 
ජීවිත ආරක්ෂා කිරීම ෙවනුවට, හැංගිලා ඉඳලා දඩ ගහන්නයි. ඒ 
ෙපොලීසිෙය් මහත්වරු රියැදුරන්ට ෙපෙනන්න හිටිෙයොත් තමයි රථ 
වාහන අනතුරු අවම ෙවන්ෙන්; ෙව්ගය සීමා ෙවන්ෙන්; නීතියට 
අනුව රථය ධාවනය කරන්ෙන්;  විනයානුකූලව පාෙර් ගමන් 
කරන්ෙන්.   

අපි දැක  තිෙබනවා, ෙලෝකෙය් සමහර  රටවල ෙපොලිස් 
නිලධාරියාෙග්  රූපයට සමාන ඩිජිටල් ෙෆොෙටෝ එකක් ඈතට 
ෙපෙනන්න තිෙබනවා. එය ෙපන්නුම් කරන්ෙන් රියැදුරා යම් 
විනයකට යටත් කරන්නයි. හැබැයි, අෙප් රෙට් රථ වාහන 
ෙපොලීසිෙය්, එෙහම නැත්නම් ෙම් දඩ ගහන්න බලාෙගන ඉන්න 
ෙපොලීසිෙය් මහත්වරුන්ට භාර දීලා තිෙබන්ෙන්ම හැංගිලා ඉඳලා 
පාරට පනින්නයි. සමහර ෙවලාවට භය හිෙතනවා ඒ අය යන 
වාහනයට  හැප්ෙපයිද කියලා. ඉතින්, එෙහම ඉඳලාත් රථ වාහන 
අනතුරු අඩු කර ගන්න අපි අසමත් ෙවලා තිෙබනවා.  එෙහම නම් 
ෙම්ක බරපතළ තත්ත්වයක්. ඒ නිසා අපි අවධානය ෙයොමු කරන්න 
ඕනෑ ෙම් සියලු පද්ධති,   රාජ්ය යන්තණය ෙමෙහය විය යුත්ෙත් 
ජනතාවෙග් ජීවිත ආරක්ෂා කිරීමට විනා, භාණ්ඩාගාරය පිරවීමට 
ෙනොෙවයි කියන කාරණයට.  

දැන් ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුවට හැම දාම 
ෙචෝදනා එල්ල ෙවනවා. ෙබොෙහෝ රූපවාහිනී නාලිකා හැම දාම ඒ 

අවට සැරිසරලා කුමක් ෙහෝ වරදක් ෙහොයා ගන්නවා.  එෙහම 
වරදක් ෙහොයා ගන්න ඉතාම පහසු තැනක් තමයි ෙමෝටර් රථ 
පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුව කියන්ෙන්. එම ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
අල්ලස් ගුහාවක් හැටියට තමයි රෙට් ජනතාව අතර  පසිද්ධියට 
පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

මා අෙත්  තිෙබනවා, රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවට 
විගණකාධිපතිවරයා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද වාර්තාව. ඒ අනුව, 
 2016 ජනවාරි මාසෙය්දී විගණකාධිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඉල්ලා 
සිටියා ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ලිපිෙගොනු 
පමාණයක්. ඒවා ෙහොයා ෙගන යනෙකොට ලිපිෙගොනු 597ක්  
අස්ථාන ගත ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අවසථ්ාෙව්දී ඉල්ලා සිටිෙය්ත් 
නියැදියක්.  ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා ඒක 
දන්නවා.  නියැදියක් තමයි ඉල්ලා සිටිෙය්. ඒ නියැදිෙය් ලිපිෙගොනු 
597ක් අස්ථානගත ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්වා වැස්සට ෙතමිලා, 
කාෙවෝ කාලා, මීෙයෝ කාලා විනාශ ෙවන ඒවා ෙනොෙවයි. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණ කරලා වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්න 
කියලා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව 
නිෙයෝග කළා.   

හැබැයි අවසානෙය්දී කියනවා, ඒ විගණනයට ඉල්ලා තිබූ 
ලිපිෙගොනු 597න් 21ක් පමණයි ඉදිරිපත් කරගන්න පුළුවන් වුෙණ් 
කියලා. තවමත් ඒ ලිපි ෙගොනු ආරක්ෂා කරගන්න කමෙව්දයක් 
නැහැ. ලිපි ෙගොනු ආරක්ෂා කිරීම සඳහා කමෙව්ද හදන්න ෙමොන 
තරම් උත්සාහ කළත්, හදන්න ෙදන්ෙන්ත් නැහැ. එෙහමත් 
පශ්නයක් ෙමතැන තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමෝටර් රථ පවාහන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කටයුතු විධිමත් කිරීෙම් අරමුණින් ඒ කටයුතු 
පරිගණක ජාලගත කිරීම සඳහා 2009 අවුරුද්ෙද් සිට 2015 දක්වා 
වූ වසර 6 තුළ ෙවන් කර තිෙබනවා, රුපියල් මිලියන 740ක 
පතිපාදන. එම වසර 6 තුළ ඒ කටයුතු පරිගණක ජාලගත කිරීම 
සඳහා රුපියල් මිලියන 740ක පතිපාදන ෙවන් කර තිෙබනවා. 
නමුත් තවමත් ඒ පරිගණක පද්ධතිෙය් දුර්වලතා මඟ හරවන්න, 
වැරැදි, වංචා, අකමිකතා වළක්වන්න, වැරැදි අනාවරණ  කරගන්න 
පුළුවන් විධියට  ඒ තාක්ෂණය පාවිච්චි කරගන්ෙන් නැහැ. තවමත් 
අර පරණ කමයට යන්න තමයි කැමැති. ෙමතරම් මුදලක් ෙවන් 
කර තිෙබද්දීත් පැරැණි කමයටම යන්න තමයි වැඩිපුර කැමැත්ත 
තිෙබන්ෙන්.  

 විගණන වාර්තාවලින් ෙහළිදරවු කර තිෙබනවා, අත් ටැක්ටර් 
ෙගෙනනවාය කියලා ෙර්ගුෙව් සටහන් කරලා, පාෙඩෝ, BMW ආදි 
වාහන ආනයනය කරපු අවස්ථා ගැන. වාහන එකලස ්කිරීමට මුවා 
ෙවලා, ආණ්ඩුවට බදු ෙගවන්ෙන් නැතිව කරපු වංචා පිළිබඳව 
විගණන වාර්තාෙවන් දිගින් දිගටම ෙහළිදරව් කර තිෙබනවා. ෙම් 
එකකටවත් ගත් හරිහමන් කියා මාර්ගයක් පිළිබඳව වාර්තා ෙවලා 
නැහැ. ඒ නිසා ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුව තුළ සිදු 
වන වංචා, දූෂණ වළක්වන්ෙන් නැතිව ෙම් කියාවලියට ඉස්සරහට 
යන්න බැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙම් ගැන කල්පනා 
කර බලන්න. සුදුසුකම් නැති -ඇස් ෙපෙනන්ෙන් නැති, කන් 
ඇසීෙම් දුර්වලතාවක් තිෙබන, ස්නායු පද්ධතිෙය් දුර්වලකමක් 
තිෙබන- ෙකෙනකු පගාවක් දීලා රියැදුරු බලපතයක් අරෙගන 
වාහනයක් පාෙර් ධාවනය කරවන ෙකොට ඔහු අතින් සිද්ධ වන 
මරණයට වග කියන්ෙන් කවුද?  මම කලින් සඳහන් කළා, වාහන 
අනතුරුවලට ෙහේතු වන රියැදුරන් 1/4කට රියැදුරු බලපත නැහැ 
කියලා. බලපත තිෙබන අයටත් ඒ රියැදුරු බලපත් නිකුත් කිරීෙම්දී 
සිදු වූ බරපතල අකමිකතා තිෙබනවා. එෙහම ෙකෙනකුට ලයිසන් 
එක දුන්නාට පසුව ෙමොකද ෙවන්ෙන්? රජෙය් ආයතනයකින් 
රියැදුරු බලපතයක් නිකුත් කරනවාය කියන්ෙන්, වගකීමක්. එය 
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නිකම්ම නිකම් කාඩ් එකක් ෙදන එකක් ෙනොෙවයි. එය, ජීවිත 
රාශියක් පිළිබඳ වගකීමක්. ඒ වගකීම ගන්ෙන් කවුද? නුසුදුස්සන්ට 
රියැදුරු බලපත ලබා දුන් තැනට දඬුවම් කරන්ෙන් නැතිව, 
එතැනට විනය කියා මාර්ග ගන්ෙන් නැතිව ෙකොෙහොමද එතැන 
නිවැරැදි කරන්ෙන්?  

උසාවි නිෙයෝග දුන්නා කියලා, උසාවි තීන්දු දුන්නා කියලා 
ෛවද්යවරුන් හදන්න බැහැ. උසාවියට එෙහම නිෙයෝග කරන්න 
ෙමොකක්ද තිෙබන අයිතිය? ෙම් රෙට් ෛවද්ය සභා හදලා 
තිෙබන්ෙන්, ෛවද්ය අධ්යාපනය පිළිබඳ නියාමනය කරන්නයි. 
සුදුසුකම් නැති, පුහුණුවක් නැති අය ෛවද්යවරුන් හැටියට පත් 
ෙවලා ෙරෝගීන්ට පතිකාර කරන්න ආවාට පසුව ඒ ෙරෝගීන් 
සම්බන්ධ වගකීම තිෙබන්ෙන් කාටද? ඔවුන් ෙදොස්තර නළාව 
දාෙගන ඇවිල්ලා ෙලඩුන් බලයි; මුදල් හම්බ කරයි; ඒවාෙයන් 
තමන්ෙග් වත් ෙපොෙහොසත්කම් තර කර ගනියි. හැබැයි, ෙම් රෙට් 
ජනතාවෙග් ජීවිත පිළිබඳ වගකීම තිෙබන්ෙන් රජයටයි. ඒ නිසායි 
ෙලෝකෙය් රජයන් ඒ කටයුතු නියාමනය සඳහා ආයතන පිහිටුවා 
තිෙබන්ෙන්.    

ෛවද්යවරුන් හා සම්බන්ධ ෛවද්ය සභාව ෙවන්න පුළුවන්; 
රථ වාහන හා සම්බන්ධ ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
ෙවන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ ආයතන පිළිබඳව දැඩි නියාමනයක් 
කිරීම, වගකීම්සහගතව කටයුතු කිරීම රජෙය් කාර්ය භාරයක්. ඒ 
මිස ඒවා බිඳ ෙහළන එක ෙනොෙවයි රජය කරන්න ඕනෑ.  

පවාහන නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමනි, තවත් කාරණයක් ෙකෙරහි 
මා ෙම් ෙවලාෙව් ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවන්න 
කැමැතියි. විෂය  භාර අමාත්යතුමාත් ෙමතැන සිටියා නම් ෙහොඳයි. 
පසු ගිය  සති අන්ත පුවත් පත්වල, -ෙබොෙහෝ පුවත් පත්වල- වාර්තා 
කර තිෙබනවා, වාහන ජාවාරමකට කැබිනට් අනුමැතිය ගැනීමක් 
පිළිබඳව. අමාත්යතුමා ෙම් අවස්ථාෙව් නැතත්, නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා ෙහෝ ෙම්කට උත්තර  ෙදයි කියලා මා හිතනවා. අෙප් 
රෙට් විශාල ජාවාරමක් තිෙබනවා වාහන අමතර ෙකොටස් 
ෙගන්වීම, වාහන එකලස් කිරීම සම්බන්ධෙයන්. වාහන එකලස් 
කිරීෙම් නීති විෙරෝධි ජාවාරම පිළිබඳව ඔත්තුවක් ලැබිලා තමයි 
එක් ෙවලාවක විෙශේෂ කාර්ය බලකාය ෙකොළඹ ඉඳලා මීගමුවට 
ගිහින් ඒ කාලෙය් සිටි පළාත් සභා ඇමතිවරයකු ඇතුළු ඔහුෙග් 
මිතුරන්ෙග් ෙගවල් වට කෙළේ.   

ඒක ෙද්ශපාලන රැකවරණ සහිතව සිදු වූ ජාවාරමක්. එෙහම 
වාහන ෙකොටස් ආනයනය කරන සමාගමක් තමයි 'ෙවහිකල්ස් 
ලංකා පුද්ගලික සමාගම'.  එම සමාගම විසින් රජයට බදු 
ෙගවන්ෙන් නැතිව ෙගන්වන ලද වාහන අමතර ෙකොටස් 
කන්ෙට්නර් අටක් ෙර්ගුෙව් තිබුණා. එහි අයිතිකරුවා එම වාහන 
අමතර ෙකොටස් කන්ෙට්නර් නිදහස් කර ගැනීම සඳහා දිගින් 
දිගටම අභියාචනාධිකරණයට ගියා; ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ගියා. 
හැබැයි අභියාචනාධිකරණයත්, ෙශේෂ්ඨාධිකරණයත් පැහැදිලි තීන්දු 
ලබා දීලා තිෙබනවා, බදු ෙගවීමකින් ෙතොරව වාහන ෙකොටස් 
එකලස් කරන්න, ආනයනය කරන්න ඔහුට අයිතියක් නැහැ 
කියලා. එෙසේ තිබියදී 2017 ජනවාරි මා සෙය් 24 වනදා මුදල් 
අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා ෙර්ගු අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයාට 
ලිපියකින් දැනුම් දී තිෙබනවා, ඒ කන්ෙට්නර් අට නිදහස් කරන්න 
කියලා. අධිකරණ තීන්දුවත් වැරදි විධියට අර්ථ කථනය කරලා, 
කැබිනට් අනු කාරක සභාෙව් තීන්දුවක් ගත්තාය කියලා ඔහු ෙර්ගු 
අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයාට නිෙයෝග කරලා තිෙබනවා, ඒ වාහන 
කන්ෙට්නර් නිදහස් කරන්න කියලා.  තමන් කැමැති කැමැති 
ආකාරයට ෙමෙහම අධිකරණ තීන්දු අර්ථ නිරූපණය කර ගන්න 
මුදල් අමාත්යාංශයට ෙහෝ ආණ්ඩුවට තිෙබන අයිතිය ෙමොකක්ද 
කියලායි මම අහන්ෙන්. තමන්ට ෙමොකක් හරි කර ගන්න ඕනෑ 
වන විට ඔවුන් අධිකරණය තමයි දැන් තමන්ෙග් කඩතුරාව බවට 
පත් කරෙගන තිෙබන්ෙන්.  

මම කලින් කිව්වා වාෙග් SAITM ආයතනය සම්බන්ධෙයනුත් 
වුෙණ් ෙම්කම තමයි. ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය අධිකරණෙයන් පිට 
සිදු වූ එකඟතාව නිසා තමයි අධිකරණයට අර විධිෙය් තීන්දුවක් 
ෙදන්න බල කෙළේ. ඒ වාෙග්ම ෙමතැනදීත් අධිකරණ තීන්දුව 
විකෘති කරලා,  පවාහන ඇමතිවරයාත් සිටින කැබිනට් අනු කාරක 
සභාෙව් දී ගත් තීන්දුවක් මුදල් අමාත්යාංශෙයන් භාවිත කරනවා, ඒ 
කන්ෙට්නර් නිදහස් කර ගන්න. මතක තබා ගන්න, වාහන 
2,250ක්. ඒ බදු සහනය තමන්ට උරුම ෙවනවා නම්, ඒ බදු මුදල 
ෙගවන්න වුවමනා ෙවන්ෙන් නැත්නම්, ඒ ලැෙබන ලාභෙයන් 
ෙකොටසක් මුදල් ඇමතිවරයාට ෙහෝ ෙවනයම් ඇමතිවරෙයකුට 
ෙදන්න ඒ වාහන ආනයනකරුවන් පැකිෙළන්ෙන් නැහැ.  

පසු ගිය අවුරුදු ෙදක ඇතුළතදී මුදල් අමාත්යාංශය සම්බන්ධ 
ෙවලා සිදු වුණු පළමුවන මගඩිය ෙමය ෙනොෙවයි. පාෙඩෝ රථ 
ෙගන්වනෙකොට සිදු වුණු වංචා ගැන ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 
ෙහළිදරව් කළා. ඔහු අභිෙයෝග කළා, පුළුවන් නම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කියන්න කියලා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දීත් කිව්වා; 
ඉන් පිටතදීත් කිව්වා. ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් බදු මුදල් තමන්ෙග් 
ව්යාපාරික හිතවතුන්ට අවභාවිත කරන්න, නාස්ති කරන්න ඉඩ 
දීලා ෙම් යහපාලන ආණ්ඩුවත් බලා ෙගන ඉන්නවා ෙන්. ගත්ත 
කියාමාර්ගයක් නැහැ ෙන්. වංචාව, දූෂණය නැති කරනවා කියලා, 
ඒ ෙවනුෙවන් ලක්ෂ හැටෙදකක ජනවරමක් අරෙගන පත් වුණු 
ජනාධිපතිවරයා තමන් මූලිකත්වය ගන්නා කැබිනට් මණ්ඩලය 
හරහා ෙම් තීන්දු තීරණ ගන්නෙකොට ඒවාට එෙරහිව ගත් 
කියාමාර්ගය ෙමොකක්ද කියලායි අපි අහන්ෙන්. පවාහන හා සිවිල් 
ගුවන් ෙසේවා ඇමතිවරයා කථා කරලා ඉවර නම්,  අඩු තරෙම් 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයාෙග් කථාෙව්දීවත් ෙම්කට උත්තරයක් ෙදයි 
කියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අපට අංක එෙක් වගකීමක් 
තිෙබනවා. එක පැත්තකින් ෙමෝටර් රථ පවාහන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවටත් වගකීමක් තිෙබනවා, රථ වාහන සහ වාහන 
අමතර ෙකොටස් ආනයනය කිරීෙම්දී සිදුවන වංචා පිළිබඳව ෙසොයා 
බලන්න.  

ඊළඟට, මම කලින් සඳහන් කළා වාෙග් අෙප් රෙට් පැය 
තුනකට වරක් ජීවිතයක් නැති ෙවනවා. ෙම් රෙට් වටිනා ජීවිත -
තරුණ ජීවිත, සිසු ජීවිත- නැති ෙවනවා. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව මීට 
වඩා වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කිරීෙම් වගකීම රජය භාර ගන්නට 
ඕනෑ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ඒ සඳහා දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන් වුවමනා ෙවයි, 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒ සඳහා සමහර නීතිමය 
කියාමාර්ග ගන්න ෙවයි. හැබැයි නීති කියාත්මක කළ යුත්ෙත් දඩ 
ගහලා භාණ්ඩාගාරය පුරවන්න ෙනොෙවයි, ජනතාවෙග් ජීවිත 
ආරක්ෂා කිරීම ෙවනුෙවනුයි. ෙම් පිළිබඳව ගැඹුරින්  හිතන්න ෙම් 
ඇමතිවරුන්ටත්, ඒ වාෙග්ම පවාහන ක්ෙෂේතයට සම්බන්ධ 
නිලධාරි මහත්වරුන්ටත් අවෙබෝධය පහළ ෙව්වා! කියා පාර්ථනා 
කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 5.20] 
 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා 

අමාත්යාංශයට අදාළව ෙමෝටර් වාහන පනත යටෙත් නි ෙයෝග 
සම්බන්ධව කථා කරන අද දිනෙය් ඔබතුමා මූලාසනෙය් සිටින  
ෙමොෙහොතක මටත් ඒ ගැන වචන ස්වල්පයක් කථා කරන්නට 
අවස්ථාව ලැබීම ගැන මා සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. රටට ඉතාම වැදගත් 
වූ නියාමන කමෙව්දයක් පිළිබඳවයි අද දින විවාදයට ගැෙනන්ෙන්.  
මාර්ග ආරක්ෂාව සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දීත් අපි නිතර 
කථා කරනවා. පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ විවාද කරන අතරම, ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභා කමය යටෙත්ත් අපි මාර්ග ආරක්ෂාව 
සම්බන්ධෙයන් විෙශේෂ සාකච්ඡාමය වැඩසටහන් පවත්වනවා. ඒ 
වාෙග්ම පක්ෂ-විපක්ෂ මන්තීවරුන් හැටියටත් අපි නිතර ෙම් ගැන 
අදහස් පකාශ කරනවා. ෙමොකද, ෙම් රෙට් මාර්ග ආරක්ෂාව එෙහම 
නැත්නම් රථ වාහන සම්බන්ධෙයන් තිෙබන නියාමනයන් 
සම්බන්ධෙයන් ඉතාම වැදගත් තීන්දු-තීරණ ගත යුතු විවිධ අවස්ථා 
අපි දැක තිෙබනවා.  

පසු ගිය කාලෙය්දී ෙමෝ ටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
විසින් මගී ආරක්ෂාව සඳහා අංක වශෙයන් කියනවා නම්  වැදගත් 
පියවර දහයක් පමණ අරෙගන තිෙබනවා. කිසිම කාලයක ගත්ෙත් 
නැති ඉතාම වැදගත් පියවර හැටියට   අපට එම කාල වකවානුව 
තුළ ඒවා අර්ථ දක්වන්න පුළුවන්. රියැදුරු පාසල් නියාමනය, 
රියැදුරු උපෙද්ශකයන් වශෙයන් ෙතෝරා ගැනීෙම් විභාගය 
කමානුකූල කිරීම, විවෘත ලියකියවිලි -open papers- මත ධාවනය 
වූ වාහන සඳහා දඩ ඉවත් කර ලියා පදිංචිවීම සඳහා කාලයක් ලබා 
දීම, ෙද්ශීය ෙවෙළඳ ෙපොළ තුළ සංසරණය වන ලියා පදිංචි ෙනොවූ 
යතුරුපැදි ලියා පදිංචිය සඳහා කාලයක් ලබා දීම, ෙමෙතක් ගැසට් 
ෙනොවූ මාර්ග සංඥා ගැසට් කිරීම, - ඒ කියන්ෙන් මාර්ග සංඥා 
පද්ධතිය නවීකරණය කරනවා විතරක් ෙනොෙවයි, අලුත් ෙලෝකයට 
ගැළෙපන ආකාරෙයන් තාක්ෂණයත් සම්බන්ධ  කරෙගන ඉදිරියට 
යෑම - ඒ  වාෙග්ම මාර්ග පරීක්ෂණ වැඩි කිරීම, දැනුවත් කිරීෙම් 
වැඩසටහන් වැඩි කිරීම, මගී පවාහනෙය්දී රියැදුරන්ට සුවිෙශේෂී 
පුහුණුවක් ලබා දීම වැනි කියා මාර්ග ෙගන තිෙබනවා.   ඒ වාෙග්ම  
ජාතික රූපවාහිනිය මඟින් විකාශය වන  "පරිස්සමින් ගිහින් 
එන්න" කියන වැඩසටහන අපි දකිනවා. ඇත්තටම එය ඉතාම 
ආකර්ෂණීය වැඩසටහනක්.  "තාත්ෙත් පරිස්සමින් ගිහින්න එන්න" 
කියලා පුංචි ළමයි කියනෙකොට අපට හැ  ෙඟන්ෙන් ෙමොකක්ද?  
එවැනි ආකල්පමය ෙවනසක් ඇති කරන, එෙහම නැත්නම් 
සමාජෙය් දැක්ම ෙවනස් කරන වැඩසටහන් අපි ආණ්ඩුව හැටියට 
කියාත්මක කරනවා. ජාතික රූපවාහිනිය විතරක් ෙනොෙවයි, සිරස 
රූපවාහිනිය මඟිනුත් විෙශේෂ වැඩසටහනක් විකාශය කරනවා, "මග 
අනතුරු වළකමු" කියලා. රාජ්ය මාධ්ය වාෙග්ම සිරස රූපවාහිනිය 
වැනි ෙපෞද්ගලික මාධ්ය ආයතනත් ෙම් සඳහා කියාත්මකවීමට 
අෙප් රජයත් එක්ක එකතු ෙවලා තිෙබනවා.  

ඉදිරිෙය්දී කියාත්මක වන වැඩසටහන් යටෙත් අකුසලතා 
ලකුණු කමයක් -demerit point system එකක්- කියාත්මක 
ෙවනවා. අකුසලතා ලකුණු කමය කියන්ෙන් රියැදුෙරකු වැරැද්දක් 
කළාම, එම වැරැද්දට අදාළව යම් ලකුණු පමාණයක්  database 
එක හරහා, ඒ කියන්ෙන්  ලියා පදිංචි ෙවලා තිෙබන රියැදුරු 
බලපතෙය් අංකය හරහා අඩුවීමයි. එෙසේ ලකුණු අඩු ෙවමින් වැඩි 
 වැඩිෙයන් දඩ අය කර තිෙබනවා නම් එම රියැදුරා වාහන ධාවනය 
කරන්න සුදුසුද, නැද්ද කියන කාරණය අවසානෙය් දී තීරණය 
ෙවනවා. ඒ නිසා ෙම් කාරණය සම්බන්ධෙයන් දඩ සංෙශෝධනයක් 
අවශ්යයි.  

පසු ගිය කාලෙය් විවිධ මාධ්යවලින්, ඒ වාෙග්ම විෙශේෂෙයන්ම 
Facebook හරහා  ලංකාෙව් සිදු වන මාර්ග අනතුරු සම්බන්ධව 

මහජනතාව විසින්ම දැනුවත් කිරීම් සිදු කරන්න පටන් ෙගන 
තිෙබන ආකාරය අපි දැක්කා. එය ඉතා ෙහොඳ පවණතාවක්. 
ෙලෝකෙය් තිෙබන දියුණු වුණු කමත් එක්ක සමාජජාලා ෙවබ් 
අඩවි වැනි කම හරහා ෙමවැනි වැඩසටහන් කියාත්මක කරන්න 
පුළුවන්. රියැදුෙරකු කරන වැරැද්දක් ජංගම දුරකථනයකින් record 
කරලා එවෙල්ම  upload කරලා "ෙමන්න ෙම් වාෙග් ෙද්වල් සිදු 
ෙවනවා, ෙම් ගැන අපි කථා කළ යුතුයි"  කියන පණිවුඩය ෙදන්න  
අපට පුළුවන්. ෙමෝ ටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුව  ෙමවැනි 
ෙද්වල් පවා අධ්යයනය කරමින්  මාර්ග ආරක්ෂාව සම්බන්ධෙයන් 
විෙශේෂ උනන්දුවකින් කටයුතු කරන බව අපි දකිනවා. 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවලට පැමිෙණන 
මහත්ම-මහත්මීන්  කියන්ෙන්,  සමාජ ජාලා ෙවබ් අඩවි හරහා 
දකින එවැනි සිද්ධීන් සම්බන්ධෙයන් පවා කියාත්මක ෙවන 
තැනකට අද රට ඇවිල්ලා තිෙබනවා කියායි. ෙම්ක තමයි විය 
යුත්ෙත්ත්.  

අද අන්තර් ජාලය හරහා ෙලෝකයම එකම තැනකට, එක 
නගරයකට බද්ධ ෙවලා තිෙබන අවස්ථාවක එෙසේ හරියාකාර 
පමිතිගත කිරීමක් තුළින් සමහර ෙව්ලාවට ෙම් මාර්ග අනතුරු 
අවම කරෙගන, ආරක්ෂාව සම්බන්ධෙයන් සිදුෙවන වැරැදි අපට 
ඉක්මනින් හදා ගන්න පුළුවන් ෙවයි. ඒ වාෙග්ම පුහුණු වන 
රියැදුරන්ට පුහුණු කිරීෙම් ධාවන පථ ආරම්භ කරනවා. ෙම්ක 
සුවිෙශේෂී ෙදයක්. ෙමොකද, ෙලෝකෙය් දියුණු රටවල නම් රියැදුරු 
බලපතයක් ලබා දීෙම්දී වාහන ධාවනය කිරීෙම් හැකියාව නැති 
පුද්ගලයකු එකවරම  රියැදුරකු වශෙයන් පාරට දමන්ෙන් නැහැ. 
Driver training track එකක් දීලා එම track එෙක් වාහන ධාවනය 
කරන්න දීලා තමයි ඔවුන් පාරට දමන්ෙන්. ෙම් කමය හරියාකාරව 
අනුගමනය කරන්න පුළුවන් නම් අර “paper driving” කියන 
concept එක නැතිෙවලා ඇත්තටම වාහන ධාවනය කරන්න 
පුළුවන් රියැදුරන් බිහි  ෙව්වි. ඉදිරිෙය්දී රියදුරන් පුහුණු කිරීෙම් 
ධාවන පථ ආරම්භ කරන්න අපි කල්පනා කරනවා. 

ඊළඟට, ආරක්ෂක හිස්වැසුම. ආරක්ෂක හිස්වැසුම සම්බන්ධව 
ජාත්යන්තර පමිතීන් හා ශී ලංකා පමිතීන්ට අනුකූලව ෙරගුලාසි 
පකාශයට පත් කිරීම ඉතාමත් වැදගත්. ෙම් ෙරගුලාසි පකාශයට 
පත් කිරීම තුළ, ෙලෝකෙය්  අෙනකුත් රටවල ෙකොෙහොමද 
ආරක්ෂිත හිස්වැසුම් පැළඳෙගන යන්ෙන්, ෙම් කියන ආකාරෙයන් 
ඉදිරියට යන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක දැනගන්න අපට 
හැකියාවක් ලැෙබනවා.  

අද ලංකාෙව් තිෙරෝද රථ දශ ලක්ෂයකට වැඩි පමාණයක්  
තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් ගැනත් අපි අවධානය ෙයොමු කරලා, 
තිෙරෝද රථ ආරක්ෂණ විධිවිධාන හා නිෙයෝග පකාශයට පත් 
කිරීමට සැලසුම් කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, තිෙරෝද රථ 
රියැදුරන් සඳහා මගී පවාහන පුහුණුව ලබා ෙදන්නටත් කටයුතු 
කරනවා. හරියාකාරව මගීන් පවාහනය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද, 
ආදර්ශවත් රියැදුෙරක් ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද යන්න 
සම්බන්ධෙයන් දැනුවත් කිරීමටත් කටයුතු කරන අතර, තිෙරෝද 
රථ රියැදුරන්ට වෘත්තීය වටිනාකමක් ඇති කරන්නත් කියා 
කරනවා. 

අෙප් නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමා සඳහන් කළ කාරණයට 
මමත් එකඟ ෙවනවා. ෙමොකද, අපි අලුත් systems හදන්න, අලුත් 
ෙද්වල් implement කරන්න, අලුතින් ෙද්වල් ෙගෙනන්න හැදුවත්, 
තාක්ෂණය ෙගෙනන්න හැදුවත්, ෙම් කාර්යය පස්සට ඇදලා පරණ 
කමයට යන්න හදන සමහර අය ඉන්නවා. ෙමොකද, පරණ කමයත් 
එක්ක හුවමාරු වන මුදල් පමාණය වැඩියි. එෙහම කටයුතු කරන 
අය නිලධාරි පැලැන්තිය තුළත් ඉන්නවා. ෙම් සෑම තැනම 
ඉන්නවා.  

ෙම් ෙමොෙහොෙත් ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා සභාෙව් නැහැ. 
ගරු ඇමතිතුමාටත්, ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාටත් මතක් 
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කරන්නට ඕනෑ, විෙශේෂෙයන්ම, ෙමෝටර් වාහන ලියා පදිංචිය සඳහා 
අලුතින් number plates හදන ෙකොට; රථ වාහන අංක ලබා ගන්න 
ෙකොට RFID එක අවශ්යයි කියන කාරණය. ෙම් ගැන 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාෙව්දීත් අපි 
පැහැදිලිවම ෙයෝජනා කළා. RFID කියන්ෙන්, "Radio-
Frequency Identification." වාහනය ෙකොතැනද තිෙබන්ෙන් 
කියන එක ෙර්ඩිෙයෝ තරංග හරහා හඳුනා ගැනීෙම් කමෙව්දයක් 
ෙලෝකෙය් තිෙබනවා. ෙමන්න ෙම් කමෙව්දය ෙම් රටටත් අවශ්යයි. 
ෙම් RFID එක හඳුන්වාදීම තුළ හදිසිෙය් වාහනයක් මාර්ග නීති 
කඩලා ෙකොෙහේ හරි ගිෙයොත්, නැත්නම් කවුරු හරි ෙසොරකම් 
කරලා ෙකොෙහේ හරි තැනකට වාහනයක් ගිහිල්ලා දැම්ෙමොත්, 
මාර්ග නීති කඩ කරනවාට අමතරව විවිධ දූෂණ කටයුතු සිද්ධ 
ෙවනවා නම්, ෙම් සියලු ෙද්වල් track කරන්න, නැත්නම් ෙසොයා 
බලන්න හැකියාව ලැෙබනවා. ෙකොතැනද ෙම් වාහනය 
තිෙබන්ෙන්, ඒ වාහනය තිෙබන තැන ෙකොෙහොමද හඳුනා ගන්ෙන් 
කියන ෙම් සියලුම ෙද්වල් කරන්න ෙලෝකෙය් දියුණු වුණු කමෙව්ද 
තිෙබනවා. එය හරි පහසු කමෙව්දයක්. තාක්ෂණය අනුව දියුණු 
වුණු සලකුණක් එහි තිෙබන්ෙන්. එය සුවිෙශේෂී උපාංගයක්. ෙමය 
ස්ටිකර් එකක් විධියට වාහනෙය් අලවන්න පුළුවන්. නැත්නම් 
වාහනෙය් අංකය  තිෙබන ඒ තහඩුවට ෙම් උපාංගය embed 
කරන්න පුළුවන්; ෙම් RFID එක ඒ තහඩුවට ඇතුළු කරන්න 
පුළුවන්. ෙමවැනි ආකාරයට RFID එකක් තිබීම තුළින් ලැෙබන 
වාසි පමාණය අනන්තයි, අපමාණයි. මාර්ග නීති කඩ කරන අයට 
දඩ ෙකොළ යවන කමෙව්දයක් අනාගතෙය් අපි CCTV කැමරා 
පද්ධතිය හරහා හදනවා නම්, ෙම් ආකාරෙය් RFID එකක් 
තිෙබනවා නම්,  මාර්ග නීති කඩ කළ වාහනය ෙකොතැනද 
තිෙබන්ෙන් කියලා ඉක්මනින් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ෙමවැනි 
කමෙව්ද අෙප් ර ටට අවශ්යයි. ඒ නිසා ගරු ඇමතිතුමාට සහ ගරු 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාට ෙම් කාරණය ෙගෞරවෙයන් ඉදිරිපත් 
කරනවා. 

අපට ආරංචි හැටියට, පසු ගිය කාලෙය් ෙම් සඳහා  ෙටන්ඩර් 
open කර තිෙබනවා; ෙම් ෙටන්ඩර් එක අරෙගන තිෙබනවා. 
නමුත් ෙම් ෙටන්ඩර් එෙක් කමෙව්දය තුළ RFID එක ගන්ෙන් 
නැතිව පැරණි කමෙව්දයට යන්න තමයි ලැහැසත්ි ෙවන්ෙන්. ඒ 
නිසා අපි ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම්ක වහාම නවත්වා RFID එකට යා 
යුතුමයි කියලා.  නැවත ෙම් number plates සඳහා වන tender එක 
අවුරුදු පහකින් තමයි එන්ෙන්. අවුරුදු පහකින් එය එන විට 
ෙලෝකය දියුණු ෙවලා තිෙබන පද්ධති එක්ක අපි නැවත පරණ 
තැනට යනවා. ඒ නිසා නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමා කිව්ව 
කාරණයට මම එකඟ ෙවනවා. අපි ෙකොතරම් දියුණු වුණත් තවම 
බලන්ෙන් පරණ තැනට යන්න; පරණ system එක ගන්න. ෙම්ක 
කරන්න එපා.  RFID එකට වර්තමානෙය් වියදම් කරන සුළු මුදල 
අනාගතය ෙවනුෙවන් ෙම් රටට විශාල මුදලක් ඉතිරි කිරීමක් 
ෙවනවා. ෙම් කමෙව්දය තුළ, වාහන track කරලා නවීන 
තාක්ෂණයත් එක්ක ඉදිරියට යන්න අපට හැකියාවක් ලැෙබනවා. 
Track කරනවා විතරක් ෙනොෙවයි.  

උදාහරණයක් විධියට ගත්ෙතොත්, උෙද් පාන්දර අපි මාර්ගෙය් 
යන ෙකොට ෙකොතැනද වාහන වැඩිෙයන්ම තිෙබන්ෙන්, ෙකොතැනද 
අඩුෙවන්ම තිෙබන්ෙන්, පාරවල් ටික හසුරුවන්න ඕනෑ 
ෙකොෙහොමද යන කාරණාවලදී ෙපොලීසියට සහ ෙම් ආයතනවල 
සෑම ෙදනාටම සියලු පහසුකම් ලැෙබනවා. ඒ යටෙත් මාර්ග 
පද්ධතිය නවීකරණය කරනවා විතරක් ෙනොෙවයි, තාක්ෂණය 
භාවිත කරලා, නිසියාකාරෙයන් traffic management එක 
කරන්න පුළුවන් ෙවනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමන්ට ලැබී ඇති කාලය අවසානයි. 

ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ඒ නිසා ෙම් ෙටන්ඩරෙය්දී මා සඳහන් කළ කරුණු සලකා 

බලන්නය කියා නැවතත් මා ගරු ඇමතිතුමාෙගනුත්, නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමාෙගනුත් ඉල්ලා සිටිනවා. ෙම් ෙටන්ඩරෙය්දී RFID එක 
ඇතුළත් කරන්න; ෙම් තාක්ෂණය ඇතුළත් කරන්න. ෙම් 
තාක්ෂණය ඇතුළත් කෙළොත් අපට පුළුවන් වනවා, අනාගතෙය් 
තිෙබන අලුත් තාක්ෂණ දියුණුවත් එක්ක රට එකතු කරන්න. මට 
කථා කිරීමට කාලය ලබා දුන්නාට ස්තුතියි.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි. මීළඟට, ගරු චාල්ස් නිර්මලනාදන් මන්තීතුමා. 

 
 

[பி.ப. 5.29] 
 

ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

இலங்ைக நாட் ல் விபத் க்களால் ஏற்ப கின்ற உயிர் 
இழப் க்கைளத் த ப்பதற்காக, குைறப்பதற்காகப் 
ேபாக்குவரத்  அைமச்சினால் ேமாட்டார் வாகனச் சட்டத்தின் 
கீழ் ஒ ங்குவிதிகள் ெகாண் வரப்ப கின்றைமைய நான் 
வரேவற்கின்ேறன். இந்த அைமச்சினால் மனித உயிர்கைளப் 
பா காக்கின்ற விதத்தில் இவ்வாறான ஒ ங்குவிதிகள் 
ெகாண் வரப்ப கின்ற சமேநரத்தில், எங்க ைடய மக்களின் 
உயிர்கள் ெகால்லப்ப கின்ற, அல்ல  அவர்கள் சித்திர 
வைதக்கு உட்ப த்தப்பட்  மன ாீதியாகக் ெகால்லப்ப கின்ற 
நிகழ் க ம் இந்த நாட் ல் நைடெபற் க் ெகாண் க் 
கின்றன. அந்த வைகயில் இந்த நாட் ல் தங்க ைடய 
நிலங்க க்காக தம் உயிர்கைளப் பணயம் ைவத்  மனிதர்கள் 
ேபாரா கின்ற நிைலைம ம் இ க்கின்ற .  

ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தில் ேகப்பாப்பில  என்ற 
இடத்தி ள்ள இரா வ காம் அைமந்தி க்கும் 
பகுதியான , 524 ஏக்கர் நிலப்பரப்ைபக் ெகாண்ட . அந்த 
524 ஏக்கர் நில ம் அப்பிரேதசத்  மக்க ைடய ெசாந்தக் 
காணிகள். அவர்கள் அந்தப் பிரேதசங்களில் ஏற்ெகனேவ 
வாழ்ந்தி க்கின்றார்கள்; விவசாயம் ெசய்தி க்கின்றார்கள். 
அந்த நிலங்க க்குாிய உ திப்பத்திரங்கள் அந்த மக்களிடம் 
தற்ெபா ம் இ க்கின்றன. அப்ப யி ந் ம் அந்த 
மக்க ைடய நிலங்கைள இரா வம் ஆக்கிரமித்  
ைவத்தி க்கின்ற . பில க்கு யி ப் க் கிராமத்தில் வாழ்ந்த 
84 கு ம்பங்கைளச் ேசர்ந்தவர்கள் தற்ெபா  தங்க ைடய 
நிலங்கைளப் ெபற் க்ெகாள்வதற்கான ேபாராட்டத்தில் 
ஈ பட் க்கின்றார்கள். அந்தப் ேபாராட்டம் 8 நாட்களாகத் 
ெதாடர்ந் ெகாண் க்கின்ற . இன்  இந்த நாட் ல் 
நல்லாட்சி அரசாங்கம் ஆட்சியில் இ க்கின்றேபா  இந்த 
நாட் ற்கு உாித் ைடய மக்கள் தங்க ைடய ெசாந்த 
நிலங்க க்காகப் ேபாரா கின்ற நிைலைம இ க்கின்ற . 
இந்தப் பிரச்சிைனையத்  தீர்த் ைவப்ப  யார்? ேமதகு 
ஜனாதிபதி அவர்கள்தான் இந்த மக்க ைடய பிரச்சிைனயில் 
ேநர யாகத் தைலயிட்  அதைனத் தீர்த் ைவக்க ேவண் ம். 
ஏெனன்றால், இந்த நாட் ன் ஜனாதிபதி அவர்கள்தான் அதன் 
பா காப்  அைமச்சராக ம் இ க்கின்றார். பா காப்  
அைமச்சின்கீழ் இ க்கின்ற இந்த இரா வம் அந்த 
மக்க க்கு உாித்தான நிலங்கைள அவர்களிடம் ெகா ப்பதில் 
என்ன சிரமம் இ க்கின்ற ? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

அந்த மக்கள் இன்  ேபாராட்டம் நடத் கின்ற இடத்திற்கு 
நான் ேநர யாகச் ெசன்  பார்த்ேதன். அவர்கள் இரா வ 

கா க்கு ன்பாகக் ெகாட் லைமத் , அதி ந் ெகாண்  
ேபாராட்டம் நடத் கிறார்கள். அதன் சுற் ப் றம் மனித 
நடமாட்டமற்ற பிரேதசமாகும். அவர்கள  ேபாராட்டத்தின் 
ேபா   அவர்க க்கு ஏதாவ  இழப்  அல்ல  விபாீதம்  
நடந்தால்,   அவர்கள் உணர்ச்சிவசப்பட்  ஏதாவ  ெவ த் 
தால் அதற்கு இந்த நாட் ன் ஜனாதிபதி அவர்கேள 
ெபா ப்ேபற்க ேவண் ம்.   

ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் தன் ைடய ெசாந்த 
இடத்திற்குச் ெசன்  அந்தக் கிராம மக்க டன் சந்ேதாசமாகக் 
கலந் ைரயா  உற  ெகாண்டா வைதப் பற்றிய ஒ  
ெசய்திைய இரண்  தினங்க க்கு ன்  நான் 
பத்திாிைககளில் பார்த்ேதன். ஆனால், இந்த நிைல எங்கள் 
பிரேதசங்களில் இல்ைல. எங்க ைடய மக்கள் இந்த 
அரசாங்கத்தின்மீ  மிக ம் ேகாபமைடந்தி க்கிறார்கள். 
நாங்கள் அவர்கைள ேநர யாகச் ெசன்  சந்திக்கின்றேபா ,  
"பைழய அரசாங்கத்ைத மாற்றேவண் ெமன்  நாங்கள் 
வாக்களித்தவர்கள். ஆனால், இன்  எங்க ைடய 
நிலத்திற்காக நாங்கள் ேபாரா கின்றேபா  இந்த அரசாங்கம் 
ஏன், ெமளனமாக இ க்கிற ? ஏன், இந்த ஜனாதிபதி 
ெமளனமாக இ க்கின்றார்?" என்   இந்த அரசாங்கத்தின் 
மீதி க்கின்ற ேகாபத்ைத எங்களிடம் ெவளிப்ப த் கிறார்கள். 
அவர்களிடம் நாங்கள் ேநர யாகச் ெசன் ,  "உங்க ைடய 
காணிைய நாங்கள் மீட் த் த ேவாம்" என்  உ தியாகக் 
கூற யாமல் இ க்கின்ற . நாங்கள் இங்கு ேபசுகின்ற 
விடயங்கள், எங்க ைடய மக்களின் உணர் கள்! ஆனால், 
அைவ ஹன்சாட்  பதி களாக மட் ேம இ க்கின்றன. 
அவ்வாறில்லாமல் எங்க ைடய க த் க்கைள இந்த 
அரசாங்கம் ெசவிம த்  அதன்ப  நடக்க ேவண் ம்.  

அேதேநரத்தில் ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தில் க்கு  
யி ப்  நகாில் இன் ெமா  ேபாராட்டம் நைடெப கின்ற . 
அந்தப் ேபாரரட்டத்தில் ஈ பட் ள்ள மக்கள் தற்ெபா  

க்கு யி ப் ப் பிரேதச ெசயலகத்திற்கு ன்பாக 
இ க்கின்ற 19 ஏக்கர் நிலத்ைதத் தங்க க்கு வி விக்குமா  
ேகாாி அங்கு இன் ெமா  ேபாராட்டத்ைத நடத் கிறார்கள். 
எனேவ, ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் ேகப்பாப்பில  
மக்க ைடய ேபாராட்டம் ெதாடர்பாக ம் க்கு யி ப் ப் 
ேபாராட்டம் ெதாடர்பாக ம் ேநர யாக நடவ க்ைகெய க்க 
ேவண் ம். தங்க ைடய ெசாந்தக் காணிகைளப் ெபற் க் 
ெகாள்வதற்குப் ேபாராட ேவண் ய சூழல் எங்க ைடய 
நாட் ல் இ க்கின்ற . இ  இந்த நாட் ற்கு - இந்த 
அரசாங்கத்திற்கு, குறிப்பாக ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க க்கு - 
பா காப்  அைமச்சர் அவர்க க்கு ஒ  க்கிய விடயமாகத் 
ெதாியவில்ைலயா? ஏன், பா காப்  அைமச்சர் இதில் சாியான 

 எ க்கவில்ைல? இந்த அரசாங்கம் உயிர்கைளப் 
பா காப்பதற்கு சட்டங்கைளக் ெகாண் வ கின்ற . ஆனால்,   
எங்க ைடய மக்களின் நிலங்கைளக் கடனாகப் 
ெபற்றி க்கின்ற நீங்கள் ஏன், அந்த நிலங்கைள அவர்க க்குத் 
தி ப்பிக் ெகா க்காமல் இ க்கிறீர்கள்? இதற்கு யாராவ  
பதில் ெசால்ல ன்வ கிறீர்களா? இல்ைல. இப்ப யான ஒ  
சூழ்நிைலயில்தான் இன்  நாங்கள் வாழ்ந்  ெகாண் க் 
கின்ேறாம்.  

ேம ம், ஒ  ெகாைலச் சம்பவத் டன் ெதாடர் ைட 
யவர்கள் எனக்கூறி, 2009ஆம் ஆண்  ைக ெசய்யப்பட்ட 

ன்னாள் ேபாராளிகளில் இரண்  ேபர் பயங்கரவாதத் 

த ப் ப் பிாிவினாின் -  TID  விசாரைணயில் இன்ன ம் 
இ க்கிறார்கள். இ  திட்டமிட்ட ஒ  ெகாைலச் சம்பவமா? 

த்தம் வைடந்  8 வ டங்கள் நிைறவைடந் விட்ட 
நிைலயி ம் பயங்கரவாதத் த ப் ப் பிாிவினர் அந்த 
இ வ ைடய விசாரைணைய த் விட்   அவர்கைளச் 
சிைறச்சாைலக்கு அ ப்பாமல், இன்ன ம் தங்க ைடய 
கட் ப்பாட் ேல ைவத்தி க்கிறார்கள். இ  ஜனநாயகமா? 
அல்ல  இ  நல்லாட்சியா? அந்த இரண்  ேப ம் 
அண்ைமயில் உண்ணாவிரதமி ந்தார்கள். அவர்க க்கு 
எந்தவிதமான பதி ம் அரசாங்கத்தால் வழங்கப்படவில்ைல; 
இ  மிக ம் ேவதைனக்குாிய . தங்கேவல் நிமலன், 
கனகரத்தினம் ஆதித்தன் ஆகிய இந்த இ வ ம் ஸா த ப்  

காமில் இன் ம் TID விசாரைணப் பிாிவில் 
த த் ைவக்கப்பட் க்கிறார்கள். இ  இந்த நாட் க்கு 
ஏற் ைடயதா? இங்கு நாங்கள் தியேதார் அரசியல் யாப்  
பற்றிக் கைதத் க்ெகாண் க்கின்ேறாம். தியேதார் அரசியல் 
யாப் ப் பற்றிக் கைதத் க்ெகாண் க்கின்ற இந்த 
அரசாங்கம், இப்ப யான ெசயல்கைள ஏன், 
கண் ெகாள்ளாமல் இ க்கின்ற ? இப்ப  இ ந்தால், 
நாங்கள் எப்ப  நம்பிக்ைக டன் வாழ்வ ? எங்க ைடய 
மக்களின் ெசாந்த நிலங்கைள நீங்கள் ஒப்பைடக்கவில்ைல. 
எட்  வ டங்க க்கு ன்  பி பட்ட இரண்  சந்ேதக 
நபர்கள் - அரசியல் ைகதிகள் - இன் ம் ஸா த ப்  காமில் 
TID விசாரைணப் பிாிவில் த த்  ைவக்கப்பட் க்கிறார்கள். 
அந்த இரண்  ேபைர ம் பா காப்பதற்கு அங்கு 40 
காவல் ைற அதிகாாிகள் இ க்கிறார்கள். ஏன், அவர்கைள 
மகசீன் சிைறச்சாைலக்கு மாற்ற யா ? எனேவ, 
இவற்ைறக் க த்தில்ெகாண்  ெசயற்பட ேவண் ம்.  

ேம ம், ேபாக்குவரத்  அைமச்சர் அவர்கள் இரண்  
வாரங்க க்கு ன்  வடக்கிேல வ னியாவில் ஒ  பஸ் 
நிைலயத்ைதத் திறந் ைவத்தார். அவர் அதைனத் 
திறந் ைவத்  உைரயாற் ம்ேபா , "எங்க ைடய வடக்கு 
மாகாண சைபயி ள்ள உ ப்பினர்க க்கு அல்ல  TNA 
பாரா மன்ற உ ப்பினர்க க்கு பாைலப் ட் யில் விட் க் 
ெகா த்தா ம் கு க்கத் ெதாியா " என்  குறிப்பிட்டார். 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் ஒன்ைற விளங்கிக் 
ெகாள்ளேவண் ம். கடந்த வர -ெசல த் திட்ட விவாதத்தின் 
ேபா , வடக்கு மாகாண சைபக்கு மத்திய அரசாங்கத்தால் நிதி 
ெகா க்கப்படவில்ைல என்பைத நான் இச்சைபயில் 
சுட் க்காட் ேனன். அதற்கு மாகாண சைபக க்குப் 
ெபா ப்பான அைமச்சர் ைபசர் ஸ்தபா அவர்கள், "நாங்கள் 
மாகாண சைபக்குப் பணம் ெகா க்கேவண் யி க்கின்ற " 
என்  தன  உைரயில் குறிப்பிட் ந்தார். இப்ப  
இ க்கின்றேபா , நீங்கள் ெவ மேன எ த் வ வில் 
க தங்கைள அ ப்பிவிட் , அங்கு அபிவி த்திப் பணிகைளச் 
ெசய்வதில்ைலெயன்றால், எப்ப ச் ெசய்வ ? எனேவ, 
ெகளரவ ேபாக்குவரத்  அைமச்சர் அவர்கள் இந்தக் 
கூற் க்காக மன்னிப் க் ேகாரேவண் ம்.  

நான் அவாிடம் ேம ெமான்ைறச் ெசால்லேவண் ம். 
அந்த பஸ் நிைலயமான , மத்திய அரசாங்கத்தால் திட்டமிட்  
அைமக்கப்பட்ட . நீங்கள் அந்த பஸ் நிைலயத்ைதப் 
ெபா த்தமான ஓர் இடத்தில் அைமத்தீர்களா? இல்ைல. 
உண்ைமயில், அந்த பஸ் நிைலயம் அைமக்கப்படேவண் ய  
தற்ெபா  ெபா ஸ் நிைலயம் இ க்கின்ற இடத்தில்தான். 
தற்ெபா , பஸ் நிைலயம் இ க்கின்ற இடத் க்கு ெபா ஸ் 
நிைலயத்ைத மாற்றி, ெபா ஸ் நிைலயம் இ க்கின்ற 
இடத்தில்தான் நீங்கள் அந்த பஸ் நிைலயத்ைத நி வியி க்க 
ேவண் ம். நீங்கள் அப்ப  நி வாமல் - ஒ  சாியான 
திட்டமிடல் இல்லாமல் - உங்க ைடய அைமச்சின் நிதியில் 
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பஸ் நிைலயத்ைதக் கட் விட் , இன்  எங்க ைடய 
பிரேதசங்களில் தனியார் பஸ் உாிைமயாளர்கைள ம் 
இலங்ைகப் ேபாக்குவரத் ச் சைபைய ம் ேமாதவிட்  
ேவ க்ைக பார்க்கிறீர்கள். உண்ைமயில் இ  
மனேவதைனக்குாிய விடயம். நீங்கள் - ேபாக்குவரத்  
அைமச்சு - சாியாகத் திட்டமிட் ந்தால் அந்த பஸ் நிைலயம் 
அவ்விடத்தில் அைமந்தி க்கா . ேபாக்குவரத்  அைமச்சர் 
அவர்கள் தான் ெசய்வெதல்லாம் சாி என்  நிைனத்  அந்தத் 
திறப்  விழா ேமைடயில் கூறிய விடயத்ைத நான் 
வன்ைமயாகக் கண் க்கின்ேறன். இதற்காக  அவர் மன்னிப் க் 
ேகார ேவண் ம். அல்ல , அவர் ெசான்ன  சாியாக 
இ ந்தால், எங்க டன் ேநர  விவாதத் க்கு வரேவண் ம். 
நாங்கள் கலந் ெகாள்ளாத ேமைடகளில் அல்ல  
எங்க ைடய பிரதிநிதிகள் ேபசிய பின்  கைடசியாகப் ேபசும் 
ேபா  எங்க ைடய மக்கள் பிரதிநிதிகைள அவமதித் ப் 
ேபசுவ  என்ப , அங்குள்ள மக்கைள அவமதிப்பதாகும். 
எனேவ, தய ெசய்  அைமச்சர் அவர்கள் இப்ப யான 
க த் க்கைளத் ெதாிவிப்பைதத் தவிர்க்க ேவண் ம். 
ஏெனனில், அவர் ஏற்ெகனேவ எதிர்க்கட்சித் தைலவராக 
இ ந் , தற்ெபா  இந்த அரசாங்கத்தில் க்கிய 
அைமச்சராக இ க்கின்றார். எனேவ, இவ்வா  அவர் 
எ ந்தமானத்தில், மக்க ைடய மனைதப் ண்ப த் கின்ற 
விதத்தில் க த் க்கைளச் ெசால்லக்கூடா .  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up now.  

 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
Give me one more minute. 

பா காப்  அைமச்சராக இ க்கின்ற ேமதகு ஜனாதிபதி 
அவர்கள்கூட, தன  ெசாந்த ஊ க்குச் ெசன்  மக்க டன் 
சந்ேதாசமாக இ க்கின்றார். நாங்கள் எங்க ைடய 
பிரேதசங்க க்குச் ெசன்றால், எங்க ைடய மக்கள் தியிேல 
இ க்கிறார்கள்; ேபாராட்டம் ெசய்கிறார்கள். இப்ப  
இ ந்தால், நாங்கள் எப்ப  சந்ேதாசமாக இ ப்ப ? எனேவ, 

ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தில் தற்ெபா  ேபாராட்டம் 
நடத்திக்ெகாண் க்கின்ற க்கு யி ப்  மக்க ைடய 
ேகாாிக்ைக ெதாடர்பி ம் ேகப்பாப்பில  மக்க ைடய 
ேகாாிக்ைக ெதாடர்பி ம் ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் 
உடன யாகக் கவனத்ைதச் ெச த்தி, அவர்க க்குாிய 
நிலங்கைள விைரவாக வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக 
எ க்கேவண் ெமன்  ேகாாிக்ைக வி த் , வாய்ப் க்கு நன்றி 
கூறி, விைடெப கின்ேறன்.  

 
[අ.භා. 5.42] 
 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් වාහන භාවිතය 

පිළිබඳව, රථවාහන නීතිය පිළිබඳව අද උෙද් සිට ෙම් දක්වා කරන 
ලද කථා සියල්ල මම ඉතා සාවධානව අසා සිටියා. ෙමම විවාදෙය්දී 
අදහස් දක්වන්න මටත් අවස්ථාව ලබාදීම පිළිබඳව මම ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් වාහන භාවිතය පිළිබඳව කථා 
කිරීෙම්දී අෙප් රෙට් රථවාහන පිළිබඳ නීතිය අලුත් කළ යුතු 

වාෙග්ම, පවාහන ෙසේවෙය් ගැටලු විසඳීම සඳහා කාලය 
කළමනාකරණය කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් රටට අවශ්ය බව 
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව ෙපෙනනවා. විෙශේෂෙයන්ම අද ෙකොළඹ 
නගරය ගත්ෙතොත්, වාහනයක ෙව්ගය මිනිත්තු 8කට 
කිෙලෝමීටරයක් දක්වා සීමාෙවලා තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, මහනුවර නගරයටත් ෙම් තත්ත්වයමයි ඇතිෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දෙය් නම් 
වාහන තදබදය ඇති ෙවන්ෙන් එකම ෙවලාවකටයි. හැබැයි, 
ෙකොළඹ නගරය වාෙග්ම අපි ජීවත් වන මහනුවර, ෙප්රාෙදනිය 
නගරවල  අද මුළු දවස පුරාම රථවාහන තදබදය දැඩි ෙලස 
පවතිනවා. ෙම් සඳහා මාර්ග පළල් කිරීම, විකල්ප මාර්ග ෙයදීම 
සහ ෙනොෙයකුත් උපාය මාර්ග අපි කියාත්මක කරනවා. හැබැයි, 
ෙම් තුළින් අපට තවත් ෙදයක් කරන්න පුළුවන් අවසථ්ාව 
තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අද ෙලෝක 
තාක්ෂණෙය් දියුණුවත් සමඟ ඇති වී තිෙබන විපර්යාසයන් තුළ 
ෙලෝක මාර්ග නීති සහ ලංකාෙව් පවතින නීති සංසන්දනය කරමින් 
ෙම් රෙට්  ඉතා ෙයෝග්ය වූ නීති පද්ධතියක් කියාත්මක කිරීම හා 
මාර්ග පද්ධතියක් ෙගොඩනැඟීම සඳහා ගරු අමාත්යතුමා සහ 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා එක්ෙවලා ගන්නා වූ උත්සාහය අපි ෙම් 
අවස්ථාෙව් ඉතා අගය ෙකොට සලකනවා. ඇත්ෙතන්ම ෙලෝකෙය් 
ෙවනත් රටවල් රථවාහන තදබදය සඳහා කාල කළමනාකරණය 
කිරීම සිදුකර තිෙබනවා. පාසල් පවත්වන කාලය, ඒ වාෙග්ම 
ෙවනත් රාජකාරිවල නිරතවන ෙව්ලාවන්, කර්මාන්තශාලාවල 
වැඩ කරන ෙවලාවන් ෙවනස් කිරීම තුළින් මාර්ග තදබදයට යම් 
විසඳුමක් ලබාදිය හැකිව තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙසේවා මුර කමයට 
වැඩ කරන කමයට කාලය ෙවනස් කරන්න අපටත් පුළුවන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් රෙට් පවතින මාර්ග 
තදබදය වාෙග්ම සමහර රියදුරන්ෙග් ෙනොමනා වාහන පැදවීම 
ෙපොලීසියට පාලනය කරගන්න පුළුවන් ෙදයක් ෙනොෙවයි. ගරු 
ඇමතිතුමාෙග් කථාව තුළ අපි දැකපු ෙදයක් තමයි, අවුරුද්දකට 
ලක්ෂ 5කට වඩා රිය අනතුරු සිදුෙවනවාය කියන එක. ඒ වාෙග්ම 
දළ වශෙයන් දවසකට 8ෙදෙනක් මියයනවා. ෙම් රෙට් 
රියදුරන්ෙග් සහ මාර්ග පද්ධතීන්වල තිෙබන ෙනොෙයකුත් 
දුර්වලතා නිසා ඒ පවණතාව ඇතිෙවලා තිෙබනවා. 

ඇත්ෙතන්ම අද පාසල් අධ්යාපනය ගත්තාම, අෙපොස 
(සාමාන්ය ෙපළ) දක්වා ඉෙගන ගන්නා ළමෙයකුට එම විභාගය 
pass කරගන්න බැරි වුෙණොත්, ඔවුන්ට ෙයොමුවීම සඳහා ෙවනදා 
ෙම් රෙට් සාම්පදායික රැකියා තිබුණා. සමහර අය කෘෂි 
කර්මාන්තයට ෙයොමු ෙවනවා. සමහර අය වඩු කර්මාන්තෙය් ෙහෝ 
කාර්මික ක්ෙෂේතෙය් නියුක්ත ෙවනවා. අද ඒ සියලු ෙද් කඩා 
වැටිලා. රජෙයන් ෙමොන තරම් පහසුකම් ලබාදුන්නත් එම රැකියා 
සඳහා ෙයොමුවන පමාණය අඩුෙවලා තිෙබනවා. අපි මහජන 
දිනයක් පවත්වන ෙකොට තම දරුවන්ට රැකියා 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් ආපු ෙදමව්පියන්, එම බලාෙපොෙරොත්තුව 
ඉෂ්ට ෙනොවුණු අවස්ථාවලදී "අපි ළමයාට three-wheeler එකක් 
අරෙගන ෙදනවා." කියලා ඒ අයම අපට කියලා යනවා. 

තමන්  අෙත් තිෙබන කීයක්  ෙහෝ දීලා, එෙහම නැත්නම් 
කනකර උකස් කරලා ළමයාට three-wheeler එකක් අරෙගන 
දීලා හන්දියට යවනවා, ළමයාෙගන් අනාගතය සකස් කිරීම සඳහා 
බලාෙපොෙරොත්තු තබා ෙගන. හැබැයි ෙම්ෙක් අවසානය ෙම් 
ළමයින් සදාකාලිකව අසරණයන් බවට පත් වීමයි. ෙමොකද, නිසි 
අධ්යාපනයක් ලබා ගන්නට ෙනොහැකි වුණා ෙමන්ම  නිවැරැදි 
රියැදුරු අධ්යාපනයක් ලබා ගන්නටත් බැරි වුණු රියැදුරන් 
ඉන්නවා.   අද සමාජෙය් 11,00,000කට වැඩි පිරිසක් three-
wheeler  රැකියාෙවන් ජීවත් වනවා.  

837 838 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

විෙශේෂෙයන්ම රෙට් ජනගහනය අනුව බලන විට 1/20කටත් 
වැඩි පිරිසක් three-wheeler රක්ෂාව තමයි කරන්ෙන්. හැබැයි ෙම් 
තුළින් ෙම් දරුවන්ට යහපත් වූ අනාගතයක් කවදාවත් උදා වන්ෙන් 
නැහැ. එෙසේ වන්ෙන් ෙදමවුපියන් දරුවන් සමාජගත කරන 
ආකාරය අනුවයි. ෙදමවුපියන් අකැමැති වුණත්, අකැමැත්ෙතන් 
ෙහෝ ඔවුන්ට ෙම් ෙද්වල් කරන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් රෙට් 
පවතින ෙනොෙයකුත් පශ්න සහ ආර්ථික පශ්න මත ෙම් ළමයි ෙම් 
රක්ෂාවට යනවා. හැබැයි ඒෙකන් සිද්ධ වන්ෙන් ෙවනත් ෙදයක්. 
අපි දකින විධියට, අපි ලබපු අත්දැකීම් තුළින් අපට ෙපෙනන්න 
තිෙබන පධාන කාරණය තමයි, three-wheeler එෙක් ඉදිරි වාරිකය 
ෙහෝ වාරික ෙදක, තුන ෙගවන්න බැරි ෙවලා එකතු වන ෙකොට ෙම් 
ෙගොල්ලන් ෙවනත් මාර්ගවලින් මුදල් ෙසවීම සඳහා උත්සුක වීම. 
ඒ සඳහා ඕනෑ තරම් තැරැව්කරුෙවෝ ඉන්නවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්කයි ඇත්ත කථාව. මා 
හිතන හැටියට three-wheeler රැකියාෙව් නියුක්ත ෙවලා සමාජගත 
ෙවලා ඉන්න පිරිස්වලට රියැදුරු අධ්යාපනය වාෙග්ම ෙම් සමාජෙය් 
ජීවත් වන විධිය පිළිබඳව යම් යම් කථිකාවන් රජයන් තුළින් අපි 
කළ යුතුව තිෙබනවා. ෙනොෙයකුත් රජයන් මාර්ග පද්ධති දියුණු 
කිරීම සඳහා, ඒ වාෙග්ම වාහන තදබදය අඩු කිරීම සඳහා, වාහන 
අනතුරු සිදුවීෙම් පවණතාව අඩු කිරීම සඳහා ගන්නා වූ 
උත්සාහයන් තුළ යම් යම් සාධනීය තත්ත්වයන් ඇති වුණත්, වැඩි 
වශෙයන් අපට සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් කනගාටුදායක 
සිද්ධීන්වලට මුහුණ ෙදන්නයි. ෙමොකද, දිෙනන් දින අනතුරු 
සංඛ්යාව  වැඩි වනවා; ෙරෝහල්ගත වන පමාණය වැඩි වනවා; 
සිරගත වන පමාණය වැඩි වනවා; නීති පශ්නවලට ෙයොමු වන 
පමාණය වැඩි වනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම 
පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ වනවා. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

 
ඊළඟට, ගරු ලසන්ත අලගියවන්න නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා. 

ඔබතුමාට විනාඩි 9ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 5.50] 

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා (මහානගර හා බසන්ාහිර 
සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன - மாநகர மற் ம் ேமல் 
மாகாண அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 
Megapolis and Western Development) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අෙප් රෙට් ඉතා වැදගත් 

ක්ෙෂේතයක් සම්බන්ධෙයන් පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා 
අමාත්යාංශය මඟින් අදාළ නිෙයෝග පනවන අවස්ථාෙව්දී ඒ 
සම්බන්ධෙයන් වචන කිහිපයක් කථා කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම 
පිළිබඳව මා සතුටු වනවා.  

1980 ගණන්වල අෙප් රෙට් පකාශයට පත් කරන ලද මාර්ග 
නීති සහ ඒ නීතිවලට අදාළ සලකුණු කිහිපයක් තමයි ෙම් නිෙයෝග 
තුළින්  සංෙශෝධනය කරලා තිෙබන්ෙන්. 1980 දශකය වන විට 
අෙප් රෙට් වාහන මිලියන 1ක්වත් තිබුෙණ් නැහැ. අද වන විට 
මිලියන 7කට ආසන්න වාහන  සංඛ්යාවක් අෙප් රෙට් තිෙබනවා. 

භූමි භාගය ෙවනස් ෙවන්ෙන් නැහැ. නමුත් ජනගහනය වර්ධනය 
අනුවත්, ඒ වාෙග්ම වාහන සංඛ්යාව අනුවත් සාෙප්ක්ෂව බලන 
ෙකොට ෙම් වන විට සැලකිය යුතු සංඛ්යාවක් වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. එම නිසා ෙමම වැඩි වුණු සංඛ්යාවට අනුව සෑම 
ෙදයක්ම ෙවනස් විය යුතුව තිෙබනවා. මා හිතන හැටියට පවාහන 
හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත්යාංශය විසින් විෙශේෂෙයන්ම අෙප් 
රෙට් මාර්ග විනයක් ඇති කිරීෙම් හා ෙම් සිදුවන රිය අනතුරු අවම 
කරලා, යහපත් පවාහන පද්ධතියක් ඇති කිරීෙම් අරමුණින් 
කෙලෝචිතව ෙම් නිෙයෝග හඳුන්වා දීම සිදු කරලා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම ෙමහි තවත් පියවරයන් කිහිපයක් ඉදිරියට තැබිය යුතුව 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ජාත්යන්තර අත් දැකීම් පදනම් කර 
ෙගන අෙප් රෙට් 1980 ගණන්වල තිබුණු ඒ තත්ත්වයන් තමයි අද 
ෙවනස් කරලා තිෙබන්ෙන්. නමුත් ෙලෝකෙය් අනික් රටවල මීටත් 
වඩා ඉදිරිෙයනුයි අද ෙම් සම්බන්ධෙයන් තත්ත්වය පවතින්ෙන්. 
එම නිසා, අපි ඒ පිළිබඳවත් තවදුරට අවධානය ෙයොමු කරලා, 
අවශ්ය කරන සංෙශෝධන කඩිනමින් හඳුන්වා දී, ඒවා නීතිගත 
කිරීම අනිවාර්ෙයන්ම කළ යුතුයි.  

අෙප් රෙට් මීට අවුරුදු කිහිපයකට ෙපර යාල්ගම්ෙමෝදර දුම්රිය 
හරස් මාර්ගෙය් ධාවනය වූ දුම්රිෙය් බස් රථයක් ගැටිලා රිය 
අනතුරක් ඇති වුණා. එහිදී, 50කට ආසන්න මිනිසුන් සංඛ්යාවක් 
ජීවිතක්ෂයට පත් වුණා. ඒ පිළිබඳ සියලුම ෙදනාෙග් අවධානය 
ෙයොමු වුණා; කථා බහට ලක් වුණා. මාර්ග නීති සම්බන්ධෙයන් 
කියාමාර්ග ගත යුතුයි කියලා මාධ්ය කථා කළා; ජනතාව කථා 
කළා. ඒ අනුව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටපු අමාත්ය දිවංගත ගරු 
ෙජයරාජ් පනාන්දුපුල්ෙල් මැතිතුමාෙග් සභාපතිත්වෙයන් 
ෙවනමම ෙත්රීම් කාරක සභාවක් පත් කළා.  

ඊට පසුව පී. දයාරත්න මැතිතුමාෙග් සභාපතිත්වෙයන් ෙත්රීම් 
කාරක සභාවක් පත් කළා. එම ෙත්රීම් කාරක සභාෙවන් 
පාර්ලිෙම්න්තුව හරහා ඉතාමත් ෙහොඳ වාර්තාවක් පවාහන 
අමාත්යාංශයට ඉදිරිපත් කළා. අද වන විට, ෙම් ෙරගුලාසි සකස් 
කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවෙළේදී එම ෙත්රීම් කාරක සභා  වාර්තාෙව් 
කරුණු සැලකිල්ලට අරෙගන තිෙබනවා. එහි සාමාජිකෙයක් 
විධියට එම කාරක සභාවලට සහභාගි ෙවලා, ලබා දීපු අදහස් හා 
ෙයෝජනා මල් ඵල ගැන්වීම පිළිබඳව මම සතුටු ෙවනවා. 

මම පවාහන අමාත්යාංශෙය් නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරයා විධියට 
කටයුතු කරන කාලෙය්දී රියැදුරු බලපත ලබා දීම සඳහා demerit 
point system එක හඳුන්වා දුන්නා; නීතිගත කළා.  අපි  එම කමය 
අනිවාර්ෙයන්ම කියාවට නැංවිය යුතුයි. දැනට එම කමය හඳුන්වා 
දීලා  කියාත්මක ෙවන්න තිෙබන්ෙන් නව බලපත සඳහා පමණයි. 
නමුත්, අෙප් රෙට් සියලුම රියැදුරු බලපත හිමියන් -පැරණි 
රියැදුරු බලපත ඇති අයත්- නව driving licence එක, නව ස්මාට් 
කාඩ් රියැදුරු බලපතය භාවිත කළ යුතුයි. ෙපොලීසි හා ෙමෝටර් රථ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින් ෙමම කමය සියයට 100ක් 
කියාත්මක කිරීමට ඉතාමත් ඉක්මනින් කටයුතු කළ යුතුව 
තිෙබනවා. නීති පනවලා  දඩ මුදල් ෙකොපමණ අය කළත්,  ඒ 
තුළින් රිය අනතුරු අවම කර ගන්න පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ. එම නිසා ෙලෝකෙය් අෙනක් රටවල වාෙග් නීති කියාත්මක 
විය යුතුයි.  

විෙද්ශ රටවලට ගියාම අපට ෙපෙනන ෙදයක් තමයි,  කුමන  
ෙහෝ ආකාරයක ෙහෝ මත්දව්යයක් පානය කර වාහනයක් පැදවීමට  
එම රටවල ඉඩ ෙනොදීම. ඊට  ෙහේතුව, පිට රටවල නීති මීට වඩා 
කියාත්මකයි. දඩයකට පමණක් සීමා කරලා නැහැ. රියැදුරු 
බලපතය ලබා දීෙම්දී ලකුණු ලබා දීෙම් කමයක් තිෙබනවා. යම් 
වැරැද්දක් කළාම ලකුණු කපනවා. ලකුණු කපලා මාස 6කට පසුව 
ෙහෝ යම් කිසි සීමාවකට පසුව රියැදුරු බලපතය ලබා ෙදන ෙතක් 

839 840 
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එය අවලංගු කරනවා. එෙහමත් නැත්නම්, අවුරුද්දකට අවලංගු 
කරනවා. සමහර අවස්ථාවලදී සදහටම රියැදුරු බලපතය අවලංගු 
කරනවා. එෙහයින් ෙමම කමය මූල්යමය දඩයකට වඩා 
පාෙයෝගිකයි කියලා මම හිතනවා. ෙම් ආකාරයට ලකුණු 
කැපුවායින් පසුව, ඒ අයට නැවතත් රියැදුරු පුහුණු පාඨමාලාවලට 
ගිහිල්ලා ඒ කපා ගත් ලකුණු නැවත ලබා ෙගන ෙහොඳ රියැදුෙරක් 
විධියට ෙම් රට තුළ තමන්ෙග් වාහනය පාවිච්චි කරන්න 
පුළුවන්කමක් තිෙබනවා.  

පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත්යතුමාත්, නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමාත් එම අමාත්යාංශය තුළ විශාල ෙවනසක් සිදු කරන 
බව අපි දන්නවා. ලංගමය තුළ ෙසේවක අතිරික්ත පශ්නය තිබුණා. 
ඒ සඳහාත් සථ්ිරසාර විසඳුම් ලබා දීලා තිෙබනවා. ෙමම 
අමාත්යාංශෙය් කටයුතු කරන එක ඉතා අපහසු බව අපි දන්නවා. 
ෙමොකද, අමාරු අභිෙයෝගයන් එහි තිෙබන්ෙන්. නමුත්, දැන් ඒ 
අමාරු අභිෙයෝගයන් ජය ගනිමින් තිෙබන ෙමොෙහොතක්. අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, ෙමවැනි නීති-රීති ෙරගුලාසි හඳුන්වා 
ෙදනවා වාෙග්ම ඒවා කියාත්මක කරන්නත්. රියැදුරු බලපතය 
ලබා දීෙම්දී demerit point system එක සඳහා නීති සකස් කරලා 
අවසානයි. පාර්ලිෙම්න්තුෙවත්  එය නීතිගත ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. 
පාෙයෝගිකව අෙප් රෙට් සියලුම රියැදුරන්ට ෙම් කමය කියාවට 
නැංවීම සඳහා ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුවත්, 
ෙපොලීසියත් ෙම් වනෙකොට කටයුතු කරමින් සිටිනවා. ඒකට යම් 
යම් කරුණු කාරණා බලපානවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙපොලීසිවලට පරිගණක ලබා දිය යුතුයි. ඒ 
පරිගණක යන්තයන් සෑම ෙපොලිස් නිලධාරිෙයකුටම ලබා දිය 
යුතුව තිෙබනවා. ඒ සඳහා වූ  පුහුණුවක් ඔවුන්ට ලබා දිය යුතුව 
තිෙබනවා. ෙම් සඳහා කියාකාරී සැලැස්මක් සකස් කරලා, අෙප් 
රෙට් සියලුම රියැදුරු බලපත හිමියන්ට ලබන අවුරුද්ෙද් ජනවාරි 
මස 01වැනි දා ඉඳලා ෙම් කමය කියාත්මක කෙළොත් ෙම් හඳුන්වා 
ෙදන නීති - රීති වඩා ඵලදායී මට්ටමකට කියාත්මක කරන්න 
අනිවාර්යෙයන්ම පුළුවන්කමක් ලැෙබනවා. උසාවියකට ගිහිල්ලා 
දඩයක් නියම කිරීම තුළින් ෙහෝ එෙවෙල් ස්ථානීය දඩ ලබා දීම 
තුළින් පමණක් අපට ෙම් රිය අනතුරු සම්බන්ධෙයන් තිෙබන 
තත්ත්වය පාලනය කරන්න ෙමොනම ආකාරයකින්වත් 
පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. අද අෙප් රෙට් අධිෙව්ගී මාර්ග 
හදලා තිෙබනවා. ෙම් සම්බන්ධ නීති රීතිත් අද අලුතින් ඉදිරිපත් 
කරලා තිෙබනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට ලැබී තිෙබන කාලය 

අවසානයි. 

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු අමාත්යතුමාෙග් අවධානයට ෙම් 

කාරණා ෙයොමු කරනවා. අෙප් රෙට් ඉතා ෙහොඳ මාර්ග විනයක් 
ඇති කිරීමට කටයුතු කළ යුතුයි. අෙප් රෙට් අවුරුද්දකට 3,000කට 
ආසන්න පුද්ගලයන් පමාණයක් රිය අනතුරු නිසා ජීවිත පූජා 
කරනවා. ෙම් රිය අනතුරු නිසා රුපියල් බිලියන 40කට ආසන්න 
ආර්ථිකමය පාඩුවක් අෙප් රෙට් සිදු වනවා. ෙම් පාඩු අවම කර 
ගනිමින් ෙහොඳ පවාහන පද්ධතියක් අෙප් රට තුළ ඇති කර 
ගැනීමට අමාත්යතුමා ඇතුළු ඒ සියලු ෙදනාට ශක්තිය ලැෙබ්වා!යි 
කියා  පාර්ථනා කරමින් ඒ සඳහා නිෙයෝජිතයන් විධියට අෙප්ත් 
සහෙයෝගය සහ දායකත්වය ලබා ෙදනවාය කියන කාරණයත් 
සඳහන් කරමින් මා නිහඬ වනවා. ස්තුතියි. 

[අ.භා. 5.59] 
 

ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් මයිෙකෝෙෆෝනය මට හිමි 

එකක් ෙනොෙවයි. කලිනුත් ෙම්ක නිවැරැදි කෙළේ නැහැ. ගරු චතුර 
ෙසේනාරත්න මන්තීතුමාෙග් ස්ථානෙය් ඉඳෙගන තමයි මා කථා 
කරන්ෙන්. එෙහම කථා කිරීම වලංගුද දන්ෙන්ත් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පවාහන හා සිවිල් ගුවන් 
ෙසේවා අමාත්ය ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා සහ 
නි ෙයෝජ්ය අමාත්ය ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මැතිතුමා ෙමෝටර් 
වාහන පනත යටෙත් ඉතාම වැදගත් නිෙයෝග ෙගන එන්නට 
කටයුතු කිරීම ගැන මා ඉතාම සතුටු වනවා. ෙමොකද, 1987 මාර්තු 
13වැනි දින අතිවිෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද ෙමෝටර් 
වාහන (සංඥා) නිෙයෝග සම්බන්ධෙයන් පරිච්ඡින්න කරන්නට 
පුළුවන් වුෙණ් හරියටම අවුරුදු තිහකට පසුවයි.  

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මැතිතුමා පකාශ කළා වාෙග් එදා 
මිලියනයකවත් වාහන ෙනොතිබුණු අෙප් රෙට් අද වන ෙකොට 
මිලියන අටකට ආසන්න වාහන පමාණයක් තිෙබනවා. ෙම් වාහන 
මාර්ගවල ධාවනය  වනෙකොට නීති, ෙරගුලාසි අලුත් ෙවන්න ඕනෑ.  

ගරු නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමා කථා කරන ෙකොට කිව්වා 
මට මතකයි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් වූ ෙනොෙයක් නීති, ෙරගුලාසි 
හරියට කියාත්මක ෙකරුෙණ් නැහැ කියලා. ඒක තමයි ෙම් 
කරන්ෙන්. එතුමා ඉන්නවා නම් මා ඒවාට උත්තර ෙදන්න 
ලැහැස්තියි. එතුමන්ලා හැම දාම විෙව්චනය කරන එක තමයි 
කරන්ෙන්. රජය හැටියට අපි විවිධ වූ - ෙනොෙයක් විධිෙය් - අඩු 
පාඩුකම් නිවැරැදි කරලා, අද නියම track එකට ගන්න කටයුතු 
කරමින් යනවා. පසු ගිය අවුරුදු 20ක කාල පරිච්ෙඡ්දය ගත්ෙතොත්, 
අපි ෙද්ශපාලනය කරපු ඉතිහාසෙය් තිබුණු ෙබො ෙහෝ ෙද්වල් අද 
ෙවනස් ෙවමින් යනවා. 

මට කලින් ගරු චාල්ස් නිර්මලනාදන් මැතිතුමා කථා කළා. 
නමුත් එතුමා කථා කෙළේ ෙම් විෂයය සම්බන්ධෙයන් ෙනොෙවයි. 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමාටත් ෙචෝදනා කරලා, 
ජනාධිපතිතුමාටත්, අෙප් ආණ්ඩුවටත් යම් යම් ෙචෝදනා කළා. මා 
ඉතාම වගකීෙමන් ෙම් කාරණය කියන්නට ඕනෑ, මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි. අපි ෙම් ආණ්ඩුව හදනෙකොට සිංහල ෙබෞද්ධ 
ජනතාව වාෙග්ම විෙශේෂෙයන්ම උතුරු නැ ෙඟනහිර දවිඩ, මුස්ලිම් 
සහ මැෙල් ජනතාව අපට ඡන්දය ලබා දුන්නා. ඒ විශ්වාසය රැක 
ගනිමින් ආණ්ඩුවක් හැටියට අපි හැම විටකම -හැම 
ෙමොෙහොතකම, හැම තත්පරයකම- කටයුතු කරමින් යනවා. 
එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානයට ගිහිල්ලා ෙම් රෙට් දමිළ 
ජනතාවට, උතුරු නැ ෙඟනහිර ජනතාවට සාධාරණය ඉෂ්ට 
කරන්න ඕනෑ කියලා අපි පතිඥා දීලා තිෙබනවා.  

ඒ සඳහා  අප කියාමාර්ග ගණනාවක් ගත්තා. නමුත්, එතුමන්ලා 
අද අපට ෙනොෙයක් ෙචෝදනා කරනවා. ඉඩම් අහිමි වුණු අයට අප 
ඉඩම් ෙදන්ෙන් නැහැ ලු. මා දන්නා හැටියට උතුරු නැ ෙඟනහිර 
පෙද්ශවල අක්කර 6,000කට ආසන්න පමාණයක ඒ ජනතාව 
නැවත පදිංචි කරවන්න අප කටයුතු කර තිෙබනවා. අෙප් ඩී.එම්. 
ස්වාමිනාදන් ඇමතිතුමා දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් සිටියා නම් එතුමා 
එය ට සාක්ෂි දරාවි. ඒ මන්තීතුමන්ලා මතක තියාගන්න ඕනෑ, අප 
ෙම් කටයුතු කරද්දි දකුණ සහ උතුර කියන සියල්ල සමබරව 
තියාෙගන වැඩ කටයුතු කරන්න ඕනෑ බව.  

අද ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් මන්තීවරු අපට ෙචෝදනා කරනවා, 
ෙකොටියාට රට ෙදනවා ලු; ඔක්ෙකොම වරපසාද ෙදන්ෙන් ඒ අයට 
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ලු; රට ෙදකට කඩනවා ලු; අපට රට අහිමි කරනවා ලු. එෙහම 
ෙචෝදනා කරද්දි, ඒ ෙචෝදනාවලට ලක්ෙවමින්, ඒවාට උත්තර 
ෙදමින් තමයි, අප උතුරු නැ ෙඟනහිර ජනතාව ෙවනුෙවන් යම් යම් 
සාධාරණ, යුක්තිසහගත කියාමාර්ග ගත්ෙත්. ඊෙය් ෙපෙර්දා 
දිනයක අෙප් ගරු මංගල සමරවීර ඇමතිතුමා ගිහින් විෙද්ශ 
කටයුතු අමාත්යාංශෙය් කාර්යාලයකුත් එෙහේ විවෘත කළ ආකාරය 
මා දැක්කා.   

ෙනොෙයක් විධිෙය් සංහිඳියාවන් ඇති කිරීම සම්බන්ධෙයන් අද 
ජාත්යන්තරෙය් විවිධ රටවල් අප පිළිෙගන තිෙබනවා. යුෙරෝපා 
හවුල ෙවන්න පුළුවන්, ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය ෙවන්න 
පුළුවන්, කැනඩාව ෙවන්න පුළුවන්, ඕස්ෙට්ලියාව ෙවන්න පුළුවන්,  
එංගලන්තය -මහා බිතාන්යය- ෙවන්න පුළුවන්, ඒ සියලුෙදනාම  අද 
අෙප් රට අනුගමනය කරන කියාමාර්ග පිළිෙගන තිෙබනවා. ෙම් 
රෙට් දමිළ ජනතාව ෙවනුෙවන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු 
අගාමාත්යතුමාත් ෙම් ෙගන යන ව්යාපාරය පිළිබඳව ඔවුන් 
සෑහීමකට පත් ෙවනවාය, සතුටු ෙවනවාය කියපු නිසා තමයි ඔවුන් 
අද අපට GSP Plus වැනි ෙද්වල් ෙදන්ෙන්. ඒ ඔවුන් අෙප් රට 
ෙවනුෙවන් දමපු නිර්ණායකයි. කලින් මට අවස්ථාව තිබුණා නම් 
ඒ ගරු මන්තීතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් නවත්වාෙගන මම ෙම් 
උත්තරය ෙදනවා. ෙමොකද, එතුමන්ලා ඇහුවා, ෙම්වාට උත්තර 
ෙදන්ෙන් කවුද කියා. උත්තර ෙදන්න කවුරුවත් ඉන්නවාද කියාත් 
ඇහුවා. ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමනි, කරුණාකරලා 
ඔබතුමා ඒ කථාව අහලා දැන් උත්තරයක් ෙදන්න. චාල්ස් 
නිර්මලනාදන් මන්තීතුමා බස ් නැවතුම් ෙපොළක් සම්බන්ධෙයන් 
ඉතාම බරපතළ ෙචෝදනාවක් ෙගනාවා; සමාව ගන්න කිව්වා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඒ කාරණය සම්බන්ධව කියන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අප ෙමවැනි අණපනත් 
ෙග් න්ෙන් ඇයි? ෙම් රෙට් තිබුණු සදාචාරය, අණ පනත් සහ 
ෙවනත් විවිධ ෙද්වල් පසු ගිය කාලෙය් වල් වැදිලා තිබුණා. ෙම් 
තිෙබන ෙනොෙයක් විධිෙය් පනත් තුළින් අද ෙම් පවාහන ක්ෙෂේතය 
හදපු තරම ඇති, විනය ගරුක රටක් විධියට ඉදිරියට යන්න පුළුවන් 
නම්. අප කනගාටු ෙවනවා, අද අපට එෙහම යන්න පුළුවන්කමක් 
නැත්ෙත් පසු ගිය කාලෙය් ෙම් රෙට් නීතිය අවනීතිය වුණු නිසායි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය රජය කාලෙය් 
බැලුෙවොත් ඇත්නම් මන්තීවරෙයක්, ඇමතිවරෙයක් වාහනවල 
ගිෙය් garage numbersවලින්. අද එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් සිටින 
කිසිම ෙකෙනක්, අපට එකතු වුණු කිසිදු ඇමතිවරෙයක්, 
මන්තීවරෙයක් එවැනි වාහනවල යනවා කියා මා නම් හිතන්ෙන් 
නැහැ. එදා ඒ සමහර වාහනවල ෙනොම්මර තිබුෙණත් නැහැ. 
එෙහම කාලයකුත් තිබුණා. ඒ නිසා තමයි නීතිය අවනීතිය ෙවලා 
තිබුෙණ්. ඒවාට රාජකාරි කරන්නත් බැහැ. එෙහම තත්ත්වයක් 
තිබුණා . එම නිසා ෙම් සම්බන්ධෙයන් හැබෑ ෙලස හිතලා කටයුතු 
කරන්න අද අපට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. අපට හම්බ වුෙණ් උඩු 
යටිකුරු කළ රටක්. එවන් රටක් පකෘති තත්ත්වයට පත් කරන්න 
ෙබොෙහොම අමාරුයි. අවුරුදු ෙදකක් තුළ අප කළ ෙබොෙහෝ ෙද්වල් 
ෙහොඳටම ඇති. අද එතුමන්ලා ඒවා අගය කරන්ෙන් නැහැ. අවුරුදු 
ගණනාවක් තිස්ෙසේ කණපිට හරවලා තිබුණු රටක් නැවත ෙහොඳපිට 
හරවන්න අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, ගරු අගමැතිතුමා ඇතුළු අෙප් 
ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරු අද කටයුතු කරනවා.  

අද මාර්ග සංඥා පිළිබඳව පශ්නයක් තිෙබනවා. ගාල්ල දිස්තික් 
සම්බන්ධීකරණ කමිටුෙව් සම සභාපතිවරයා ෙලස මම එක් වරක් 
ෙසොයා බැලුවා, පධාන මාර්ගෙය් එන ෙකොට ෙම් සංඥා පුවරු 
තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියා. ගරු ඇමතිතුමනි, මා දැක්කා 
අම්බලන්ෙගොඩ නගරෙය් සිට ගාල්ලට එන ෙකොට තිෙබන්ෙන් එක 
ෙව්ග සංඥා පුවරුවක් පමණක් බව. ඒ ෙවලාෙව් ෙපොලීසිෙය් 
මහත්වරුන්ෙගන් මම ඇහුවා, ඔබතුමන්ලා වාහන අල්ලලා නඩු 

දමන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියා. සංඥා පුවරු නැති වුණාට මිනිසුන් 
ඒවා ගැන දැනගන්න ඕනෑය කියා ඔවුන් කිව්වා. ඇත්ත, නීතිය 
ගැන දැනගන්න ඕනෑ තමයි. එතෙකොට විෙද්ශිකෙයක් ආෙවොත් 
ෙමොකද වන්ෙන් කියා මම ඇහුවා. අම්බලන්ෙගොඩ නගරයට ඇතුළු 
වන තැන විෙද්ශිකයා දන්ෙන් නැහැ. එයා වාහනය  ෙව්ගෙයන් 
පදවාෙගන එනවා. එතෙකොට ඔහු අල්ලනවා; දඩ ගහනවා. එම 
නිසා ෙම් සංඥා සම්බන්ධව විධිමත්භාවයක් තිෙයන්න ඕනෑ. සංඥා 
හඳුන්වා ෙදනවා වාෙග්ම, මාර්ගවල ඒ සියලුෙද්වල් ඉතාම යහපත් 
ආකාරයට, කාටත් සතුටු ෙවන්න පුළුවන් විධියට තිෙයන්න ඕනෑ. 
එම නිසා ෙම් සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කිරීෙම්දී අපට සැලකිලිමත් 
ෙවන්න සිද්ධ ෙවනවා.  

 ඊළඟට, මාර්ග තදබදය ෙමන්ම මාරක රිය අනතුරු 
පිළිබඳවත් අද අෙප් ගරු මන්තීතුමන්ලා කථා කළා. 2006 වසෙර් 
සිට 2,069ක් ෙලස තිබුණු රිය අනතුරු සංඛ්යාව 2016 වන විට 
2,773ක් දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. රිය අනතුරුවලින් මිය යන 
සංඛ්යාවත් ඒ විධියටම වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. 2,238ක්ව තිබුණු 
මරණ සංඛ්යාව අද 2,934ක් දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් 
තත්ත්වය තුළින් පැහැදිලිව ෙපෙනනවා වාෙග්ම අපට 
අවිවාදෙයන් යුතුව පිළිගන්නත් සිද්ධ ෙවනවා, දවසින් දවස ෙම් 
රෙට් මාර්ග අනතුරු වැඩි වන බව. අද ෙම් විධියට මාර්ග අනතුරු 
වැඩිෙවන්න පධාන ෙහේතුන් රැසක් තිෙබනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, කාලය අවසානයි.  
 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට විනාඩි 20ක් තිබුණා ෙන්. 

මෙග් කාලය අඩු කිරීම අසාධාරණයි. මට තව විනාඩි පහක්වත් 
ෙදන්න. මට කාරණා ෙගොඩක් කියන්න තිෙබනවා. මම දැන් තමයි 
මාතෘකාවට අදාළව කථා කරන්න පටන් ගත්ෙත්. ෙම් ආණ්ඩුවට 
විරුද්ධව ඉදිරිපත් වුණු යම් යම් ෙචෝදනාවලට උත්තර ෙදන්නයි 
මෙග් ෙවලාව ගත වුෙණ්.  

 
ඊළඟට, අද යතුරුපැදි ගැන බලන්න. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
කාලය සීමිතයි, ගරු මන්තීතුමනි. කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

මට විනාඩියක් ෙදන්න, මෙග් කථාව අවසන් කරන්න. මට 
එක පාරට වාඩිෙවන්න බැහැ. මීට කලින් අවස්ථාවලත් මෙග් 
ෙවලාව මට අහිමි වුණා. ඒ පිළිබඳව මා කනගාටු වනවා.  

වර්තමානෙය් වැඩිෙයන්ම රිය අනතුරු සිද්ධ වන්ෙන් 
යතුරුපැදි සහ තී වීලර් රථවලින් බව අපි දන්නවා. ඒ නිසා ඒවා 
සම්බන්ධෙයන් යම් නියාමනයක් කරන්න ඕනෑ. ෙම් වනෙකොට 
අෙප් රෙට් තී වීලර් රථ ලක්ෂ 10ක් පමණ තිෙබනවා. ඒ නිසා  තී 
වීලර් රථ ආනයනය කිරීෙම්දී යම් සීමාවක් තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි. අද රිය අනතුරු හා සම්බන්ධව කියාත්මක වන 
නීති-රීති පමාණවත් නැහැ. සමහර ෙවලාවට කවුරු ෙහෝ 

843 844 

[ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා] 
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ෙකෙනක් වාහනයකට හප්පා  ෙකෙනක් මැරුවාට පස්ෙසේ පැය 
24ක් යන්න කලින්, මරණය ෙගදරට ෙගෙනන්න කලින් අනතුර 
සිදු කරපු පුද්ගලයාට ඇප ෙදනවා. එතෙකොට ඒ රිය අනතුර  නිසා 
මිය ගිය ෙකනාෙග් පවුෙල් අයෙග් මානසික තත්ත්වය ෙමොකක්ද? 
එම නිසා ෙම් නීති-රීති හදනවා වාෙග්ම, සංඥා හදනවා වාෙග්ම 
ෙම් සියලු කටයුතු පිළිබඳව නියාමනයකුත් අපට තිෙබන්න ඕනෑ. 
ඒ වාෙග්ම ෙම් නීති සංගහය තුළ යම් යම් ෙවනස්කම් කරන්න 
ඕනෑ. ගරු ඇමතිතුමා නීතිඥෙයකු නිසා ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
ඔබතුමාට ෙහොඳ අත් දැකීම් තිෙබනවා. අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් නීති 
පද්ධතිෙය් යම් ෙවනසක් සිද්ධ වන්න ඕනෑ. එම නිසා ඒ 
සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිමින්, 
විෙශේෂෙයන් මූලාසනයටත් ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව 
අවසන් කරනවා.  

 
[අ.භා. 6.09] 
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමෝටර් වාහන පනෙත් 164 

වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු, එකී පනෙත් 237 වගන්තිය යටෙත් 
ෙමෝටර් වාහන (සලකුණු, සංඥා, සංෙක්ත හා මාර්ග ලකුණු කිරීම්) 
සම්බන්ධෙයන් වූ නිෙයෝග පිළිබඳව අදහස් දැක්වීමට මා 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

1968 ෙනොවැම්බර් 8වැනි දින සහ 1995 ෙනොවැම්බර් 31වැනි 
දින අත්සන් කරන ලද වියානා සම්මුතිෙය් නියම  පකාරව පිළිගනු 
ලැබූ සලකුණු සම්බන්ධෙයන් තමයි අද ෙම් නිෙයෝග ඉදිරිපත් 
වන්ෙන්. ෙම් නිෙයෝග සම්බන්ධෙයන් අදහස් පකාශ කරන ෙකොට 
අනතුරු හැඟවීෙම් සලකුණු, නියාමන සලකුණු, ඒ වාෙග්ම 
අනතුරු පිළිබඳව සලකුණු වශෙයන් කරුණු දැක්වීමට හැකියාව 
තිෙබනවා. ෙම් නිෙයෝග පැනවීෙමන් බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් 
අනතුරු මඟින් සිදුවන ජීවිත හානි, ෙද්පළ හානි, ආර්ථික වශෙයන් 
සිදුවන පාඩු අවම කර ගැනීමයි.  

2006 සිට 2016 දක්වා වූ වර්ෂ 10 ගත්ෙතොත් වැඩිම අනතුරු 
පමාණයක් සිදු වී තිෙබන්ෙන් 2011දීයි. එනම්, අනතුරු 
හතළිස්දහසකට වැඩි ගණනක්. අද වනෙකොට ෙම් පමාණය 
තිස්අටදහස් ගණනකට අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ කාලෙය්, යුද්ධය 
අවසන් වුණාට පස්ෙසේ, උතුෙර් විවිධ ස්ථාන බලන්න ගිය 
අවස්ථාවල අනතුරු  විශාල සංඛ්යාවක්  සිදු වූ  බව අපට හිතන්න 
පුළුවන්.  

2011 සිට 2020 දක්වා කාලය "අනතුරු අවම කර ගැනීෙම් 
දශකය" ෙලස නම් කරලා තිෙබනවා. අද අපි ෙම් කමෙව්ද   සකස් 
කරන්ෙන් ෙම් ඉලක්කය සපුරා ගැනීෙම් අරමුණින්.  

2015 ෙනොවැම්බර් 12ෙවනි දින ෙමෝටර් වාහන පනෙත් 164 
සහ 237 වගන්තිවල පතිපාදනවලට අනුව ජාත්යන්තර පමිතිවලට 
හා ශී ලංකාව එකඟ වී ඇති පමිතිවලට අනුව තමයි ෙම් මාර්ග 
සලකුණු, සංඥා සහ අනිකුත් ෙද්වල් සකස් කරලා තිෙබන්ෙන්.  

විෙශේෂෙයන් විපක්ෂෙය් මන්තීවරු අද කථා කරන ෙකොට  
Vehicles Lanka (Pvt) Limited  සමාගම පිළිබඳව කථා කළා. ඒ 
වාෙග්ම මුදල් අමාත්යාංශෙය් අඩු පාඩු පිළිබඳවත් එතුමන්ලා කථා 
කළා. විෙශේෂෙයන්ම ඒ උදවියෙගන් මා අහනවා, Vehicles Lanka 
(Pvt) Limited   සමාගම හැදුෙව් ෙකොයි කාලෙය්ද කියලා.  

මුදල් අමාත්යාංශෙය් පශ්න වාෙග්ම, SAITM පශ්නය ගැනත් 
විපක්ෂෙය් මන්තීවරු අද කථා කළා. ඒ උදවියෙගන් මා අහන්න 
කැමැතියි, ඒ සම්බන්ධෙයන් ගැටලු තිෙබනවා නම් ඇයි  නීතිය 
කියාත්මක කරන්ෙන් නැත්ෙත්, ඇයි නඩුවක් ෙනොදමන්ෙන් 
කියලා.  පසු ගිය රජය කාලෙය් ෙම් රට වැරදි පාෙර් තමයි අරෙගන 

ගිෙය්. ෙමෙහම තමයි හැම දාම වරද්දා ගන්ෙන්. උසාවිෙයන් 
ෙබ්රා ගන්න ඕනෑ ෙද් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ෙබ්රා ගන්න ෙම් අය 
උත්සාහ කරනවා. ෙම් උදවිය ඇත්තටම වැරදි පාෙර් තමයි පසු 
ගිය රජය කාලෙය් ගිෙය්. ඒ ෙගොල්ලන් වැරදි පාෙර් ගියා විතරක් 
ෙනොෙවයි. රටත් වැරදි පාෙර් අරෙගන ගියා.  ඒ විධියට රට වැරදි 
පාෙර් අරෙගන යෑම තුළ අපි රටක් විධියට අන්ත අසරණ වුණා. 
ෙලෝකෙය් අනික් රටවල් අෙප් රට පිළිගන්ෙන් නැති තත්ත්වයට 
පත් වුණා. ඒ වා ෙග්ම ෙලෝකය ඉදිරිෙය් අපි ෙකොන් වුණා. දැන් ඒ 
තත්ත්වය ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම මම ෙම් 
කරුණ කියන්න ඕනෑ. අද වනෙකොට ෙම් රටට නිවැරදි නියමුවන් 
ෙදෙදෙනකු ඉන්නවා. ඒ ජනාධිපතිතුමා සහ අගමැතිතුමා. එම 
නිසා අද රට නිවැරදි පාෙර් යනවා.  

ඒ නිසා තමයි විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ට ෙම් විධියට කථා 
කරන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. පසු ගිය කාලෙය් ෙම් විධියට 
කථා කළා නම් විවිධ පශ්න ඇති වූ බව අපි දන්නවා. එදා සුදු 
වෑන්වලින් ඇවිල්ලා අරෙගන යනවා. ඒ කාලෙය් මාර්ග නීති රීති 
ෙකොයි තරම් දුරට කියාත්මක වුණාද කිව්ෙවොත්, රෑට ලැම්ෙබෝගිනි 
දිව්වා. ඒ වාෙග්ම සුදු වෑන් එනවා. ඒ වාෙග්ම කාර් පිටුපසින් 
පන්නා ෙගන ගිහිල්ලා කාර් එෙක් ඉන්න මිනිහා කාර් එක ඇතුළට 
දමලා ගිනි තියලා පුච්චලා  මරනවා. ඒ විධියට තමයි නීතිය 
කියාත්මක වුෙණ්. රටට නිවැරදි නියාමන  ලැෙබන්ෙන් නැති 
ෙවනෙකොට ෙම් වාෙග් තත්ත්ව ඇති ෙවනවා.  

එදා මහ ෙලොකුවට පාරවල් පුළුල් කරලා හැදුවා. පාරවල් 
හදලා ෙකොමිස් ගත්තා. ඒ වුණාට ඒ කාලෙය් කිසිම විධියකින් 
වාහන තදබදය අඩු වුණාද කියලා මම අහන්න කැමැතියි.  කවුරු 
ෙමොනවා කිව්වත් ඒ කාලෙය් නීතිය කියාත්මක වුෙණ් නැහැ. 
ජනතාව නීති පිළිපැදීෙමන් බැහැර වුණා. නමුත් අද නීතිය 
කියාත්මක ෙවනවා. නීතිය අනුගමනය ෙනොකරන කට්ටියට අද 
හිෙර්ට යන්න සිද්ධ ෙවනවා. අද වාහන අවභාවිතය 
සම්බන්ධෙයන් රක්ෂිත බන්ධනාගාරගතව සිටින එක්තරා 
මන්තීවරෙයක්, හිටපු ඇමතිවරෙයක් කථා කළා සයිටම් එක ගැන. 
එතුමන්ලා හරියට කථා කරන්ෙන් සියයට සියයක්ම 
ශුද්ධවන්තෙයෝ වාෙගයි. ඒෙගොල්ලන්ට අමතක  ෙවලා තිෙබනවා, 
බන්ධනාගාරෙය් ඉඳෙගන තමයි පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්ෙන් 
කියලා. ඒෙගොල්ලන්ට අමතක ෙවලා තිෙබනවා,  වාහන අවභාවිත 
කරලා තමයි බන්ධනාගාරෙය් ඉන්ෙන් කියන එක. ඒවා 
ඔක්ෙකොම අමතක කරලා සුදෙනෝ වාෙග් කථා කරමින් ආණ්ඩුව 
වැරදි පාෙර් යනවාය කියලා ජනතාවට වැරදි මතයක් ෙදනවා.   

ඒෙගොල්ෙලෝ  ඒ විධියට  අවුරුදු දහයකට වැඩි කාලයක් 
ජනතාව ඇන්දුවා. ඒ වාෙග් තවදුරටත් ජනතාව අන්දන්න පුළුවන් 
කියලා ඒෙගොල්ෙලෝ හිතනවා. ජනතාව අන්දලා, හම්බන්ෙතොටදී 
කළා වාෙග් ජනතාව පාරට බස්සලා, ජනතාව අසීරුතාවට පත් 
කරලා හිතනවා, බලය ගන්න පුළුවන් කියලා. එෙහම හිතලා, 
තවමත් ඒ ෙද්ම කරමින් වැරදි පාෙර් යමින්, වැරදි අදහස් හා වැරදි 
මාර්ෙගෝපෙද්ශ  තමයි  ඒ අය අනුගමනය කරන්ෙන් කියන එක 
මම කියන්න කැමැතියි. ෙම් උදවිය පසු ගිය කාලෙය් රට වැරදි 
පාෙර් අරෙගන ගියා. අපි හරි පාෙර් අරෙගන යන  ෙකොට ඒකටත් 
හරස් කපලා තවමත් වැරදි පාෙර් ෙගන යන්න හදනවා. ඒ නිසා 
ෙම් උදවිය සම්බන්ධෙයන් ජනතාව නිවැරදි තීන්දුවක් ගත්ෙත් 
නැත්නම් සදහටම ෙම් රට නිවැරදි පාෙර් ෙගන යෑම අභිෙයෝගයට 
ලක් ෙවනවාය කියන එක මම කියනවා. ඒ නිසා ඊළඟ 
මැතිවරණෙය්දී  ජනතාව ෙම් උදවිය පතික්ෙෂේප කරයි කියන 
විශ්වාසය පළ කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා.  

845 846 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 6.15] 
 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා (පවාහන හා සිවිල් ගුවන් 
ෙසේවා නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க - ேபாக்குவரத்  மற் ம் 
சிவில் விமானச் ேசைவகள் பிரதி அைமச்சர்)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport and Civil Aviation) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අෙප් අමාත්යාංශය මඟින් 

ෙමෝටර් වාහන පනත යටෙත් ෙගෙනන නිෙයෝග අනුමත කරන 
අවස්ථාෙව් පිළිතුරු කථාව කරන්න ලැබීම පිළිබඳව මා සන්ෙතෝෂ 
ෙවනවා.  

1968 ෙනොවැම්බර් 08වැනි දින සහ  1995 ෙනොවැම්බර් 30වැනි 
දින වියානා සම්මුතිය අත්සන් කළාට පසු, ඒ නිෙයෝග පකාරව, 
සංඥා, සලකුණු, සංෙක්ත, මාර්ග ලකුණු කිරීම් අෙප් රටත් 
පිළිෙගන තිෙබනවා. ඒ නිසා 2015 ෙනොවැම්බර් 12වැනි දින අංක 
1940/21 දරන ගැසට් පතෙය් පළ කර ඇති ෙමෝටර් වාහන පනෙත් 
164 වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු, එකී පනෙත් 237 වගන්තිය 
යටෙත් තමයි  අද ෙම් නිෙයෝග ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්.  

විෙශේෂෙයන්ම එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංගමය විසින් 2010 සිට 
2020 දක්වා  කාලය මාර්ග අනතුරු වැළැක්වීෙම් දශකය ෙලස 
පඥප්තියක් විධියට පිළිෙගන තිෙබනවා. ඒ අනුව, මාර්ග අනතුරු 
වැළැක්වීම සඳහා ෙලෝකෙය් අනුමත කමය අනුව අෙප් රෙට්ත් 
මාර්ග සලකුණු, සංඥා, සංෙක්ත හා මාර්ග ලකුණු කිරීම් කිරීමට 
සිදු වීම නිසා තමයි අද විෙශේෂෙයන්ම ෙම් නිෙයෝග ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන්ෙන්.  

දැනට අෙප් රෙට් ලියාපදිංචි ෙමෝටර් රථ පමාණය මිලියන 
6.6ක් පමණ ෙවනවා. සාමාන්යෙයන් දවසකට එයින් මිලියන 
4.8ක් පමණ පාෙර් ගමන් කරනවා.   

විෙශේෂෙයන්ම මාර්ග අනතුරු පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් 
කිරීමට සහ යම් නියාමන  ඇති කිරීම සඳහා  මාර්ග අනතුරු පිළිබඳ 
ජාතික සභාව යනුෙවන් ආයතනයක් අෙප් රෙට් පවත්වා ෙගන 
යනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, සාමාන්යෙයන් ෙම් රෙට් 
වසරකට ලක්ෂ 5කට ආසන්න අනතුරු පමාණයක් සිද්ධ වුණත්,  
40,000කට වඩා අඩු පමාණයක් තමයි ෙපොලීසියට වාර්තා වන්ෙන්. 
ඒ කියන්ෙන් 38,000ක්  - 40,000ක් අතර පමාණයක්. සාමාන්ය 
වශෙයන් මාර්ග අනතුරුවලින් දවසකට 7ෙදෙනක් පමණ මිය 
යනවා. ඒ කියන්ෙන් වසරකට 2,800ක් 3,000ක් අතර පමාණයක්.  
ෙමය අනිවාර්යෙයන්ම විශාල පශ්නයක් බවට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. මම ළඟදී එංගලන්තෙය් පැවැති සම්ෙම්ලනයකට ගියා. 
එහිදී කියැවුණා වසරකට ෙලෝකෙය් පුද්ගලයන් මිලියන 50ක් 
වාහන අනතුරුවලින් ආබාධිතවීම් සහ මිය යෑම් සිද්ධ ෙවනවා 
කියලා. ඒක විශාල සංඛ්යාවක්.  

ඒ නිසා විෙශේෂෙයන්ම ෙම් සඳහා අවශ්ය නීති සකස් කළ 
යුතුයි. එම නිසා අපි ෙම් ගැසට් පතෙය් සංඥා වර්ග 300කට 
ආසන්න පමාණයක් අද ගැසට් කරලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම  
ෙලෝකෙය් තිෙබන පමිතියට අනුව ඉදිරිෙය් දී අෙප් රෙට් මාර්ගවල 
පදිකයන් පාර හරහා මාරු වන කහ ඉර ෙවනුවට සුදු ඉරක් දකින්න 
ලැෙබයි. ඒක තමයි ෙලෝක පමිතිය. ඒ නිසා ඉදිරිෙය් දී ඒ කමය 
අෙප් රෙටත් සිද්ධ ෙවයි. මීට පස්ෙසේ කහ ඉර ෙවනුවට සුදු ඉරක් 
තමයි තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග් සංඥා කම ලකුණු කිරීම් 300කට 
ආසන්න පමාණයක් අද ෙම් ගැසට් පතෙය් සඳහන් ෙවනවා.  

අද අෙප් මන්තීවරු කීප ෙදෙනක්ම ඔවුන්ෙග් පශ්න පිළිබඳව 
කථා කළා. සමහර මන්තීවරු අදට නියමිත ෙද්වල් ගැන කථා 

කරන්ෙන් නැතිව ෙවන ෙවන ෙද්වල් ගැනත් කථා කළා. ෙකෙසේ 
ෙවතත්, ෙමෝට ර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුව හරහා ෙමම 
වසෙර්දී කියාත්මක කරන්න අපි විශාල ෙයෝජනා පමාණයකුත් 
සැලසුම් කර තිෙබනවා. අෙප් ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා 
ඇමතිතුමා ෙමම අමාත්යාංශය බාර ගත්තාට පසුව, අෙප් 
අමාත්යාංශය විශාල ෙවනසකට භාජන ෙවලා තිෙබනවා. පවාහන 
අමාත්යාංශයත්, සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත්යාංශයත්, ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළත් නවීකරණය ෙවනවා. ධාවන පථය නවීකරණය 
ෙවනවා. ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලෙය් ශීඝ ෙවනසක් සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබනවා.  

පසු ගිය කාලෙය් ෙසේවකයන්ට පඩි ලැබුෙණ් නැහැ; 
පාරිෙතෝෂික මුදල් ලැබුෙණ් නැහැ; ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් 
ලැබුෙණ් නැහැ. දැන් ඒවා සියල්ලම ලබා ෙදන වැඩ පිළිෙවළක් 
සකස් කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
දුම්රිය මාර්ග නවීකරණය ෙවනවා. අලුතින් දුම්රිය මාර්ග 
හැෙදනවා. ලංකාවට අපි අලුතින් දුම්රිය ෙගන්වනවා. පවාහන 
ක්ෙෂේතෙය් ෙමවැනි විශාල සංවර්ධනයක් එතුමාෙග් නායකත්වය 
යටෙත් සිදු ෙවමින් පවතිනවා.  

ෙමම නිෙයෝග ඉදිරිපත් කළ අවස්ථාෙව් දී සමහර මන්තීවරු 
ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුව පිළිබඳව,  ෙමෝටර් රථ 
පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ලිපි ෙගොනු පිළිබඳව ඇහුවා. 
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් අමාත්යතුමාෙග් නායකත්වය යටෙත් අපි  
අලුත් ගබඩා සංකීර්ණයක් හදලා දැන් එහි රාක්ක සකස් ෙවමින් 
තිෙබනවා. වැඩි කාලයක් යන්නට ෙපර, තව මාස කීපයකින් 
පමණ එම ලිපි ෙගොනු රාක්කවලට ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. 
අලුත් ගබඩා සංකීර්ණය ඉදි කළාට පසුව අස්ථානගත ෙවලා 
තිෙබන ලිපි ෙගොනුත් අපට ෙසොයා ගන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා අපි 
හිතනවා. ඒ වාෙග්ම e-motoring ව්යාපෘතිෙය් මූලික වැඩ කටයුතු 
අපි අවසන් කරලා තිෙබනවා. මම හිතන විධියට ෙම් වසෙර්දී ඒක 
අවසන් කරන්න පුළුවන් ෙවයි. 2018 වසෙර් සිට e-motoring 
ව්යාපෘතිය ආරම්භ කරලා අපට ඒක කියාත්මක කරන්න පුළුවන් 
ෙවයි කියලා හිතනවා.  

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මන්තීතුමා වාහන 2,250ක් 
පිළිබඳව පැවසුවා. මම හිතන විධියට ෙමය සෑෙහන කාලයක සිට 
තිෙබන පශ්නයක්.  හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා 
අගමැතිවරයා වශෙයන් කටයුතු කරපු කාලෙය්, ෙජයරාජ් 
පනාන්දුපුල්ෙල් ඇමතිතුමාෙග් කාලෙය් සිද්ධ ෙවච්ච පශ්නයක්. 
එක් පුද්ගලෙයක් වාහන එකලස් කිරීම සඳහා අවසර ඉල්ලා ඊට 
පස්ෙසේ උසාවිත් ගිහිල්ලා තිබුණා.  

2012 වර්ෂෙය් සැප්තැම්බර් මාසෙය් දී උසාවිෙයන් ෙමයට 
අවසර දී නිෙයෝගයකුත් දීලා තිබුණා. නමුත්, ඊට පසුව 
නීතිපතිවරයා විසින් උසාවිය මඟින් යම් යම් නිෙයෝග ලබාෙගන 
තිබුණා. ෙකෙසේ ෙවතත්, දැන් කැබිනට් මණ්ඩලයට ෙමය ඉදිරිපත් 
ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි, ෙමහි බදු පිළිබඳව අපට කිසි ෙදයක් 
කරන්න බැහැ.  බදු අඩු කරනවාද, වැඩි කරනවාද කියන තීන්දුව 
ගන්න අෙප් අමාත්යාංශයට බැහැ. ඒ තීන්දුව ගන්ෙන් මුදල් 
අමාත්යාංශයයි.  මුදල් අමාත්යාංශය ඒ ගත යුතු තීන්දු  ගනීවි. 
ෙකෙසේ ෙවතත්, ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය 
භාරය වන්ෙන් රට තුළට වාහනයක් ෙගනාවාම  ෙමෝටර් රථ 
පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් එය ලියා පදිංචි කිරීමයි. මුදල් 
අමාත්යාංශය විසින් බදු සංෙශෝධනය කළාට පසුව, උසාවි නිෙයෝග 
අනුව ගන්නා කියාමාර්ග තුළින් තමයි ඒක සිදු ෙවන්ෙන්. අෙප් 
අමාත්යාංශයට ඒ පිළිබඳව විෙශේෂ වගකීමක් පැවරිලා නැහැ.  

ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මැතිතුමා කිව්වා, දඩ මුදල් වැඩි 
කිරීම තුළින් සිදු වන වැරැදි පමාණය අඩු කර ගන්න පුළුවන් 
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කියලා. ඒක ඇත්ත. ඒක නිසා තමයි අෙප් ගරු ඇමතිතුමා සමහර 
වැරැදි  සඳහා - පහක පමණ - අය කරන දඩ මුදල් පමාණය වැඩි 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම දඩ පනත 
සංෙශෝධනය කරන්නත් අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අෙප් දඩ 
වර්ග 30ක් පමණ තිෙබනවා. ඒ සියල්ලම සංෙශෝධනය කරලා අපි 
නීතිපතිවරයාට ෙයොමු කරනවා.  නීතිපතිවරයා ඒ පිළිබඳව අවශ්ය 
මූලික වැඩ පිළි ෙවළ කියාත්මක කළාට පසුව  නැවතත් 
පාර්ලිෙම්න්තු වට ෙගනැල්ලා, පාර්ලිෙම්න්තුව තුළින් එම දඩ පනත 
සංෙශෝධනය කිරීමට අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  වැරැදි 5ක් 
සඳහා වන දඩ මුදල වැඩි කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්ත් විෙශේෂෙයන්ම මාර්ග අනතුරු අඩු කිරීම සඳහායි. 
විෙශේෂෙයන්ම බලපත ෙනොමැතිව රිය ධාවනය කිරීම සම්බන්ධව 
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මන්තීතුමා සඳහන් කළා. බලපත 
ෙනොමැතිව රිය ධාවනය කරන විශාල පිරිසක් සිටින බවට අපට පසු 
ගිය දිනවලදී දැන ගන්නට ලැබුණා. ෙමොකද, අෙප් ෙමෝටර් රථ 
පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අනුයුක්ත ජාතික පවාහන ෛවද්ය 
ආයතනයට රියැදුරු බලපත ලබා ගැනීම සඳහා පැමිෙණන විශාල 
දිගු ෙපෝලිම් දකින්නට ලැබුණා. ෙමෙතක් කාලයක් රියැදුරු 
බලපතයක් ෙනොමැතිවයි ෙබොෙහෝ ෙදනක් රිය ධාවනය කර 
තිබුෙණ්. රියැදුරු බලපතයක් ෙනොමැතිව රිය ධාවනය කළ නිසා 
තමයි මාර්ග අනතුරු වැඩි ෙවලා තිබුෙණ්. ඒ නිසා ඉදිරිෙය්දී ෙම් 
පිළිබඳව අෙප් විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරලා තිෙබනවා. එය 
නියාමනය කිරීම සඳහා අපි වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරලා 
තිෙබනවා.  

ඒ මඟින් ෙම් රෙට් තිෙබන අනතුරු පමාණය අඩු කර ගන්න 
පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම සියලුෙදනාටම  බලපත ලබා ෙදන්න පුළුවන් 
බවත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරනවා. ඒ වාෙග්ම මාර්ග 
ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජාතික  සභාව මඟින් ෙම් වාහන අනතුරු නිසා 
ආබාධිත වන පුද්ගලයන්ට යම් කිසි වන්දි මුදලක් ලබා දීෙම් 
කටයුතු දැනට සතියකට පමණ පථම ගරු ඇමතිතුමාෙග් 
පධානත්වෙයන් සිදු කළා. එවැනි වැඩ පිළිෙවළකුත් ලංකාෙව් 
තිෙබනවා. ඒකත් අපි කියාත්මක කරෙගන යනවා. ජනතාව ෙම් 
ගැන දැනුවත් ෙවලා නැහැ. සාමාන්යෙයන් වාහනයකින් අනතුරක් 
සිදු වුණාම රක්ෂණ සමාගම්වලින් ෙගවන මුදල් ෙවනම 
තිෙබනවා. හැබැයි, රජය වශෙයන් වන්දි මුදල් ලබා ෙදන වැඩ 
පිළි ෙවළකුත් තිෙබනවා. ඒක දැනටමත් අපි කියාත්මක කරෙගන 
යනවා.  

මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජාතික සභාව විසින් ජනතාව පමණක් 
ෙනොෙවයි, පාසල් සිසුන් ඇතුළු සියලුෙදනාම දැනුවත් කරන 
වැඩසටහන් හැම දිසත්ික්කෙය්ම කියාත්මක ෙවනවා. දැනටමත් 
කියාත්මක ෙවමින් පවතිනවා. එහි සභාපති ෛවද්ය ෙකෝදාෙගොඩ 
මැතිතුමා ඉතාමත්ම ෙහොඳින් එය කියාත්මක කරෙගන යනවා. 
ෙමයින් අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් ජනතාව දැනුවත් කිරීමයි. 
අෙප් අමාත්යාංශය තුළින් එය ඉතාම ෙහොඳින් සිදු කරෙගන යන 
බවත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරන්නට ඕනෑ.  

සිසිර ජයෙකොඩි මන්තීතුමා කිව්වා, ජනතාවට පීඩනයක් ඇති 
කරන විධියට, රියදුරන්ට පීඩනයක් ඇති කරන විධියට තමයි ෙම් 
නියමයන් ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන් කියලා. අද ගැසට් පතෙය් 
තිෙබන ෙම් සංඥා කම 300ක් පමණ පමාණය පිළිබඳව අත් 
ෙපොතක් සකස් කරලා එය රියදුරන් අතර ෙබදා දීමක් ෙකෙරන්න 
ඕනෑ.  ඒ වාෙග්ම ජනතාව අතරටත් ඒක යන්න ඕනෑ. එතෙකොට 
තමයි  ජනතාව  ඒ පිළිබඳව  දැනුවත් ෙවන්ෙන්.  

ෙමයින් අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් රියදුරන්ව ආරක්ෂා 
කිරීම, පදිකයන් ආරක්ෂා කිරීම, ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් ෙද්පළ ආරක්ෂා 
කිරීම, ජනතාව ආරක්ෂා කිරීම සහ මාර්ග අනතුරු නිසා මිය යන 
පමාණය අවම කිරීමයි. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් මන්තීවරයා 

කිව්වා, ෙලඩ ෙරෝගවලින් මිය යන පමාණයට වඩා වැඩි 
පමාණයක් රිය අනතුරුවලින් මිය යනවා කියලා. රජයක් 
වශෙයන් අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්, මාර්ග අනතුරු අවම 
කිරීම ටයි. හැබැයි, මෙග් ෙපෞද්ගලික මතය නම් සෑම ෙකනකු 
තුළම ස්වයං පාලනයක්, ස්වයං විනයක් තිෙබන්න ඕනෑය කියන 
එකයි. එෙහම තිෙබනවා නම් ෙම් පශ්න විස ෙඳනවා. එෙහම 
වුෙණොත් ඒ සඳහා නීති ෙගෙනන්න ඕනෑ නැහැ. සෑම ෙකෙනකු 
තුළම ස්වයං පාලනයක්, ස්වයං විනයක්  තිෙබනවා නම් ෙම් පශ්න 
විසඳා ගන්න පුළුවන් කියන එක මා විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් 
කරන්න කැමැතියි.  

විෙශේෂෙයන්ම නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමා කිව්වා, ෙමෝටර් 
රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුවට පරිගණක පද්ධතියක් අවශ්ය 
ෙවනවා කියලා. ඒක  ඇත්ත. මම මුලින්ම කිව්වා වාෙග් e-
motoring ව්යාපෘතිය අපි අනිවාර්යෙයන්ම සකස් කරමින් යනවා. 
අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, ෙම් වසෙර්  කියාත්මක කිරීමට 
ෙයෝජිත වැඩසටහන්වලට ලකුණු කමය කියාත්මක කරන්න. 
ෙවනත් රටවල රියදුරන් වැරැද්දක් කරපුවාම ඔවුන්ෙග් රියදුරු 
බලපතෙය් ලකුණු අඩු ෙවනවා. මන්තීවරුන් විශාල පමාණයක් 
කිව්වා, දඩ ගැසීම ෙකෙසේ ෙවතත් රියදුරු බලපතෙය් ඒ ලකුණු අඩු 
කිරීම කරන්න කියලා. ෙම් වසෙර් සිට අෙප් රෙට් ඒක කියාත්මක 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. හැබැයි, ෙවන රටවල ලකුණු 
අඩු කරනවා පමණක් ෙනොෙවයි, දඩත් ගහනවා; උසාවිත් අරෙගන 
යනවා. විශාල කමෙව්දයක් තුළ  ඒක කරන්න ඕනෑ ෙදයක්. 
විෙශේෂෙයන්ම නීති පැනවීම කරද්දී හැම පැත්තක් ගැනම බලන්න 
ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, ෙම් වසෙර් 
සිට ඒ අකුසලතා - demerit - ලකුණු කමය කියාත්මක කරන්න.  

මම මුලින් කිව්වා වාෙග් දඩ මුදලුත් සංෙශෝධනය කරනවා. 
පුහුණුවන රියදුරන්ට පුහුණු ධාවන පථ ආරම්භ කරන්න කටයුතු 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙව්රහැර අලුත් ධාවන පථයක් හදන්න වැඩ 
ආරම්භ කරලා ළඟදී එය විවෘත කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා.  ඉදිරිෙය් දී පධාන නගරවල එවැනි පුහුණු ධාවන පථ 
ආරම්භ කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

අපි මාසයකට පමණ පථම රියදුරු පාසල් නියාමනය කිරීම 
සඳහා විෙශේෂ වැඩ පිළි ෙවළක් කියාත්මක කළා. අපි පනත් 
ෙකටුම්පතක් ෙගනැල්ලා ලංකාෙව් තිෙබන රියදුරු පාසල් 
නියාමනය කරන්න වැඩ සටහනක් ෙගනාවා. ඒ රියදුරු පාසල් 
සියල්ලම ඒකට ඉතාමත් ෙහොඳින් කැමැත්ත පකාශ කළා. ඒ 
වාෙග්ම  තිෙරෝද රථ නියාමනය කිරීම සඳහා වැඩපිළිෙවළක් 
කියාත්මක කරන්නත් අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ලංකාෙව් 
තිෙරෝද රථ ලක්ෂ 12ක් පමණ තිෙබනවා. ඒ තිෙරෝද රථ 
නියාමනය කිරීම සඳහා කටයුතු කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. තිෙරෝද රථ රියදුරන් පුහුණු කිරීම සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් 
අපට අවශ්ය ෙවනවා. ඒකත් අපි කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. තිෙරෝද රථ සඳහා මීටර් සවි කිරීම සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් 
සකස් කරන්නත්,  තිෙරෝද රථවල ගමන් කරන මගීන්ට එම 
රථවල රියදුරන්ෙග් අනන්යතාව දැන ගැනීම සඳහා යම් කිසි වැඩ 
පිළිෙවළක් සකස් කරන්නත් අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.   

ෙම් කාරණය පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීම සඳහාත් මම ෙමය 
අවස්ථාවක් කර ගන්නවා. රෙට් ජනතාවට වැරැදි චිතයක් ෙපන්වා 
තිෙබනවා.  සමහර පත්තරවලත් ඒ පිළිබඳව වාර්තා කරලා 
තිෙබනවා මම දැක්කා.  තිෙරෝද රථවල එක එක වැකි ලියලා 
තිෙබනවා අපි දකිනවා. ඒවා ගහන්න තහනම් කරලා තිෙබනවා 
කියලා ඒ පත්තරවල තිබුණා. එෙහම එකක් නැහැ. ඒ වැකි ඕනෑ 
එකක් තිෙරෝද රථෙය් තියා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි, ඒ තිෙරෝද 
රථෙය් ෙවනස් කරන්න බැරි  ෙද්වල් තිෙබනවා.  බජාජ් කියන 
තිෙරෝද රථයක් ආෙවොත්, එෙහම නැත්නම් ෙවනත් නමකින් 

849 850 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

තිෙරෝද රථයක් ආෙවොත් ඒ නම ෙවනස් කරලා ෙවනත් නමක්, 
එනම් "ෙටොෙයොටා, ෙබන්ස්" වාෙග් ෙවනත් නම් සහිත බැජ්  
ගහන්නයි බැරි.  ඒක තමයි අපි නියාමනෙයන් බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවන්ෙන්. නමුත්,  තිෙරෝද රථ අයිතිකරු විසින් ගහලා තිෙබන  
යම් යම් වැකි ෙවනස් කරන්න අපි කිසිෙසේත් බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවන්ෙන් නැහැ. කිසිම තිෙරෝද රථ හිමිෙයකුට පශ්නයක් ෙවන 
වැඩ පිළි ෙවළක් අපි නියාමනය තුළින් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවන්ෙන් නැහැ. තිෙරෝද රථ සංගම් සමඟ සාකච්ඡා කරලා,  
ඔවුන්ෙග් පශ්න ඉතාමත් අවම ෙවන විධියට,  ඒ වාෙග්ම මඟීන්ෙග් 
ආරක්ෂාව සැලෙසන විධියට ෙම් නියාමන කටයුතු යම් කමවත් 
වැඩ පිළිෙවළක් අනුව කරන්න තමයි අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවන්ෙන්. 

ඒ වැඩ පිළිෙවළත් අපි අනිවාර්යෙයන්ම මාර්ග ආරක්ෂාව 
පිළිබඳ ජාතික සභාව සමඟ සාකච්ඡා කර කියාත්මක කරන්නට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒවාෙග්ම ආරක්ෂක හිස් වැසුම් සඳහා  
ජාත්යන්තර පමිතීන්ට හා ශී ලංකාෙව් පමිතීන්ට අනුකූලව 
ෙරගුලාසි පකාශයට  පත් කිරීමට අපි ෙම් වසෙර්  බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබනවා.  

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන් පාසල් ළමුන් 

පවාහනය කරන වාහන අෙප් රෙට් 45,000ක පමණ පමාණයක්  
ලියාපදිංචි වී තිෙබනවා. එෙසේ ලියාපදිංචි ෙනොවූ වාහනත් 20,000ක් 
පමණ තිෙබනවා. පාසල් ළමුන් පවාහනය කරන වෑන් රථ, බස් රථ 
නියාමනය කිරීම සඳහා ෙමවර අයවැෙයනුත් යම්කිසි 
පතිපාදනයක් ෙවන් කර තිබුණා. ඒ සඳහාත් කටයුතු කරන්නට අපි 
විෙශේෂෙයන් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  ඒ වාෙග්ම තිෙරෝද රථවල 
ආරක්ෂාව සඳහා නිෙයෝග පකාශයට පත් කිරීමත්  අපි  කරන්නට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙම් සියල්ලම කරන්නට 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් රෙට් මගීන්ෙග් ආරක්ෂාවටයි; 
ජනතාවෙග් ආරක්ෂාවට සහ  ජනතාවෙග් ෙද්පළ ආරක්ෂා 
කරන්නටයි.  රජයක් වශෙයන් අපට අවශ්ය ෙවලා තිෙබන්ෙන්,  
මගීන් සහ ජනතාව  ආරක්ෂා කිරීමයි. පවාහන අමාත්යාංශය  ෙමම 
ගරු අමාත්යතුමා  භාර ගත්තාට පස්ෙසේ  ෙම්  රෙට් ඉදිරි වසර හතර 
තුළ මගීන්ට  ෙහොඳ පවාහන ෙසේවයක් ලබා දීමයි අෙප් එකම 
අරමුණ. ෙම් සියල්ලම කරන්ෙන් මගීන්ට ෙහොඳ පවාහන ෙසේවයක් 
ලබා දී  රථෙය් ගමන් කරන රියැදුරාෙග් සහ  මගීන්ෙග් ආරක්ෂාව 
සඳහායි.  ලංකාෙව් ෙදෙකෝටි දස ලක්ෂයක් වන ජනතාවෙගන්  
එක් ෙකෝටි පන්ලක්ෂයක් පමණ ෙම් වාහනවල ගමන් කරනවා.  
මගීන්ෙග් ජීවිත  ආරක්ෂා කර,   ෙහොඳ මගී පවාහන ෙසේවයක් ෙම් 
රට තුළ ඇති කිරීම සඳහා  ගරු ඇමතිතුමා ගන්නා කියාමාර්ගය  
අගය කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙමෝටර් රථ පවාහන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සියලුම නිලධාරින් සහ  අෙප් අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්තුමා පමුඛ සියලුම  නිලධාරීන් ගන්නා කියාමාර්ගයන්  
විෙශේ ෂෙයන් අගය කරන අතර   අද ෙම් ෙවනුෙවන්  කථා කළ 
සියලු ගරු මන්තීතුමන්ලාට මෙග් ස්තුතිය පුද කරමින් මම නිහඬ 
ෙවනවා.  

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  " පාර්ලිෙම්න්තුව  දැන් කල් 

තැබිය යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.  
 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
සභාව කල්තැබීෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්ෙන් ගරු 

එස්.එම්. මරික්කාර්  මන්තිතුමා.  
 

 

 ෙපොදු මහ ජනතාව අපහසුතාවට පත් කරන 
උද්ෙඝෝෂණ  

ெபா மக்கைள அெசளகாியத் க்குள்ளாக்கும் 
ஆர்ப்பாட்டங்கள்  

PROTESTS INCONVENIENCING THE PUBLIC 

 
[අ.භා. 6.30] 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පහත සඳහන්  සභාව 

කල්තැබීෙම් ෙයෝජනාව මම ඉදිරිපත් කරනවා. 

"පජාතන්තවාදී රාජ්ය කමයක් තුළ යම් අයිතීන් දිනා ගැනීමට  
උද්ෙඝෝෂණ හා  විෙරෝධතා පැවැත්වීෙම් නිදහස හා අයිතිය පිළිගනී. නමුත් 
ඇතැම් අවස්ථාවන්වලදී එම නිදහස හා අයිතිය අනිසි ෙලස භාවිතා 
කරමින් සිදු කරන උද්ෙඝෝෂණ නිසා රෙට් ආර්ථිකයට හානි කිරීම, ෙපොදු 
මහජනතාව අපහසුතාවයට පත් කිරීම, වැඩ කරන ජනතාවෙග් කාලය 
නාස්ති  කිරිම, රටට පැමිෙණන ආෙයෝජකයින් අෛධර්යට පත් වීම, 
ෙරෝගීන් අපහසුතාවට පත්වීම ෙමන්ම මිල කළ ෙනොහැකි පාඩු රටට සිදු 
වීම දිගින් දිගටම දැකගත හැකි විය. එෙහයින් ෙකොළඹ නගර සීමාව තුළ 
උද්ෙඝෝෂණ සහ විෙරෝධතා ව්යාපාර දැක්වීම තහනම් කිරිම ෙහෝ ඒ සඳහා 
සුදුසු පරිදි ස්ථානයක් සකස් කිරීම ෙහෝ ෙනොඑෙසේ නම් ෙකොළඹ මහ නගර 
සභා සීමාෙවන් පිටත  ස්ථානයක් සකසා දී ආර්ථිකයට හානිදායක ෙහෝ 
ෙපොදු  මහජනතාවට පීඩාකාරී ෙනොවන ෙලස පැවැත්වීමට අවශ්ය කටයුතු 
සැලසීමට මම ෙයෝජනා කරමි. " 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමවැනි ෙයෝජනාවක් අපට 
අද පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්නට සිදු වුෙණ් ඇයිද කියන 
එක පිළිබඳව ටිකක් විමසා බැලීම වටිනවා. 2015 ජනවාරි මාසෙය් 
8 වැනිදාට කලින්  කාලසීමාවට මෙග් මතකය ෙගනයන්න මා 
කැමතියි. 2015 ජනවාරි මාසෙය් 8 වැනිදාට කලින් අද  ඔය 
උද්ෙඝෝෂණය කරන රාජ්ය නිලධාරින්ට උද්ෙඝෝෂණය කිරීෙම් 
හැකියාවක් තිබුණාද? අද ජනතාව  උසි ගන්වන සුළු පකාශ නිකුත් 
කරන, ෙපෞද්ගලික න්යාය පතවලට වැඩ කරන මාධ්යෙව්දීන්ට ඒ 
විධියට වැඩ කරන්නට පුළුවන්කමක් තිබුණාද? සෑම ෙපොඩි 
ෙදයක්ම අල්ලාෙගන වෘත්තීය සමිතිවලට ෙකොළඹ ෙකොටුවට ෙහෝ 
ජනාධිපති කාර්යාලය  වට  කර  උද්ෙඝෝෂණය කිරීෙම් හැකියාව 
තිබුණාද? එෙහම තිබුණා නම්, එක්ෙකෝ සුදු වෑන් එකකින් 
උස්සනවා; එෙහම නැත්නම්  අත පය කපනවා; එෙහම නැත්නම් 
මාධ්ය ආයතන ගිනි තියනවා; එෙහම නැත්නම් ෙපොලුවලින් ගහලා  

851 852 

[ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා] 
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එලවනවා. එම නිසා එවැනි පජාතන්තවාදය නැති, මානව 
අයිතිවාසිකම්වලට ගරු කරන්ෙන් නැති, නීතිෙය් ආධිපත්යය රජ 
ෙනොකරන  ජනසමාජයක්  ශී ලංකාව තුළ නිර්මාණය වීම සහ  ඒ 
හරහා දූෂණය, භීෂණය, වංචාව හා නාස්තිය පිරි රටක් නිර්මාණය 
වීම නිසා තමයි 2015 ජනවාරි මාසෙය් 8 වැනිදා පැවැති 
මැතිවරණෙය්දී ෙම් රෙට් උතුෙර්ත්, දකුෙණ්ත්, බස්නාහිරත්,  
නැ ෙඟනහිරත්, කඳුකරෙය්ත් ඉන්න ජනතාව ජාති ආගම්, පක්ෂ 
පාට, කුලමල  ෙභ්දෙයන් ෙතොරව ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාව 
බලයට පත් කෙළේ.  පජාතන්තවාදය හා මානව අයිතිවාසිකම් දිනා  
ගන්නත්, නීතිෙය් ආධිපත්යය රජකර වන සමාජයක්  නිර්මාණය 
කරන්නත්, ඒ එක්කම එදාට වඩා දුෂණෙයන්, භීෂණෙයන්, 
වංචාෙවන් ෙතොර  ජන සමාජයක් නිර්මාණය කර  රෙට් ආර්ථිකය 
ෙව්ගවත් සංවර්ධනයක්   කරා ෙගන  යමින්  දියුණු  රටක් බවට, 
බලගතු ශීලංකාවක් බවට  පත් කිරීමත් සඳහා තමයි  ජනතාව එෙසේ 
කෙළේ.  

ඒ නිසා තමයි ඒ දවස්වල තිබුණු මැතිවරණ ව්යාපාරෙය්දී සීගිරි 
පර්වතයට වඩා උස cut-outs තිබිලත්, රට පුරාම ෙපෝස්ටර් 
ව්යාපාරයක් තිබිලත්, සිල් ෙරද්ෙද් ඉඳලා ගෑස ්ලිප දක්වා වූ අල්ලස් 
ලබාදීෙම් මැතිවරණ ව්යාපාරයක් තිබිලත් නිහඬවම ෙම් රෙට් 
බුද්ධිමත් ජනතාව පැවති රජය පරාජය කෙළේ, ෙම් අයිතිවාසිකම් 
ටික දිනා ගන්නට. 

 මහ ජනතාවෙග් ඡන්දෙයන් පත් වුණු රජයක් හැටියට ෙම් 
රජයට වගකීමක් තිබුණා නිදහස සහ පජාතන්තවාදය ලබා 
ෙදන්නට සහ ඒකාධිපතිවාදෙයන් රට මුදවා ගන්නට. එම නිසා 
තමයි දහ නවෙවනි ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙගනැල්ලා 
ඒකාධිපතිවාදයට යන්නට තිබුණු ඉඩ ඇහිරු ෙව්. එපමණක් 
ෙනොෙවයි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සහ ජනාධිපතිවරයාෙග් ධුර කාලය 
අවුරුදු 5කට සීමා කිරීම හරහා එය තවත් පුළුල් කෙළේ. ඉන් 
අනතුරුව ආර්ථික සහන ලබා ෙදමින් රට නිවැරදි මාවතකට ෙයොමු 
කරන්නට පටන් ගත්තා. ඒ වාෙග්ම ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා ටික 
ස්ථාපිත කළා. අද ෙද්ශපාලනඥයන්ට ඕනෑ විධියට ෙපොලිස් 
ස්ථානාධිපතිවරුන් ෙහෝ පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන් මාරු කරන්නට 
බැරි සහ ෙද්ශපාලනඥයන්ට අල්ෙල් නටවන්නට බැරි රාජ්ය 
පරිපාලන කමයක් අෙප් රට තුළ ස්ථාපිත ෙවලා තිෙබනවා.  

පාසල් කාලය තුළ ඉස්ෙකෝෙලට පැනලා ගුරුවරියන්ව දණ 
ගස්වපු යුගයක් අපි පහු කරෙගන ආෙව්, තානාපතිවරෙයකුට 
මන්තීවරෙයක් ගැහුවාම තානාපතිවරයාට ඉල්ලා අස්ෙවන්නට 
ෙවන යුගයක් අපි පහු කරෙගන ආෙව්. සමෘද්ධි නියාමකව ගස් 
බැන්දාම සමෘද්ධි නියාමකට ෙදන්න ෙවනවා තමන්ව ගස් බැන්ෙද් 
නැහැ කියලා පකාශයක්. නමුත් පජාතන්තවාදය ෙදෝෙර් ගලන 
කමයක් අද ස්ථාපිත ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් නිදහස සහ නීතිෙය් 
අධිපත්ය ලැබිය යුත්ෙත් රෙට්ත්, ජන සමාජෙය්ත් දියුණුව සඳහා 
මිස රෙට් පරිහානිය කරා ෙනොෙවයි කියන එකයි මෙග් විශ්වාසය.  

අද විෙද්ශ රටක ආෙයෝජකෙයක් ඇවිල්ලා ෙකොළඹ නගරෙය් 
ෙහෝටලයක නතර ෙවලා හිටිෙයොත් ඔහුට ෙකොල්ලුපිටිය හන්දියට 
එන්න පැය ෙදකක් යනවා. ෙමොකද, උද්ෙඝෝෂණ. එතෙකොට 
එවැනි ආෙයෝජකෙයක් අෙප් රටට එයිද? ඔහු අපසාදෙයන් හැරිලා 
යනවා නම් අපට ඍජු විෙද්ශ ආෙයෝජන එන්ෙන් ෙකොෙහොමද, 
අපට පති අපනයන ආදායම එන්ෙන් ෙකොෙහොමද? එෙහම නම් 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් රැකියා අවස්ථා විවර ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
එම නිසා ෙම්ක පළමු වශෙයන්ම ආර්ථිකයට හානි කරනවා. 
ෙදෙවනි කාරණය තමයි වැඩ ඇරිලා ෙකොළඹ නගරෙය් ඉඳන් 
ෙහෝමාගමට, කඩුෙවලට, මහරගමට, පිළියන්දලට, පානදුරට, 
ෙමොරටුවට යන ජනතාවට ෙකොපමණ කාලයක් මඟ රස්තියාදු 
ෙවන්නට ෙවලා තිෙබනවාද? එක කණ්ඩායමක උද්ෙඝෝෂණයකට 
සමස්ත මහ ජනතාවෙග්ම, අෙප් ආර්ථිකෙය් හදවත බඳු ෙකොළඹ 
නගරෙය් වැඩ කරන සියලු ජනතාවෙග් කාලය නාස්ති ෙවනවා. ඒ 

වාෙග්ම ෙම් නිසා වාහන කීයක ෙතල් නිරපරාෙද් නාස්ති 
කරන්නට ෙවලා තිෙබනවාද? ෙම්වා රෙට් ආර්ථිකයට බලපානවා. 
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි අෙනක් පැත්ෙතන් අද ෙරෝගිෙයකුට හදිසි 
අවස්ථාවකදී ඉතා ඉක්මනින් ජාතික ෙරෝහලට යාෙම් හැකියාව 
තිෙබනවාද? අපි වෘත්තීය අයිතිවාසිකම් දිනා ගැනීම සඳහා 
වෘත්තීය සටන් කළ යුතුයි. ඒ සඳහා අපි ගරු කරනවා. නමුත් එය 
රෙට් ආර්ථිකයට, මහ ජනතාවට ෙහෝ පරිසරයට හානියක් වන 
ආකාරයට සිද්ධ කරන්නට බැහැයි කියන එකයි අෙප් මතය.  

ෙලෝකෙය් දියුණු රටවලත් ෙම් ආකාරෙය් උද්ෙඝෝෂණ 
තිෙබනවා. ෙම් ආකාරෙය් උද්ෙඝෝෂණ කළා කියලා ඒ රටවල 
ආර්ථිකයට හානියක් ෙවන්ෙන් නැහැ, ජනතාව මහ මඟ රස්තියාදු 
ෙවන්ෙන් නැහැ, විශාල රථ වාහන තදබදයක් ඇති ෙවන්ෙන් 
නැහැ. ඒවා පජාතන්තවාදී කමයක් තුළ ස්ථාපිත ෙවනවා. එම 
නිසා මෙග් ෙයෝජනාව වන්ෙන් අපි දියුණු ෙවමින් පවතින රටක් 
හැටියට ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් දැක්ම අනුව අපට ෙව්ගවත් 
සංවර්ධනයක් අවශ්ය නම් ෙකොළඹ මහ නගර සභා සීමාව තුළ 
උද්ෙඝෝෂණ පැවැත්වීම තහනම් කරන්නට ඕනෑ. 

 ගරු ඇමතිතුමා ෙම්කට අකමැති නම්, තව දුරටත් ෙම්ක ලිහිල් 
කරන්නට ඕනෑ කියලා හිතනවා නම් ඒ සඳහා ෙකොළඹ නගරෙය් 
එක ස්ථානයක් ෙදන්න, එෙහම නැත්නම් ෙකොළඹ නගරෙයන් 
පිටත ෙවනත් ස්ථානයක් ෙදන්න. රථ වාහන තදබදය ඇති 
ෙනොවන ආකාරයට සහ ආර්ථිකයට හානියක් ෙනොවන ආකාරයට 
කටයුතු කිරීම සඳහා ඒ අවස්ථාව ලබා ෙදන්න කියන එකයි මෙග් 
අදහස.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, කාලය අවසානයි. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩියක් ෙදන්න.  

නීතිය හා සාමය විෂය භාර අමාත්යතුමා සභාෙව් ඉන්නවා. ෙම් 
ෙයෝජනාවට සමගාමීවම තවත් ගැටලු ගණනාවක් තිෙබනවා. 
ෙමොකද, අද නිදහස වැඩියි. උදාහරණයක් හැටියට මම 
නිෙයෝජනය කරන ෙකොෙළොන්නාව මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය 
කියන්ෙන් භීෂණය, දූෂණය වැපිරිලා තිබුණු පෙද්ශයක්. නමුත් අද 
මෙග් cut-out එකක් වුණත් පුච්චන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා.  
ඒක කෙළේ කවුද කියලා ෙපොලීසියට ෙසොයා ගන්නත් බැරි ෙවලා 
තිෙබනවා. අද ෙපබරවාරි 07 ෙවනි දා. පසු ගිය මාසෙය් 07 ෙවනි 
දා මෙග් cut-out එකක් පිච්චුවා. නමුත් වැල්ලම්පිටිය ෙපොලිස් 
ස්ථානාධිපතිවරයාට තවම ඒක කෙළේ කවුද කියලා ෙසොයා ගන්න 
බැහැ. උද්ෙඝෝෂණ පැවැත්වීම් වර්ධනයවීම් සහ ෙමවැනි 
තත්ත්වයන් ඇති ෙවන්ෙන් ෙපොලීසිෙය් අලසකම නිසාද කියලා 
මිනිසුන් පශ්න කරන්නට ගන්නවා. අපි දන්නවා, නීතිය හා සාමය 
විෂය භාර ඇමතිවරයා ඉතාම කමානුකූලව වුවමනාෙවන් වැඩ 
කරන ඇමතිවරෙයක්. ඔබතුමා කරන වැඩවල ෙගෞරවය 
ඔබතුමාටත්, රජයටත්, ශී ලංකා ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුවටත්, 
අෙනක් අයටත් ලැෙබන්න නම් අපි මීට වඩා සකීය ෙවන්න ඕනෑ, 
කියාකාරී  ෙවන්න ඕනෑ කියන එකයි මෙග් අදහස. 

ගරු ඇමතිතුමනි, අන්න ඒ නිසා එම කටයුත්ත ෙමතැනින් 
ආරම්භ කරන්න කියලා ඔබතුමාෙගන් මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
ඉල්ලා සිටින්න කැමැතියි. මෙග් ෙයෝජනාව ස්ථිර කිරීමට ගරු 
චන්දිම ගමෙග් මන්තීතුමාට මා ආරාධනා කරනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙයෝජනාව ස්ථිර කිරීම, ගරු චන්දිම ගමෙග් මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 6.38] 
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් 

මන්තීතුමා විසින් ෙගනා ආ ෙයෝජනාව මා සථ්ිර කරන ගමන්, ඒ 
සම්බන්ධව අදහස් කීපයක් පළ කරන්න කැමැතියි. 

විෙශේෂෙයන්ම රටක ආර්ථිකය වාෙග්ම, රටක් සම්බන්ධෙයන් 
තිෙබන ආකල්පය නරක අතට හරවන වැඩසටහනක් විධියට අද 
ෙම් විෙරෝධතා පරිවර්තනය ෙවලා තිෙබනවා. අද විෙරෝධතාව පළ 
කළ යුතු ෙදයට පමණක් ෙනොෙවයි, ෙනොකළ යුතු ෙදයටත් 
විෙරෝධතාව පළ කරන්න පටන් අරෙගන තිෙබනවා. අද උසාවි 
නිෙයෝග පවා අභිෙයෝගයට ලක් කරමින් විෙරෝධතා පවත් වන්න 
උත්සාහ කරනවා. උසාවි නිෙයෝගය තිෙබද්දී, එම නිෙයෝග කඩ 
කරමින් විෙරෝධතා පවත්වනවා. ඒ වාෙග්ම විෙරෝධතා හසුරුවන, 
විෙරෝධතාවලට ජනතාව ෙපොලඹවන උදවිය සුරක්ෂිතව හා 
ආරක්ෂා සහිතව ඉඳලා ජනතාව අපහසුතාවට පත් කරන 
ආකාරයත් අපි දැක තිෙබනවා.  

ෙමහිදී මා විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කාරණය කියන්න ඕනෑ. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් යහ පාලන ආණ්ඩුව යටෙත් 
රැකියා ලක්ෂ 10ක් ලබා දීෙම් ෙපොෙරොන්දුව ඉටු කරමින් ෙම් 
වනෙකොට කර්මාන්තශාලා විශාල පමාණයක් ආරම්භ කරන්න 
මුල්ගල තබා තිෙබනවා. හම්බන්ෙතොට කලාපය තුළ 
කර්මාන්තශාලා තුනකට මුල්ගල තබපු අවස්ථාෙව් ෙමොකද වුෙණ් 
කියලා අපි දැක්කා. ඒ අවස්ථාෙව්දී විෙරෝධතාකරුවන් ෙපොලීසිය 
සහ හමුදාව සූක්ෂම ෙලස මඟ හැරලා, -එයට උදවු තිබුණාද, නැද්ද 
කියන්න මම දන්ෙන් නැහැ.- එම ස්ථානයට ඇතුළු ෙවන්න 
උත්සාහ කළා. ඒක ආණ්ඩු පක්ෂය විසින් පවත්වපු  රැස්වීමක් 
 ෙනොෙවයි; ඒක උත්සවයක්. රාජ්ය නායකයින්, තානාපතිවරුන් 
ඇවිල්ලා සිටි උත්සවයක්. එම උත්සවය තිෙබන ස්ථානයට ඇතුළු 
ෙවන්න විෙරෝධතාකරුවන් උත්සාහ කළා. ඒ අවස්ථාෙව්දී අපි 
දැක්කා එම විෙරෝධතාකරුවන් ඉවත් කරන්න ආරක්ෂක අංශය 
කටයුතු කරපු ෙවලාෙව්, විෙරෝධතාකරුවන් අපහසුතාවට පත් 
ෙවලා සමහර අය ලිස්සා වැටිලා තුවාල වුණා. ඔවුන් ෙබොෙහොම 
දුක්මුසු ලීලාෙවන් ඉන්න ෙකොට එම විෙරෝධතාව ෙමෙහයවපු 
විපක්ෂෙය් ඇතැම් මන්තීවරු හිනා ෙවනවාත් අපි දැක්කා. මම 
දැක්කා Facebook එෙක් දාලා තිබුණා, උදය ගම්මන්පිල 
මන්තීතුමා හිනා ෙවනවා. එක පැත්තකින් කට්ටිය වැටිලා, තුවාල 
ෙවලා අඬනවා; එතුමා හිනා ෙවනවා. ෙමන්න ෙමෙහම තමයි ඒ 
විෙරෝධතාව සිදු වුෙණ්.  

ෙම් රටට ආපු ආෙයෝජකයින් ඒ විෙරෝධතා දැක්කාම ෙමොකද 
ෙවන්ෙන්? එම අෙයෝජකයින් හිතනවා, "තමන් ෙම් රෙට් 
ආෙයෝජනයක් කරලා, කර්මාන්තයක් පටන් අරෙගන විශාල 
සංඛ්යාවකට රැකියා දුන්නාට පස්ෙසේ, ෙමොකක් ෙහෝ වැරැද්දක් සිදු 
වුණාම ෙම් විධිෙය් විෙරෝධතාවලට තමයි මුහුණ ෙදන්න සිදු 
ෙවන්ෙන්" කියලා. එතෙකොට ෙම් රටට ආෙයෝජකෙයෝ එයිද? 
ආෙයෝජකෙයෝ ෙම් රෙට් ආෙයෝජනය කරයිද? 
විෙරෝධතාකරුවන්ෙග් අවසාන පරමාර්ථය ෙවලා තිෙබන්ෙන්, 
රැකියා ලක්ෂ දහෙය් ඉලක්කය සපුරා ගැනීම අත් හිටවන්නයි. 
ෙම්ක කූට ව්යාපාරයක්; ෙම්ක එක්තරා කුමන්තණයක්. 
කුමන්තණය මඟින් ෙම් රෙට් ඉදිරි ගමන නවත්වන්න උත්සාහ 
කරනවා.  

ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුව යටෙත් රෙට් යහ පාලනය ෙදෝෙර 
ගලා ෙගන යන නිසා ඕනෑම ෙකෙනකුට ඕනෑම ෙදයක් කරන්න 
පුළුවන් පසු බිම අද නිර්මාණය ෙවලා තිෙබනවා. ඒක නිසා මම 
විශ්වාස කරනවා, විෙරෝධතා පැවැත්වීම සඳහා නිශච්ිත ස්ථානයක් 
තිබිය යුතු බව. එම ස්ථානය නම් කරන්න අවශ්ය වනවා. ඒ 
වාෙග්ම එම ස්ථානය කාටවත් හිරිහැරයක්, කරදරයක් වන 
ස්ථානයක් ෙනොවිය යුතුයි. ඒ වාෙග්ම විෙරෝධතාකරුවන්ට ඉතාම 
සුරක්ෂිතව විෙරෝධතා කිරීෙම් හැකියාව තිෙබන්නත් ඕනෑ. 
රජයටත් හානියක් ෙවන්ෙන් නැතිව, විෙරෝධතාකරුවන්ටත් 
හානියක් ෙවන්ෙන් නැතිව, විෙශේෂෙයන්ම සාමාන්ය ජනතාවටත් 
පීඩනයක් ෙවන්ෙන් නැතුව, ඒ වාෙග්ම රෙට් ආර්ථිකයටත් 
හානියක් ෙවන්ෙන් නැතුව විෙරෝධතා කිරීෙම් හැකියාව සලසා 
ෙදන්න ඕනැ.  

අපි දන්නවා, සමහර රටවල විෙරෝධතා කරන්න ස්ථාන නම් 
කර තිෙබන බව. අෙප් රෙට් එවැනි ස්ථානයක් නම් ෙනොකිරීම 
තුළ, එක දවසක විෙරෝධතා හයිඩ් පාර්ක් එෙක් කරනවා; තව 
දවසක ලිෆ්ටන් වට ර වුෙම් කරනවා; තව දවසක ෙකොටුෙව් 
කරනවා; තව දවසක තවත් තැනක කරනවා. විෙරෝධතාකරුවන් 
විෙරෝධතා පැවැත්වීම සඳහා වැඩිපුරම ෙතෝරා ගන්ෙන්, ජනතාව 
තමන්ෙග් රාජකාරි කටයුතු අවසන් ෙවලා පාරට බහින ෙවලාව. ඒ 
ෙවලාවට තමයි විෙරෝධතා පටන් ගන්ෙන්. එම නිසා දහස් 
ගණනක් ජනතාව ෙම්ෙකන් පීඩනයට පත් වනවා. ඒක 
විෙරෝධතාකරුවන්ෙග් උපකමයක්. ෙමොකද, තමන්ට අවශ්ය 
පමාණයට ජනතාව ෙගන්වා ගන්න බැරි නිසා, විෙරෝධතාකරුවන් 
ෙයොදවා ගන්න බැරි නිසා වැඩ නිම ෙවලා යන ෙවලාවට 
විෙරෝධතා පවත්වනවා. එෙහම වුණාම පහුවදාට එම පුද්ගලයන්ට 
ෙසේවයට වාර්තා කරන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති වනවා. ජනතාව 
අපහසුතාවට පත් කරන එවැනි කටයුතු සිදු ෙනොවිය යුතුයි. එම 
නිසා "විෙරෝධතාවලට ෙවනම සථ්ානයක් නම් කළ යුතුයි." කියන 
ෙයෝජනාව ස්ථිර කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ස්තුතියි. 

 

[6.43p.m.] 
 

ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
Mr. Presiding Member, thank you very much for 

giving me this opportunity. 

It is with the formation of the new Government, after 
the Presidential Election held on the 08th of January, 
2015, foreigners started coming into this country with 
more and more investments, because they realized the 
country was peaceful. Earlier we had only one or two 
countries supporting us, but after the formation of the 
new Government under His Excellency President 
Maithripala Sirisena, almost 90 per cent of the countries 
in the world started helping us. That is why His 
Excellency the President was invited to the G7 Summit in 
Japan and the Hon. Prime Minister is going round the 
world getting confidence of all the countries because we 
are now living in peace.  

But, very unfortunately, Sir, to disturb this progress, 
the Opposition parties have started this rotten striking 
everywhere inconveniencing the public and it is going 
beyond the limit now. When foreigners see these things, 
they will feel that peace is no longer here. Though it is 
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difficult, we have to take a decision on this matter. Sir, 
when all the medical students and the university students 
strike, we can imagine that there is a force behind this. In 
fact, one of the Secretaries told me how strikes create 
problems.  When students are facing difficulties their poor 
parents also start facing difficulties. The more they strike, 
the more the time they spend in the universities before 
leaving as doctors or whoever it is.  

Another problem is, when they strike in factories or 
wherever they work, it is only a small section of the 
workers who strike and the majority do not want to strike. 
But, what happens is, that majority is also unable to do 
their work. If you go to a foreign country you will see that 
people are working nine to ten hours a day, not five or six 
hours like in our country. That is how those countries are 
developing; their work output is more and it is almost 
double. His Excellency the President and the Hon. Prime 
Minister are also trying to create that type of a situation 
here. Our country is not a poor country. I always maintain 
that idea. It is a small country. But, we need to try and 
come up. The Hon. Prime Minister has a far-reaching 
vision. All these things are happening to disturb and to 
create problems.  

Hon. Minister, you are a capable Minister. I think 
there must be some control on this. As the Hon. S.M. 
Marikkar said, if they want to strike, there should be one 
or two places designated for that. I know, in London, they 
have the Hyde Park where people can shout or do 
anything. Similarly we also must ensure that others are 
not disturbed by these strike actions and protests. If others 
want to do their work, let them do it.  

Last week, I was trying to get back to Puttalam from 
here. Four roads were blocked. Just imagine my plight. It 
took two-and-a-half hours for me to go to Peliyagoda 
from Kirulapona. This is the situation. Just imagine the 
problems created to the ordinary public. Whom do they 
blackguard finally? "ෙම් ආණ්ඩුව වැඩක් නැහැ; ඇමතිතුමා 
වැඩක් නැහැ; අගමැතිතුමා වැඩක් නැහැ" කියනවා. These are the 
words they use. Hon. Minister, my request is that there 
must be some decision taken in this regard. We cannot 
stop them from striking. They have their rights; but they 
should not disturb the daily activities of this country. 
They should not disturb the rights of other people.  So, 
some sort of coordination has to be there to ensure that 
this does not happen again. If we continue like this, I am 
sure the future will be bleak.  

Thank you very much.  
 
[අ.භා. 6.47] 
 

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 1978 එක්සත් ජාතික පක්ෂය 

හෙයන් පහක බලයක් අරෙගන ආෙව් ධර්මිෂ්ඨ සමාජයක් 
හදන්නම් කියලායි. ඒ ධර්මිෂ්ඨ සමාජය තමයි මහාචාර්ය එදිරිවීර 

සරච්චන්දයන්ට කානුෙව් දමාෙගන ගැහුෙව්. ඒ ධර්මිෂ්ඨ සමාජය 
තමයි විවියන් ගුණවර්ධනයන්ට ගැහුෙව්. ඒ ධර්මිෂ්ඨ සමාජය 
තමයි අන්ධයන්ෙග් දවෙසේදී අන්ධයන්ට ගැහුෙව්. ඒ ධර්මිෂ්ඨ 
සමාජය තමයි කම්කරුවන් ලක්ෂ ගණනක් පාරට ඇදලා දැම්ෙම්. 
ඒ ධර්මිෂ්ඨ සමාජය තමයි පක්ෂ තහනම් කෙළේ. එෙහම කරලා, 
ශිෂ්ය සභා තහනම් කරලා පජාතන්තවාදය සම්පූර්ණෙයන් අෙහෝසි 
කළා. ෙම් රට අඳුරු ආගාධයක්, ෙල් විලක් බවට පත් කරන්න  ඒ 
පජාතන්තවාදය කප්පාදු කිරීම ෙහේතු වුණා. 2015 
ජනාධිපතිවරණෙය්දී ෙම් ආණ්ඩුව බලයට පත් වුෙණ් කවර සටන් 
පාඨයක් ඉස්සරහට දාෙගනද? ඒ තමයි "යහ පාලනය".  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "මහින්ද චින්තන" කියන 
එකට ෙලෝකෙය් ශබ්ද ෙකෝෂවල අර්ථ දැක්වීම් නැහැ. මහින්ද 
මහත්තයා කල්පනා කරන විධිය තමයි "මහින්ද චින්තන".  

හැබැයි, යහ පාලනය - Good Governance - කියන එකට 
ෙලෝකෙය් පිළිගත් සම්පදායක් තිෙබනවා; ෙලෝකය පිළිගත් 
නිර්වචනයක් තිෙබනවා. ඒ තමයි පජාතන්තවාදය ආරක්ෂා කිරීම, 
වංචා දූෂණවලට එෙරහි වීම.  එෙහම බලයට පත්වුණු ආණ්ඩුවක් 
ෙමවැනි ආකාරෙය් ෙයෝජනා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කිරීම 
පිළිබඳව ලජ්ජා ෙවන්න ඕනෑ. ෙමය අෙප් රෙට් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවට පටහැනියි.  

අෙප් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 14 වන ව්යවස්ථාෙව් ෙමෙසේ 
සඳහන් ෙව්:   

"14.(1)  සෑම පුරවැසිෙයකුට ම -  

(අ)   භාෂණෙය් නිදහසට ... 

(ආ)  සාමකාමීව රැස්වීෙම් නිදහසට;  

(ඇ)  සමාගමෙය් නිදහසට;  

(ඈ)  වෘත්තීය සමිති පිහිටුවීෙම් සහ වෘත්තීය සමිතිවලට බැඳීෙම් නිදහසට; ..."  

ඒ ෙවනුෙවන් ජනතාවට අයිතියක් ලබාදීලා තිෙබනවා. නමුත් 
දැන් ෙම් ෙමොකටද, එන්න හදන්ෙන්? තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා, 
ආෙයෝජකයන් එන්ෙන් නැහැ; ආෙයෝජකයන් එන්ෙන් නැත්ෙත් 
ෙම් උද්ෙඝෝෂණ නිසා කියලා. 1977 ආර්ථිකය විවෘත කෙළත් 
ආෙයෝජකයන් එයි කියලායි. 1977 සිට අවුරුදු 40ක් ගතෙවනතුරු  
ආෙයෝජකයන් එයි කියලා දත නියවාෙගන බලාෙගන සිටියා. 
එන්ෙන් නැහැ!  ඒකට ෙවන ෙවන ෙහේතු කාරණා තමයි බලපා 
තිෙබන්ෙන්.  

තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා,  ෙමෙහේ factory ආරම්භ කළාට 
පස්ෙසේ උද්ෙඝෝෂණ එයි කියලා ආෙයෝජකයා බය ෙවනවා කියලා. 
එෙහම නම් ඊට කලින් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් වෘත්තීය සමිති 
පිහිටුවීෙම් සහ වෘත්තීය සමිතිවලට බැඳීෙම් නිදහස කියන එක 
අෙහෝසි කරන්නයි ෙම් සූදානම් වන්ෙන්.  පජාතන්තවාදය පළල් 
කරන්නම් කියලා, විධායකය අෙහෝසි කරන්නම් කියලා, 
පාර්ලිෙම්න්තුව ශක්තිමත් කරන්නම් කියලා, පුද්ගලික නිදහස 
තහවුරු කරන්නම් කියලා ආපු ආණ්ඩුවක් ජනතාවෙග් 
උද්ෙඝෝෂණ අයිතිය සීමා කරන්න කටයුතු කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? ෙමවැනි ෙයෝජනා ෙගෙනන්ෙන් ෙකොෙහොමද? අඩු 
තරමින් ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදය විනාශ කරපු කළු දශකෙය් 
මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාෙග් කාලෙය්වත් ෙමෙහම ෙදයක් 
ෙගනාෙව් නැහැ. දැන් ෙම් සඳහා උදාහරණයට ගන්ෙන් කුමක්ද? 
හම්බන්ෙතොට වරාය බදු දීෙම්දී ආපු උද්ෙඝෝෂණ.  ඒ 
උද්ෙඝෝෂණෙය් පධාන පාර්ශ්වයන් ෙදකක් හිටියා. එක් පිරිසක් 
තමයි ඇත්තටම හම්බන්ෙතොට ඉඩම් අහිමිෙවන ජනතාව. ඒ 
ජනතාවට සාධාරණ පශ්නයක් තිබුණා. තමන් අවුරුදු 100ක්, 
150ක් පදිංචිෙවලා හිටපු ඉඩම කිසිදු ෙහේතු දැක්වීමකින් ෙතොරව 
තමන්ට විශ්වාසයක් නැතිව අහිමිෙවනෙකොට ඒ ජනතාව පාරට 
බහින එක සාධාරණයි. අනික් පැත්ෙතන් ෙම් එන ආෙයෝජනය 
වළක්වා, ආණ්ඩුව අපහසුතාවට පත් කරලා, ආණ්ඩුව අර්බුදයට 
යවලා ආණ්ඩු ෙපරළීෙම් වුවමනාව ඇති පතිගාමී කල්ලියක් 

857 858 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

හිටියා. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒකට විරුද්ධවයි කියාමාර්ග ගත යුතුව 
තිබුෙණ්. ජනතාව ලක්ෂ 62ක ජනවරමක් දුන්ෙන් ෙහොරුන්ට 
දඬුවම් කරන්නයි; වංචනිකයන් අත් අඩංගුවට ගන්නයි. ඒ අයට 
දඬුවම් කරන්ෙන් නැතිව, ඒ කියාවලිය ඉක්මන් කරන්ෙන් නැතිව, 
ඒ අය නීතිය හමුවට ෙගෙනන්ෙන් නැතිව, ඔවුන් ෙහොරකම් කර 
ගත් සල්ලි වියදම් කරලා ෙම් ආණ්ඩුව වට්ටන්න කටයුතු 
කරනෙකොට ඒ ගැන ෙමොකුත් කරන්ෙන් නැති තමුන්නාන්ෙසේලා  
ජනතාවෙග් උද්ෙඝෝෂණ අයිතියට ෙම් විධියට බාධා කරන්න 
කටයුතු කරනවා. මම කියන්ෙන්  තමන්ෙග් ඇ ෙඟ් තිෙබන 
වුවමනාවකට කවුරුවත් පාරට බහින්ෙන් නැහැ කියලායි; ඇ ෙඟ් 
තිෙබන උණකට පාරට බහින්ෙන් නැහැ; ඇ ෙඟ් තිෙබන ෙවනත් 
අසනීපයකට කවුරුවත් පාරට බහින්ෙන් නැහැ. ජනතාව පාරට 
බහින්ෙන් සාධාරණ ඉල්ලීමක් මුල්කරෙගනයි.  

තමුන්නාන්ෙසේලා 2015 ජනාධිපතිවරණෙය්දී ෙම්ක කිව්ෙව් 
නැහැ ෙන්.  2015 මහ මැතිවරණෙය්දී ෙම්ක කිව්ෙව් නැහැ ෙන්. 
මහ මැතිවරණෙය්දී එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඉදිරිපත් කළ 
මැතිවරණ පකාශනෙය්  ජනතාවෙග්  උද්ෙඝෝෂණ කිරීෙම් අයිතිය 
සීමා කරනවා කියලා දාලා තිෙබන්ෙන් ෙකොතැනද කියා මට 
ෙපන්වන්න. තමුන්නාන්ෙසේලා අතීතය මතක තියා ගන්න.  

2012 විශ්වවිද්යාල ආචාර්යවරු ගාල්ෙල් සිට ෙකොළඹට දවස් 
5ක් පා ගමන් ඇවිල්ලා ඒ හදපු උද්ෙඝෝෂණෙය් පතිඵලයක් තමයි 
ආණ්ඩු ෙපරළිය. ශිරානි බණ්ඩාරනායක මැතිනිය අගවිනිසුරු 
ධුරෙයන් ඉවත් කළාට පසුව අෙප් රෙට් නීතිඥ මහත්වරුන් අලුත් 
කෙඩ් උසාවිය වටකරලා කරපු උද්ෙඝෝෂණෙය් පතිඵලය තමයි 
ආණ්ඩු ෙපරළිය. ඒවා සම්පූර්ණෙයන් අමතක කර දාලා, ඒවා 
පැත්තක දාලා තමන්ට බලය ලැබුණාට පසුව ජනතාවෙග් ශුද්ධ වූ 
අයිතියක් ෙම් අහිමි කරන්න යන්ෙන්. කථාවක් තිෙබනවා, ෙමොෙළේ 
තිෙයනෙකොට බලය නැහැ; බෙල් තිෙයනෙකොට ෙමොෙළේ නැහැ 
කියලා. ඒක තමයි ෙම් පශ්නය ෙවලා තිෙබන්ෙන්. දැන් හවුල් 
ආණ්ඩුවක් හදා ෙගන ෙපොඩි බලයක් ආවාට පසුව ඒ බලෙයන් 
උද්ධච්ච ෙවලා, බලෙයන් ඔළුව උදුම්මවාෙගන ෙමවැනි ෙයෝජනා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගෙනන එක ගැන ලජ්ජා ෙවන්න ඕනෑ.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලැබී තිෙබන කාලය අවසානයි. 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ෙහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒ නිසා රෙට් 

පජාතන්තවාදය පුළුල් කරන්න ආපු ආණ්ඩුවක් ෙම් විධියට 
කටයුතු කිරීම සුදුසු නැහැ. උද්ෙඝෝෂණ කරන තැන් 
තමුන්නාන්ෙසේලාට තීන්දු කරන්න බැහැ. ෙම් එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය තමයි උද්ෙඝෝෂණ කරන්න දන්ෙන් නැත්ෙත්. මිනිස්සු 
පාරට ෙගනැල්ලා, band ගස්සවලා, කිසි විනයක් නැතිව 
උද්ෙඝෝෂණ කරන්නයි එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඒ කාලෙය් 
නායකත්වය දුන්ෙන්. එෙහම තමයි ඒ අය විපක්ෂෙය් ඉන්න 
කාලෙය් උද්ෙඝෝෂණ කෙළේ. ඒක මතක තියා ගන්න. ඒ නිසා ෙම් 
ෙයෝජනාවට අෙප් සම්පූර්ණ විෙරෝධය පකාශ කරමින් මෙග් 
කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, පිළිතුරු කථාව. ගරු සාගල රත්නායක ඇමතිතුමා.  

[අ.භා. 6.53] 
 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා (නීතිය හා සාමය සහ 
දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க - சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் 
ெதற்கு அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka - Minister of  Law and Order 
and Southern Development) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2015 ජනවාරි මාසෙය් 

08වැනි දාට කලින් උ ද්ෙඝෝෂණයක් කියන නාමයක්වත් තිබුෙණ් 
නැහැ. අද ෙම් පාරවල් ගාෙන් කෑ ගහන කවුරුත් ඒ දවස්වල කෑ 
ගැහුෙව් නැහැ. ෙමොකද, කෑ ගැහුවා නම් ෙවන ෙද් හැෙමෝම 
දැනෙගන හිටියා. යහ පාලන රජය ආවාට පස්ෙසේ අපි නීතිෙය් 
ආධිපත්ය තහවුරු කළා; පජාතන්තවාදය තහවුරු කළා. ඒ නිසා අද 
ජනතාව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවන් ලැබිලා තිෙබන තමන්ෙග් 
අදහස් පකාශ කිරීෙම් අයිතිය තමයි ෙම් පාවිච්චි කරන්ෙන්. 
ෙම්කට විවිධ ෙකෝණ තිෙබනවා. නමුත්, සමහර ඒවා 
ෙද්ශපාලනික වශෙයන් උසි ගන්වන ඒවා. සමහර ඒවා සාධාරණ 
පශ්න ෙවන්න පුළුවන්.  සමහර ෙවලාවට  කරන්න ෙවනත් 
ෙදයක් නැතිවාට, තමන්ෙග් ජනපියත්වය  ෙගොඩ නඟා ගන්න 
පාරට බහින අයත් ඉන්නවා.  

නමුත්, අෙප් ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමා 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 14වන ව්යවස්ථාෙව් තිෙබන අදහස් 
පකාශ කිරීෙම් අයිතීන් ගැන ෙපන්වා  ෙදමින් කථා කළා. 

 
As the Hon. Member says, Article 14 (1) of the 

Constitution states, I quote: 
  
 “Every citizen is entitled to -  

(a) the freedom of speech and expression including 
publication; 

(b) the freedom of peaceful assembly; 

ඒ කියන්ෙන්, සාමකාමී ඒකරාශිය ගැනයි. ඊට අමතරව, තව 
කාරණා රාශියක් තිෙබනවා.  

But, you have to take this into consideration in the 
context of Article 15 (7) of the Constitution also. ඒෙකන් 
කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? ව්යවස්ථාෙවන් අයිතිය ෙදනවා සාමකාමීව 
ඒකරාශී ෙවන්න, තමන්ෙග් අදහස් පකාශ කරන්න. නමුත්, ඒක 
කරන අතරතුෙර් ෙවනත් කාෙග්වත් අයිතියක් උදුරා ගන්න බැහැ.  
ෙම් රෙට් තව ෙගොඩක් ජනතාව ඉන්නවා; පුරවැසියන් ඉන්නවා. ඒ 
අයෙග් අයිතිවාසිකම් අපට උදුරා ගන්න බැහැ කියලයි එයින් 
කියන්ෙන්. අපි දැන් ෙමොකක්ද දකින්ෙන්? ෙම් උද්ෙඝෝෂණ කරන 
ෙකොට මාර්ගවල තදබදය ඇති ෙවනවා. ඒ තදබදය ඇති වුණාම 
ඇති ෙවන පශ්න ටික දිහා බලන්න.  

ෙමවැනි අවස්ථාවක වුණු එක්තරා සිදුවීමක් මා කියන්නම්. 
එක් ගිලන් රථයක් ෙමවැනි උද්ෙඝෝෂණයක් නිසා  -මට මතක 
හැටියට කුරුණෑගල පෙද්ශෙය්-  ඇති වුණු වාහන තදබදයක හිර 
වීම තුළ, ඒ ගිලන් රථෙය් සිටි ෙරෝගියා  ෙවලාවට ෙරෝහලට ෙගන 
යන්න බැරි වුණා. ඒ දරුවා නැති වුණා. අද ඒ අම්මයි, තාත්තයි 
නඩු කියනවා, ඒ උද්ෙඝෝෂකයන්ට විරුද්ධව.  ඒ දරුවාව ෙවලාවට 
ෙරෝහලට ෙගන යන්න තිෙබන අයිතිවාසිකම ඒ ෙදමාපියන්ෙගන් 
එදා උදුරා ගත්තා. ඒ දරුවාට ෙරෝහලට යන්න තිබුණු 
අයිතිවාසිකම උදුරා ගත්තා. ෙම් වාෙග් පශ්න ෙගොඩක් ඇති 
ෙවනවා. වැඩ ඉවර ෙවලා ෙදමාපියන්ට ෙගදර යන්න පරක්කු 
ෙවනවා. ඒ අයෙග් දරුවන් බලාෙගන ඉන්නවා. ඒ අයෙග් පාසල් 
කටයුතුවලට ෙදමාපියන්ෙග් උදව් අවශ්ය ෙවනවා. ඒක 
ලැෙබන්ෙන් නැතිව යනවා. ෙමොකද, ෙදමාපියන්ට ෙගදර යන්න 
පරක්කු ෙවනවා.  ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. දරුවන්ට පාසල් ඉවර 
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ෙවලා ෙගදර යන්න පරක්කු ෙවනවා. ෙදමාපියන් දන්ෙන් නැහැ, 
ෙමොනවාද ෙවන්ෙන් කියලා. ෙමොකද, සමහර ෙවලාවට ෙම්වා 
සාමකාමීව ෙනොෙවයි ඉවර ෙවන්ෙන්.  

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 14වන ව්යවස්ථාෙව් පැහැදිලිව 
කියනවා, සාමකාමීව ඒකරාශී වීෙම් නිදහස ගැන. ඒත් ෙම් 
උද්ෙඝෝෂණ ෙබොෙහොමයක් සාමකාමීව ෙනොෙවයි අවසන් 
ෙවන්ෙන්. එතෙකොට ෙම්වා අතරින් පාසල් වෑන් රථයක් යනවා 
නම් ඒ දරුවන්ෙග් ආරක්ෂාව පිළිබඳව ෙදමාපියන්ට පශ්නයක් 
තිෙබනවා. එෙහනම් අපි හැම ෙවලාෙව්ම බැලිය යුත්ෙත් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 14වැනි ව්යවස්ථාව විතරක් ෙනොෙවයි, 15.
(7) ව්යවස්ථාෙවන් කියන අෙනක් අයෙග් අයිතිවාසිකම් ගැනත් අපි 
බලන්න ඕනෑ. 

අෙප් ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් මන්තීතුමාෙග් ෙයෝජනාෙව් 
තිබුෙණ් ෙම් උද්ෙඝෝෂණ තහනම් කරන්න කියලා ෙනොෙවයි. ෙම් 
උද්ෙඝෝෂණ ෙකෙරන ආකාරය ගැන බලන්න, නීතියට අනුකූලව 
උද්ෙඝෝෂණ කරන්න වැඩ පිළිෙවළ ෙයොදන්න සහ උද්ෙඝෝෂණ 
කරන්න ස්ථාන කිහිපයක් ෙදන්න කියලයි.  ෙලෝකෙය් ෙවනත් 
රටවල ෙම් වාෙග් උදාහරණ තිෙබනවා. ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි 
මන්තීතුමා සඳහන් කළා, එංගලන්තෙය් ලන්ඩන් නුවර "හයිඩ් 
පාර්ක්" එක ගැන. ජනතාව එතැනට එනවා; උද්ෙඝෝෂණ කරනවා.  

ඒ උද්ෙඝෝෂණ පිළිබඳව රජෙය් අවධානය ෙයොමු ෙවනවා. ඒ ඒ 
ආයතනවලට වගකීම් පැවෙරනවා, ඒ කාරණා සාධාරණද නැද්ද 
ආදිය සම්බන්ධෙයන් අවශ්ය කටයුතු කරන්න. මා කියන්ෙන්, අපි 
අෙප් කතා කිරීෙම් අයිතිය පාවිච්චි කරද්දී අෙප් වටාපිටාෙව් සිටින 
සියලුෙදනා ගැනත් හැම දාම බලන්න ඕනෑ කියායි. සියලු ජන 
ෙකොට්ඨාසවලට අයිතිවාසිකම් තිෙබනවා. ඒ අයිතිවාසිකම් ගැනත් 
බලන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කාලය අවසන් වන්න කලින් 
මා කියන්න ඕනෑ, ෙම් පිළිබඳව රජෙය් අවධානය ෙයොමු ෙවලා 
තිෙබන බව. ෙම් පිළිබඳව විවිධ සභාවන්හිදීත් දීර්ඝ ෙලස කථා කර 
තිෙබනවා. පාර්ලිෙම්න්තුව තුළත් කතා කර තිෙබනවා. 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරුන්ට Standing Ordersවලින් අයිතියක් 
ලැෙබනවා, පාර්ලිෙම්න්තුවට එන විට බාධාවක් නැතිව එන්න.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ජනතාවටත් ඒ අයිතිය තිෙබන්න ඕනෑ. 
තමන්ෙග් ගමන් බිමන් යද්දී, තමන්ෙග් කටයුතු කරද්දී හිරිහැර 
නැතිව ඒවා කරගැනීෙම් අයිතිවාසිකමක් ජනතාවට තිෙබනවා. අපි 
ඒකට ඉඩ හදා ෙදන්න ඕනෑ. ඒ නිසා තමයි අපි ෙම් ෙයෝජනාව 
ෙගනැවිත් තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා තමයි ෙම් වාෙග් කතා බහක් ඇති 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අපි ෙම් පිළිබඳව සලකා බලනවා. අද ෙම් 
ෙයෝජනාව පධාන වශෙයන් ෙගනාෙව්, ෙකොළඹ පෙද්ශෙය් 
උද්ෙඝෝෂණ ගැන මිස හම්බන්ෙතොට ගැන ෙනොෙවයි. එහි වගකීම 
පධාන වශෙයන් එන්ෙන් ෙකොළඹ නගර සභාවටයි. අපි ෙකොළඹ 
නගර සභාවත් එක්ක කතා කරනවා, ඒ කටයුත්ත කරන්න සුදුසු 
විධිය සකස් කිරීම ගැන, නීතිය සම්පාදනය කරන්න අවශ්යද 

යනාදිය ෙසොයා බලන්න කියන එක ගැන. ඒ වාෙග්ම අපි 
ෙයෝජනා කරෙගන යනවා, මහජන සාමය කළමනාකරණය - 
public order management - සම්බන්ධෙයන් ෙවනම නීති 
ෙකටුම්පතක් ෙගන ඒම ගැන. ඒ සම්බන්ධෙයන් අලුත් නීති අපට 
අවශ්යයි. අපි ඒ පිළිබඳවත් ෙසොයා බලනවා.  

ඊට අමතරව, අපි ෙපොලීසියත් පුහුණු කරනවා, ෙම් වාෙග් 
තත්ත්වයන්ට ෙහොඳින් මුහුණ දීම සඳහා. ඒවාට අවශ්ය නවීන 
උපකරණ ලබා දීම, නවීන කමෙව්ද සකස් කිරීම සඳහා අපි උදවු 
කරනවා. හැබැයි ෙමතැන තවත් පශ්නයක් තිෙබනවා, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒ තමයි, මාධ්ය. අද මාධ්යවලට 
තිෙබන නිදහස නිසා සමහර විට සිදුවීම් වැරැදි විධියට ෙපන්වනවා. 
එමඟින් පශ්නය තවත් වැරැදි පැත්තට ෙගන යන්න හදනවා. මාධ්ය 
පැත්ෙතනුත් යම්කිසි වගකීමක් තිෙබනවා. මා එය කියන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා තවත් කාරණයක් කියන්න 
ඕනෑ. ෙපොලීසියට තමයි ෙම් හැම ෙද්ටම මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ 
ෙවන්ෙන්. ෙපොලීසියත් කැමැති නැහැ ෙම් වාෙග් පශ්නවලදී එන 
ජනතාව එක්ක, ශිෂ්යයන් එක්ක, උද්ෙඝෝෂකයන් එක්ක 
ගැෙටන්න. නමුත් ෙපොලීසියට රාජකාරි කරන්න සිද්ධ වනවා. ඒ 
රාජකාරි කරද්දී ෙපොලීසියටත් පශ්න ඇති වනවා. 
උද්ෙඝෝෂකයන්ට වඩා ෙපොලිස් නිලධාරින් තුවාල ලබපු ෙබොෙහෝ 
අවස්ථා තිෙබනවා. ඒ අයටත් දරුෙවෝ ඉන්නවා. ඒ අයටත් ෙගදර 
ෙදොර පශ්න තිෙබනවා. ඒ අයටත් තමන්ෙග් ජීවිතය ගැන, 
තමන්ෙග් ආරක්ෂාව ගැන පශ්න මතු වනවා. ෙමය ෙදපැත්ෙතන්ම 
එන පශ්නයක්. උද්ෙඝෝෂණ කරන්න කලින් අපිත් අපට තිෙබන 
අයිතිවාසිකම, සාමකාමීව තමන්ෙග් අදහස් පකාශ කරන්න 
තිෙබන අයිතිය නීතිය කඩ කරමින් පාවිච්චි කිරීම වැරැදියි. මා ඒ 
ගැනත් සඳහන් කරන්න ඕනෑ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවසන් වශෙයන් කියන්න 
ඕනෑ, රෙට් නීතියක් තිෙබන්න ඕනෑ බව. ෙම් රෙට් නීතියක් 
තිෙබනවා. අපි ඒ නීතියට ගරු කරන්නත් ඕනෑ. නීතියට ගරු 
කරන්ෙන් නැති වන විට නීතිය කියාත්මක කරන්න රජෙය් විවිධ 
ආයතන තිෙබනවා. ෙපොලීසියටත් අන්න ඒ අතින් විශාල 
වගකීමක් එනවා. විශාලම වගකීම එන්ෙන් ෙපොලීසියටයි. ඒ 
වගකීම ඉටු කරන්න ෙපොලීසිය බැඳී සිටිනවා කියා මම පකාශ 
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.   

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 7.01ට, 2017 ෙපබරවාරි මස 
08 වන බදාදා අ. භා. 1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

அதன்ப  பி.ப. 7.01க்கு பாரா மன்றம், 2017 ெபப் வாி 08, 
தன்கிழைம பி.ப. 1.00 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட .  

Parliament ◌්djourned accordingly at 7.01 p.m. until 1.00 p.m. on 
Wednesday, 08th February, 2017. 
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ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 
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 [ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා]- පළමුවන වර කියවන ලදී 
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 Kelaniya Ashokarama Silumini Foundation (Incorporation) – [The 
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Jayathilake] – Read the First time 

 Polonnaruwa Buddhist Society (Incorporation) – [The Hon. Malith 
Jayathilake] – Read the First time 
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අ.භා. 1.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   

කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 
பாரா மன்றம் பி.ப. 1.00 மணிக்குக் கூ ய .  

சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய] தைலைம 
வகித்தார்கள். 

The Parliament met at 1.00 p.m. 
MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair. 

 
ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன  ஊடக அைமச்ச ம் 
அரசாங்கக் கட்சியின்  தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon. Gayantha  Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2015 වර්ෂය 
සඳහා මුදල් ෙකොමිෂන් සභාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම වාර්තාව රජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවට ෙයොමු කළ 
යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.    

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2014 වර්ෂය 
සඳහා ආරක්ෂක ෙසේවා අණ සහ මාණ්ඩලික විද්යාලෙය් වාර්ෂික 
වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි. 

ෙමම වාර්තාව ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.    

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 

පහත සඳහන් නියම ඉදිරිපත් කරමි. 

 (i) 1989 අංක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ 
විධිවිධාන) පනෙත් 3 වගන්තිය යටෙත් නිෂ්පාදන 
බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා විසින් 
සාදන ලදුව, 2016 ෙදසැම්බර් 06 දිනැති අංක 
1996/10 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ 
කරන ලද  නියමය; සහ 

 (ii)  1989 අංක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ 
විධිවිධාන) පනෙත් 3 වගන්තිය යටෙත් නිෂ්පාදන 
බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා විසින් 
සාදන ලදුව, 2016 ෙනොවැම්බර් 10 දිනැති අංක 
1992/29 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ 
කරන ලද නියමය. 

  ෙමම නියමයන් රජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක 
සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මම  2014 වර්ෂය සඳහා සහාධිපත්ය කළමනාකරණ 
අධිකාරිෙය් වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම වාර්තාව ෙසෞඛ්ය සහ මානව සුභසාධනය, සමාජ 
සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු 
කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.    

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා 

ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2008 අංක 14 
දරන කෙමෝපාය සංවර්ධන ව්යාපෘති පනෙත්  3(4) වගන්තිය 
යටෙත් ෙයෝජිත ව්යාපෘතියට අදාළ නිදහස් කිරීම් සම්බන්ධෙයන් 
සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ අමාත්යවරයා 
විසින් සාදන ලදුව, 2017 ජනවාරි 30 දිනැති අංක 2004/29 දරන 
අති විෙශේෂ ගැසට් පතය මඟින් සංෙශෝධිත 2016 ෙදසැම්බර් 06 
දිනැති අංක 1996/26 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන 
ලද නියමය ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම නියමය ජාත්යන්තර සබඳතා පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.  

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
කාරක සභා වාර්තා පිළිගැන්වීම. 

ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් ෙතවැනි වාර්තාව, එම 
කාරක සභාෙව් සභාපති ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මැතිතුමා විසින් 
පිළිගැන්වීම. 

863 864 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් 
වාර්තාව 

அரசாங்க ெபா ப் யற்சிகள் பற்றிய 
கு வின் அறிக்ைக 

REPORT OF THE COMMITTEE ON PUBLIC 
ENTERPRISES 

 

 
 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
 
ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අද අපි ෙම් 

පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්ෙන් ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක 
සභාෙව් තුන්වැනි වාර්තාවයි. මම එය පාර්ලිෙම්න්තුව හමුවට 
ඉදිරිපත් කරනවා. 2016 මැයි 01 වැනි දින සිට 2016 අෙගෝස්තු 31 
දක්වා වූ කාලයට අදාළව අපි ආයතන 15ක් තමයි ෙමම 
වාර්තාෙවන් විමර්ශනයට ලක් කෙළේ. මම මුලින්ම දැන ගැනීම 
සඳහා එම ආයතන ටික ඉදිරිපත් කරන්නම්. 

සමුපකාර ෙතොග ෙවෙළඳ සංස්ථාව -සෙතොස-, මාර්ග 
සංවර්ධන අධිකාරිය, සීමාසහිත ශී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව, රාජ්ය 
ඉංජිෙන්රු සංසථ්ාව, විදුලි සංෙද්ශ නියාමන ෙකොමිෂන් සභාව, ශී 
ලංකා කිකට්, ශී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව, ජාතික ෙලොතරැයි 
මණ්ඩලය, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සහ සුනිත්ය බලශක්ති 
අධිකාරිය, ශී ලංකා පාපන්දු සම්ෙම්ලනය, ශී ලංකා ආයුර්ෙව්ද 
ඖෂධ සංස්ථාව, මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය යටෙත් ඇති මග 
නැඟුම ආයතන හතර, ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය, කුරුණෑගල 
වැවිලි සමාගම, ෙසේවා නියුක්තිකයන්ෙග් භාර අරමුදල් මණ්ඩලය. 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතැන තිෙබන්ෙන් ආයතන 15ක් 
වුණත්, ෙම් ආයතන 15න් රෙට් ආර්ථිකයට ඇති කරන 
දායකත්වය සහ බලපෑම අෙප් කාරක සභාෙව් විෙශේෂ විමර්ශනයට 
ලක් වුණා.  

විෙශේෂෙයන්ම, පසු ගිය කාලෙය් අෙප් රෙට් -පාඩු ලබනවා 
කියනවාට වඩා- නාස්තිකාර, අනර්ථ, ආර්ථික වශෙයන් වැදගත් 
ෙනොවන විශාල ව්යාපෘති ගණනාවක් ෙම් ආයතන හරහා 
කියාත්මක ෙවලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම, සූරියවැව 
කීඩාංගනයට අද අයිතිකාරෙයක් නැති තත්ත්වයක් තිෙබන්ෙන්. 
රුපියල් බිලියන 5.3ක් ෙගවන්ෙන් ශී ලංකා වරාය අධිකාරිෙයන් ද, 
ශී ලංකා කිකට් ආයතනය ද කියන සාකච්ඡාව තිෙබනවා. එතැන 
පාඩුව රුපියල් ෙකෝටි 530ක්. ඒ වාෙග්ම මාර්ග සංවර්ධන 
අධිකාරිය යටෙත්, මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට අදාළ ෙනොවන 
ව්යාපෘති හැටියට හදපු සමහර ෙද්වල් නිසා රුපියල් මිලියන 
57,000ක විතර අනර්ථකාරී කටයුතු සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම, ෙනළුම් කුලුනට වියදම් කළ මුදල්වල අද තත්ත්වය. ඒ 
වාෙග්ම, ශී ලංකා පාපන්දු සම්ෙම්ලනයට ෙඩොලර් මිලියන 
ගණන්වලින් මුදල් ලැබිලා තිෙබනවා; යූෙරෝ මිලියන ගණන්වලින් 
ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ මුදල් කියාත්මක වුණු ආකාරය, ෙයදවුණු 
තත්ත්වය ගැන ෙසොයා බලලා තිෙබනවා. ශී ලංකා රාජ්ය 
ඉංජිෙන්රු සංස්ථාව රුපියල් මිලියන 2,918ක්. ගරු 
කථානායකතුමනි, හම්බන්ෙතොට වරාෙය් පාඩුව හැටියට ෙම් 
වාර්තාෙව් තිෙබනවා රුපියල් මිලියන 37,000ක්. ඒ අනුව, ෙම් 
වාර්තාෙවන් අපි අනාවරණය කරන ආයතන 15න් රටට වුණු 
පාඩුව ඉලක්කම් හැටියට ෙම් වාර්තාෙව්ම  ආසන්න වශෙයන්, 
රුපියල් ෙකෝටි 11,000ක් තිෙබනවා.  

පාර්ලිෙම්න්තුවට අපි ෙම් ඉදිරිපත් කරන වාර්තා වාෙග්ම, ඒ 
වාර්තා සම්බන්ධෙයන් ගන්නා කියා මාර්ග, පසු විපරම් කියාවලිය, 
වගකීම අදාළ විෂය භාර අමාත්යවරුන්ට සහ ආයතනවලට 
ඇත්තටම තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාෙග්ත්, ෙම් ගරු 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සියලුම මන්තීතුමන්ලාෙග්ත් අවධානය මා ෙයොමු 
කරවනවා. 

අපට ඇත්තටම එක පැත්තකින් කනගාටුවක් තිෙබනවා. 
ෙමොකද, මුළු පාර්ලිෙම්න්තුවම ෙම් සඳහා විශාල මහන්සියක් 
දැරුවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් අෙප් කාරක සභාෙව් සියලුම 
මන්තීවරුන්ට මා ස්තුතිවන්ත වන්න ඕනෑ. පක්ෂ විපක්ෂ 
ෙභ්දෙයන් ෙතොරව හැමෙදනාෙග්ම දායකත්වෙයන් අපි ෙම් 
වාර්තාව සභාගත කර තිෙබනවා. ආයතන 60ක පමණ වාර්තා ගිය 
අවුරුද්ද ඇතුළත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ගරු 
කථානායතුමනි, මා ෙමම වාර්තාව සභාගත කරනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම ඒ වාර්තාව විවාදයට ලක් කරලා අවශ්ය පියවර 
ගන්න කියලා ඔබතුමාෙගන් මා ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස ් අධ්යාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப 

தல்வ ம்) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
ගරු කථානායකතුමනි, "එකී වාර්තාව මුදණය කළ යුතුය"යි 

මා ෙයෝජනා කරනවා. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
 

වාර්තාව මුදණය කළ යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
அறிக்ைக அச்சிடப்படக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered that the Report be printed. 

 
 
 
 

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා වාර්තා 
 ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு   

அறிக்ைககள் 
 SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS  

 
 
ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ ්මහතා 
(மாண் மிகு  வ ேவல் சுேரஷ்) 
(The Hon. Vadivel Suresh) 
Sir, I present the Report of the Sectoral Oversight 

Committee on Education and Human Resources 
Development on “Orders under Section 27(1) of the 
Universities Act, No. 16 of 1978” and “Order under 
Section 25A of the Universities Act, No. 16 of 1978” 
which were referred to the said Committee. 

 
 

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 
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ර ජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාෙව් වාර්තාව 

அரசாங்க நிதி பற்றிய கு வின் அறிக்ைக  
PUBLIC FINANCE COMMITTEE REPORT  

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Sir, I present the Report of the Committee on Public 

Finance on “Note on the Supplementary Allocations 
given from the Budgetary Support Services and 
Contingent Liabilities provisions made under the 
Department of National Budget as per the Introduction 
Note of the Annual Estimates”, “Resolution of 
Commission to investigate Allegations of Bribery or 
Corruption for Revision of limits of Bribery Raids 
Advance Account - 2016 (Subject No. 01002)”, 
“Resolution under the Customs Ordinance”,  “Order 
under the Excise Ordinance”, “Notification under the 
Excise Ordinance” and “Regulations under the Import and 
Exports (Control) Act ”  referred to the said Committee. 

 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

       
ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා - පැමිණ නැත. 
 

 

ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය (තිරසර සංවර්ධන හා 
වනජීවි නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன - வ வாதார 
அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena - Deputy Minister of 
Sustainable Development and Wildlife) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමොනරාගල, ෙවෙල්වත්ත, 

සාප්පුවත්ත, අංක 32 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ආර්.ඒ. සුජීව 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 

ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
Sir, I present a petition from Mr. K. Vadivelunathan of 

Gnanavairavar Kovil Veethy, near Thundivairavar Kovil, 
Urumpirai East, Urumpirai. 

 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 

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

Petitions. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, ගරු අගාමාත්යතුමාට ෙයොමු කරන පශ්න. පළමු 

පශ්නය ගරු එස්. ශීතරන් මන්තීතුමා. 

ගරු අගාමාත්යතුමාට ෙයොමු කළ පශ්න 
மாண் மிகு பிரதம அைமச்சாிடம் வி க்கும் 

வினாக்கள் 
QUESTIONS POSED TO HON. PRIME MINISTER 

 
 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 

ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, ெகளரவ பிரதம 
அைமச்சர் அவர்களிடம் என் ைடய ேகள்விகள் சமர்ப்பிக் 
கப்பட் க்கின்றன. என  ேகள்வி மிக க்கியமாக 
கிளிெநாச்சி மாவட்டத்திேல நகாி பிரேதச ெசயலகப்  
பிாிவி ள்ள இரைணதீ  கிராமத்தி ந்த மக்களின் நிைல 
பற்றியதாகும். அந்த மக்கள் 1990ஆம் ஆண் ேல 
இடம்ெபயர்ந்தார்கள். மீண் ம் தங்க ைடய இடங்க க்குச் 
ெசல்வதற்கு அவர்கள்  அ மதிக்கப்படவில்ைல. ெதாடர்ந்  
பல தடைவகள் யற்சி ெசய்யப்பட்ட . இ வைர அதற்கான 
அ மதி வழங்கப்படவில்ைல. கடந்த 26 வ டங்களாக 
அவர்கள் தங்க ைடய  நண்பர்க ைடய இடங்களி ம் 
தாங்கள் ஒ க்கங்களாக எ த் க்ெகாண்ட இடங்களி ம் 
வாழ்ந் ெகாண் க்கிறார்கள். ஆகேவ, அவர்கள் தங்கள் 
ெசாந்த இடங்க க்குச் ெசல்வதற்கான காலம் எப்ெபா  
வ ம்? அந்தக் கு ம்பங்கைளக் கு ேயற் வதற்கான 
திட்டங்கள் என்ன? என்பைத பிரதம அைமச்சர் அவர்கள் 
இந்தச் சைபயிேல ெதாியப்ப த்த ேவண் ெமனக் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  

ගරු කථානායකතුමනි, ඉරණතිව් දූපෙත් පදිංචි වුණු පවුල් 
190කට අයත් 434 ෙදෙනකු 1990-1992 කාල සීමාෙව්දී ෙම් දූපත 
අතහැර ෙගොසින් තිබුණා. එදා උතුෙර් පැවැති යුද්ධය නිසා එම 
දූපෙත් ජීවත් ෙවන එක අමාරු වුණා. ඒ වාෙග්ම ඒ අවස්ථාෙව්දී 
ආරක්ෂාව පිළිබඳ පශ්නයක් ඇති වුණා. ඒ සියලු ෙදනාටම පූනකරි 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් විසින් ඉරණමාතා නගර්, නච්චිකුඩා, අම්බාපුරම් 
හා යහප්පාර් ගම්මානවල දැනට විකල්ප ඉඩම් ලබා දීලා 
තිෙබනවා. ඇත්ත වශ ෙයන්ම, එදා ෙම් පෙද්ශය අරගත්ෙත් 
විෙශේෂෙයන්ම එල්ටීටීඊ එක අවි ආයුධ ෙගෙනන එක පාලනය 
කරන්නයි.  

දැනට නාවික හමුදාවට ෙම් පෙද්ශෙය් වැදගත්කම් ෙදකක් 
තිෙබනවා. එයින් එකක්,  නීති විෙරෝධී ධීවරයන් පාලනය කිරීමයි. 
ඒ ලංකාෙව් ධීවරයන් ෙනොෙවයි. දකුණු ඉන්දියාෙවන් එන 
ධීවරයන් පාලනය කරන්න ෙම් දූපත වුවමනායි. ෙදවැනුව, මුහුෙද් 
සිදු වන මත් දව්ය ජාවාරම පාලනය කරන්නත් ෙම් දූපත 
වුවමනායි. මත් දව්ය පාලනය කරනවා නම්, ෙමම දූපත ෙම් 
මට්ටෙම්ම තියා ගන්න වුවමනායි කියලා තමයි දැනට නාවික 
හමුදාව වාර්තා කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ වුවත්, ධීවර කර්මාන් තෙය් 
ෙයෙදන ධීවරයන්ටත්, අෙනක් සිවිල් වැසියන්ටත් තමන්ෙග් 
ජීවෙනෝපාය කරන කර්මාන්ත කිසිම බාධාවකින් ෙතොරව කර 
ෙගන යාමට අවශ්ය ඉඩ පස්ථා නාවික හමුදාෙවන් සලසා දී 
තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන්, එහාට ඇවිල්ලා ධීවර කර්මාන්තෙය් 
ෙයෙදන්න පුළුවන්.  

867 868 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඉරණතිව් දූපත ආශිතව මසුන් ඇල්ලීෙම් කාර්යෙය් ෙයෙදන 
ධීවරයන්ට තම දැල් ෙව්ලා ගැනීමට, දැල් පිළිසකර කර ගැනීමට 
සහ විෙව්ක ගැනීම සඳහා අවශ්ය තාවකාලික නිවාස ඉරණතිව් 
දකුණු දූපෙත් ඉදිකර ධීවර කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන්න අවශ්ය 
පහසුකම් සලසා දී තිෙබනවා.  

ඉරණමාතානගර්, නච්චිකුඩා, අම්බාපුරම් සහ යහප්පාර් යන 
පෙද්ශ පිහිටා තිෙබන්ෙන් ෙවරළ තීරෙය්. ඉරණතිව් දූපත පිහිටා 
ඇත්ෙත් ෙවරෙළේ සිට මුහුදු හැතැපුම් 08ක් පමණ ඈතින්. ඒ මුහුදු 
තීරය තුළ ඕනෑම තැනක ධීවර කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන්න පුළුවන්. 
ඒ නිසා ධීවර කර්මාන්තය ගැන දැනට පශ්නයක් නැහැ.  

ෙම් දූපෙත් අක්කර 10ක පමණ ෙපොල් ඉඩම් පමාණයක් 
තිෙබනවා. ඒවාෙය් හිමිකරුවන්ට ෛදනිකව පැමිණිලා 
තාවකාලිකව රැඳී සිටිමින් තමන්ෙග් කර්මාන්ත කරෙගන යන්න 
අවස්ථාව ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ එක්කම ඉරණතිව් අවට 
පෙද්ශෙය් වැඩි පමාණයක් කිස්තියානි ජනතාව ජීවත් වී සිටිනවා. 
ශී ලංකාෙව් ඉතා පසිද්ධ කිස්තියානි ෙද්වස්ථානයක් වන 
ෙසබමාෙල් මාතා ෙද්වස්ථානය ෙමම පෙද්ශෙය් පිහිටා තිෙබනවා. 
එම ෙද්වස්ථානෙය් ෙද්ව ෙමෙහයන් සිදු කිරීමට නාවික හමුදාව 
කිසිම තහංචියක් දාලා නැහැ. ෙද්වස්ථානෙය් වාර්ෂික ෙද්ව 
ෙමෙහයන් ෙමන්ම අනිකුත් ෙද්ව ෙමෙහයන් සිදු කරන 
අවස්ථාවන්වලදී ජීවිත ආරක්ෂක කටයුතු, ෛවද්ය පහසුකම්, ජලය 
සැපයීම, විදුලිය සැපයීම සහ ස්ථානීය පිරිසිදු කිරීම් ඇතුළු අවශ්ය 
සියලු පහසුකම් ෙද්වස්ථානෙය් පියතුමන්ෙග් උපෙදස් පරිදි නාවික 
හමුදාව විසින් සපයා ෙදනවා. 

 

විෙශේෂෙයන්ම ආරක්ෂක ෙල්කම්තුමා අපට වාර්තා කරලා 
තිෙබන එක් කාරණයක් තමයි, දකුණු ඉන්දියාෙවන් එන ධීවරයන් 
පාලනය කිරීම. ඊට වඩා අද ෙම් රෙට් විශාල මත් දව්ය උවදුරක් 
තිෙබනවා. මත් දව්ය යාපනයට ෙගන යනවා. යාපනෙයන් 
පුත්තලම පැත්තට ෙගන යනවා. 

 
ෙමය එතැන තිෙබන වැදගත් ස්ථානයක් මත් දව්ය ෙගනයාම 

පාලනය කරන්න. දැනට ආර්ථික කටයුතු, ජීවන මාර්ග 
පවත්වාෙගන යන්න ඉඩදීලා තිෙබනවා. එම ජනතාවට ජීවත් 
ෙවන්නත් විකල්ප ඉඩම් ලබාදී තිෙබනවා. ෙමම කාරණය ගැන 
අපට පසුව සලකා බලන්න පුළුවන්. මත් දව්ය ෙගන යාම පාලනය 
කිරීම නිසා දැනට ෙම් තත්ත්වය ඇති ෙවලා තිෙබනවා, ගරු 
කථානායකතුමනි.  
 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, நான் கிளிெநாச்சி 

மாவட்டத்ைதப் பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற ஓர்  உ ப்பினர் 
என்ற வைகயில் அந்த மக்கேளா  ழங்குகின்ற ஒ வன். 
1990ஆம் ஆண்  தங்கள  வரலாற்  ாீதியான, பாரம் 
பாியமான ெசாந்த நிலத்தி ந்  420 கு ம்பங்கள் 
வ க்கட்டாயத்தின்ேபாில் இடம்ெபயர்ந்  இரைணமாதா நகர் 
ேபான்ற பகுதிகளிேல கு ேயறினார்கள். அவர்க க்காக 
அங்குள்ள கா கைளத்  தற்கா கமாக ெவட் யகற்றிச் சி  
காணித் ண் கள் வழங்கப்பட் , அவர்கள் அந்த இடத்திேல 
வாழ்ந் ெகாண் க்கிறார்கள். அந்தக் கு ம்பங்களில்             
இ ந்த பிள்ைளகள் வளர்ந்  தி மணமாகிய நிைலயில்  
இப்ெபா  அக்கு ம்பங்கள் 920ஆக அதிகாித் விட்டன. 
அங்ேக பாரம்பாியமிக்க ஒ  ேதவாலயம் இ க்கின்ற ; 
ெதன்னம்பிள்ைளக் காணிகள் இ க்கின்றன; பசு மா கள் 

இ க்கின்றன. அவர்க ைடய வரலாற்  நிலம் அ . 
இப்ெபா  26 வ டங்க க்குப் பிறகும் அந்த மக்கைள 
அங்கு ேபாய் மீளக் கு ேயறி வாழவிடா ,  ேபாைதவஸ் க் 
காரணங்கள் ெசால்லப்ப ெமன்றால், இ  இன் ம் எவ்வள  
காலத்திற்கு நீ க்கும்? இ  இன் ம் எவ்வள  காலத் க்கு 
ெகாண் ெசல்லப்ப ம்? இேத இடத்தில் பல தடைவகள் 
ஜனாதிபதியினா ம் பிரதமாினா ம் "நாங்கள் மக்கைள மீளக் 
கு ேயற அ மதிக்கிேறாம்" என்  கூறப்பட்ட . ஒ  
காலத்திேல எல்.ாீ.ாீ.ஈ.யினர் இ ந்தார்கள்.  அப்ேபா , 
"அவர்கள்தான் பிரச்சிைன; அவர்கள் ஆ தம் கடத் கிறார்கள்" 
என்  ெசான்னீர்கள். இப்ேபா  ஆ தங்க ம் இல்ைல; 
எல்.ாீ.ாீ.ஈ.உம் இல்ைல. இப்ெபா  ேபாைதவஸ்  என்  
காரணம் ெசால்லப்ப கின்ற . இதற்குப் பின்னர் என்ன 
நடக்கப்ேபாகின்ற ? அந்த நிலம் அந்த மக்க ைடய ர் க 
நிலம் - ெசாந்த நிலம். அவர்கள் அந்த இடத்திேல மீள்கு ேயறி 
வாழேவண் ம். இந்த நாட் க்கின்ற அவர்க க்கும் 
கு வாழ்கின்ற அ ப்பைட உாிைம, அவர்க ைடய வரலாற்  
ாீதியான நிலத்தில் வா கின்ற உாிைம இ க்கிற .  
 

இரைணமாதா நகர் என்ப  ஒ  தனித்தீ . அங்குள்ள 
ேதவாலயத் க்குச் ெசன்  வணங்குவதற்கு இ வைர 
யா க்கும் அ மதி வழங்கப்படவில்ைல. அவர்கள் அங்கு தம் 
வைலகைள உலர வி வதற்கும் அ மதி வழங்கப்படவில்ைல. 
கடற்பைடயினர் ைமயாகத் த க்கிறார்கள். நான் இரண்  
தடைவகள் அந்தத் தீைவப் பார்ப்பதற்குப் றப்பட்ேடன். 
அப்ெபா ெதல்லாம் கடற்பைடயினரால் த க்கப்பட் க் 
கின்ேறன். கிளிெநாச்சி மாவட்ட ஒ ங்கிைணப் க் கு க் 
கூட்டத்தில் 2016ஆம் ஆண்  ெசப்ெரம்பர் மாதம் இ பற்றித்  
தீர்மானம்கூட நிைறேவற்றப்பட் க்கிற . ஆகேவ அந்த 
மக்கள் அங்கு மீள்கு ேயறி வாழேவண் ம். இதற்கு 
ேபாைதப்ெபா ைள - 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Member, we also have to manage the time. So, 

just make it brief. 

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ேபாைதப்ெபா ைளக் காரணமாக ைவத்  அந்த இடத்ைத 

அவர்க க்குக் ெகா க்க யாெதன்  ெசால்வ  அந்த 
மக்க ைடய அ ப்பைட உாிைமைய மீ ம் ெசயலாகும். அந்த 
மக்கள் அங்கு ெசன்  தங்க ைடய ெசாந்த நிலத்தில் 
வாழேவண் ம்.  எனேவ, இந்த உயர்ந்த சைபயிேல மாண்  
மிகு பிரதம அைமச்சர் அவர்கள் அதற்கான வழிையத் 
தய ெசய்  ெதளி ப த்த ேவண் ம்.  
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
 ශීතරන් මන්තීතුමා ඒ පෙද්ශය නිෙයෝජනය කරන නිසා ඒ 

පශ්න මතු කරනවා. දැනට ආගමික ෙහේතු නිසා ෙහෝ ධීවර වැඩ 
කටයුතු නිසා ෙහෝ නැත්නම්, කෘෂි කාර්මික කටයුතු සඳහා ෙම් අය 
ඒ දූපතට යන එක වළක්වා තිෙබනවා නම්, මන්තීතුමා සමඟ ඒ 
පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න කියලා ස්වාමිනාදන් ඇමතිතුමාටයි, 
ආරක්ෂක රාජ්ය ඇමති රුවන් විජයවර්ධන මැතිතුමාටයි මා 
කියන්නම්. දැනට ඒවා ෙදනවා කියලා නාවික හමුදාව කියලා 
තිබියදී බාධා කරනවා නම්, ඒ පිළිබඳව අපි කියා කරන්නම්. 

869 870 

[ගරු  රනිල් විකමසිංහ මහතා] 
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අනික් කරුණ විධියට ෙම් මන්තීතුමා කියනවා, දැන් 
ජනගහනය එදාට වඩා ෙදගුණයක් ෙවලා තිෙබනවා කියලා. 
බලපතයක් මඟින් ලබා දීලා තිෙබන ෙම් ඉඩම් ෙවනුවට ස්ථිර 
ඉඩම් ෙදන්න වුවමනා නම්, ඒ පිළිබඳවත් අපට සලකා බලන්න 
පුළුවන්. ෙමොකද, යම් කිසි ෙවලාවක ෙම් දූපෙත් ජලය 
සම්බන්ධෙයන් පශ්නයක් ඇතිවන්න පුළුවන්. ඉතිරි ටික 
සම්බන්ධෙයනුත් අපි වාර්තා අරෙගන අවශ්ය ෙද්වල් ලබා 
ෙදන්නම්. දැනට තිෙබන තත්ත්වය අනුව එතැන පදිංචි ෙවලා 
සිටින පවුල්වලට ඒ බලපතයට වඩා ස්ථිර අයිතියක් එතැනට 
වුවමනා නම්, ඒ පිළිබඳව අෙප් ඇමතිතුමාට වාර්තා කර ඒවා 
සලකා බලා ඒ අයට ඒ අයිතිය ලබා ෙදන්නම්. ෙමොකද, ෙගොවිතැන් 
කරන්න එතැනට වඩා ෙම් පෙද්ශය වඩා ෙහොඳයි. 
 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகளரவ பிரதம அைமச்சர் அவர்களின் க த் க்கு 

அைமவாக ெகளரவ அைமச்சர் சுவாமிநாதன் அவர்களின் 
தைலைமயிலாவ  இந்தக் கூட்டத்ைத கிளிெநாச்சியிேல 
கூட்ட ேவண் ம்.  அங்ேக தண்ணீர்ப் பிரச்சிைன ெபாிய 
ளவிேல இல்ைல. காரணம், இலங்ைகயிேல underground இல் 
தண்ணீர் ேசகாித் , சுத்திகாித்  வழங்குகின்ற ஒேரேயார் 
இடம் இரைணதீ தான். அங்குள்ள  ேதவாலயத்திற்குக் கீேழ 
குளத்தின் அளவிேல ஒ  underground இ க்கிற . இ  60 
வ டங்க க்கு தல் அவர்கள் சிந்தித் ச் ெசய்த ஒ  ெபாிய 
திட்டம். அங்ேக தண்ணீர்ப் பிரச்சிைனயில்ைல; நல்ல 
தண்ணீர்க் கிண கள் இ க்கின்றன; அ  அவர்க ைடய 
பரம்பைரக் காணி - ெசாந்த நிலம் -  ர் க நிலம். அதைன  
அவர்களிடம் வழங்க ேவண் ம். அதற்கான யற்சிையத் 
தய ெசய்  எ ங்கள்! இ  இந்த நாட் ைடய நல் ணக் 
கத்திற்கும் சமாதானத்திற்கும் நல்ல ஓர் அறிகுறியாக 
இ க்கட் ம் என்  நான் இங்கு பதி ெசய் ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අගමැතිතුමා පිළිතුරු ෙදනවාද? 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මා කලිනුත් කියපු විධියට ගරු ස්වාමිනාදන් ඇමතිතුමා 

මුණගැහිලා සාකච්ඡා කරන්න කියන්නම්.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සී.බී. රත්නායක මැතිතුමා. 

 
ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ.பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C.B. Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අගාමාත්යතුමාෙගන් අසන 

පශ්නය ෙමෙසේයි.  

 2005 - 2014 රාජ්ය පාලන යුගෙය්දී ශී ලාංකීය ඉතිහාසෙය් 
එෙතක්  ෙමෙතක් ෙනොවූ විරූ ෙලෝක ඛනිජ ෙතල් අර්බුදය, ෙලෝක 
ආහාර අර්බුදය, ෙලෝක මූල්ය අර්බුදය සහ ෙබදුම්වාදී තස්තවාදී 
යුද්ධය සහ රාජ්ය ණය අර්බුදය වැනි දැවැන්ත අර්බුද රැසකට 
මුහුණපාන්නට සිදු වූ නමුත් ෙගොවියාට වී කිෙලෝවක් සඳහා 
රුපියල් 30ක සහතික මිලක් ලබා ෙදමින්ද, විවෘත ෙවෙළඳ 

ෙපොෙළේ සහල් කිෙලෝවක් විකිණිය හැකි උපරිම මිල රුපියල් 60ක් 
වශෙයන් නියම කිරීෙමන්ද, එකී මිල ගණන් කියාත්මක වීම 
අධීක්ෂණය ෙකොට තහවුරු කිරීෙමන්ද, වී නිෂ්පාදකයා සහ සහල් 
පාරිෙභෝගිකයා යන ෙදපාර්ශ්වයම ආරක්ෂා කළ බව ඔබතුමා 
පිළිගන්ෙනහිද? 

නමුත් වර්තමාන ශී ලංකාෙව් වී ෙගොවියාට සාධාරණ මිලක් 
ලබා දීමට රජය අෙපොෙහොසත් වී ඇති අතර, පාරිෙභෝගිකයාට 
ලංකා ඉතිහාසෙය් පථම වතාවට හාල් කිෙලෝ එකක් සඳහා 
රුපියල් 100කට වැඩි උසුලා ගත ෙනොහැකි මුදලක්  ෙගවීමට සිදු 
වී ඇත. 

 රජය මඟින් ආනයන තීරු බදු විශාල වශෙයන් අඩු ෙකොට 
සහල් විෙද්ශ රටවලින් ආනයනය කිරීමට ඉඩ පස්ථාව ලබා දුන් 
නමුත් ඒ තුළින් සහල් පරිෙභෝජනය කරන  ජනතාවට සහනයක් 
අත් වී ෙනොමැත.  

ගරු අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 
අමාත්යතුමා වන ඔබතුමාෙග් සුවිෙශේෂී අවධානය ෙයොමු ෙකොට 
අදාළ සියලු බලධාරින් කැඳවා වහාම කියාත්මක වන පරිදි ෙපොදු 
ජනතාවට සහන සැලෙසන පරිදි සහල් මිල පහත ෙහළීමට 
මැදිහත් වන බව ගරු සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
2014 යල කන්නෙය් රජය විසින් වී ඇටයක්වත් මිලදී ගත්ෙත් 

නැහැ. නමුත්, ෙම් රජය බලයට පත්වීෙමන් පස්ෙසේ 2014/2015 
මහ කන්නෙය් වී ෙමටික්ෙටොන් 160,000ක් ද, 2015 යල 
කන්නෙය් වී ෙමටික්ෙටොන් 175,000කට වැඩි පමාණයක් ද මිලදී 
ෙගන තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන්,  සම්පූර්ණෙයන්ම වී ෙමටික්ෙටොන් 
335,000ක් රජෙයන් මිලදී ෙගන තිෙබනවා, ඒ කාලසීමාව තුළදී. 
රජයක් මගින් මිලදී ගත් වැඩිම වී පමාණය ෙමයයි.  

එෙසේම, ඉහත කන්නවලදී ඉතිහාසෙය් වැඩිම සහතික මිල 
එනම්, කීරි සම්බා වී කිෙලෝග්රෑමයක් සඳහා රුපියල් 50ක, සම්බා 
වී කිෙලෝග්රෑමයක් සඳහා රුපියල් 50ක හා නාඩු වී 
කිෙලෝග්රෑමයක් සඳහා රුපියල් 45ක සහතික මිලක් ලබාදීමට 
අපට හැකි වුණා. එෙමන්ම, 2015/2016 මහ කන්නය සහ 2016 
යල කන්නෙය් වී අස්වැන්න සඳහා ද කීරි සම්බා වී 
කිෙලෝග්රෑමයක් සඳහා රුපියල් 50ක් ද, සම්බා වී කිෙලෝග්රෑමයක් 
සඳහා රුපියල් 41ක් ද, නාඩු වී කිෙලෝග්රෑමයක් සඳහා රුපියල් 
38ක් ද වශෙයන් ඉහළ සහතික මිලක් ලබාදීමට අපට හැකි වුණා. 
ඒ අනුව වී සඳහා උපරිම සහතික මිලක් නියම ෙකොට වී ෙගොවියා 
ආරක්ෂා කිරීමට අප රජය කටයුතු කර තිෙබන බව අවධාරණය 
කර සිටිනවා.  

ෙමෙසේ මිලදී ගත් වී ෙතොග අෙළවි කරන මිල ගණන් තීරණය 
කරනු ලබන්ෙන් පුවත් පත් මඟින් මිල ගණන් කැඳවීෙමන් පසු 
ලැෙබන ඉහළම මිල ගණන් පදනම් කරෙගනයි. ෙමම මිල ගණන් 
තීරණය කිරීෙම්දී වී මිල දී ගැනීම හා වී අෙළවිය පිළිබඳ 
ගැටලුවලට කාලීන විසඳුම් ෙසවීම සඳහා මුදල් අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්වරයාෙග් සභාපතිත්වෙයන් පත් කර ඇති නිලධාරි 
කමිටුෙව් නිර්ෙද්ශ, ආර්ථික කළමනාකරණය පිළිබඳ අමාත්ය 
මණ්ඩල කමිටුෙව් නිර්ෙද්ශ හා තීරණ, ජීවන වියදම් පිළිබඳ 
අමාත්ය මණ්ඩල අනුකමිටුෙව් තීරණ හා අමාත්ය මණ්ඩලෙය් 
අනුමැතිය අවස්ථානුකූලව ලබාෙගන තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, දැනට ෙම් රෙට් විශාල නියඟයක් 
තිෙබනවා. මා හිතන විධියට කාලයකින් පසුව ආ තදම නියඟය 

871 872 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

තමයි තිෙබන්ෙන්. අප දන්නා හැටියට ලංකාෙව් වී නිෂ්පාදනය 
ෙලස ෙම් සැෙර් අපට බලාෙපොෙරොත්තු වන්න පුළුවන් සියයට 
30ක් - 40ක් අතර පමාණයක් පමණයි. ඒ නිසා අපට සම්පූර්ණ වී 
නිෂ්පාදනය ලංකාෙවන් බලාෙපොෙරොත්තු වන්න බැහැ. ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත්යාංශය ෙම් නියඟයට මුහුණ ෙදන්න අවශ්ය 
පියවර දැන් ගනිමින් යනවා.  අපි තීරණය කළා මාස තුනක 
කාලයක් තුළ සහල් ෙමටික්ෙටොන් 250,000ක් ආනයනය කිරීමට. 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් සියලු සහල් ආනයනකරුවන්ට ෙම් යටෙත් 
සහල් ආනයනය කරන්න අවස්ථා ලබා දුන්නා.  

පාරිෙභෝගික ජනතාව ෙවත දැරිය හැකි මිලකට සහල් ලබා 
දීමටත්, සහල් ආනයනය ඉක්මන් කිරීමටත් පහසුකම් සලසමින් 
කලින් පනවා තිබූ කිෙලෝගෑමයක් සඳහා රුපියල් 15.00ක විෙශේෂ 
ෙවළඳ භාණ්ඩ බද්ද තවදුරටත් අඩු කරමින් 2017 ජනවාරි 28වන 
දින සිට කියාත්මක වන පරිදි කිෙලෝගෑමයක් සඳහා රුපියල් 
5.00ක විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බද්දක් පමණක් පනවා තිෙබනවා. 
2017 ජනවාරි 07වන දා සිට 2017 ෙපබරවාරි 06වන දා දක්වා 
නාඩු සහල් ෙමටික්ෙටොන් 2,203ක් ද, කැකුළු සහල් ෙමටික්ෙටොන් 
24,531ක් ද, සම්බා සහල් ෙමටික්ෙටොන් 23,745ක් සහ අෙනකුත් 
සහල් වර්ග ෙමටික්ෙටොන් 1,440ක් ද වශෙයන් සහල් 
ෙමටික්ෙටොන් 51,919ක පමාණයක් ආනයනය කිරීමට කටයුතු 
කර තිෙබනවා.      

ඒ වාෙග්ම  තව ෙමටික් ෙටොන් 100ක් ආනයනය කරන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. දැනට එම පමාණය ෙපෞද්ගලික 
ෙවෙළඳුන්  මඟින් ආනයනය කරන්න පියවර ෙගන තිෙබනවා. 
ඉදිරි කාලෙය්දී ඒවා ෙතොග ෙවෙළඳ ෙපොළට මුදා හැරීෙමන් පසු 
සහල් මිල තවදුරටත් අඩු ෙවනවා. ඇති වූ නියඟය ෙහේතුෙවන් 
ෙකටි කාලයක් තුළ සම්පූර්ණ සහල් පමාණය අපට ෙනොලැබීම 
නිසා ෙම් මිල වැඩිවීම සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ජනතාවට  මුහුණ 
දීමට සිදු වූ ෙම් අපහසුතාව ගැන රජයක් හැටියට අෙප් කනගාටුව 
පකාශ කරනවා. එෙහත්, ඊළඟ සති ෙදක තුළදී ලංකාවට 
ආනයනය කරන සහල් පමාණය ලැබීමත් එක්ක එම මිෙලහි 
අඩුවීමක් සිදු ෙවනවා.   

තවද, ලංකා සෙතොස අෙලවි සැල් 320ක් මඟින් දීප ව්යාප්ත 
සහනදායී මිල ගණන් යටෙත් සහල් විකිණීමට පියවර ෙගන ඇති 
අතර දැනට පවතින පාලන මිලට වඩා වැඩි මිලට සහල් අෙලවි 
කිරීම වැළැක්වීම සඳහා පාරිෙභෝගික ෙසේවා අධිකාරිෙය් නිලධාරින් 
දිවයින පුරා වැටලීම් සිදු කරෙගන යනු ලබනවා. වී අෙළවි 
මණ්ඩලෙය් ගබඩාවල ඇති වී ෙතොග එක් එක් දිස්තික්කවලින් ලබා 
ගත් ඉහළ මිල ගණන් යටෙත් වී ෙමෝල් හිමියන් ෙවත අෙළවි 
කිරීම දැනට සිදු කරෙගන යනවා. ෙම් වන විටත් වී ෙමෝල් හිමියන් 
200කට ආසන්න පමාණයකට වී ෙතොග නිකුත් කර තිෙබනවා. 
එෙසේම, වී සහල් බවට පත් ෙකොට ලක් සෙතොස මඟින් සාධාරණ 
මිලකට ෙබදා හැරීම සඳහා වී ෙමටික් ෙටොන් 30,000ක් පමණ 
සෙතොස ආයතනය ෙවත ලබා දීමටද වී අෙළවි මණ්ඩලය කටයුතු 
කර තිෙබනවා. ෙමම වී ෙතොග සහල් බවට පත්ව ෙවෙළඳ ෙපොළට 
යෑමත් සමඟ එමඟින් සහල් හිඟය සහ සහල් මිල තවදුරටත් අඩු 
වීමට බලපෑමක් ඇති ෙවන බව අපෙග් විශ්වාසයි. වී ෙගොවියාටද 
අසාධාරණයක් ෙනොවන පරිදි සහල් මිල අවම සීමාවක පවත්වා 
ගනිමින් පාරිෙභෝගිකයාට උපරිම සහනය සැලසීමට අපෙග් රජය 
විසින් සෑම උත්සාහයක්ම දරනු ලබනවා. 

ෙම් සඳහා ගත හැකි පියවර පිළිබඳව ගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
සහ මාෙග් විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු ෙකොට තිෙබන බවත් අවසාන 
වශෙයන් සඳහන් කරන්නට කැමැතියි.  

 විෙශේෂ කාර්යභාර ඇමතිතුමාත් ෙම් ගැන යමක් පකාශ කරයි 
කියලා මා හිතනවා, ගරු කථානායකතුමනි. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා (විෙශේෂ කාර්යභාර 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம- விேசட பணிப் 
ெபா ப் க க்கான அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of Special 
Assignment) 
ෙම් පශ්නය ඇහුෙව් ෙමොකද කියලා මට හිතා ගන්න බැහැ. 

ෙමොකද, තවම ෙගොයම් කපන්ෙන් නැහැ. මහ කන්නෙය් දැන් 
තමයි- [බාධා කිරීම්] ඉන්න ෙකෝ කියනකම්. අහෙගන ඉන්න ෙකෝ 
උත්තරය. දැන් තමයි මහ කන්නෙය් ෙගොයම් කැපීෙගන එන්ෙන්. 
මුලින්ම අම්පාර දිස්තික්කෙය්. එම නිසා ෙගොවියාට අසාධාරණ 
මිලක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. මීට ෙපර හැම දාටම ලැබුණාට වඩා 
මිලක් ෙගොවියාට ලැෙබනවා. හාල් ගැන කියනවා නම්  නාඩු  
කිෙලෝවක් රුපියල් 72ක්, සම්බා කිෙලෝවක් රුපියල් 80ක් විය 
යුතුයි  කියලා දැන් තීරණයක් අරෙගන තිෙබනවා.  අද ඉඳලා ඒ 
ගණනට ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ සහල් තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්]  ඕනෑම 
ෙවෙළඳ ෙපොළක තිෙබනවා.  ඊෙය් රෑ සිට - [බාධා කිරීමක්] නැහැ, 
නැහැ.  ඊෙය් රෑ සිට නාඩු කිෙලෝවක් රුපියල් 72 ගණෙන් සියලුම 
සෙතොස ෙවෙළඳ සැල්වල විකුණනවා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ.பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C.B. Rathnayake) 
නිකම් කථාවට කියන්න පුළුවන්. 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
නැහැ, කථාවට කියනවා ෙනොෙවයි. ෙහට උෙද් බලන්න ෙකෝ. 

[බාධා කිරීමක්] ෙහට උෙද් බලන්න.  
 
ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ.பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C.B. Rathnayake) 
ගැසට් එකක් ගහලාත් නැහැ ෙන්. 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ගැසට් එක ගැහුවාද නැද්ද කියලා ඔබතුමන්ලාට පශ්නයක් 

නැහැ ෙන්.  ෙහට උෙද්ට කෙඩ්ට ගිහින් බලන්න.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම්ක වාදයක් කර ගන්නට  එපා.  අපට ෙව්ලාව සීමා කර 

ගන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා.   
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
අපි තීන්දුවක් ගත්ත ෙවලාෙව් ෙවන පශ්නයක් අහනවා.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, තව සහල්  ෙටොන් ලක්ෂයක් ලංකාවට 

ආනයනය කරන්න  ෙපෞද්ගලික අංශය මඟින් කටයුතු කරලා 
තිෙබනවා. ඊළඟට, ඉතිරි සහල් පමාණයත් ආනයනය කරන්න 

873 874 

[ගරු   රනිල් විකමසිංහ මහතා] 
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ෙපෞද්ගලික අංශය භාර ෙගන තිෙබනවා. ඒ සියල්ලම එක සැෙර් 
ආනයනය කරන්න වුවමනා නැහැ. දැනට ෙමටික් ෙටොන් 
50,000ක් ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. තව ෙමටික් ෙටොන් 100,000ක් 
එන්න තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ලංකාෙව් නිෂ්පානය කරන සහල් 
පමාණයකුත් තිෙබනවා.  

 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා (මුදල් අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - நிதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මුදල් අමාත්යතුමා. 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු සී.බී. රත්නායක මන්තීතුමා ගැසට් 

එක පළවුෙණ් නැහැ කියලා ඒ සම්බන්ධව පශ්නයක් නැඟුවා. පසු 
ගිය වතාෙව් කියපු විගසම ගැසට් එක ගැහුවාය කියලා ගරු බන්දුල 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමා උසාවියට ගියා. උසාවිෙයන් දුන්නු ඒ 
තීරණය නිසා තමයි ෙමච්චර පරක්කු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙමතැන 
ෙවනත් පශ්නයක් නැහැ. පසු ගිය වතාෙව් අපි කියපු විගසම එය 
කළ නිසා ඒක පාදක කර ෙගන තමයි ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමා උසාවි  ගිෙය්. ඒක දැන් නිවැරදි කර තිෙබනවා. අද එය 
ගැසට් කර තිෙබනවා. 

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, ෙම් ගැන විවාදයකට 

යන්න ෙදන්න බැහැ. ගරු අගමැතිතුමාෙගන් ෙහෝ ගරු (ආචාර්ය) 
සරත් අමුණුගම අමාත්යතුමාෙගන් පැහැදිලි කර ගැනීමක් අවශ්යව 
තිෙබනවා නම් අහන්න.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් ගැසට් එක ගැහුවාද? ෙමොකද  ගැසට් 

එක ගහන්ෙන් නැතුව  එම මිලට තිෙබනවා නැද්ද කියලා බලන්න 
පාරිෙභෝගික අධිකාරියට පුළුවන්කමක් නැහැ, ගරු 
කථානායකතුමනි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැන් ගරු ඇමතිතුමා කිව්වා ෙන්, ගැසට් එක ගැහුවා කියලා. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නැහැ, නැහැ.  කවදාද ගැහුෙව්? තවම ගහලා නැහැ. 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
පාරිෙභෝගික අධිකාරිෙය් තිෙබන council  එෙකන් approve 

කරලා අද ගැසට් එක ගැහුවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, අද ගැසට් එක ගහනවා. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගහනවා? 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔව්. අද ගහනවා. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගහලා ඉවරද, නැද්ද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ. නීත්යනුකූලව 

දැන් ඒ කටයුතු සිදු ෙවලා ඉවරයි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සී.බී. රත්නායක මන්තීතුමා, ඒ පශ්නය අහලා ඉවර 

කරන්න. 
 
ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ.பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C.B. Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි.   

ෙහක්ටර් ෙකොබ්බෑකඩුව ෙගොවි කටයුතු පර්ෙය්ෂණ 
ආයතනෙය් දත්තයන්ට අනුව, අප රට තුළ ජීවත් වන ජනයාට 
ගෘහස්ථ පරිෙභෝජනය සඳහා මාසයකට සහල් ෙමටික් ෙටොන් 
180,000ක් අවශ්ය වනවා. ඒ සඳහා එක් පියවරක් ෙලස ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය ලබා දුන් අතර, එහිදී සහල් නිෂ්පාදනය වැඩි වුණු බව 
අපි දන්නා කරුණක්. ගරු අගාමාත්යතුමනි, ඔබතුමන්ලාෙග් 
ආණ්ඩුව විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද පතිව හගත කිරිෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ නිසා වී නිෂ්පාදනය පහත වැටී ඇති බව ඔබතුමා 
පිළිගන්ෙන්ද? 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඕනෑ තරම් වී තිබුණා. නමුත් දැන් 

තිෙබන්ෙන් ෙපොෙහොර පශ්නයක් ෙනොෙවයි, වතුර පශ්නයක්. 
ඉතින් වතුර ලැබුෙණ් නැත්නම් ෙපොෙහොර දාලා වැඩක් නැහැ. ඒක 
අපි ඔක්ෙකෝම දන්නා කාරණයක්. ෙකොච්චර ෙපොෙහොර දැම්මත් 
වතුර නැත්නම් වී වගා කරන්න බැහැ. ඔය කාරණය දන්ෙන් 
නැතිවද ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ෙගනගිෙය්? ෙම් කියන විධියට 2014 
යල කන්නෙය්දී එක වී ඇටයක්වත් ගන්න බැරිවුණ එක පුදුමයක් 
ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීම්] ගරු කථානායකතුමනි, 2014 යල 
කන්නෙය්දී එක වී ඇටයක්වත් ගත්ෙත් නැහැ. ඉතින් ඒක 
පුදුමයක්ද? අපට ඕනෑ තරම් ෙපොෙහොර ෙදන්න පුළුවන්. අද 

875 876 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙගොවීන්ෙග් පශ්නය ෙපොෙහොර ෙනොෙවයි. වගා කරන්න බැරි අයට 
ෙමොකක්ද ෙදන ආධාරය? සමහර අය කියනවා, වතුර ලබාෙදන්න 
කියලා. ෙපොෙළොන්නරුව පෙද්ශය නිෙයෝජනය කරන ගරු සිඩ්නි 
ජයරත්න මන්තීතුමාත්, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත් කථා කරනවා ඒ 
පැත්තට ජලය ලබාෙදන්න. ඔබතුමාට කරන්න පුළුවන් ෙහොඳම 
ෙද් තමයි ඔබතුමා ගිහින් පූජාවක් කරලා වැස්ස ලබලා ෙදන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සී.බී. රත්නායක මැතිතුමා, පශ්නය පැහැදිලි කර ගන්න. 

ෙදවන පශ්නය,- 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු අගමැතිතුමා වතුර නැහැ කියලා කිව්වා. මහින්ද රාජපක්ෂ 

ආණ්ඩුෙව් අපි දුන්න ජල ෙයෝජනා කමය  ඔබතුමා ගිහිල්ලා විවෘත 
කරලා ආපු එක විතරයි කරලා තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම දැනෙගන හිටිෙය් නැහැ - [බාධා 

කිරීම්]  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! Let the Hon. Prime Minister reply.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මම ෙමෙතක් කල් හිතුෙව් කලා වැව, මින්ෙන්රිය වැව, 

පරාකම සමුදය පතිසංස්කරණය කරනු ලැබුෙව්  ඩී.එස්.  
ෙසේනානායක මැතිතුමා කියලායි. මම හිතාෙගන හිටිෙය් ගල් ඔය 
ව්යාපාරය හැදුෙව් ඩී.එස්. ෙසේනානායක මැතිතුමා කියලායි. 
මහවැලිය හැදුෙව් ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාෙග් යටෙත් ගාමිණි 
දිසානායක මැතිතුමා කියලායි. මහින්ද රාජපක්ෂ හැදුෙව් ෙමොකක්ද 
කියලා අපට කියන්න. හදාපු වරායටවත් ජලය පුරවා ගන්න බැරි 
වුණා.[බාධා කිරීම්] 
 

 

ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ.பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C.B. Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් උත්තරීතර සභාව විහිළුවකට ලක් 

කර ගැනීම ෙනොෙවයි, කළ යුත්ෙත්. ජනතාවෙග් පශ්න පිළිබඳවයි 
අපි ෙමතැන කථා කරන්ෙන්. ෙගොවි ජනතාවෙග් දරුවන් හැටියට 
ෙගොවි ජනතාවට, පාරිෙභෝගිකයාට සහ සමස්ත රට වැසියාට වන 

පීඩනය පිළිබඳවයි ෙම් කථා කරන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම්ක විහිළුවට 
ලක් කර ගත යුතු නැහැ.  ඔබතුමා ඊෙය් නිවැරදි තීන්දුවක් ගත්තා. 
ඒ තීන්දුව පිළිබඳව මෙග් ස්තුතිය පුද කරන අතර, මෙග් ෙදවන  
පශ්නය මා අහනවා. [බාධා කිරීමක්] ලියාෙගන තමයි කථා 
කරන්න ඕනෑ.  පශ්නය අහනතුරු දඟලන්ෙන් නැතිව ඉන්න.  

ගරු අගාමාත්යතුමනි, අප රට තුළ වී නිෂ්පාදනය සඳහා කෘෂි 
රසායනික දව්ය ෙයදීම පිළිබඳව ආන්ෙදෝලනාත්මක පශ්නයක් 
තිෙබනවා. එයට ෙහේතු පාදක වී ඇත්ෙත් වකුගඩු ෙරෝගය සඳහා 
මූලික වූ කාරණය වන ආසනික් නම් රසායනික දව්ය ෙම්වාෙය් 
අන්තර්ගත වී ඇති බව පකාශ වීමයි.  ෙමය පසු ගිය දවස්වල ෙම් 
රට තුළ ආන්ෙදෝලනාත්මක කථාවක් හැටියට  තිබුණා.   

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.  ගරු අගමැතිතුමනි, දැන් ඔබතුමා 
කියනවා ආනයනය කරන ලද සහල් ෙම් රට තුළ ෙබදා හැරීම 
සඳහා කටයුතු කරනවායි කියලා. ෙම්වාෙය් තත්ත්වානුකූලභාවය 
සහ කෘෂි රසායනික දව්ය සහ ආසනික් පිළිබඳ තත්ත්වය පරීක්ෂා 
කර බලා ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන්ෙන්ද කියන එක මා 
ඔබතුමාෙගන් අහනවා. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඒ ගැන අපි පරීක්ෂා කර බලා කටයුතු කරන්නම්. මතක තියා 

ගන්න, 2015ට ඉස්ෙසල්ලා ලංකාවට ෙගනාෙව් ෙකොයි වර්ගෙය් 
සහල් ද කියන එක ගැන. ඒ ගැන දැන් කථා කරන්න වුවමනා 
නැහැ. නමුත්,  ෙම් වතාෙව් අපි දැනුම් ෙදන්නම්, ඒ ගැනත් පරීක්ෂා 
කරන්න කියලා. [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
වරාෙය්දී test කරන්න ඕනෑ. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඔව්, වරාෙය්දී test කරලා අරගන්න කියලා අපි කියන්නම්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
තුන්වන පශ්නය අහන්න. 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතුමා පශ්න ෙදකක් ඇහුවා. ගරු 

දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා එක පශ්නයක් ඇහුවා.  දැන් පශ්න 
තුන අහලා ඉවරයි. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අගමැතිතුමා පිළිතුරු ෙදන්න කැමැති නම් අහන්න. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ෙහොඳයි, තව එකක් අහන්න. 

877 878 

[ගරු   රනිල් විකමසිංහ මහතා] 
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ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ.பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C.B. Rathnayake) 
ගරු අගාමාත්යතුමනි, ඔබතුමා සහ අෙප් සරත් අමුණුගම 

ඇමතිතුමාත්, ඒ වාෙග්ම රවි කරුණානායක ඇමතිතුමාත් කිව්වා, 
"ෙහට ඉඳලා සහල් මිල අඩු ෙවනවා" කියලා. නමුත් ෙවෙළඳ 
ෙපොෙළේ එෙහම ෙදයක් නැහැ. බහු වාර්ගික දිස්තික්කයක් 
නිෙයෝජනය කරන ෙකෙනක් හැටියට, බහු වාර්ගික පෙද්ශයක 
ජීවත් වන ෙකෙනක් හැටියට මා දන්නවා, ෙත් දලු ෙනළලා ජීවත් 
වන කම්කරු ජනතාවට සහල් ලබා ගැනීෙම් අසීරුතාවක් තිෙබන 
බව. ෙහට ඉඳලා කියාත්මක ෙවනවා කියලා කිව්වත් ඒ කියපු 
මිලට ගන්න විධියක් නැහැ. බදු මුදල වැඩි නිසා දැන් විවෘත 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ භාණ්ඩ මිල ඉහළ ගිහිල්ලා තිෙබනවා. භාණ්ඩ 
මිල ඉහළ ගිහිල්ලා තිෙබන නිසා ෙම් කියන මුදලට ගන්න 
පුළුවන්ද කියන පශ්නය තමයි තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ඒ සඳහා සුදුසු 
වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න කියන එකයි අපි කියන්ෙන්. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ෙමටික් ෙටොන් පනස්දහසක් ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. තව 

ෙමටික් ෙටොන් ලක්ෂයක් දැන් ආනයනය කරන්න සූදානම් කරලා 
තිෙබනවා. පසුව ඉතුරු ටිකත් ෙගෙනයි. අඩුවක් තිෙබනෙකොට 
සමහර අය ඒෙකන් ප ෙයෝජන ගන්න බැලුවා. අපි කනගාටුව 
පකාශ කෙළේ, කවුරුහරි අපහසුතාවට පත් ෙවලා තිෙබනවා නම්-  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ගරු අගමැතිතුමනි. අපි ෙහට ෙවනකල් බලමු.  

ඊළඟට, ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් මැතිතුමා. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ගරු අගමැතිතුමාෙගන් ෙමම 

පශ්නය අහනවා. 

(අ) (i) 2015 සහ 2016 වසර සඳහා ගාමීය යටිතල 
පහසුකම් සංවර්ධනයට සහ ජාතික මට්ටෙම් 
සංවර්ධන වැඩසටහන් සඳහා ෙවන් කරන ලද 
සමසත් මුදල ෙකොපමණද?  

 (ii) එය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙමොනවාද?  

 (iii) එම ව්යාපෘතීන් කවෙර්ද? 

(ආ) (i) එම සංවර්ධන වැඩසටහන් සඳහා ෙකොපමණ 
විෙද්ශ ආධාර පමාණයක් ලැබුෙණ්ද?  

 (ii) ලබා ගත් ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය ණය පමාණය 
ෙකො පමණද? 

 (iii) මහා භාණ්ඩාගාරෙයන් ලබා ගත් මුදල 
ෙකොපමණද?  

(ඇ) (i) 2017 වසෙර් ගාමීය යටිතල පහසුකම් 
සංවර්ධනයට සහ මහා පරිමාණ සංවර්ධන 
වැඩසටහන් උෙදසා ෙවන්කර ඇති මුදල 
ෙකොපමණද?  

 (ii) එම මුදල් ලබා ගන්නා ආකාරය කවෙර්ද?  

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, 2016 වර්ෂෙය්දී ගාමීය යටිතල 

පහසුකම් සංවර්ධනයට හා ජාතික මට්ටෙම් සංවර්ධන වැඩසටහන් 
1,250ක් සඳහා රුපියල් බිලියන තුන්දහස් ෙදසිය එකක පමණ 
මුදලක් ෙවන්කර තිෙබනවා. එක් එක් අමාත්යාංශවලට අදාළ 
ව්යාපෘති සංඛ්යාව පිළිබඳ වාර්තාව මම සභාගත* කරනවා.  

ගාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන වැඩසටහන යටෙත් 
ව්යාපෘති 28,649ක් 2016 වස ර තුළදී කියාත්මක කර ඇත. එම 
ව්යාපෘති අතර සුළු වාරිමාර්ග ව්යාපෘති 9,141ක්, පජාමූලික ජල 
සම්පාදන ව්යාපෘති 1,045ක්, සුළු පරිමාණ ගාමීය විදුලි ව්යාපෘති 
33ක්, ගාමීය මාර්ග, පාලම් හා ෙබෝක්කු තැනීම වැනි ගාමීය පෙව්ශ 
වැඩි දියුණු කිරීෙම් ව්යාපෘති 22,647ක් සහ ෙවනත් යටිතල 
පහසුකම් ව්යාපෘති 1,437ක් තිෙබනවා. 

එම සංවර්ධන වැඩසටහන් සඳහා විෙද්ශ ආධාර වශෙයන් 
2015 වසෙර්දී ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 75ක මුදලකුත්, 2016 
වසෙර්දී ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 54ක මුදලකුත් ලැබී 
තිෙබනවා. එෙසේම එම සංවර්ධන වැඩසටහන් සඳහා විෙද්ශ ණය 
වශෙයන් 2015 වසෙර්දී ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 1,455ක 
මුදලකුත්, 2016 වසෙර්දී ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 1,300ක 
මුදලකුත් ලබා දී තිෙබනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම අපි විෙද්ශ ණය 
අරගත්ෙත්, ගමට යවන්නයි. 2017 වසෙර්දී ගාමීය යටිතල 
පහසුකම් සංවර්ධනයට හා මහා පරිමාණ සංවර්ධන වැඩසටහන් 
සඳහා රුපියල් බිලියන 708කට අධික මුදලක් ෙවන් කර ඇති 
අතර, එම මුදල් ෙද්ශීය අරමුදල්වලින් හා විෙද්ශ ආධාර හරහා 
ලබා ගැනීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ගාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන 
වැඩසටහන යනු මෙග් අමාත්යාංශය යටෙත් කියාත්මක ෙවන 
ඉතා වැදගත් ව්යාපෘතියක් බව සඳහන් කරන්න කැමැතියි. "ගමට 
සංවර්ධනය" යන ෙත්මාව යටෙත් දිවයින පුරා කියාත්මක ෙවන 
ෙමම ගාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීෙම් කඩිනම් වැඩ 
පිළිෙවළ යටෙත් ගාම නිලධාරි ෙකොට්ඨාස 13,305ක යටිතල 
පහසුකම් සංවර්ධනයට ෙවන් කරන ලද මුදල රුපියල් මිලියන 
13,300ක්. විෙශේෂෙයන්ම 2016 වසෙර්දී ෙමම වැඩසටහන හරහා 
ගාම නිලධාරි ෙකොට්ඨාස 10,600ක ජීවත් ෙවන මිලියන 10ක 
පමණ ජනතාවකට සහන සැලසීමට අපට හැකියාව ලැබුණා. 
විෙශේෂෙයන්ම ගාමීය ජනතාවෙග් ජීවෙනෝපාය අවශ්යතා වර්ධනය 
කර ෙදමින් ඔවුන්ෙග් ආර්ථික ඵලදායීතාව නංවාලීමට හා ජීවන 
තත්ත්වය නඟා සිටුවීමට අපට හැකියාව ලැබී තිෙබනවා. ෙමය 
ගාමීය පෙද්ශවල ආර්ථික හා සමාජයීය සංවර්ධනයට ෙමන්ම 
රැකියා උත්පාදනයටද දායක වී තිෙබන බව විෙශේෂෙයන් සඳහන් 
කරන්න කැමැතියි.  

ගාමීය සංවර්ධන ව්යාපෘති කියා මාධ්ය සන්දර්ශන හරහා 
ගම්මැදි හෑලි කිව්ෙව් නැති වුණාට, අෙප් රජය ෙමම වැඩසටහන 
හරහා ගමට විශාල ෙසේවයක් කර තිෙබනවා. ඒක ගම්වල මිනිසුන් 
දන්නවා. ෙම් අවුරුද්ෙද්ත් ෙමම වැඩසටහන කියාත්මක කළ පසු 
ගාමීය සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් ෙවනත් කිසිම රජයක් ෙනොකළ 
වැඩ ෙකොටසක් අපට කරන්න හැකි ෙව් යැයි කියන්න කැමැතියි. 
ඒ වාෙග්ම ගරු කථානායකතුමනි, අද අපි කඩමණ්ඩිෙය් ආර්ථිකය 
ශක්තිමත් කරමින් එම ව්යාපාරිකයන්ට උදව් කිරීම සඳහා සව් 
ශක්ති වැඩසටහනක් මහ බැංකුවත්, වාණිජ බැංකු 17ක් සමඟත් 
ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ගම් මට්ටෙම්, බිම් මට්ටෙම් ෙවලා තිෙබන සංවර්ධනය ගැන ගරු 
අගමැතිතුමා දැන් දීර්ඝ වශෙයන් පැහැදිලි කළා. පසු ගිය කාලෙය් 
නම් සීගිරි පර්වතයට වඩා උස cut-outs දමා, ර ට වෙට්ම ෙපෝස්ටර් 
ගසා, කලාකරුවන් කෙඩ් යවා, රජෙය් මාධ්ය බදු අරෙගන 
ආෙටෝපයක් ඇෙටව්වා. වර්තමාන ආණ්ඩුව එෙහම ෙනොකරන්ෙන් 
ඇයි කියා මම අහන්න කැමැතියි. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
Cut-outs දමන එක ෙනොෙවයි තිෙබන්ෙන්, මන්තීතුමා. [බාධා 

කිරීම්] දැන් තිෙබන්ෙන් ජනතාවට වැඩ කරන්නයි. අපි මුදල් 
දුන්නා. අපි ගමට ගිහින් තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්]- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please!  
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි,අපි කරන වැඩ කටයුතු ඒ අයට වදිනවා 

ඇති. නැත්නම් ෙමෙහම කෑ ගහන්ෙන් නැහැ. වැඩ ෙනොකරනවා 
නම් ෙම්වා කියන්ෙන් නැහැ ෙන්. අපට ඕනෑ ෙම් රෙට් ජනතාවට 
ෙමයින් පතිලාභයක් ලබා ෙදන්න; ගමට යන්න; ගමට උදවු 
කරන්න. අපි ඍජුව ආණ්ඩුෙවන් මුදල් ෙදනවා වාෙග්ම, ගෙම් 
ඉන්න කුඩා ව්යාපාරිකයාට; කඩමණ්ඩිෙය් ඉන්න ව්යාපාරිකයාට 
ෙවනම ණය ලබා ගන්න අප තවත් වැඩසටහනක් ඇති කර 
තිෙබනවා. අපි බැංකුවලට කියනවා, තමන්ෙග් පෙද්ශෙයන් ලබා 
ගත් තැන්පත් මුදලින් ෙකොටසක් ෙවන් කරන්න ඕනෑය කියලා ඒ 
පෙද්ශය තුළම ව්යාපාරිකයන්ට ලබා ෙදන්න. ඒ නිසා, ඍජුව 
රජෙය් මුදල් මාර්ගෙයන්, වකව බැංකු මාර්ගෙයන් අපි ෙම් සහනය 
ෙදනවා. ෙමොකද, ෙම් රෙට් ආර්ථිකය අපි ඔසවා තබන 
අවස්ථාෙව්දී; ෙම් රෙට් ආර්ථිකය වර්ධනය ෙවමින් යන 
අවස්ථාෙව්දී ෙම් අංශවලින් ගම්වලට තවත් පහසුකම් ලබලා 
ෙදන්න ඕනෑ. 
 

ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

පසු ගිය රජය කාලෙය් සංවර්ධනය කියලා ෙපන්නුෙව් පාරවල් 
හදන එක; අධිෙව්ගී මාර්ග හදන එක. මාර්ග සංවර්ධන 
අධිකාරිෙයන් ලබාගත් වාර්තා අනුව, 2013-2014 අවුරුදුවල 
අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් කිෙලෝමීටරයක් හදන්න රුපියල් බිලියන 3.8ක් 
වියදම් කරලා තිෙබනවා. නමුත්, පසු ගිය දා කඩවත ඉඳලා 
මහනුවර දක්වා සැදීමට ආරම්භ කළ අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් 
කිෙලෝමීටරයකට වියදම් කරන්ෙන් රුපියල් බිලියන 3.425යි. ඒ 
අනුව, අවුරුදු තුනකට පසුව අධිෙව්ගී මාර්ග හදන විට එක 
කිෙලෝමීටරයකින් රුපියල් ලක්ෂ 3,750ක් අඩු ෙවනවා. 
ඇත්තවශෙයන්ම සියයට 15 ගණෙන් බැලුෙවොත්, ඒ ගණන වැඩි 
ෙවන්න ඕනෑ. කම්කරු ගාස්තු ඇස්තෙම්න්තුගත වුණාට පස්ෙසේ 
සියයට 52ට තිබුණු ගණන සියයට 28ට අඩු කරලා තිෙබනවා. 
එෙහම බැලුවාම කිෙලෝමීටර 40කින් ගහපු ගණන අපට හිතා 
ගන්න පුළුවන්. ඔබතුමා ෙම්ක ගමට ෙගන යන්ෙන් නැතිද?  

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා යටෙත් 

අපි ගත්ත පියවර නිසා ෙම් සියල්ලම අඩු කරන්නට පුළුවන් වුණා. 
ෙමොකක්ද එදා වුෙණ්? එදා කිසිම සීමාවක් නැතිව පාරවල් හැදුවා; 
මුදල් ෙගව්වා. ඒවා කාට ගියාද දන්ෙන් නැහැ.  

අන්තිමට අද ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඒ ණය ෙගවන්න අපට සිදු 
ෙවලා තිෙබන එකයි. අපි බලන්ෙන් ජනතාවට බරක් පටවන්ෙන් 
නැතුව ඒ ණය ෙගවන්නයි. ෙම් අය බැලුෙව් ණය ගමට යවන්නයි. 
ආර්ථිකයට පශ්නයක් ඇති ෙවයි කියලා, ණය ගමට යන්න 
ඉස්ෙසල්ලා ජනාධිපතිවරණයක් පැවැත්වූවා, බලය අරෙගන ආපසු 
ෙම්ක පාලනය කරන්න කියලා. ඒ අයෙග් අවාසනාවට, රෙට් 
වාසනාවට ජනාධිපතිවරණෙයන් පැරදිලා, ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමා ජනාධිපති වුණා. ඒකයි  ෙම් මට්ටෙම් ජනතාවට බර 
පටවන්ෙන් නැතුව අපට ෙම්වා ෙබ්රා ගන්න පුළුවන් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

කලින් පශ්නෙය්දී මා කිව්ෙව්, ඒ කිෙලෝමීටර 40දී විතරක් කලින් 
ආණ්ඩුෙව් ඇස්තෙම්න්තුවට වඩා රුපියල් ලක්ෂ 1,50,000ක් අඩු 
ෙවලා තිෙබනවාය කියලායි. ඒ සම්බන්ධෙයන් ජනතාව දැනුවත් 
කරන්න වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබනවාද කියලායි මා 
අගමැතිතුමාෙගන් ඇහුෙව්. මා දැක්කා, ඊෙය් සිරස මාධ්ය ජාලය 
විකාශනය කරනවා, පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් හිටපු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් ගුවන් ගමන් සඳහා රුපියල් ෙකෝටි 11ක් 
ෙගවන්න තිෙබනවාය කියලා. දැන් ෙම් පාරවල් හදපු එෙකන් 
මුදල් අඩු කළා වාෙග් ඒ මුදල් අය කර ගැනීමට රජය කටයුතු 
කරනවාද කියලා අහන්න කැමැතියි.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
එතැන ෙවලා තිෙබන්ෙන්, ගුවන් ටිකට් ගත්ෙත් නැතිව මුළු 

plane එකම ගත්ත එකයි. ඒ මුදල් ෙගවන්න තිෙබන්ෙන් 
ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවයටයි. එෙහම නැත්නම් ඒ ගුවන් ෙසේවෙය් 
පශ්න ඇති ෙවනවා. අපි ඉස්ෙසල්ලා ෙම් මුදල ෙගවලා, COPE 
එකට වාර්තා කළාට පස්ෙසේ, ඒ සම්බන්ධෙයන් ගත යුතු පියවර 
ෙමොකක්ද කියලා ඒ කාරක සභාෙවන් තීරණය කරන්න පුළුවන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු අනුර දිසානායක මැතිතුමා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමාෙගන් අසන පශ්නය 

ෙමයයි. 

01.  2012 ෙනොවැම්බර් 09වැනි දින වැලිකඩ බන්ධනාගාරෙය් 
සිරකරුවන් 27ෙදනකු ඝාතනය කරමින්ද, 40ෙදනකුට 
තුවාල සිදු කරමින්ද ඇති වූ සිදුවීම පිළිබඳව පරීක්ෂා කර 
බැලීම සඳහා කමිටුවක් පත් කරන ලද්ෙද්ද?  

02.  එම කමිටුව විසින් ෙම් වන විටත් වාර්තාවක් සකස ්කරනු 
ලැබ තිෙබ්ද? එම වාර්තා ෙමම සභාව හමුෙව් තබන්ෙන්ද?  
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03. එම වාර්තාෙව් නිර්ෙද්ශ සම්බන්ධෙයන් ආණ්ඩුව ගනු 
ලබන ඉදිරි පියවර කවෙර්ද?  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

01. 2012 ෙනොවැම්බර් 09වැනි දින වැලිකඩ බන්ධනාගාරෙය් 
සිදු වූ සිදුවීම සම්බන්ධෙයන් විමර්ශනය ෙකොට නිර්ෙද්ශ 
ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා අධිකරණ අමාත්ය ගරු විජයදාස 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා විසින් පහත සඳහන් කමිටුව 
2015.01.22 දින පත් කරනු ලැබුවා. 

 1. හිටපු මහාධිකරණ විනිසුරු විමල් නම්බුවසම් 
මහතා. 

 2. හිටපු අමාත්යාංශ අතිෙර්ක ෙල්කම්වරෙයකු වන 
එස.්ෙක්. ලියනෙග් මහතා 

 3. හිටපු ෙජ්යෂ්ඨ නිෙයෝජ්ය ෙපොලිසප්ති, අෙශෝක 
විජයතිලක මහතා. 

02. ඉහත කමිටුව මඟින් සකස ්කරන ලද විමර්ශන වාර්තාව 
2015 ජුනි මස 09වන දින ගරු අධිකරණ අමාත්යතුමා ෙවත 
භාර දී තිෙබනවා. 

03. මම එම වාර්තාෙව් පිටපතක්  සභාගත* කරනවා. 
 

04. මම අද සභාගත කළ වාර්තාව මඟින් නිර්ෙද්ශ කිහිපයක් 
ඉදිරිපත් කර ඇති අතර එම නිර්ෙද්ශ සම්බන්ධෙයන් 
බන්ධනාගාර පතිසංසක්රණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි 
කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්යාංශය හරහා ඉදිරි 
කියාමාර්ග ගන්නා ෙලස ට මවිසින් දැනටමත් අවශ්ය 
උපෙදස ් ලබා දී තිෙබනවා. එෙසේම ෙමම වාර්තාෙව් 
පිටපතක් ෙපොලිසප්තිවරයා ෙවතත් ෙයොමු ෙකොට 
තිෙබනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම ෙමම විමර්ශන වාර්තාෙව් නිර්ෙද්ශ ෙකොට ඇති 
පරිදි ෙමම සිද්ධි ෙය්දී මියගිය සිරකරුවන් දහසයෙදනා -16- සඳහා 
එක් අෙයකු ෙවනුෙවන් ඔවුන්ෙග් ළඟම ඥාතියාට රුපියල් ලක්ෂ 
පහ බැගින් වූ වන්දි මුදලකුත්, තුවාල ලැබූ සිරකරුවන් ෙවනුෙවන් 
එක් අෙයකු සඳහා රුපියල් ලක්ෂය බැගින් වූ වන්දි මුදලකුත් ලබා 
දීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් කැබිනට් අනුමැතිය මත කියාත්මක කිරීමට 
කටයුතු කරමින් සිටින බව බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ 
අමාත්යතුමා විසින් මා ෙවත වාර්තා කර තිෙබනවා. 

අෙනකුත් සියලුම නිර්ෙද්ශ සම්බන්ධවද ඉදිරිෙය්දී අවශ්ය 
කියාමාර්ග ගැනීමට අෙප්ක්ෂා කරන බව ෙම් අවස්ථාෙව් සඳහන් 
කරන්න කැමැතියි.  

මට ෙපොලිස් වාර්තාව ලැෙබන්න තිෙබනවා. ඒ ගැන මම පසුව 
දැනුවත් කරන්නම්.  

එෙසේම මහින්ද රාජපක්ෂ රජය යටෙත් කියාත්මක වූ ෙමම 
බිහිසුණු මනුෂ්ය ඝාතන රජයක් වශෙයන් අපි තරෙය් ෙහළා දකින 
බව අවසන් වශෙයන් අවධාරණය කරනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, සිරකරුෙවක් ෙහෝ රිමාන්ඩ් භා රෙය් 

සිටින ෙකෙනක් අපි සැලකිල්ලට භාජන කළ යුතු වන්ෙන්, ඔවුන් 
ආණ්ඩුෙව් ආරක්ෂාව යටෙත් ඉන්නවා කියලායි. ඔවුන් ඉන්ෙන් 

අණ්ඩුව භාරෙය්. ආණ්ඩුව භාරෙය් සිටින අය තමයි ෙම් විධියට 
ඝාතනය කරනු ලැබුෙව්. ගරු කථානායකතුමනි, තුවාලකරුවන්ට 
රුපියල් ලක්ෂයක් දීලා, - ඒ පිළිබඳවත් තවම තීරණයක් අරන් 
නැහැ. - ඒ වාෙග්ම ඝාතනයට ලක්වූවන්ෙග් පවුල්වලට රුපියල් 
ලක්ෂ 5ක් දීලා කිසිෙසේත්ම ෙබ්රන්න පුළුවන් එකක් ෙනොෙවයි. 
ආණ්ඩුව භාරෙය් සිටින අයට එල්ල වූ පහාරය බන්ධනාගාරය 
ඇතුෙළේ ඇති වුණු ගැටුමක පතිඵලයකුත් ෙනොෙවයි. පිටස්තර 
සන්නද්ධ කණ්ඩායම් කඳවුර ෙවත ෙගොස්, නම් කථා ෙකොට, 
ෙතෝරා ෙබ්රා ගනිමින් ඒ අයව ඝාතනය ෙකොට තිෙබනවා. එෙහම 
තමයි කරලා තිෙබන්ෙන්. එය මුදල්වලින් සඟවන්න බැහැ. එම 
ඝාතනයන් පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේලා ගනු ලබන කියාමාර්ග 
කවෙර්ද? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අගමැතිතුමා. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඝාතනය පිළිබඳව තමයි ෙපොලිසිෙයන් වාර්තා ඉල්ලලා 

තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම අදාළ කාරක සභා වාර්තා දැන් සභාගත 
කරපු නිසා අපි තවත් පියවර ගත යුතුද කියලා ඔබතුමන්ලාට 
සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. අපි ෙනොෙවයි, ෙම් වාර්තාව මඟිනුයි 
රුපියල් ලක්ෂ 5යි, රුපියල් ලක්ෂයයි ෙදන්න ෙයෝජනා කරලා 
තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, 2015 ජනවාරි මාසෙය් තමයි එම 

කමිටුව පත් කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ කියන්ෙන්  ජනවාරි මාසෙය් 
8වැනි දා පාලනය ෙවනස් වුණාට පස්ෙසේ ඔබතුමන්ලා 
කඩිමුඩිෙය්ම ජනවාරි මාසෙය් 20වැනිදා ෙම් පිළිබඳව 
ෙසොයාබලන්න කමිටුවක් පත්කර තිෙබනවා. නමුත්, එම කමිටුව 
පත් කළාට පසු වාර්තාව ලබාදී තිෙබන්ෙන් ජුනි මාසෙය්. එම 
වාර්තාව ලබාදීලා ෙම් වන විට සැලකිය යුතු කාලයක් ගතවී 
තිෙබනවා. අවුරුදු එකහමාරකට ආසන්න කාලයක් ගතවී 
තිෙබනවා. ෙමච්චර කාලයක් ගතවී තිබියදී අදත් එම කමිටුව 
පිළිබඳව අහනෙක◌ාට කියනවා නම්, එම කමිටුෙව් නිර්ෙද්ශ 
කියාත්මක කරන්න කටයුතු කරමින් ඉන්නවා කියලා, ඒක 
සාධාරණ නැහැ. අඩුම තරමින් එම වාර්තා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කරන්ෙන් අද. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් වාර්තා සමාජයට ෙහෝ 
ඉදිරිපත් කරලා නැහැ. එතෙකොට ඒක සැඟවුණු වාර්තාවක් බවට 
තමයි පත්වී තිෙබන්ෙන්. පශ්නය ඇහුවාට පසුව තමයි ෙම් 
පිළිබඳව සාකච්ඡාවක් ෙහෝ මතුෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් 
වාර්තාෙව් නිර්ෙද්ශ කියාත්මක කිරීම සඳහා ෙමපමණ පමාවක් සිදු 
වූෙය් ඇයි? 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
අධිකරණ අමාත්යාංශෙයන් තමයි ඉස්ෙසල්ලාම ලබාදුන්ෙන්. 

එතැනින් පස්ෙසේ විෂය භාර ඇමතිවරු ෙදෙදෙනක් ළඟට ගියා. 
එතැනින් තමයි කියාත්මක වුෙණ්. ඒ වාෙග්ම ෙපොලීසියටත් ෙම් 
විෂය ලබාදී තිෙබනවා. සාමාන්යෙයන් ෙමම පියවර ෙගන 
තිෙබන්ෙන් 2016 වර්ෂය තුළයි. ඒ නිසා තමයි ඔබතුමා පශ්නය 
අහද්දී මම ෙතොරතුරු ලබාගත්ෙත්. වාර්තාව අපි ළඟ තිෙබනවා. 
දැන් එය ෙම් සභාවට ලබා ෙදන්න පුළුවන්. 

883 884 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, ෙම් පිළිබඳව අවධානය ෙයොමුෙවලා තිෙබන 

බව දැනුවත් කළා ෙන්ද? 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔව්. ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි.  

ගරු අගමැතිතුමා කිව්වා, ෙම්ක අමාත්යවරු ෙදෙදෙනක් 
යටතට ගියා කියලා. ඒ වාෙග්ම ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
කාර්යයක් තිෙබනවා කියලාත් කිව්වා. ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවත්, අමාත්යාංශය ෙදකත්, ඇමතිවරු ෙදෙදනාත්, 
ඒ සියල්ෙලෝම ආණ්ඩුව. ආණ්ඩුෙවන් පිටස්තර ආයතන ෙනෙමයි 
ෙන්. ෙම් සියල්ල හුවමාරු ෙවලා තිෙබන්ෙන්, සාකච්ඡා ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ. ආණ්ඩුෙවන් පිටස්තර ආයතනයක් 
ෙවත ගිහිල්ලා නැහැ. ඒ නිසා ආණ්ඩුවට තමයි මූලික වගකීම 
තිෙබන්ෙන්. ගරු කථානායකතුමනි, ආණ්ඩුව භාරෙය් ඉන්න අය, 
කණ්ඩායම් එම බන්ධනාගාරයට පැනලා, ඔවුන් ඝාතනය කරලා 
තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ඒ කාලෙය් සමහර ඡායාරූප 
පළෙවලා තිබුණා, ඒ අය ඝාතනය කළාට පසුව එම ඝාතනයන් සිදු 
වුණු ස්ථානය අවට අවි දැමූ අවස්ථාත් තිබුණු බවට. ඒ නිසා  
විධිමත් පරීක්ෂණයක් හරහා ෙමම ඝාතකයන් ෙහළිදරව් කර ගත 
යුතුයි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු අගමැතිතුමා කථා කරන්න. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ආණ්ඩුව භාරෙය් ඉන්න අයටත් අත් වන්ෙන් ෙමවැනි 

ඉරණමක් නම්, සාමාන්ය ජනතාවට කවර රැකවරණයක්ද? ගරු 
අගමැතිතුමනි, ඒ නිසා ෙම් පිළිබඳ ඔබතුමාෙග් කුමන 
නිරීක්ෂණයන් ද තිෙබන්ෙන් කියලා මා දන්ෙන් නැහැ. නමුත් ඒ 
කවරක් වුවත්, මම ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි, ෙම් 
ඝාතකයන් පිළිබඳ ගන්නා කියාමාර්ග කවෙර්ද කියලා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අගාමාත්යතුමා. 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ෙපොලීසිෙය් වාර්තා ලැබුණාම අපි ඒ ගැන දැනුම් ෙදන්නම්. 

ෙපොලීසිය ඒ ගැන විභාග කරමින් පවතිනවා. රජයට වුවමනා වුණු 
නිසාමයි ෙකොමිටියක් පත් කරලා වැඩ කටයුතු කෙළේ. ෙම්ක හංගා 
ගන්න ඕනෑ නැහැ. තවත් හංගා ගන්න ඕනෑ නම්, මම ෙම් වාර්තා 
ඉදිරිපත් කරන්ෙනත් නැහැ. ෙපොලීසිය ගත් පියවර කුමක්ද කියලා 
ඒ අය අපට දැනුම් දුන්නාම අපි ෙමම ගරු සභාවට  දැනුම් 
ෙදන්නම්; ඔබතුමාවත් දැනුවත් කරන්නම්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු අගමැතිතුමනි, ඒ විධියට කරමු. 
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ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට වරපසාද පශ්නයක් ඉදිරිපත් 

කරන්න තිෙබනවා. ඊෙය් සබා ගැෙබ් සිදුවූ  සිදුවීමක් සම්බන්ධව 
අද "මව්බිම" පත්තෙර් පළ කර තිෙබන්ෙන් සම්පූර්ණ වාර්තාවක් 
ෙනොෙවයි. එම සිද්ධිෙයන් ෙකොටසක් පමණයි දාලා තිෙබන්ෙන්. 
විෙශේෂෙයන්ම, රන්ජන් රාමනායක මැතිතුමා එම අවස්ථාෙව්දී 
අදාළ පශ්නයට පිළිතුරු ෙදන්ෙන් නැතිව, ෙවනත් වචන කිහිපයක් 
කිව්ව නිසා, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝග 136 යටෙත් 
ඔබතුමා ඊෙය් තීරණයක් දුන්නා, ඒ තීරණය පිළිෙගන අපි වැඩ 
කටයුතු කළා. අද  මම ෙමම ගරු සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කර 
සිටින්ෙන්, අද "මව්බිම" පත්තෙර් ඒ සම්බන්ධෙයන් පළ වූ 
වාර්තාව සත්ය වාර්තාවක් ෙනොවීම ගැනයි. ගරු කථානායකතුමනි, 
මම ඔබතුමාෙග් අවධානයට එය ෙයොමු කරවනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, තවත් එක කාරණයක් පකාශ කරන්න 
තිෙබනවා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පශ්නයක් වුණාම එය පත්තරයක 
වැරදි අකාරෙයන් පළමුෙවනි පිටුෙව් පළ වුණාම අපි ඒ අදාළ 
මාධ්ය නම් කරනවා, ඒක නිවැරදි කරන්න කියලා. අද දවෙසේ උෙද් 
විද ත් මාධ්යෙයන් ෙමය පකාශයට පත් කර තිෙබනවා. ෙම් 
පශ්නය විතරක් ෙනොෙවයි, සාමාන්යෙයන් ඕනෑම මුදිත මාධ්යයක 
පළවන වාර්තාවක් විද ත් මාධ්යෙයන් එදින උෙද් වරුෙව් පචාරය 
කරනවා. නමුත්, අපි පසුව ඒ ගැන නිවැරදි කිරීමක් කළාම ඒ 
ගැනත් විද ත් මාධ්යෙය් පචාරය ෙවන්න ඕනෑ. නැත්නම් ඒක 
අසාධාරණයක් වනවා. ෙමොකද, 5,000ක් පමණ පිරිසක් පත්තෙර් 
කියවනවා. නමුත් ලක්ෂ ගණනාවක් නරඹන රූපවාහිනිෙය්ත් එය 
පචාරය වනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අගමැතිතුමනි, මමත් පැහැදිලි කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, එම 

අවස්ථාෙව්දී ඔබතුමා මෙගන් ඉල්ලීමක් කළා, ගරු රන්ජන් 
රාමනායක මැතිතුමාට පැහැදිලි කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න කියලා. 
ඒ අවස්ථාව මම එතුමාට ලබා දුන්නා. ගරු ඇමතිතුමා පැහැදිලි 
කළාට පසුව මම එතුමාට අවස්ථාව ලබා දුන්නා.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාෙග් කියා කලාපය ගැන 

පශ්නයක් නැහැ. ෙමය නිවැරදි විධියට පළ වුෙණ් නැහැ. අෙනක 
අපට අලුෙතන් තීරණයක් ගන්න ෙවයි,  මුදිත මාධ්යෙය් ෙදයක්  
විද ත් මාධ්යෙයන් පචාරය කළාට පසුව, ඒ සම්බන්ධව මුදිත 
මාධ්යෙයන් නැවත නිවැරදි කිරීමක් කෙළොත් එම නිවැරදි කිරීමත් 
විද ත් මාධ්යෙයන් නැවත පචාරය කළ යුතු බවට. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු අගමැතිතුමනි, මම ඒ ගැන අවධානය ෙයොමු 

කරන්නම්. 
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මීළඟට, වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න. එය ආරම්භ 
කිරීමට පථම මම ගරු සභාෙව් අවධානය ෙම් කරුණ ෙකෙරහි 
ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි.  

ඊෙය් පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභා රැස්වීෙම්දී 
ඒකමතික තීරණයකට පැමිණියා, වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන 
පශ්න නියමිත කාල සීමාවක් තුළ අසා අවසන් කරන්න කියලා. 
ෙමොකද, එෙහම නැති වුෙණොත් ඊට පසේසේ කථා කරන්න ඉන්න 
කථිකයන්ට අසාධාරණයක් වනවා. ඒ නිසා ෙම් පශ්න අහන ගරු 
මන්තීතුමන්ලාෙගනුත්, පිළිතුරු ෙදන ගරු ඇමතිතුමන්ලාෙගනුත් 
මා ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා, නියමිත කාල සීමාව තුළ පශ්න 
අසා, උත්තර දී අවසන් කරන්න කියලා. එෙහම නැත්නම් නියමිත 
ෙවලාවට නවත්වලා, ඊළඟ දවසට කල් දමන්න අ පි 
එකඟත්වයකට පැමිණියා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Hon. Speaker, you will have to mention that the 

Question time will be only one hour.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Yes. But today, it is only half-an-hour. දැන් ෙවලාව පස් 

වරු 1.55යි.  
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, රීති පශ්නයක්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා රීති පශ්නය 

ෙමොකක්ද? 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
තත්ත්වානුකූලව න්යාය පතයට ඇතුළත් කරන පශ්න පමාණය 

තීරණය කළාම ෙම් ගැටලුව මතු ෙවන්ෙන් නැහැ. එෙහම නැතිව 
පශ්න අහන්නයි, උත්තර ෙදන්නයි ගියාම, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පශ්න 
අහන කාලය ඉතාම තියුණු ඉරකින් ෙවන් කරන්න බැරි බව 
ඔබතුමා දන්නවා. ඒ නිසා ෙම් පශ්න පමාණය සීමා කරන්න. ඒක 
තමයි කරන්න පුළුවන් අනික් ෙද්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, අපි ෙම් විධියට අත් හදා බැලීමක් කරමු. 

අවශ්ය නම් ඊට පස්ෙසේ ඒ තීරණය ගන්න පුළුවන්. ඊෙය් අපි 
පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභා රැස්වීෙම්දී ෙම් තීරණය 
ගත්තා. දැනට ඒ අනුව කියා කරමු. අවශ්ය නම් අපට එය ෙවනස් 
කරන්න පුළුවන්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I agree with the Hon. Vasudeva Nanayakkara. We 

can reduce the number of Questions.  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Yes. Definitely, we have to reduce that. We will 

discuss this at the next Meeting of the Committee on 
Parliamentary Business.   
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, පශ්න අඩු කරනවා නම් 

අනිවාර්යෙයන්ම තිෙබන පශ්නවලට උත්තර ෙදන්න ඇමතිවරුන් 
එන්න ඕනෑ. දැන් පශ්න 15ක් න්යාය පතෙය් තිබුණාට අපි 
කවදාවත් පශ්න 15 ෙමතැනදී අහලා නැහැ. පශ්න 15 අඩු කරන්න 
ඔබතුමන්ලා තීරණයකට -එකඟතාවකට- එනවා නම් තිෙබන 
පශ්නවලට අනිවාර්යෙයන්ම උත්තර ලබාෙදන්න ඕනෑ. එෙහම 
නැති වුෙණොත් ෙමොකුත් නැතිව පශ්න ටික අවසන් ෙවනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ෙම් විධියට වැඩ කටයුතු කරන්න සභාෙව් එකඟත්වය 

තිෙබනවා ෙන්. එම එකඟත්වය මට ලබා ෙදන්න. එච්චරයි. 

 

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට ටාන්සේෆෝමර් ලබා 
ගැනීම : ෙටන්ඩර් පටිපාටිය 

இலங்ைக மின்சார சைபக்கு மின்மாற்றிகைளப் 
ெபறல் : ேகள்வி நைட ைற 

PROCUREMENT OF TRANSFORMERS FOR CEYLON 
ELECTRICITY BOARD: TENDER PROCEDURE 
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1.   ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (4): 

(අ) (i) ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට අවශ්ය ටාන්සේෆෝමර් 
ලබා ගැනීෙම්දී ෙටන්ඩර් කැඳවීමක් කරන්ෙන්ද;    

 (ii) එෙසේ නම්, පසු ගිය වසර පහ තුළ ෙටන්ඩර් 
කැඳවීෙම්දී ඉදිරිපත් වූ ආයතන එක් එක් වර්ෂය 
අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iii) එම ආයතනවලින් ඉදිරිපත් කරන ලද ෙටන්ඩර් 
වටිනාකම් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iv) එම ආයතන අතරින් ෙතෝරා ගත් ආයතන එක් එක් 
වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 
 

(ආ) (i) දැනට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට ටාන්සේෆෝමර් 
සපයන ආයතනය කුමක්ද; 

 (ii) එම ආයතනෙය් හිමිකරු/ හිමිකරුවන් හා/ෙහෝ 
අධ්යක්ෂ මණ්ඩල කවුරුන්ද; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (iii) ඔවුන් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය තුළ දරන 
තනතුරු කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) ටාන්සේෆෝමර් ලබා ගැනීම සඳහා නැවත ෙටන්ඩර් 
කැඳවන දිනය කවෙර්ද;  

 (ii) එහිදී අෙනකුත් ෙටන්ඩර්කරුවන්ට සිදු විය හැකි 
අපහසුතා අවම කිරීමට  ගන්නා පියවර කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

 மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) இலங்ைக மின்சார சைபக்குத் ேதைவயான 
மின்மாற்றிகைளப் ெபற் க்ெகாள் ம்ேபா  
ேகள்விப்பத்திரங்கள் ேகாரப்ப கின்றனவா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், கடந்த ஐந்தாண்  காலப்பகுதியில் 
ேகள்விப்பத்திரங்கள் ேகாரப்பட்டேபா  

ன்வந்த நி வனங்கள் ஒவ்ெவா  வ டத்தின் 
பிரகாரம் தனித்தனியாக யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  நி வனங்களால் ன்ைவக்கப்பட்ட 
ேகள்விப்பத்திரங்களின் ெப மதி தனித்தனியாக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  நி வனங்களில் ெதாி  ெசய்யப்பட்ட 
நி வனங்கள் ஒவ்ெவா  வ டத்தின் பிரகாரம் 
தனித்தனியாக யாைவெயன்பைத ம்; 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) தற்ேபா  இலங்ைக மின்சார சைபக்கு 
மின்மாற்றிகைள வழங்கும் நி வனம் யாெதன் 
பைத ம்; 

 (ii) அந்த நி வனத்தின் உாிைமயாளர்/ உாிைம 
யாளர்கள் மற் ம்/ அல்ல  பணிப்பாளர் சைப 
யினர் யாவர் என்பைத ம்; 

 (iii) இவர்கள் இலங்ைக மின்சார சைபயில் வகிக் 
கின்ற பதவிகள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) மின்மாற்றிகைளப் ெபற் க்ெகாள்வதற்காக 
மீண் ம் ேகள்விப்பத்திரம் ேகாரப்பட ள்ள 
திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அதன்ேபா  ஏைனய ேகள்விப்பத்திரதாரர் 
க க்கு ஏற்படக்கூ ய சிரமங்கைளக் குைறப்ப 
தற்காக எ க்கப்ப ம் நடவ க்ைககள் யாைவ 
ெயன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Power and Renewable Energy: 

(a) Will he state-  

 (i) whether tenders are called in procuring 
transformers required for the Ceylon 
Electricity Board; 

 (ii) if so, the institutions that submitted tenders 
during the last five years, separately in 
respect of each year; 

 (iii) separately, the value of tenders submitted 
by the said institutions; and 

 (iv) of them, the institutions selected, separately 
in respect of each year?  

(b) Will he inform this House-  

 (i) the institution that supplies transformers to 
Ceylon Electricity Board at present; 

 (ii) the owner/owners and/or the Board of 
Directors of the said institution; and 

 (iii) the positions they hold in the Ceylon 
Electricity Board?  

(c) Will he also inform this House-  

 (i) the date on which tenders will be called 
again for procuring transformers; and 

 (ii) the measures to be taken to minimize the 
inconveniences that would be faced by 
other tenderers?  

(d) If not, why?   

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා (විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா - மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத் 
தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 
ගරු කථානායකතුමනි, විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) (i)  ඔව්. 

  එෙහත් ධාරිතාවය 100 KVA සිට 1MVA දක්වා 
වන 33KV/LV සහ 11KV/LV ටාන්සේෆෝර්මර් 
(distribution transformers)  ද ධාරිතාවය 1MVA 
සිට 3MVA දක්වා වන 33KV/11KV 
ටාන්සේෆෝර්මර් (power transformers) ද එකඟ වී 
ඇති මිල ගණන් යටෙත් විධිමත් කාර්ය 
පටිපාටියක් යටෙත් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට 
බහුතර අයිතිය ඇති Lanka Transformers 
(Private) Limited යන ආයතනෙයන් මිල දී ගනී. 

  ඉහත සඳහන් ධාරිතාවන්ට අයත් ෙනොවන සියලුම 
ටාන්සේෆෝර්මර් මිල දී ගැනීෙම්දී තරගකාරි, 
විවෘත, නියමිත ෙටන්ඩර් කැඳවීම් හරහා එම මිලදී 
ගැනීම් සිදු කරනු ලබයි.  

 (ii) ඇමුණුෙමහි සඳහන් කර ඇත.  

 (iii)  ඇමුණුෙමහි සඳහන් කර ඇත.  

 (iv)   ඇමුණුෙමහි සඳහන් කර ඇත.  

(ආ)  (i) ආයතන එකක් ෙනොව කිහිපයක් වන බැවින් එක් 
ආයතනයක් ෙලස නම් කළ ෙනොහැකිය.  

      (ii), (iii)  ලංකා ටාන්සේෆෝමර්ස ්ආයතනයට අමතරව එක් 
එක් ෙටන්ඩරය අනුව ඒ සැපයුම්කරු  ෙවනස ්
ෙවනවා. ඒ අනුව එක් එක් ආයතනවල 
අයිතිකරුවන් සඳහන් කිරීමට හැකියාවක් නැහැ. 
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ලංකා ටාන්සේෆෝමර්ස ් ආයතනය සම්බන්ධව 
පමණක් ෙතොරතුරු ලබාෙදන්න පුළුවන්. එය අපට 
බහුතර අයිතිය තිෙබන ආයතනයක්.  

(ඇ) (i) ටාන්සේෆෝමර් ලබාගැනීම සඳහා ෙටන්ඩර් 
කැඳවන නිශච්ිත දිනයක් නැහැ. විදුලිබල 
මණ්ඩලයට සහ ෙලෙකෝ ආයතනයට අවශ්ය 
අවසථ්ාවලදී එම ෙටන්ඩර් නැවත නැවත කැඳවනු 
ලබනවා. 

 (ii) එම ෙටන්ඩර් නිකුත් කිරීෙම්දී සියලුෙදනාෙග්ම 
දැනගැනීම සඳහා එම ෙටන්ඩර් දැන්වීම් භාෂා 
තුෙනන්ම පුවත් පත්වල පළ කරනවා. ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලෙය් ෙහෝ ෙලෙකෝ ආයතනෙය් 
නිල ෙවබ් අඩවිවල එය පළ කරනවා. ෙම් පිළිබඳව 
ෙද්ශීය සහ විෙද්ශීය සමාගම්වල නිෙයෝජිතයන් 
දැනුවත්ව සිටිනවා. ඒ හරහා තමයි ඔවුන් 
දැනුවත්වීම සිදු වන්ෙන්. එම නිසා මා මුලින් 
සඳහන් කළ  ටාන්සේෆෝමර් හැෙරන්නට, ෙම් 
සියලු ෙද්වල් ෙටන්ඩර් කාර්ය පටිපාටිය අනුවයි 
සිද්ධ වන්ෙන්.  

(ඈ)   අදාළ ෙනොෙව්.  
 

ඇමුණුම සභාගත* කරමි. 
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මම පළමුවැනි අතුරු පශ්නය අහන්ෙන් 

ලංකා ටාන්ස්ෙෆෝමර්ස් ආයතනය සම්බන්ධව ෙනොෙවයි. ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලෙය් හිටපු සාමාන්යාධිකාරිවරෙයක් ව්යාපාරික 
ආයතනයක් අටවාෙගන, එම ව්යාපාරික ආයතනය හරහා ෙටන්ඩර් 
ලබාගැනීම පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් සිද්ධ කළා. ඒ ෙටන්ඩර් 
තමන්ට වුවමනා ආයතනයට ෙනොලැෙබන ෙකොට ඒ සඳහා 
බලපෑම් කළා. ඒ වාෙග්ම ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට 
ටාන්සේෆෝමර් පිට රටවලින් ෙගන එද්දි තම ආයතනය ෙද්ශීය 
නිෙයෝජිතයා විධියට කටයුතු කරමින්, භූගත රැහැන් -
underground cables- පිට රටවලින් ෙගන්වීෙම්දීත් තම ආයතනය 
ෙද්ශීය නිෙයෝජිතයා විධියට කටයුතු කරමින්, තමන්ෙග් 
ෙපෞද්ගලික සහකාරවරයා - personal assistant - ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලෙය් තාක්ෂණික පිරිවිතර කමිටුෙව් නිෙයෝජ්ය 
සාමාන්යාධිකාරිවරයා විධියට පත් කරලා කරපු මගඩියක් පිළිබඳව 
ෙහළි කරන්න තමයි මම ෙම් කරුණු ඔබතුමාෙගන් විමසුෙව්. ඒ 
වාෙග්ම යම් ආයතනයකට ෙටන්ඩර් පදානය ෙනොවන්ෙන් නම්, 
එම ෙටන්ඩරය අවලංගු කරලා, තාක්ෂණික පිරිවිතර ඔහුෙග් 
නිෙයෝජිත ආයතනයට සුදුසු වන ආකාරයට ෙවනස් කිරීම වැනි 
ෙද්වලුත් ෙමහිදී සිදු වුණා. ෙමය පසු ගිය වකවානුෙව් වුණු 
සිද්ධියක්.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, අතුරු පශ්නය අහන්න. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි,  ෙම් සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් 

ගන්නා කියා මාර්ගය ෙමොකක්ද?  

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය රජය කාලෙය් ෙමවැනි කියාදාම සිදු 

වුණු බවට අපටත් ෙතොරතුරු ලැබී තිෙබනවා. මා හිතන විධියට 
ඔබතුමාටත් ඒ ෙතොරතුරු ලැබී තිෙබනවා. සමහර කාරණා 
පිළිබඳව දැනටමත් විවිධ මට්ටම්වල පරීක්ෂණ ෙකෙරනවා.  
නිශ්චිත සිද්ධියක් ගැන පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් ෙවලා නැහැ. දැන් 
වුණත්, "ෙමන්න ෙම් ෙම් දූෂණ සිදු වුණා" කියා ඒ නිශ්චිත 
ෙටන්ඩරයක් පිළිබඳව අපට කරුණු ඉදිරිපත් කරනවා නම් ඒ 
පිළිබඳව විෙශේෂෙයන් පරීක්ෂණ කර ෙසොයා බලා, ඊට වග කිව 
යුතු නිලධාරින් දැනට ෙසේවෙය් ඉන්නවා නම් ඔවුන්ට එෙරහිව 
කටයුතු කරන්න අප පසුබට වන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, පැමිණිලි ලැෙබන තුරුම ඉන්ෙන් 
නැතිව, මම ෙම් ඉදිරිපත් කළ කාරණයත් පදනම් කරෙගන, පසු 
ගිය රජය වකවානුෙව් -විෙශේෂෙයන්ම 2015 දක්වා- ලංකා 
ටාන්ස්ෙෆෝමර්ස් ආයතනෙයන් හැර අනික් ආයතනවලින් ෙම් 
ටාන්ස්ෙෆෝමර් මිලදී ගැනීම පිළිබඳ සමස්තය ෙසවීම තාක්ෂණික 
දැනුෙමන් පිරිපුන් ස්වාධීන, විෙශේෂ පරීක්ෂණ මණ්ඩලයක් හරහා 
සිදු කරන්න බැරි ඇයි?  

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙමය ඉතාම විස්තරාත්මක කියාවලියක්. 

මම ඊට උදාහරණයක් කියන්නම්. ෙම් හා සම්බන්ධ කියාවලිෙය්දී 
දැනටමත් ඒ තනතුරු, නිල හා කියාදාමය වශෙයන් ගත්ෙතොත් 
අපට මතුපිටින් ෙදෝෂයක් ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. නමුත්, ඔබතුමා 
කිව්වා වාෙග් විදුලිබල මණ්ඩලෙය් ධුර දරන යම් අෙයක් 
තමන්ෙග්ම නිෙයෝජිතයන් ෙම් කමිටුවට ඇතුළත් කළ ෙවලාවක 
දූෂණ සිදුවිය හැකියි. ඒකයි තිෙබන තත්ත්වය. විදුලිබල මණ්ඩලය 
බිලියන ගණනක මිලදී ගැනීම් සෑම ෙමොෙහොතකම සිදු කරනවා.  

එම නිසා අපට නිශ්චිත ෙචෝදනාවක් නැතිව, නිශ්චිත ගනු - 
ෙදනුවක් පිළිබඳව සඳහන් කරන්ෙන් නැතිව සමස්ත කියාදාමයම 
පශ්න කිරීම තුළ නිසි පරීක්ෂණයකට යන්න බැහැ. ගරු 
මන්තීතුමනි, මා ඔබතුමාෙගන් නැවත වතාවක් බැගෑපත්ව 
ඉල්ලන්ෙන් ෙමොනවා හරි නිශ්චිත ෙතොරතුරක් ඔබතුමා සතුව 
තිෙබනවා නම්, අපට ලබා ෙදන්න කියලායි. එතෙකොට ඒ නිශ්චිත 
ගනු - ෙදනුව පිළිබඳව අපි ෙසොයා බලන්නම්. එෙහම නැතිව 
සමස්ත ගනු - ෙදනු පිළිබඳව පාෙයෝගිකව ෙසොයා බැලීෙම් 
කමෙව්දයක් අප සතුව නැහැ. ඒ වාෙග්ම විගණකාධිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිෙයෝජිත විගණන නිලධාරිෙයකු ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය තුළ සෑම අවස්ථාවකම රැඳී ඉන්නවා. ඔහු 
පූර්ණකාලීනව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් ගනු ෙදනු පිළිබඳව 
විගණනය කරනවා. එම නිසා විගණකාධිපතිතුමා යටෙත් එම 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අඛණ්ඩ විගණනය කිරීෙම් කියාවලිය තුළින් 
ෙමය පරීක්ෂාවට ලක් වනවා. නමුත්, එය මඟ හැර 
විගණකාධිපතිතුමාටත් එහා ගිහිල්ලා කවුරු හරි යම් කිසි 
කියාදාමයක නිරත වනවා නම්, ඒ සම්බන්ධෙයන් අපට ෙතොරතුරු 
ලබා ෙදන්න. එතෙකොට අපි ඒ නිශ්චිත කාරණය සම්බන්ධෙයන් 
ෙසොයා බලන්නම්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් පඩි ලැයිස්තු 
බැලුවාම හිටපු සාමාන්යාධිකාරීවරයාෙග් ෙපෞද්ගලික සහකාර 
කවුද කියලා ෙසොයා ගන්න පුළුවන්. එම කරුණ හරි පැහැදිලියි 
ෙන්? ඒ පුද්ගලයා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් තාක්ෂණික 
පිරිවිතර කමිටුෙව් නිෙයෝජ්ය සාමාන්යාධිකාරී විධියට පත් කරලා 
තිෙබනවාද කියන එකත් එතෙකොට ෙසොයා ගන්න පුළුවන්. ඒ 
ෙදක trace කරලා ෙම් වැෙඩ් කරන්න පුළුවන්.  

මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ඒක ෙනොෙවයි. ගරු ඇමතිතුමනි, 
මා ඔබතුමාෙගන් තවත් කරුණක් දැනගන්න කැමැතියි. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව සූර්ය බලෙයන් විදුලිය ලබා ගන්නා 
පාර්ලිෙම්න්තුවක් බවට පත් කරන්න දියවන්නාව ඒ සඳහා පාවිච්චි 
කරනවා කියලා ඔබතුමා ෙම් ගරු සභාෙව්දී කිව්වා. ගරු 
කථානායකතුමාත් ඒ සඳහා සම්පූර්ණ සහෙයෝගය ලබා ෙදන බව 
පකාශ කළා. ඒ වාෙග්ම අෙප් රෙට් ෙමගාෙවොට් 1 විදුලි බලාගාර 
60ක් හදන්න කටයුතු කරනවාය කියලාත් ඔබතුමා කිව්වා. නමුත්, 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තවම ඒ පිළිබඳව feasibility study එකක් 
කරනවාවත් අපි දැකලා නැහැ. ඒක අර පාර්ලිෙම්න්තුව ඉස්සරහා 
තිෙබන ඩිජිටල් තිරයට අත් වූ ඉරණම වාෙග්යි. මම ඊෙය්ත් ගරු 
කථානායකතුමාට ෙම් සම්බන්ධෙයන් කිව්වා. ඒ තත්ත්වයද 
ෙම්කටත් අත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
නැහැ. නැහැ. ඒකට අවස්ථාව ෙදන්න. මා දැනුවත්ව එම 

ඩිජිටල් තිරය සම්බන්ධෙයන් වැඩ පටන් ෙගන තිෙබනවා.  

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු මන්තීතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුවත්, විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 

බලශක්ති අමාත්යාංශයත් ෙම් පිළිබඳව කටයුතු කරනවා. ෙහට 
දිනත් උෙද් 9.30ට ෙම් කාරණය පිළිබඳව සමාෙලෝචනය කරන්න 
අපි හමුවනවා. ෙම් වනෙකොට සෑෙහන දුරට ෙම් කියාවලිෙය් 
කටයුතු ආරම්භ කර ඉදිරියට ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ෙමම විදුලිබල 
පද්ධතිය ෙමගාෙවොට් 1.5ක ධාරිතාෙවන් යුක්තයි. ඒ වාෙග්ම අපි 
සකස් කරන ෙමම විදුලිබල පද්ධතිය ජලෙය් පාෙවන - floating - 
එකක්. ඒ සඳහා අවශ්ය මූලික කටයුතු සූදානම් කරලා තිෙබනවා. 
ෙම් සඳහා රජෙය් ෙවනත් ආයතනවලිනුත් අවසර ගන්න ඕනෑ. 
ෙමතැන නීතිමය පශ්න තිෙබනවා. ෙමය සංරක්ෂිත පෙද්ශයක්. 
එම නිසා අපි හිතන තරම් ඉක්මනින් ෙම් කටයුත්ත කරන්න බැහැ. 
පවතින නීති කඩා ෙම්ක කෙළොත් පරිසර නීති සහ අෙනකුත් නීති 
කැඩුවා කියලා අපට ෙචෝදනාවක් එන්න පුළුවන්. ගරු 
මන්තීතුමනි, මා ඔබතුමාට ෙම් කරුණ වග කීෙමන් කියනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාෙග්ත් සහාය ඇතිව ඊ ළඟ මාස 
කීපය තුළ අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට අපි සූර්ය 
බලෙයන් විදුලිය සපයනවා. එෙහම කරන්න අපට පුළුවන්. දැන් 
අෙප් තාක්ෂණය දියුණුයි. ඒ වාෙග්ම ෙම් සම්බන්ධෙයන් වූ මිල 
ගණන් දැන් තරගකාරියි. අපි එය කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙමගාෙවොට් 
1 බැගින් වූ විදුලි බලාගාර 60ක් ඉදි කිරීම සඳහා අපි ලබන සතිෙය් 
ෙටන්ඩර් කැඳවනවා. ඒ සඳහා මා ෙම් රෙට් ආෙයෝජකයන්ට 
ආරාධනා කරනවා. ෙවනදා වාෙග් අහුමුලුවල ෙනොෙවයි, අපි 
විනිවිදභාවෙයන් යුතුව පසිද්ධිෙය් ෙම් සඳහා ෙටන්ඩර් කැඳවනවා. 
ලංකාව පුරාම ෙමගාෙවොට් 1 බැගින් වූ බලාගාර 60ක් ඉදිකිරීම 

සඳහා ෙද්ශීය සහ විෙද්ශීය ආෙයෝජකයන්ට අපි අවස්ථාව ෙදනවා. 
ඒ හරහා සූර්ය බලය ෙමගාෙවොට් 60ක් අෙප් පද්ධතියට එකතු 
කිරීමට හැකි ෙවනවා. 

 පළමුවැනි වතාවටයි සූර්යබල සංගාමය හරහා ෙම් කියාදාමය 
සිද්ධ වන්ෙන්. අපි  එෙහම කියන්ෙන් ආඩම්බරෙයන්. ෙම් 
කටයුතුවල තිෙබන විනිවිදභාවය ගැනත් අපි ආඩම්බර ෙවනවා. 
තාක්ෂණය භාවිත කිරීම ගැනත් ආඩම්බර ෙවනවා. පරිසරය 
සුරැකීමට අෙප් තිෙබන කැප වීම පාෙයෝගිකව කියාත්මක කරන්න 
පුළුවන්කම ලැබීම ගැනත් ආඩම්බර ෙවනවා. පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට 
ආදර්ශයක් සපයනවා කියලා මට විශ්වාසයි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, අපි ඔබතුමාට සුබ පතනවා.   

පශ්න අංක 2-918/'16-(1), ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස 
මැතිතුමා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ඒ පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි,  රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා 
මාසයක් කල් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 

 
 මීෙතොටමුල්ල කසළ හුවමාරු මධ්යසථ්ාන 

ව්යාපෘතිය: වර්තමාන තත්ත්වය 
மீெதாட்ட ல்ல குப்ைபகூள பாிமாற்ற நிைலயக் 

க த்திட்டம் : தற்ேபாைதய நிைலைம 
MEETHOTAMULLA GARBAGE EXCHANGE CENTRE PROJECT: 

CURRENT SITUATION 
 

943/’16 
3. ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 

(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (2): 

(අ) (i) බ්ලූමැන්ඩල් සහ මීෙතොටමුල්ල යන සථ්ානවල 
එකතු වී ඇති කසළ දුම්රිය මාර්ගෙයන් පවාහනය 
කර වනාතවිල්ලුව, අරුවක්කලු පෙද්ශෙය් අක්කර 
80ක බිම් පෙද්ශයක සනීපාරක්ෂක පිරවුම් සිදු 
කිරීමට සැලසුම් කළ බවත්; 

 (ii) එම ව්යාපෘතිෙයන් ෙකොෙලොන්නාෙව්, 
මීෙතොටමුල්ල කසළ හුවමාරු මධ්යසථ්ානයක් ඉදි 
කිරීමට, දුම්රිය මාර්ග වැඩි දියුණු කිරීමට සහ 
උපකරණ මිල දී ගැනීමටත් සැලසුම් කළ බවත්; 
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 (iii) 2015 වර්ෂය සඳහා වූ අය වැෙයන් ෙමම 
ව්යාපෘතිය සඳහා, රුපියල් මිලියන 14,000ක් ෙවන් 
කර තිබුණු බවත්; 

 (iv) 2014 වර්ෂය අගදී ව්යාපෘතිෙය් පළමු අදියර 02හි 
පසම්පාදනය සඳහා අමාත්ය මණ්ඩල අනුමතිය 
ලැබුණු බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද?  

(ආ) (i) එම ව්යාපෘතිෙය් වත්මන් පගතිය කවෙර්ද; 

 (ii)  එම ව්යාපෘතිය නතර කර තිෙබ් නම්, ඊට ෙහේතු 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) ெமண்டல் மற் ம் மீெதாட்ட ல்ல ஆகிய 
இடங்களில் திரண் ள்ள கழி கைள ைகயிரதம் 

லம் எ த் ச்ெசன்  வனாத்தவில் வ, 

அ வக்க  பிரேதசத்தில் 80 ஏக்கர் காணியில் 
ப் ரேவற்பாட்  ாீதியிலான நிரப்பைல 

ேமற்ெகாள்ள திட்டமிடப்பட்டெதன்பைத ம்; 

 (ii) இக்க த்திட்டத்தின் ஊடாக ெகாலன்னாவ, 
மீெதாட்ட ல்லவில் குப்ைபகூள பாிமாற்ற 
நிைலயெமான்ைற நிர்மாணிப்பதற்கு, ைக 
யிரதப் பாைதகைள ேமம்ப த் வதற்கு மற் ம் 
உபகரணங்கைள ெகாள்வன  ெசய்வதற்குத் 
திட்டமிடப்பட்டெதன்பைத ம்; 

 (iii) 2015ஆம் ஆண்  வர ெசல த் திட்டத்தின் 
லம் இக்க த்திட்டத்திற்கு 14,000 மில் யன் 
பாய்  ஒ க்கப்பட் ந்தெதன்பைத ம்; 

 (iv) 2014ஆம் ஆண்  இ திப் பகுதியில் க த் 
திட்டத்தின் தல் 02 கட்டங்களின் ெப ைக 
க க்கு அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் கிைடத்த 
ெதன்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) இக்க த்திட்டத்தின் தற்ேபாைதய ன்ேனற்றம் 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  க த்திட்டம் நி த்தப்பட் ள்ளெதனில், 
அதற்குாிய காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Megapolis and Western 

Development: 

(a) Is he aware that- 

 (i) it has been planned to do sanitary fillings in 
an area of 80 acres in Wanathawilluwa, 
Aruwakkalu area by using the railway line 
to transport the garbage collected in places 
like Bloemendal  and Meethotamulla; 

 (ii) it has been planned in that project to 
construct a garbage exchange centre in 
Meethotamulla, Kolonnawa, to improve the 

railway tracks and to purchase the 
equipment; 

 (iii) the Budget for 2015 allocated Rs.14,000 
million for this project; and 

 (iv) the approval of the Cabinet was obtained 
for the procurement of the first two stages 
of the  project at the end of 2014? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) the current progress of that project; and 

 (ii) if that project has been stopped, the reasons 
for that? 

(c) If not, why? 
 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා (මහානගර හා බසන්ාහිර 
සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன - மாநகர மற் ம் ேமல் 
மாகாண அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 
Megapolis and Western Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා.  

(අ)   (i)  බ්ලූමැන්ඩල් සහ මීෙතොටමුල්ල යන සථ්ානයන්හි 
එකතු වී ඇති කසළ දුම්රිය මාර්ගෙයන් පවාහනය 
කර වනාතවිල්ලුව, අරුවක්කාලු පෙද්ශෙය් 
අක්කර 80 ක බිම් පෙද්ශයක සනීපාරක්ෂක 
පිරවුමක් සිදු කිරීමට සැලසුම් කර ෙනොමැත. නමුත් 
ෙකොළඹ පෙද්ශය ආශිතව ෛදනිකව අලුතින් 
එකතු වන කැළිකසළ පරිසරයට හිතකාමීව බැහැර 
කිරීම සඳහා අරුවක්කාලු පෙද්ශෙය් 
සනීපාරක්ෂක කසළ රඳවනයක් ඉදි කිරීමට 
සැලසුම් කර ඇති අතර, එම ව්යාපෘතිෙය් ඉදිකිරීම් 
නිම වු පසු ෛදනිකව එකතු වන අලුත් කැළිකසළ 
එම සනීපාරක්ෂක කසළ රඳවනයට ෙයොමු කිරීමට 
ෙයෝජිතය.  

      (ii)   ඔව්. 

      (iii)   රුපියල් මිලියන 14,000ක් ෙනොෙවයි. රුපියල් 
මිලියන 2000ක් ෙවන් කර තිබුණා.   

       (iv)   ඔව්.  

(ආ)  (i) 2013.10.15වන දින පුත්තලම අරුවක්කාලු 
සනීපාරක්ෂක කසළ රඳවනය ඉදි කිරීමට අදාළ 
ශක්යතා අධ්යයනය සිදු කරන සංකල්පිත සැලසුම් 
නිර්මාණය කිරීම සඳහා සහ ෙටන්ඩර් ෙල්ඛනය 
සකස ්කිරීම සඳහා "ෙදොහා ඉංජිනියරින් සමාගම" 
ෙතෝරා ගනු ලැබීය. ඒ  පාරිසරික ඇගැයීම් වාර්තාව 
2014.01.07වන දින පිළිෙයළ කිරීමට ආරම්භ කළ 
අතර, 2015.08.04වන දින මධ්යම පරිසර 
අධිකාරියට ඉදිරිපත් කරන ලදී. එම පාරිසරික 
බලපෑම් ඇගැයීම් වාර්තාව මහජන අදහස ්විමසීම 
සඳහා ෙයොමු කළ අවසථ්ාෙව් දී පෙද්ශෙය් ධීවර 
පජාව, පෙද්ශෙය් මහජන නිෙයෝජිතයන් සහ ධීවර 
රාජ්ය ෙනොවන සංවිධාන විෙරෝධතා ඉදිරිපත් කර 
තිබිණි. ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දීද සභාව කල් 
තැබීෙම් ෙයෝජනා මඟින් අවසථ්ා ෙදකකදී ඒ 
පිළිබඳව කරුණු  ඉදිරිපත් කර තිබුණි.  ෙමම 
කසළ රඳවනය ඉදි කිරීමට ෙයෝජිත විල්පත්තු 
අභයභූමිෙය් සංරක්ෂණ කලාපය තුළ පිහිටා තිබීම 
හා එම භූමිෙය් පාරිසරික වැදගත්කම සැලකිල්ලට 
ෙගන වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

895 896 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඔවුන්ෙග් එකඟතාව ලබා ෙනොදීමට තීරණය කර 
තිබිණි. ෙමම කරුණු සැලකිල්ලට ෙගන ගරු 
පාඨලී චම්පික රණවක අමාත්යතුමා අමාත්ය 
මණ්ඩලයට කරුණු ඉදිරිපත් කිරීෙමන් අනතුරුව 
ෙම් පිළිබඳව අගාමාත්යතුමාෙග් පධානත්වෙයන් 
පැවැති ආර්ථික කළමනාකරණ කමිටුව මඟින් 
අදාළ ආයතන කැඳවා ෙමම අභයභූමි කලාපෙයන් 
පිටත  ඉඩමක් හඳුනා ෙගන ෙම් වන විට එම 
ඉඩෙම් මැනුම් කටයුතු සිදු කරමින් පවතිනවා.  

 (ii) ඒ සඳහා වන පාරිසරික ඇගැයීම් වාර්තාව සකස ්
කිරීෙම් කටයුතු ෙම් දිනවල සිදු කරමින් පවතිනවා. 
ෙම් නව ඉඩෙම් පස පිළිබඳ පරීක්ෂණ කටයුතු දැන් 
සිදු කරමින් පවතිනවා. ඒ පාරිසරික ඇගැයීම් 
වාර්තාව ලැබීෙමන් පසේසේ ෙම් ව්යාපෘතිෙය් 
ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කරනවා. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.  

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි. 

මා දන්නා තරමින්, ෙම් පිළිබඳ අමාත්ය මණ්ඩල පතිකාවක් 
2013 වර්ෂෙය් ඉදිරිපත් කිරීෙම්දී වනජීවී සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් එකඟතාව ලබාදීලායි තිබුෙණ්.  වනජීවී 
සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව හදිසිෙය් ෙවනස්වීමට බලපෑ ෙහේතුව 
ෙහළි කරන්න පුළුවන් ද?  

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ 

සම්බන්ධෙයන් තවත් විශාල විෙරෝධතා මතු වුණා. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් ඒ පිළිබඳ කල් තැබීෙම් ෙයෝජනා ෙදකක් 
ඉදිරිපත් වුණා. වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
විෙරෝධතාව විතරක් ෙනොෙවයි, පරිසර ඇගැයීම් වාර්තාවකට 
සමාජ විෙරෝධතා  තිෙබනවා නම්, ඒත් අවසර ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒ 
පිළිබඳව ඇති වුණු විෙරෝධතා නිසා තමයි ඒ පාරිසරික ඇගැයීම් 
වාර්තාව ලබාදීමට කටයුතු කරලා නැත්ෙත්.  

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා සඳහන් කරන මධ්යම 

පරිසර අධිකාරිෙය් මමත් සභාපතිවරයා වශෙයන් කටයුතු කළා. 
අපි ඒ යුගෙය්දී කියා කෙළේ ජනතාවෙග් විෙරෝධතා අනුව 
ෙනොෙවයි. අපි කටයුතු කෙළේ ඒ විෙරෝධතාවල තාර්කික පදනමක්, 
තාක්ෂණික පදනමක් තිෙබනවාද කියන කාරණය අනුවයි. මුළු 
ගමම විරුද්ධ වුණත් - ඒ කාරණෙයන් පාරිසරික බලපෑමක් 
නැත්නම්, හුදු ඉරිසියාව ෙහෝ හුඹස ්භය මත නම් විරුද්ධ ෙවන්ෙන්- 
අපි ඒවාට අනුමැතිය දුන්නා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, අපි හුස්ම අරෙගන පිට කළත් 
අනිවාර්ෙයන්ම පරිසරයට බලපෑමක් තිෙබනවා. මට ෙමතැනදී 
දැනගත යුත්ෙත් ෙම්කයි. ෙකොළඹ එකතු ෙවන මහා කුණු 
කන්ෙදන් ඇති වන පාරිසරික හානියත්, ෙම් කුණු කන්ද එහාට 
ෙගනයෑෙමන් ඇති වන පාරිසරික හානියත් අතර 
සන්සන්දනාත්මක අධ්යයනයක් කර වාර්තාවක් සකස් කර 
තිෙබනවාද?   

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
ඔබතුමාත් බස්නාහිර පළාෙත් පාරිසරික ඇමති හැටියට හිටියා. 

ඒ වාෙග්ම, පරිසර අධිකාරිෙය් සභාපතිවරයා වශෙයනුත් හිටියා. 
ෙම් පශ්නය අද ආපු පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ෙම්ක අවුරුදු 
ගණනාවක් තිස්ෙසේ තිබුණු පශ්නයක්. ඒත් අපට විසඳුම් 
ලබාෙදන්න පුළුවන්කමක් ලැබුෙණ් නැහැ. ඔය කියන ආකාරෙය් 
ආර්ථික වටිනාකම් පිළිබඳව අපට කටයුතු කරන්න පුළුවන්. 
නමුත්,- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මන්තීතුමා ෙදවැනි අතුරු පශ්නය 

ඇහුවා ෙන්. ගරු ලසන්ත අලගියවන්න නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා 
පිළිතුරු ෙදන්න. 

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
ගරු  ඔබතුමාෙග් පශ්නය අහන්න. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් අතුරු පශ්නය ආර්ථික පශ්නයක් 

ෙනොෙවයි. එක පැත්තකින් ෙකොළඹ කුණු එකතුවීෙමන් පරිසරයට 
සිදු වන හානියක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම පිට පළාතකට කුණු 
ෙගනියලා කසළ කළමනාකරණය කිරීෙම්දී  ඒ ව්යාපෘතිය නිසාත් 
යම් පරිසර හානියක් තිෙබනවා. ෙම් පරිසර හානි ෙදෙකන් වඩාත් 
පරිසරයට හානියක් සිද්ධ ෙවන්ෙන් කුමකින්දැයි 
සන්සන්දනාත්මක අධ්යයනයක් කර වාර්තාවක් සකස ් කර 
තිෙබ්ද? ෙම් ව්යාපෘතිය අත හරින්න නම් එවැනි වාර්තාවක් සකස් 
කර තිෙබනවා ද? 

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
ඒක අහන්න ඕනෑ මධ්යම පරිසර අධිකාරිෙයන්. මධ්යම පරිසර 

අධිකාරෙයන් තමයි ෙම් අනුමැතිය ෙදන්ෙන් නැත්ෙත්. මධ්යම 
පරිසර අධිකාරිෙයන් අනුමැතිය ෙදනවා නම්  ෙහට වුණත් ෙම් 
ව්යාපෘතිය පටන් ගන්න අපට පුළුවන්. අනුමැතිය ෙනොෙදන නිසා 
තමයි විකල්ප ඉඩමක් දැන් ෙතෝරාෙගන තිෙබන්ෙන්. ඒ විකල්ප 
ඉඩම පිළිබඳව අපි මධ්යම පරිසර අධිකාරිෙයන් වාර්තාව ඉල්ලා 
තිෙබනවා. ඒ වටිනාකම තක්ෙසේරු කරන්න ඕනෑ මධ්යම පරිසර 
අධිකාරිෙයන්. ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා කියන විධියට අපි එවැනි 
ආර්ථික තක්ෙසේරුවක් කළත්, මධ්යම පරිසර අධිකාරිය ඇගැයීම් 
වාර්තාව ෙදයි ද? ෙදන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න ෙදකකුයි, අතුරු පශ්නයකුයි ඇහුවා.   

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ෙබොෙහොම පින් නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා! ඔබතුමා උත්තර 

ෙදන්න පැමිණියාට ෙබොෙහොම පින්!!  
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[ගරු ලසන්ත අලගියවන්න  මහතා] 
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ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
ගරු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් අනිවාර්යෙයන්ම පිළිතුරු 

ෙදනවා. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගර මන්තීවරුනි, අපි අද කාලය පිළිබඳව නැවත වරක් මතක 

තබා ගන්න ඕනෑ.  
 
 

රුහුණු විශව්විද්යාලෙය් ආචාර්ය මණ්ඩලය: 
පුරප්පාඩු 

கு  பல்கைலக்கழக விாி ைரயாளர் குழாம் : 
ெவற்றிடங்கள் 

ACADEMIC STAFF OF RUHUNU UNIVERSITY: VACANCIES 
    

958/’16 
4.  ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 

(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ            

පශ්නය - (1): 

(අ) (i) රුහුණු විශව්විද්යාලෙය් දැනට කියාත්මක පීඨ 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද;  

 (ii) එහි කියාත්මක ෙදපාර්තෙම්න්තු සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එක් එක් පීඨවල සහ ෙදපාර්තෙම්න්තුවල සිටිය 
යුතු සථ්ිර ආචාර්ය මණ්ඩලය ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iv) සථ්ිර ආචාර්ය මණ්ඩලෙය් පුරප්පාඩු තිෙබ්ද; 

 (v) එෙසේ නම්, පුරප්පාඩු සංඛ්යාව එක් එක් පීඨය  සහ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) கு  பல்கைலக்கழகத்தில் தற்ேபா  இயங்கி 
வ ம் பீடங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள 
ெவன்பைத ம்; 

 (ii) அங்கு இயங்கிவ ம் திைணக்களங்களின் 
எண்ணிக்ைக  எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (iii) ஒவ்ெவா  பீடத்தி ம் திைணக்களத்தி ம் 
இ க்கேவண் ய நிரந்தர விாி ைரயாளர் குழாம் 
ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம், 

 (iv) நிரந்தர விாி ைரயாளர் குழாமில் ெவற்றிடங்கள் 
நில கின்றதா என்பைத ம்; 

 (v) ஆெமனில், அவ்ெவற்றிடங்களின் எண்ணிக்ைக 
ஒவ்ெவா  பீடத்தின்ப ம் திைணக்களத்தின் 
ப ம் ெவவ்ேவறாக யாைவெயன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ)  இன்ேறல், ஏன்? 

asked  the  Minister of  Higher  Education  and  
Highways : 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the  number of faculties  functioning  in the 
University of  Ruhuna at present; 

 (ii) the number of departments  functioning  in 
it; 

 (iii) the permanent academic staff that should be 
there in each department and faculty, 
separately; 

 (iv) whether there are vacancies in  permanent 
academic staff; and 

 (v) if so, the number of  vacancies prevalent  in 
each faculty and department, separately? 

( b) If not, why? 
 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙමෙසේයි.   

(අ)   (i)  පීඨ 09කි. 

       (ii)  ෙදපාර්තෙම්න්තු 50කි. 

      (iii)  ඇමුණුෙමහි තීරු අංක 04 යටෙත් දක්වා ඇත. 

      (iv)  ඔව්. 

       (v)  ඇමුණුෙමහි තීරු අංක 05 යටෙත් දක්වා ඇත. 
ඇමුණුම සභාගත* කරමි.   

 

(ආ)  පැන ෙනොනඟී. 
 
ගරු කථානායකතුමනි, රුහුණ විශ්වවිද්යාලෙය් එක් එක් 

පීඨවල අනුමත ස්ථිර ආචාර්ය මණ්ඩලය හා පුරප්පාඩු සංඛ්යාව 
ෙමෙසේයි: 

කෘෂිකර්ම පීඨෙය් අනුමත ආචාර්ය මණ්ඩලෙය් සිටිය යුතු 
සංඛ්යාව 71යි; පුරප්පාඩු 04යි. 

කළමනාකරණය හා මූල්ය පීඨෙය් අනුමත ආචාර්ය 
මණ්ඩලෙය් සිටිය යුතු සංඛ්යාව 65යි; පුරප්පාඩු 16යි. 

ඉංජිෙන්රු පීඨෙය් අනුමත ආචාර්ය මණ්ඩලෙය් සිටිය යුතු 
සංඛ්යාව 86යි; පුරප්පාඩු 29යි. 

මානව ශාස්ත හා සමාජ විද්යා පීඨෙය් අනුමත ආචාර්ය 
මණ්ඩලෙය් සිටිය යුතු සංඛ්යාව 103යි; පුරප්පාඩු 09යි. 

ෛවද්ය පීඨෙය් අනුමත ආචාර්ය මණ්ඩලෙය් සිටිය යුතු 
සංඛ්යාව 149යි; පුරප්පාඩු 32යි. 

විද්යා පීඨෙය් අනුමත ආචාර්ය මණ්ඩලෙය් සිටිය යුතු සංඛ්යාව 
96යි; පුරප්පාඩු 07යි. 

899 900 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මත්ස්ය සාගර විද්යා හා තාක්ෂණ පීඨෙය් අනුමත ආචාර්ය 
මණ්ඩලෙය් සිටිය යුතු සංඛ්යාව 21යි; පුරප්පාඩු 01යි. 

තාක්ෂණ පීඨෙය් අනුමත ආචාර්ය මණ්ඩලෙය් සිටිය යුතු 
සංඛ්යාව 11යි; පුරප්පාඩු 04යි. 

      
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය 

ෙමෙසේයි.  

මා ගරු අමාත්යතුමාෙගන් දැනගන්න කැමැතියි, රුහු◌ණු 
විශ්වවිද්යාලය දැනට වසා තිෙබනවා. කවදාද එය විවෘත කරන්ෙන් 
කියන එක දැනගන්න කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම එයටම සම්බන්ධ 
කරලා තවත් කාරණයක් දැනගන්න කැමැතියි. රුහුණු 
විශ්වවිද්යාලෙය් ෛවද්ය පීඨෙය් පීඨ සභාව SAITM ආයතනය 
ෙනොපිළිගන්නය කියා ඔබතුමාට වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කර 
තිෙබනවා. ඒ ගැන ඔබතුමාෙග් ස්ථාවරය ෙමොකක්ද? මා කරුණු 
ෙදකක් ඉදිරිපත් කළා.   
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මම ඊෙයත් ෙම් ගැන කිව්වා. ෙම්ක අධිකරණ තීන්දුවක්. 

පීඨාධිපතිවරුන්ට අධිකරණ තීන්දු ෙවනස් කරන්න පුළුවන්ද  
මන්තීතුමනි? රුහුණු විශ්වවිද්යාලෙය් පීඨාධිපතිවරුන්ට පුළුවන්ද 
උසාවි නිෙයෝගයක් ෙවනස් කරන්න? ෙම් වාෙග් පශ්න අහන 
එකත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට කරන නිගහයක්. අපි තමයි නීති 
හදන්ෙන්. පීඨාධිපතිවරුන්ට පුළුවන්ද උසාවි තීන්දුවක් ෙවනස් 
කරන්න? ආණ්ඩුවටවත් ඒක ෙවනස් කරන්න බැහැ.  

      
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
අෙනක් පශ්නය ෙමයයි. කවදාද, රුහුණු විශ්වවිද්යාලය විවෘත 

කරන්ෙන්? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙදවැනි අතුරු පශ්නය. 

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
නැහැ, නැහැ. පළමු අතුරු පශ්නය ඇතුෙළේම ඒකත් තිබුණා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක අතුරු පශ්නයක්ද? 

      
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
නැහැ, නැහැ. පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ඇතුෙළේම මම ඇහුවා, 

"කවදාද රුහුණු විශ්වවිද්යාලය විවෘත කරන්ෙන්?" කියලා.  

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඉතා ඉක්මනින්ම විවෘත කරනවා. ඔබතුමන්ලා ඒකට 

සහෙයෝගය ෙදන්න. ඔබතුමන්ලා සහෙයෝගය ෙදනවා නම්, ෙහට 
වුණත් විවෘත කරන්න පුළුවන්.  

   
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ගරු උසස් අධ්යාපන ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා දන්නවාද, SAITM 
එෙක් ළමයි ඒ අයෙග් උසස් ෙපළ පතිඵල ඉදිරිපත් කරන්න බැහැ 
කියනවා කියලා. ඒක ගැන  අවෙබෝධයක් ඔබතුමාට තිෙබනවාද?  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම් ගැන අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කිහිප වතාවක් සාකච්ඡා කර 

තිෙබනවා.  
    

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙම් පශ්නය මීට කලින් අහලා තිබුෙණ් නැහැ. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඊට කලින් ඔබතුමා ෛවද්ය සභාෙව් සහ ෛවද්යවරුන්ෙග් 

සංගමෙය් ඉන්න අයෙග් උසස් ෙපළ පතිඵල මට ෙපන්වන්න. 
ෛවද්ය සංගමෙය් ඉන්න සමහර අයෙග් උසස් ෙපළ පතිඵල මට 
ෙපන්වන්න.  

 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙහොඳ කථාවක් තිෙබනවා. දැනට මාස 

ෙදකකට ඉහතදී ෛවද්යවරුන්ෙග් සංගමෙය් ෙකෙනක් ගියා, 
රූපවාහිනී සාකච්ඡාවකට. එතුමා ෙගන් ඇහුවා, ඔබතුමාෙග්,- 
[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
කතන්දර කියන්න එපා. පශ්නයක් ඇහුවාම උත්තර ෙදන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙමතුමාට ඒ ගැන පිළිතුරක් අවශ්යයි කියනවා. 

  
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කියන්න.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒ පශ්නයට ෙපර වදනක් තිෙබනවා.      
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[ගරු   ලක්ෂ්මන්  කිරිඇල්ල   මහතා] 
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ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු සභානායකතුමනි, ඔබතුමා කියන්න. අපි දැන ගන්න 

කැමැත්ෙතන් ඉන්ෙන්. අපි සාධාරණයි. ඔබතුමා ඒ ගැන කියන්න. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, දැනට මාස ෙදකකට කලින් ෛවද්ය 

සංගමෙය් ෙල්කම් හරි උපසභාපති හරි ගියා, රූපවාහිනී 
සාකච්ඡාවකට. එතුමාෙගන් ඇහුවා, ඔබතුමාෙග් උසස් ෙපළ 
පතිඵල ෙමොනවාද කියලා. එතුමා කිව්වා  මතක නැහැ කියලා. 
එතුමාට "S" passes තුනයි තිෙබන්ෙන්. දුෂ්කර පළාත්වලින් 
ෙකොච්චර එනවාද, "S" passes තුනක් ගත්ත අය. දුෂ්කර 
පළාත්වලින් "S" passes තුනක් ගත්ත අය අෙප් විශ්වවිද්යාලවලට 
එන්ෙන් නැද්ද?  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
1970 ගණන්වල ආවා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
1970 ගණන්වල ෙනොෙවයි, දැනුත් එනවා. ගරු 

කථානායකතුමනි, විද්යා අංශයට සියයට 40ක් යන්ෙන් ලකුණු 
අනුව. සියයට 60ක් යන්ෙන් quota කමයට. මහනුවර, ෙකොළඹ, 
ගාල්ල, කුරුණෑගල වැනි පළාත්වලින් "B" passes තුනක් තිබුණත් 
ෛවද්ය පීඨයට ඇතුළු ෙවන්න බැහැ. ඒක කවුරුත් පිළිගන්නා 
සත්යයක්.  
     

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මම අවස්ථාව ෙදන්නම්. ගරු බිමල් රත්නායක මහතා. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔබතුමා ඔය කියන විවාදය මමයි ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ 

ඇමතිතුමායි සහභාගි වුණු විවාදය. එතුමා කිව්ෙව්, "මතක නැහැ" 
කියලා. දැන් SAITM ළමයි කියන්ෙන්, "ෙදන්න බැහැ" කියලා. 
[බාධා කිරීමක්] නැහැ, මෙග් අතුරු පශ්නය ඒක ෙනොෙවයි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි ෙම්ක විවාදයක් කර ගන්ෙන් නැතිව අවසන් කරමු.  

      
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශයට සම්බන්ධ නිසායි මම 
ෙම්ක අහන්ෙන්. ලංකාෙව් පාරවල් පිළිබඳව, A සහ B මාර්ගවල 
පමිතිය පිළිබඳව, ඔබතුමාට සහ රජයට නිර්ෙද්ශ සකස් කර 
ෙදන්ෙන් RDA එකද? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
විශ්වවිද්යාලවලින් පිට පශ්නයක් අහන්ෙන්. ගරු ඇමතිතුමා 

කැමැති නම් පිළිතුරු ෙදන්න.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
විශ්වවිද්යාලය සම්බන්ධව අහන්න පශ්න නැද්ද? [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
කැමැති නම් පිළිතුරු ෙදන්න, මට බල කරන්න බැහැ. [බාධා 

කිරීමක්] 

  
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
RDA එක ගැනයි මම අහන්ෙන්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
RDA එක ඒ කියාදාමයට මැදිහත් ෙවනවා. 

      
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතෙකොට මම දැන ගන්නට කැමැතියි  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා අතුරු පශ්න අහන්ෙන් -  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එතුමා දැන් මහා මාර්ග ගැන අහනවා.  

      
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි,  එතෙකොට  ලංකාෙව් ෛවද්ය 

අධ්යාපනය සම්බන්ධෙයන් පමිතිය හදන්ෙන් කවුද කියලා මම 
දැන ගන්නට කැමැතියි. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මම කියන්නම්. [බාධා කිරීම්]   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
RDA එකද? [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ඊෙය්ත් කිව්වා- [බාධා කිරීම්] මම 

පැහැදිලි කරනකම් ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. [බාධා කිරීමක්]ෙපොඩ්ඩක් 
ශබ්ද නැතිව ඉන්න ෙකෝ. ගරු කථානායකතුමනි, මම ඊෙය්ත් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දී කිව්වා  ඔය අහන පශ්න දින 8ක් උසාවිෙය් 
සාකච්ඡා කළ බව.  පමිතිය ගැන, ළමයින්ෙග් සුදුසුකම් ගැන, 
ෙද්ශකයන් ගැන දින 8ක් උසාවිෙය් සාකච්ඡා කළා. මම දිනපතාම 
අධිකරණෙය් ෙවන ෙද්වල් අධ්යයනය කළා. ෙමතුමන්ලා ෙම්  
headline  එකක් බලාෙගන කථා කරනවා.  

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙමතුමා නඩුෙව් වගඋත්තරකරුෙවක්. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
උසාවිය තීන්දුවක් දුන්නාට පසුව අපි ඒ ගැන කථා කරලා 

වැඩක් නැහැ. අපිට උසාවිෙය් තීන්දුව ෙවනස් කරන්නට බැහැ. 
Can we change a court order? [බාධා කිරීම්] නීති හදන 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න මන්තීවරුන් දන්ෙන් නැහැ අපිට උසාවි 
තීන්දුවක් ෙවනස් කරන්නට බැහැයි කියලා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
If it is your stand, it is okay. -[Interruption.] 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ලජ්ජයි, ලජ්ජයි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි ඊළඟ පශ්නයට යමු. ෙව්ලාව පිළිබඳව සැලකිලිමත් විය 

යුතුයි. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, මමත් දැන ගන්නට කැමැතියි ඒ 

පමිතිය හදන්ෙන් කවුද කියලා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි,  අපි දැන් ඊළඟ පශ්නයට යමු.  Let the Hon. 

Member ask the question.   

 වැලිඔය පෙද්ශෙය් නැවත පදිංචි කරන ලද  රජෙය් 
නිලධාරින් : නිවාස ණය 

ெவ ஓயவில் மீள்கு யமர்த்தப்பட்ட அரச 
உத்திேயாகத்தர்கள் : டைமப் க் கடன் 

PUBLIC OFFICERS RESETTLED IN WELIOYA: HOUSING 
LOANS 
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6. ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි 

කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - 
(2) : 

(අ) (i) සපුමල්තැන්න, වැලිඔය පෙද්ශෙය් නැවත පදිංචි 
කරන ලද  රජෙය් නිලධාරින් සඳහා නිවාස ණය 
ලබා දුන්ෙන්ද; 

 (ii)  එෙසේ නම්, එම නිලධාරින් අතරින් හමුදා ෙසේවෙය් 
නියුතු 13ෙදෙනකුට නිවාස ණය ලබා දීමට 
කටයුතු  ෙනොකෙළේ මන්ද;  

 (iii) එම 13ෙදනා සඳහාද නිවාස ණය ලබා දීමට 
කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , 

மீள்கு ேயற்ற மற் ம் இந்  மத அ வல்கள் அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) சப் மல்ெதன்ன, ெவ ஓய பிரேதசத்தில் 
மீள்கு யமர்த்தப்பட்ட அரசாங்க உத்திேயாகத் 
தர்க க்கு டைமப் க் கடன் வழங்கப் 
பட் ள்ளதா; 

 (ii) ஆெமனில், இந்த உத்திேயாகத்தர்களில் 
இரா வ ேசைவயில் ஈ பட் ள்ள 13 ேப க்கு 

டைமப் க் கடன் வழங்குவதற்கான 
நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்படாைமக்கான 
காரணம் யா ;  

 (iii) ேமற்ப  13 ேப க்கும் டைமப் க் கடன் 
வழங்குவதற்கான நடவ க்ைககைள ேமற் 
ெகாள்வாரா; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

  

asked  the Minister of Prison Reforms, Rehabilitation, 
Resettlement and Hindu Religious Affairs: 

(a) Will he inform this House-  

 (i) whether housing loans were granted to 
public officers who were resettled in 
Welioya area in Sapumaltenna;  

 (ii) if so, as to why arrangements were not 
made to grant housing loans to 13 persons 
engaged in military service out of the above 
mentioned officers; and 
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 (iii) whether steps will be taken to grant housing 
loans to those 13 persons, too? 

(b) If not, why?  
 

ගරු ඩී. එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා (බන්ධනාගාර 
පතිසංසක්රණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා 
හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன் - சிைறச்சாைலகள் 
ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் 
இந் மத அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan - Minister of Prison Reforms, 
Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs) 

(அ)  (i) சப் மல்ெதன்ன, ெவ ஓய பிரேதசத்தில் 
மீள்கு யமர்த்தப்பட்ட அரசாங்க 
உத்திேயாகத்தர்க க்கு டைமப் க்   கடன் 
வழங்கப்படவில்ைல.  அத் டன், கடன் 
ெப வதற்காக எந்தவித  ேகாாிக்ைகக ம் 

ன்ைவக்கப்படவில்ைல.  

    (ii) கடன் ெப வதற்கான ேகாாிக்ைககள் 
ன்ைவக்கப்படாததால் ஏற் ைடயதாகா .   

   (iii)  டைமப் க் கடன் வழங்குவதற்கான 
அதிகாரம் எம  அைமச்சுக்கு இல்ைல. 
அரசாங்க உத்திேயாகத்தர்கள்   தங்க ைடய 
திைணக்களங்களி டாக டைமப் க் 
கடைனப் ெபற் க்ெகாள்ள ம்.  

(ஆ)  ஏற் ைடயதாகா .  
 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, උසස ්අධ්යාපන ඇමතිතුමා දන්ෙන් නැති නිසා 
මා ඔබතුමාෙගන්  ෙම් ගැන අහනවා.  ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරයකු 
හැටියට ඔබතුමා ෙහෝ දන්නවාද,  ෛවද්ය උපාධිය සඳහා පමිතිය 
හදන්ෙන් ෙමොන ආයතනෙයන්ද කියලා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම්ක බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත 

පදිංචි කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු  ඇමතිතුමාෙගන් අහපු 
පශ්නයක් ෙන්, ගරු මන්තීතුමා.   

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
බන්ධනාගාරයට යන්න වනවා. ෙමොකද, නීතිය සම්බන්ධයි 

ෙන්.  ෙම් පශ්නවලට හරි  උත්තරයක් නැත්නම් බන්ධනාගාරගත 
ෙවන්න සිදු වනවා, ගරු කථානායකතුමනි. 

 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
අදාළ නැහැ. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙදවන අතුරු පශ්නය. 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, SAITM ආයතනයට විරුද්ධව 

උද්ෙඝෝෂණය කරපු ළමයින් දැන් බන්ධනාගාරගත කර සිටිනවා. 
එම නිසා බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ අමාත්යාංශයට ගරු 
මන්තීතුමා අහපු කාරණය සම්බන්ධයි. ගරු ඇමතිතුමනි, එම නිසා 
තමයි අපි ඔබතුමාෙගන් අහන්ෙන්. දැන් එම ළමයින් 
බන්ධනාගාරගත ෙවලා  ඉන්නවා. එතෙකොට ඔබතුමා භාරෙය් 
තමයි ඉන්ෙන්. අපි අහනවා, ෛවද්ය උපාධි ආයතනයක් 
පිළිගැනීම සඳහා නිර්ණායක හදන පිළිගත් ආයතනය ෙමොකක්ද 
කියලා.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙමතුමාට ඒකට පිළිතුරු ෙදන්න අමාරුයි. 

 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒකට මට උත්තර ෙදන්න බැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Do you have any more Questions?  හරිද? 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරු කවුරු ෙහෝ දන්නවාද 
ෛවද්ය උපාධිය සඳහා පමිතිය හදන්ෙන් ෙමොන ආයතනෙයන්ද 
කියලා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අදාළ ඇමතිවරයා විසින් ඒකට පිළිතුරු දිය යුතුයි. 

පශ්න අංක 7 - 1107/'16 - (1), ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර 
මහතා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි,  ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය 

අමාත්යතුමා දන්වා තිෙබනවා,  උසාවි නිෙයෝගයක් ලබා දී 
ෙනොමැති බැවින් එම පශ්නයට පිළිතුරු දීමට ෙනොහැකි බව. [බාධා 
කිරීමක්] 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා, do you want to ask 

any Questions?    
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි,  ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය 

අමාත්යතුමා ෙම් අවස්ථාෙව් සභාෙව් නැති නමුත් ෙම් කාරණය 
ගැන මම දැනගන්න කැමැතියි. අංක SLFR891/2009 නඩුෙව්  
තීන්දුව ලබා දී තිබියදී, උසාවි නිෙයෝගයක්  ලබා දී ෙනොමැති බව 
කියමින් ෙමම පශ්නයට පිළිතුරු ෙනොදීමට ෙහේතුවක් හැටියට ෙමම 
ගරු සභාවට එම කාරණය ඉදිරිපත් කළ හැකිද? අපි නඩු අංකයක් 
දීලා තිෙබනවා. එෙහම නම් එම නඩුෙව් අංකය අනුව අපට 
පිළිතුරක් අවශ්යයි. නඩු තීන්දුවක් දීලා තිෙබද්දී  නඩු තීන්දුවක් 
දීලා නැහැ කියලා කියන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 

 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙයන් එවන ලද 

කාරණය මම කියවන්නම්.  "අංක SLFR891/2009 දරන නඩුෙව් 
තීන්දුව 2016.03.31 වන දින පකාශයට පත් කරන ලද අතර, ෙමම 
තීන්දුව සම්බන්ධෙයන් ෙපත්සම්කරුවන් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද 
ෙමෝසම 2017 ජනවාරි 17 වන දින ගරු ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය්දී 
විභාගයට ෙගන ඇතත්, එහි තීන්දුව පකාශයට පත්වී ෙනොමැත."  
කියලා එහි සඳහන් ෙවනවා.  එබැවින් පශ්න අංක 7 යටෙත් ඇති 
පශ්නවලට පිළිතුරු දිය ෙනොහැකි බව පැහැදිලිව කියලා තිෙබනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාෙග් පශ්නය සම්බන්ධෙයන් පිළිතුරක් 

ෙදන්ෙන් නැති කාරණය පැහැදිලි කළා ෙන්.[බාධා කිරීමක්] 
එතුමාට පිළිතුරු ෙදන්න ෙතොරතුරක් නැහැ ෙන්. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
අතුරු පශ්න තුනක් අහන්න මට අයිතිය තිෙබනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා,   පිළිතුරු ෙදන්ෙන් නැහැ කියලා ඇමතිතුමා  

කිව්වා. අතුරු පශ්න අහන්න පිළිතුරක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ.   

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙම් පශ්නය සම්බන්ධෙයන්  පිළිතුරු ෙදන්න බැහැ කියලා 

කියනවා නම්, පිළිතුරක් ලබාදීම සඳහා ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමාට එය 
පවරනවා කියලා ඔබතුමා කියන්න.  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක කරන්න පුළුවන්. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
අෙප් ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ් පතිරණ මන්තීතුමා ෙම් කාරණා 

ගැන දන්නා නිසා  ඔබතුමාෙග් දැනගැනීම පිණිස එතුමා යමක් 
සඳහන් කරන්න කැමැතියි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ් පතිරණ මැතිතුමා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා  ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය 

ෛවද්ය අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් උත්තර ෙදන නිසා,  ෛවද්ය 
අධ්යාපනෙය් පමිතිය නිර්ණය කරන්ෙන් කවර පුද්ගලයාද, කවර 
ආයතනයද කියන කාරණය පිළිබඳව දැන ගන්න කැමැතියි. 
ෙමොකද, එය ෙම් පශ්නයට සම්බන්ධයි. ෙහෝමිෙයෝපති, බටහිර 
ෛවද්ය විද්යාව කියන ෙම් ඔක්ෙකෝම ෛවද්ය විද්යාව ෙන්. බටහිර 
ෛවද්ය අධ්යාපනෙය් පමිතිය නිර්ණය කරන්ෙන් කවර 
පුද්ගලයාද,  කවර ආයතනයද කියලා  දැන ගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ඒ කටයුත්ත ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමාට පවරන්න.   

ෙදවන වටය. 

 
ජල නල දීර්ඝ කිරීම් සහ නව සම්බන්ධතා ලබා 

ගැනීම : රඹුක්කන පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය  
நீர்க்குழாய் நீ த்தல் மற் ம் திய இைணப் ப் 
ெபறல் :ரம் க்கைண பிரேதச ெசயலாளர் பிாி  

EXTENSION OF PIPELINES AND OBTAINING NEW 
CONNECTIONS: RAMBUKKANA DS DIVISION 

 
1040/’16 

5. ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා( ගරු කනක ෙහේරත් 
මහතා ෙවනුවට) 

(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண - (மாண் மிகு கனக 
ேஹரத் சார்பாக) 
(The Hon. S.C. Mutukumarana on behalf of the Hon. 
Kanaka Herath) 
 නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (2) : 

(අ) (i) රඹුක්කන පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය තුළ ජල 
නල දීර්ඝ කිරීම් සහ නව සම්බන්ධතා ලබා ගැනීම 
සඳහා ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන 
මණ්ඩලය ෙවත ලැබී ඇති ඉල්ලීම් සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙම් වනවිට ලබා දී ඇති ජල නල දීර්ඝ කිරීම් සහ 
නව සම්බන්ධතා සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 
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 (iii) ඉහත (ii) හි සඳහන් සංඛ්යාව පමාණවත් ෙනොවන 
බව පිළිගන්ෙන්ද; 

 (iv) රඹුක්කන පාෙද්ශීය ෙල්කම්  ෙකොට්ඨාසෙය්,  
වල්ගම හන්දිෙය් සිට ෙදොෙඹ්මඩ මාර්ගෙය් ජල 
දිගුව, කටුපිටිය මාර්ගෙය් ජල දිගුව, නාරම්බැද්ද 
මාර්ගෙය් ජල දිගුව, පරෙප් මාර්ගෙය් ජල දිගුව සහ 
මුවපිටිය හලාගිරිය මාර්ගෙය් ජල දිගුව දීර්ඝ කිරීම 
සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇති ඉල්ලීම් සම්බන්ධෙයන් 
ගන්නා කියාමාර්ග කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) ரம் க்கைண பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவி ள் 
நீர்க்குழாய்கைள நீ ப்பதற்காக ம் திய 
இைணப் க்கைளப் ெபற் க்ெகாள்வதற்காக ம் 
ேதசிய நீர் வழங்கல் மற் ம் வ காலைமப் ச் 
சைபக்கு கிைடக்கப்ெபற் ள்ள ேகாாிக்ைக 
களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) இ வைரயில் வழங்கப்பட் ள்ள நீர்க்குழாய் 
நீ ப் க்கள் மற் ம் திய இைணப் க்களின் 
எண்ணிக்ைக யா ; 

 (iii) ேமேல (i i )  இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள 
எண்ணிக்ைக ேபாதியதாக இல்ைல என்பைத 
ஏற் க்ெகாள்வாரா; 

 (iv) ரம் க்கைண பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில், 

வல்கம சந்தியி ந்  ெதாம்ேபமட தியிலான 
நீர்க்குழாய் நீ ப் , கட் பிட் ய தியிலான 
நீர்க்குழாய் நீ ப் , நாரம்ெபத்த தியிலான 
நீர்க்குழாய் நீ ப் , பரப்ேப தியிலான 
நீர்க்குழாய் நீ ப்  மற் ம் வபிட் ய 
ஹலாகிாிய தியிலான நீர்க்குழாய் நீ ப் க் 
கைள ன்ென ப்பதற்காக ன்ைவக்கப் 
பட் ள்ள ேகாாிக்ைககள் ெதாடர்பில் 
எ க்கப்ப ம் நடவ க்ைககள் யாைவ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 

asked the Minister  of  City   Planning  and  Water  
Supply : 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of requests received by the 
National Water Supply and Drainage Board 
for extension of pipelines and for obtaining 
new connections in the Rambukkana 
Divisional Secretary’s Division; 

 (ii) the number of extension of pipelines and 
new connections provided so far;  

 (iii) whether he admits that the number stated in 
(ii) above is not sufficient; and 

 (iv) the measures to be taken in relation to 
requests made for the extension of 
Walgama Junction to Dombemada Road 
water extension, Katupitiya Road water 

extension, Narambedda Road water 
extension, Parape Road water extension and 
Muwapitiya Halagiriya Road water 
extension in the Rambukkana Divisional 
Secretary’s Division? 

(b) If not, why? 
 

ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා (නගර සැලසුම්  හා ජල සම්පාදන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் 
நீர்வழங்கல் அைமச்சர்) 
(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  
Water Supply) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර මා සභාගත* 

කරනවා. 
 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 
(අ) (i) ජල නළ දීර්ඝ කිරීම සඳහා 2016 වර්ෂය තුළ ලැබී ඇති 

ඉල්ලීම් සංඛ්යාව - 42කි. 

  නව ජල සම්බන්ධන සඳහා 2016 වර්ෂය තුළ ලැබී ඇති 
ඉල්ලීම් සංඛ්යාව - 429කි. 

 (ii) ෙම් වන විට ලබා දී ඇති ජල නළ දීර්ඝ කිරීම් සංඛ්යාව (2016 
වර්ෂය තුළ) - 15කි. 

  ෙම් වන විට ලබා දී ඇති ජල සම්බන්ධන සංඛ්යාව (2016 
වර්ෂය තුළ) මුදල් ෙගවීෙමන් අනතුරුව                                
- 193 කි.         

  (ජල නල දීර්ඝ 42න් තාක්ෂණික ෙයෝග්යතාවය ඇති ජල 
නළ දීර්ඝ කිරීම් 15ක වැඩ අවසන් කර එමඟින් ජල 
සම්බන්ධන ලබාදීමට කටයුතු ෙයොදා ඇත.) 

 (iii) ඉහත I හි සඳහන් පරිදි 2016 වර්ෂය තුළ දී ලැබී ඇති ජල 
සම්බන්ධන ඉල්ලුම් පත් (429) සංඛ්යාෙවන් තාක්ෂණික 
ශක්යතාව ඇති ජල සම්බන්ධන 298 ක්  සඳහා 
ඇස්තෙම්න්තු නිකුත් කර ඇති අතර, මුදල් ෙගවන ලද 
ජලසම්බන්ධන 193ක් සඳහා ජල සම්බන්ධන ලබා දී ඇත. 

 (iv) වල්ගම හන්දිෙය් සිට ෙදොෙඹ්මඩ දක්වා ජල දිගුව සඳහා 
පමාණවත් ධාරිතාවයක් ෙනොමැති අතර, රඹුක්කන - 
හිරිවඩුන්න ජල පවිතාගාරෙය් හා ෙබදාහැරීම් පද්ධතිෙය් 
වැඩිදියුණු කිරීම් සිදු කිරීෙමන් අනතුරුව ජල නළ දීර්ඝ 
කිරීම් කටයුතු සිදු කිරීමට තීරණය කර ඇත. 

  කටුපිටිය මාර්ගෙය් ජල දිගුව සඳහා - තල්දෑව හන්දිය දක්වා 
ෙම් වන විට ජල නළ දීර්ඝ කිරීම් සිදු කර ඇත. මින් ඉදිරියට 
කටුපිටිය මාර්ගෙය් ජල නළ දීර්ඝ කිරීම සඳහා පමාණවත් 
ධාරිතාවයක් ෙනොමැති අතර රඹුක්කන - හිරිවඩුන්න 
පවිතාගාරෙය් වැඩිදියුණු කිරීෙමන් අනතුරුව වැඩිදුරටත් 
ජල නළ දීර්ඝ කිරීම්  කටයුතු සිදු කිරීමට කටයුතු කර ඇත. 

  නාරංබැද්ද මාර්ගෙය් ජල දිගුව - හිරිවඩුන්න - 
ෙපොල්ගහෙවල මාර්ගෙය් එරමිණිෙගොල්ල හල්පිටිය සිට 
දුනුෙක්ෙවල හන්දිය දක්වා ෙම් වසෙර් දී ජල නළ දීර්ඝ 
කිරීම සිදු කර ඇත. මින් ඉදිරියට නාරංබැද්ද මාර්ගෙය් ජල 
නළ දීර්ඝ කිරීම සඳහා ශක්යතා අධ්යයන කටයුතු සැලසුම් 
හා කම සම්පාදන අංශය මඟින් සිදු කරමින් පවතී. 

  පරෙප් මාර්ගෙය් ජල දිගුව - පරෙප් මාර්ගෙය් පරෙප් හන්දිය 
දක්වා ජල නළ දිගු කිරීම් සිදු කර ඇත. මින් ඉදිරියට පරෙප් 
මාර්ගෙය් ජල නළ දීර්ඝ කිරීම සඳහා පමාණවත් 
ධාරිතාවයක් ෙනොමැති අතර රඹුක්කන - හිරිවඩුන්න 
පවිතාගාරෙය් වැඩිදියුණු කිරීෙමන් අනතුරුව සැලසුම් හා 
කම සම්පාදන අංශය මඟින් ශක්යතා අධ්යයන කටයුතු සිදු 
කරමින් පවතී. 

  මුවපිටිය හලාගිරිය මාර්ගෙය් ජල දිගුව - ෙම් සඳහා 
තාක්ෂණික ෙයෝග්යතාව අධ්යයනය කිරීෙම් දී රක්ෂිත 
වනාන්තරයක් තුළින් කිෙලෝ මීටර් 1.5 පමණ ජල නළ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

එළිමට සිදුවන බැවින් රක්ෂිතය හරහා දීර්ඝ කිරීම් සිදු 
ෙනොකර විකල්ප මාර්ග ඔස්ෙසේ ෙමම ජල නළ දිගුව සිදු කළ 
යුතුව ඇත. එනමුත් විකල්ප මාර්ගයන්හි ෙයොදා ඇති ෙබදා 
හැරිම් නළ මාර්ගවල පමාණවත් ජල ධාරිතාවයක් ෙනොමැති 
ෙහයින් හිරිවඩුන්න ජල පවිතාගාරෙය් වැඩිදියුණු 
කිරීම්වලින්  අනතුරුව ෙමම ජල නළ දීර්ඝ කිරීම් කටයුතු 
සිදු කිරීමට නියමිතව ඇත. 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්.  
 

  "ෙගොවි දිනය" උත්සවය : වැය කළ මුදල 
'கமக்காரர் தின' ைவபவம்  : ெசலவிட்ட பணம் 

"FARMERS' DAY" CEREMONY: MONEY SPENT  
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8. ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා (ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා 
මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண - மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த 
ெசாய்சா சார்பாக)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana on behalf of the Hon. T. 
Ranjith De Zoysa) 
කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) ෙගොවි සතිය නිමිත්ෙතන් 2016 ඔක්ෙතෝබර් 08 
වැනි දින "ෙගොවි දිනය" නමින් උත්සවයක් 
පැවැත්වුෙය්ද; 

 (ii)  එෙසේ නම්, එම උත්සවය පැවැත්වූ සථ්ානය 
කවෙර්ද; 

 (iii) එම උත්සවය පැවැත්වීෙම් අරමුණ කවෙර්ද; 

 (iv)  එමඟින් රෙට් ෙගොවි ජනතාවට ලැබුනු පතිලාභ 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) (i) එම ෙගොවි දින උත්සවය ෙවනුෙවන් කිරි 
අම්මාවරුන් ෙවනුෙවන් දානයක් පැවැත්වූෙය්ද; 

 (ii)  ඒ සඳහා සහභාගි වූ කිරි අම්මාවරුන් සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙගොවි සතිය හා කිරි අම්මාවරුන්ෙග් දානය 
ෙවනුෙවන් රාජ්ය අරමුදල් වැය කරනු ලැබුෙව්ද; 

 (iv)  එෙසේ නම්, ඒ සඳහා වැය කළ මුළු රාජ්ය අරමුදල් 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) கமக்காரர் வாரத்ைத ன்னிட்  2016 ஒக்ேராபர் 
மாதம் 08ஆம் திகதி "கமக்காரர் தினம்" என்ற 
ெபயாில் ைவபவெமான்  நடத்தப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனின், அந்த ைவபவம் நடத்தப்பட்ட இடம் 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ைவபவம் நடத்தப்பட்டதன் ேநாக்கம் 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) அதன் லம் நாட் ள்ள கமக்காரர்கள் 
அைடந்த நன்ைமகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  கமக்காரர் தின ைவபவத்தின் சார்பில் 
தாய்மா க்கு (கிாி அம்மா) தானம் வழங்குதல் 
இடம்ெபற்றதா என்பைத ம்; 

 (ii) இதில் பங்குபற்றிய தாய்மார்களின் 
எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

 (iii) கமக்காரர் வாரம் மற் ம் தாய்மா க்கான தானம் 
வழங்க க்காக அரசின் நிதி ெசல  
ெசய்யப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனின், அதற்காக ெசலவிடப்பட்ட ெமாத்த 
அரச நிதித்ெதாைக எவ்வள  என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked  the Minister of Agriculture : 
 

(a) Will he inform this House- 
 (i) whether a ceremony called “Farmers’ Day” 

was held on 08th October 2016 to mark 
Farmers’ Week;  

 (ii) if so, the venue of the said ceremony; 
 (iii) the objective of conducting such a 

ceremony; and 
 (iv) the benefits to the farmer community from 

it?  

(b) Will he also inform this House- 

 (i) whether an alms giving for mothers (Kiri 
Ammawarunge Danaya) was held for 
Farmers’ Day; 

 (ii) the number of mothers who took part in the 
alms giving; 

 (iii) whether public funds were spent on 
Farmers’ Week and the alms giving; and 

 (iv) if so, the total amount of public funds spent 
for this purpose?  

(c) If not, why? 

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා (කෘෂිකර්ම රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர - கமத்ெதாழில் இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon.Wasantha Aluwihare - State Minister of 
Agriculture) 
ගරු කථානායකතුමනි, කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා 

එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 

 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 
(අ) (i) "දීප ව්යාප්ත ෙගොවි සතිය" ෙලස 2016 ඔක්ෙතෝබර් 08 දින 

සිට 16 වන දින දක්වා වැඩසටහනක් පවත්වනු ලැබීය. 

 (ii) දීප ව්යාප්තව. 
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[ගරු රවුෆ් හකීම්  මහතා] 
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 (iii) 2016 අෙගෝස්තු මස 16 දින පැවැති අමාත්ය මණ්ඩල 
රැස්වීෙම් දී ගනු ලැබූ අංක 16/විවිධ  (078) හා 2016 
අෙගෝස්තු 24 දින තීරණය අනුව වී වගා ක්ෙෂේතය  වැඩිදියුණු 
කිරීම සම්බන්ධෙයන් ආරම්භ කර ඇති වැඩසටහන් 
ෙකෙරහි වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කරමින්, 2016/2017 මහ 
කන්නය ආරම්භ කිරීමට පථම, මහජනතාව දැනුවත් කිරීම 
සඳහා දීප ව්යාප්ත "කෘෂ්කර්ම සතියක්" කෘෂිකර්ම 
අමාත්යාංශය විසින් පැවැත්විය යුතු බවට අමාත්ය මණ්ඩලය 
තීරණය කර තිබීම. 

 (iv) ෙමම කෘෂිකර්ම සතිය ඔක්ෙතෝබර් මස 08 - 16 දින දක්වා 
දීප ව්යාප්තව පැවැත්වුන අතර, කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය, 
කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව, ෙගොවිජන සංවර්ධන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව, පළාත් කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශ හා 
අමාත්යාංශය යටෙත් පවතින සියලුම ආයතන මඟින් 
කියාත්මක කරනු ලබන කෘෂි සංවර්ධන ව්යාපෘති/
වැඩසටහන් කියාත්මක කිරීම කඩිනම් කිරීම මඟින් පතිලාභ 
ෙගොවි ජනතාව ෙවත ලබාදීම හා ෙගොවි ගැටලු හඳුනාෙගන 
ඒ සඳහා විසඳුම් ලබාදීමට කටයුතු කරන ලදී. 

  ඒ අනුව ෙමම සතිය තුළ පහත සඳහන් වැඩසටහන් 
කියාත්මක කිරීම හා අධීක්ෂණ සිදු කරන ලදී. 

  පලතුරු ගම්මාන 2000 පිහිටුවීෙම් වැඩසටහන 

    පලතුරු ගම්මාන 370ක් ක්ෙෂේතෙය් ස්ථාපිත කිරීමට පියවර 
ගනු ලැබීය. 

  ෙගවතු වගා ලක්ෂ 5 පිහිටුවීෙම් වැඩසටහන 

   ෙමම සතිය තුළදී ෙගොවිජන ෙසේවා මධ්යස්ථාන 559ම තුළ 
ආදර්ශ ෙගවතු ගම්මාන 559ක් පිහිටුවීමට කටයුතු කරන 
ලදී. ඊට සමගාමීව අෙනකුත් සියලුම ෙගවතු ගම්මාන 
පිහිටුවීම සඳහා අවශ්ය පුහුණුවීම්, දැනුවත් කිරීම්, බීජ 
ෙබදාදීම් ආදී මූලික කටයුතු සිදු කරන ලදී. 

  කාබනික ෙපොෙහොර භාවිතය පචලිත කිරීෙම් වැඩසටහන හා 
වස විස නැති ආහාර පචලිත කිරීෙම් වැඩසටහන 

   - සියලුම ෙගොවිජන ෙසේවා මධ්යස්ථාන තුළ කාබනික 
ෙපොෙහොර ඒකකයක් ස්ථාපිත කිරීමට කටයුතු   කිරීම. 

  - කාබනික ෙපොෙහොර නිෂ්පාදන ව්යවසායකයින් 50 
ෙදෙනක් සඳහා ණය පදානය කිරීම. 

  - ඔක්ෙතෝබර් 07 හා 14 දිනයන්හි දී මාකඳුර ෙසේවා 
සංස්කරණ අභ්යාස ආයතනෙය්දී කාබනික   ෙපොෙහොර 
ව්යවසායකයින් 400 පුහුණු කිරීම. 

  - ඔක්ෙතෝබර් 10 වන දින කාබනික ෙගවතු වගාව පිළිබඳ 
ෙගොවිජන ෙසේවා මධ්යස්ථාන මට්ටමින්  ෙගොවි කාන්තාවන් 
දැනුවත් කිරීම. 

  - එක් ෙගවත්තකට එක බැගින් වන පරිදි කාබනික 
ෙපොෙහොර නිෂ්පාදන කමෙව්දයන් සෑම   ෙගවත්තකම 
ආරම්භ කිරීම. 

  ෙගොවි කාන්තා සමිති පිහිටුවීම 

  - ආහාර නිෂ්පාදන ජාතික වැඩසටහන යටෙත් ෙගොවි 
කාන්තා සමිති 25,000 පිහිටුවීමට පියවර ෙගන ඇත. 

  - එම ෙගොවි කාන්තා සමිති අතරින් සමිති 14,500 සඳහා 
ෙගොවිජන ෙසේවා මධ්යස්ථානවලදී ලියාපදිංචි සහතික 
පිරිනැමීම. 

  - කාන්තා ෙගොවි සමිති නායකයින් තිෙදෙනකු බැගින් 
ෙගොවිජන ෙසේවා මධ්යස්ථාන ෙවත කැඳවා දැනුවත් කිරීෙම් 
වැඩසටහනක් පැවැත්වීම මඟින් ඔවුන්ෙග් කාර්යභාරය 
පිළිබඳ දැනුවත් කිරිම. 

  - කාන්තා ෙගොවි සමිති ව්යවස්ථාව ලබාදීම. 

  - ෙගොවි කාන්තා නියමු ගම්මාන 559 පිහිටුවීෙම් සමාරම්භක 
උත්සවය පැවැත්වීම. 

  - කාන්තා ෙගොවි සංවිධානෙය් සාමාජිකයින් විසින් ශම 
හුවමාරු කමය යටෙත් සාමාජිකයන්ෙග් නිෙවස්වල ෙගවතු 
පිහිටුවීම ෙමම සතිය තුළ සිදු කරන ලදී. 

  - එෙසේම ෙගොවි කාන්තා සමිති පිහිටුවීෙම් සමාරම්භක 
උෙළල 2016.10.13 වන දින ගල්නෑව මහවැලි 
කීඩාංගණෙය්දී පවත්වන ලදී. 

   වී හා අතිෙර්ක ආහාර ෙබෝග නිෂ්පාදන වැඩසටහන 

  වී හා මිරිස්, බඩ ඉරිඟු, ලූණු, අර්තාපල්, මුං ආදී ෙබෝගවල 
නිෂ්පාදන ඵලදායීතාව හා බීජ නිෂ්පාදනය ඉහළ නැංවීම 
සඳහා වන ව්යාපෘති කියාකාරකම් කඩිනම් කිරීමටත් නව 
තාක්ෂණික කෙමෝපායන් ෙගොවීන්ට හඳුන්වා දීමටත් 
කටයුතු කරන ලදී. 

  කෘෂිකාර්මික ඉඩම් කාර්යක්ෂමව ෙයදවීම. 

  * පුරන් කුඹුරු අවම කිරීම. 

  - කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය මඟින් පුරන් කුඹුරු නැවත වගා 
කිරීෙම් දීපව්යාප්ත වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරයි. එය 
සාර්ථකව කර ගැනීෙම් අරමුණින්, ෙගොවිජන ෙසේවා 
මධ්යස්ථාන බල පෙද්ශයකින් පුරන් කුඹුරුයායක් 
(අක්කරයක් ෙහෝ ඊට වැඩි) ෙතෝරාෙගන වී ෙහෝ ෙවනත් 
ෙබෝග  වගා කිරීමට කටයුතු කිරීම. 

  - වගා ෙනොකරන බවට හඳුනාගත් අෙනකුත් ඉඩම් වගා 
කිරීමට අවශ්ය තාක්ෂණික දැනුම හා උපෙදස් ලබාදීම. 

  සුළු වාරිමාර්ග පතිසංස්කරණය කිරීම 

  - සෑම ෙගොවි සංවිධානයක්ම තම බල පෙද්ශය තුළ පිහිටි 
ගාමීය වාරිමාර්ග / කෘෂිමාර්ග නඩත්තු කිරීම සඳහා ෙගොවි 
සංවිධාන - සාමාජිකයින්ෙග් සහභාගිත්වෙයන් ශමදාන 
වැඩසටහන් සෑම වසමකම කියාත්මක කිරීම. 

  - 2016 වර්ෂෙය් පතිපාදන යටෙත් ඉදිකර වැඩ අවසන් 
වාරිකර්මාන්ත ජනතා අයිතියට පැවරීම. 

  - ෙමෙතක් වැඩ ආරම්භ කර ෙනොමැති සියලු වැඩ ආරම්භ 
කිරීම. 

  කෘෂි ෙසේවා පහසුකම් සැපයීෙම් වැඩසටහන 

  - සෑම ෙගොවිජන ෙසේවා මධ්යස්ථාන බල පෙද්ශයකම පස් 
සාම්පල් පරීක්ෂා කර සකස් කරන ලද ෙපොෙහොර 
නිර්ෙද්ශයන් මධ්යස්ථානය තුළ පදර්ශනය කිරීම හා ඒ 
පිළිබඳ ෙගොවීන් දැනුවත් කිරීම. 

  - නව කෘෂි ෙතොරතුරු සන්නිෙව්දන මධ්යස්ථානය විවෘත 
කිරීම - ගන්ෙනෝරුව 

  - භාවිතා කර ඉවතලන හිස් පළිෙබෝධ ඇසුරුම් 
කළමනාකරණය සඳහා ෙගොවීන් සතු ඇසුරුම් එකතු කිරීෙම් 
ආදර්ශන මධ්යස්ථාන 08ක් දිවයින පුරා ආරම්භ කිරීම. 
 (පැල්ෙවෙහර රජෙය් ෙගොවිපළ, ෙපොෙළොන්නරුව රජෙය් 
බීජ ෙගොවිපළ, මාකඳුර පාෙද්ශීය කෘෂිකර්ම පර්ෙය්ෂණ හා 
සංවර්ධන මධ්යස්ථානය, සීතාඑළිය රජෙය් ෙගොවිපළ) 

  - කෘෂිකර්ම විද්යාලවල නව ෙගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීම - 
කරපිංච, පැල්ෙවෙහර. 

  - ෙහළ ෙබොජුන් හල් විවෘත කිරීම - ෙපොෙළොන්නරුව, 
මහියංගනය. 

  - GAP සහතික පලතුරු අෙලවි කුටි විවෘත කිරීම - 
ගන්ෙනෝරුව. 

  - පලතුරු උයෙන් නව ෙගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීම - 
කුණ්ඩසාෙල්. 

(ආ) (i) ඔව්. 

 (ii) 252. (ෙදසිය පනස් ෙදකයි) 

 (iii) ඔව්. 

 (iv) රුපියල් 60,051,440.28 (රුපියල් හයසිය ලක්ෂ පනස් එක් 
දහස් හාරසිය හතළිහයි ශත විසි අටයි) 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්නය ගරු ඩග්ලස් 

ෙද්වානන්දා මහතා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 
தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
කරඩිප්පූවල් ජනතාවෙග් අවශ්යතා  

கர ப் வல் கிராம மக்களின் ேதைவகள் 
 NEEDS OF KARADIPPOOVAL COMMUNITY 

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, சிைறச்சாைலகள் 

ம சீரைமப் , னர்வாழ் , மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் இந்  
சமய அ வல்கள் அைமச்சர் ெகௗரவ .எம். சுவாமிநாதன் 
அவர்களிடம் ேகள்வி ேகட்க அ மதித்ததற்கு நன்றி 
கூ கின்ேறன்.  

தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில், பட் ன ம் சூழ ம் 
பிரேதச சைபயின் எல்ைலக் கிராமங்களில் ஒன்றான 
கர ப் வல் கிராமத்தில் வசித்  வ ம் சுமார் 55 கு ம்பங் 
கைளச் ேசர்ந்த மக்கள், கடந்தகால அசாதாரண சூழ்நிைல 
காரணமாக 1991ஆம் ஆண்டளவில் அங்கி ந்  இடம்ெபயர்ந் 
தனர். த்தம் க்கு வந்த பின்னர் அக்கிராமத்தில் அவர்கள் 
மீள்கு ேயறி ள்ளதாக ம் அங்கு வசிப்பதற்ேகற்ற அ ப்பைட 
வசதிகள் மற் ம் வாழ்வாதார வசதிகளின்ைம காரணமாகத் 
தாங்கள் ெபாி ம் பாதிக்கப்பட் ள்ளதாக ம் அவர்கள் 
ெதாிவிக்கின்றனர்.  

கடற்ெறாழில் மற் ம் ெசங்கல் தயாாிப்  ேபான்ற 
ெதாழிற் ைறகைளத் தங்கள  வாழ்வாதாரமாகக் ெகாண்  

ந்த இம்மக்க க்குத் தற்ேபா  கடற்ெறாழில் ேமற் 
ெகாள்வதில் பல்ேவ  தைடகள் காணப்ப வதாக ம் ெசங்கல் 
தயாாிப்பில் ஈ பட அதற்குாிய மண் வளம் அப்பகுதியில் 
அற் ப் ேபா ள்ளதாக ம் அதன் காரணமாக அவர்கள் 
ெபா ளாதார ாீதியில் பாாிய இன்னல்க க்கு உட்பட் ள்ள 
தாக ம் ெதாியவ கிற . அத் டன், அரச அபிவி த்திப் 
பணிகளில் தங்கள  கிராமம் பல காலமாகப் றக்கணிக் 
கப்பட்  வ வதாக ம் அவர்கள் ெதாிவிக்கின்றனர்.  

அரச சார்பற்ற நி வனங்கள் இப்பகுதி மக்க க்ெகன 
நிரந்தர கைள ம் மலசலகூடங்கைள ம் அைமத் க் 
ெகா த் ள்ளதாக ம் தங்கள  கிராமத்திற்குாிய பிரேதச 
சைபயின் நிர்வாகம் சுமார் 10 வ ட காலமாக தமிழ்த் 
தரப்பினர் வசமி ந் ம் அந்தக் கிராமம் ெதாடர்ந்  

றக்கணிப் க்கு உட்ப த்தப்பட்  வ வதாக ம் ேம ம் 
அவர்கள் ெதாிவிக்கின்றனர். அந்த வைகயில் பாைதகள், 
உள் திகள், ெவள்ளக் கால்வாய்கள், அங்குள்ள கன் 
ேகாவில் னரைமப் , விைளயாட்  ைமதானப் னரைமப்  
மற் ம் கடற்ெறாழிைல ேமற்ெகாள்வதற்கான வசதிகள் 
என்பன இவர்கள  ேதைவகளாக ன்ைவக்கப்ப கின்றன.  

கர ப் வல் கிராம மக்களின் உடன த் ேதைவகைள 
இனங்கண் , ன் ாிைம அ ப்பைடயில் அவற்ைறப் ர்த்தி 
ெசய்வதற்குாிய நடவ க்ைககைள எ க்க மா? 

ேமற்ப  என  ேகள்விக்கான பதிைல ம் எ க்கப்படக் 
கூ ய நடவ க்ைக ெதாடர்பான விளக்கத்ைத ம் ெகௗரவ 
அைமச்சர் அவர்களிடமி ந்  எதிர்பார்க்கிேறன்.  நன்றி.  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Leader of the House, do you want time to reply?  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Yes, Sir.  I will reply tomorrow. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Douglas Devananda, he will reply tomorrow.  

Hon. Leader of the House, I think now you have to reply 
another Question raised under Standing Order 23 (2).  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Yes,  I have to reply the Question raised by the Hon. 

Anura Dissanayake on 25th January, 2017.   
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Okay.  You may reply now.  

 
විශව්විද්යාලවලට නියමිත ශිෂ්ය සංඛ්යාව 
බඳවා ෙනොගැනීම : උසස් අධ්යාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත්යතුමාෙග් පකාශය 

பல்கைலக்கழகங்க க்குாிய 
எண்ணிக்ைகயில் மாணவர்கைளச் 

ேசர்த் க்ெகாள்ளாைம : உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சாின  கூற்   

NON-RECRUITMENT OF STIPULATED NUMBER 
OF STUDENTS TO UNIVERSITIES: STATEMENT 

BY MINISTER OF HIGHER EDUCATION AND 
HIGHWAYS 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස ් අධ්යාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப 

தல்வ ம்) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
ගරු කථානායකතුමනි, 2017 ජනවාරි මස 25 වන දින ස්ථාවර 

නිෙයෝග 23(2) යටෙත්, ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා  විසින් 
ෙමම ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කළ පශ්නවලට පිළිතුරු වශෙයන් මා 
අද ෙමම පකාශය කරනවා. 

01 පසු ගිය වසර 05ක කාලය තුළ විශව්විද්යාලවල බඳවා ගත 
හැකි සම්පූර්ණ ශිෂ්ය සංඛ්යාවම වර්ෂයක් තුළ 
විශව්විද්යාලවල ලියාපදිංචි ෙනොවීම දීර්ඝ කාලයක් පවතින 
ගැටලුවකි.  
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 ෙමෙසේ විශව්විද්යාලවලට ෙතෝරා ගනු ලබන සිසුන් 
විශව්විද්යාලවල ලියාපදිංචි ෙනොවීමට පධාන වශෙයන් 
බලපාන ෙහේතු කිහිපයක් ෙව්.   

 (i) ඉදිරි වර්ෂෙය්දී උසස ් ෙපළ විභාගයට ෙපනී සිට 
වැඩි ඉල්ලුමක් ඇති (උදා: ෛවද්ය, ඉංජිෙන්රු හා 
නීති) වැනි පාඨමාලාවලට ඇතුළත් වීම.  

 (ii) ජනපියත්වෙයන් වැඩි විශව්විද්යාලයකට ඉදිරි 
වර්ෂෙය්දී ඇතුළත් වීමට දක්වන කැමැත්ත.  

 (iii) ෙද්ශීය රාජ්ය ෙනොවන අංශෙය් ෙහෝ විෙද්ශීය 
විශව්විද්යාලයක පාඨමාලා සඳහා ලියාපදිංචි වීම 
ෙහෝ වෘත්තීය ෙහෝ කාර්මික අංශෙය් පාඨමාලාවක් 
ෙතෝරාෙගන තිබීම. 

 (iv) රැකියාවක් ලැබීම ෙහේතුෙවන් අභ්යන්තර 
ශිෂ්යෙයකු ෙලස ලියාපදිංචි ෙනොවීම සහ ෙවනත් 
ෙපෞද්ගලික ෙහේතූන්. 

02. අධ්යයන ෙපොදු සහතික පත (උසස ්ෙපළ) විභාගෙය් පතිඵල 
නිකුත් වූ දින සිට සාමාන්ය වශෙයන් මාස 12ක් වැනි 
කාලයක් තුළ විශව්විද්යාලවලට සිසුන් ඇතුළත් කර ගැනීම 
සිදු කරනු ලබයි. 

විෙශේෂෙයන්ම 2011 අධ්යයන වර්ෂය සඳහා විශ්වවිද්යාල 
පාඨමාලාවලට සිසුන් බඳවා  ගැනීෙම් කමෙව්දය අධිකරණය 
අභිෙයෝගයට ලක් කිරීම මඟින් සිදු වූ පමාදය පසු ගිය වසර කිහිපය 
තුළ සිසුන් ඇතුළත් කර ගැනීෙම්දී බලපෑමක් වී තිබිණ. 

ෙකෙසේ වුවද, වර්තමානෙය් ෙමම පමාදය අවම කර ගැනීමට 
පියවර රාශියක් ෙගන ඇත. එම පියවර නම්, 

 (i)  ඇතුළත් වීමට අෙප්ක්ෂිත සිසුන් හට අන්තර්ජාලය 
හරහා අයදුම් කිරීමට අවසථ්ාව ලබා දීම මඟින් 
දත්ත ඇතුළත් කිරීෙම්  කාලය අවම කිරීම. 

 (ii)  අන්තර්ජාලය හරහා දත්ත ලබා ගැනීම සඳහා 
ආරක්ෂිත මෘදුකාංගයක් දියත් කිරීම හා පුහුණු 
තාක්ෂණික කාර්ය මණ්ඩලයක් ඒ 
 සඳහා අනුයුක්ත කිරීම. 

 

 (iii) ෙම් වසෙර් සිට උසස ් ෙපළ නැවත සමීක්ෂණ 
පතිඵල නිකුත් වන ෙතක් ෙනොසිට, උසස ් ෙපළ 
පතිඵල නිකුත් වූ වහාම සිසුන්ට විශව්විද්යාලවලට 
අයදුම් කිරීමට අවසථ්ාව ලබා දීම. 

 (iv) සියලුම විශව්විද්යාල සඳහා වන ලියාපදිංචිය 
විශව්විද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව මඟින් 
මධ්යගත කමයක් මඟින් සිදු කිරීම. ෙම් අනුව එක් 
එක් පාඨමාලා සඳහා ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ලියාපදිංචි වීෙම් දිනයක් ලබාදීම තුළින් වන 
පමාදය අවම වනු ඇත. 

 (v) සිසුන්ෙග් මනාපය හා "Z"-ලකුණු මත පදනම්ව 
තමන් කැමති පාඨමාලා ෙමන්ම විශව්විද්යාල 
ෙතෝරා ගැනීමට සිසුන්ට අවසථ්ාව ලබාදීම හා ඒ 
සඳහා මධ්යගත දත්ත කළමනාකරණ පද්ධතිය 
හරහා පහසුකම් සැලසීම. 

 (vi) විශව්විද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව මඟින් 
හඳුනාෙගන ඇති පාෙද්ශීය ෙතොරතුරු මධ්යසථ්ාන 
මඟින් සිසුන්ට අයදුම්පත් ෙයොමු කිරීෙම් හැකියාව 
ලබා දීම. එම මධ්යසථ්ාන මඟින් සිසුන්ට අවශ්ය 
සහායක ෙසේවාවන් ලබාදීම ෙමන්ම ෙම් පිළිබඳ 
පුවත්පත් මඟින් පුළුල් පචාරයක් ලබාදීමට කියා 
කිරීම. 

03. 2015/2016 අධ්යයන වර්ෂය සඳහා සිසුන් ලියාපදිංචි කරනු 
ලැබූෙය් විශව්විද්යාල මට්ටමින්ය. ඒ අනුව සිසුන් ඇතුළත් 
කරගැනීම පිළිබඳ පැවැති ගැටලු ෙහේතුෙවන් ඇති වූ 
පුරප්පාඩු කඩිනමින් පිරවීමට ෙනොහැකි වී ඇත. එම ගැටලු 
නම්,  

 (i) ලියාපදිංචි ෙනොවන සිසුන් පිළිබඳව නිවැරදි දත්ත 
කඩිනමින් පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාවට 
ෙනොලැබීම. ෙම් ෙහේතුව මත පුරප්පාඩු සඳහා නව 
සිසුන් ලබා දීමට වැඩි කාලයක් ගත ෙව්. 

 (ii) සෑම විශව්විද්යාලයක්ම එකම කාල පරාසයක් තුළ 
ආරම්භ ෙනොවීම ෙහේතුෙවන් පුරප්පාඩු සඳහා 
ඇතුළත් කර ගැනීෙම්දී ගැටලු මතු ෙව්. 

 (iii) පුරප්පාඩු පිරවීෙම්දී ඇතුළත් වී ඇති සිසුන් හා 
අෙනකුත් සිසුන්ෙග්ද Z ලකුණු පමාණය පිළිබඳව 
සැලකිලිමත් විය යුතු බැවින් ඒ  පිළිබඳව 
අවධානය ෙයොමු කිරීමට සිදු වීම. 

 (iv) පුරප්පාඩු පිරවීම එක් වටයකින් අවසන් ෙනොවන 
නිසා ඒ සඳහා ෙතෝරා ගැනීම් වට කිහිපයක් 
කිරීමට සිදු වීම. 

  ෙකෙසේ වුවද ෙමම ගැටලුවලට පිළියමක් වශෙයන් 
2015/2016 අධ්යයන වර්ෂෙය් සිට සිසුන් 
ලියාපදිංචි කිරීෙම් කටයුතු එකම කාල පරාසයක් 
තුළ සිදු කිරීමට විශව්විද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් 
සභාව තීරණය කරන ලදී. එම නිසා පසු ගිය 
වසරවලට සාෙප්ක්ෂව පුරප්පාඩු පමාණය 
අඩුවීමක් දක්නට ඇත. තවද ෙමම කමය තව 
දුරටත් කාර්යක්ෂමව කිරීමට 2015/2016 අධ්යයන 
වර්ෂෙය් සිට විශව්විද්යාල සඳහා ලියාපදිංචිය 
අන්තර්ජාලය හරහා පමණක්  සිදු කිරීමට 
විශව්විද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව තීරණය 
කර ඇත. ෙම් නිසා 2015/2016 අධ්යයන වර්ෂය 
සඳහා පුරප්පාඩු පිරවීම යටෙත් සිව් වතාවක් සිසුන් 
විශව්විද්යාලවලට දැනටමත් අනුයුක්ත කර ඇත.  

04. ෙම් සඳහා ඉහත පශන් අංක 02 සඳහා ලබාදුන් පිළිතුෙරහි 
සඳහන් වැඩ පිළි ෙවළට අමතරව විශව්විද්යාල පතිපාදන 
ෙකොමිෂන් සභාව පහත කියාමාර්ග ෙගන ඇත. 

 (i) සියලු විශව්විද්යාල අධ්යයන කටයුතු 2017 
වර්ෂෙය් ඔක්ෙතෝබර් මස 01 වන දින ඇරඹීමට 
විශව්විද්යාල (පාලනාධිකාරින්, උපකුලපතිවරුන් 
සහ පීඨාධිපතිවරුන්) සමඟ එකඟතාවකට එළඹීම. 

 (ii) පරිගණක තාක්ෂණය මත පදනම් වූ අන්තර්ජාලය 
හරහා වන සිසුන් ලියාපදිංචි කිරීම හා දත්ත 
මධ්යගත කළමනාකරණය සඳහා පද්ධතියක් 
හඳුන්වා දීම. 

 (iii) අධ්යයන ෙපොදු සහතික පත උසස ්ෙපළ විභාගෙය් 
පශන් පත්තරවල නැවත සමීක්ෂණ කටයුතු 
කඩිනම් කිරීම සඳහා අධ්යාපන අමාත්යාංශය හා 
විශව්විද්යාල කාර්ය මණ්ඩලය අතර ඉහළ 
සම්බන්ධීකරණ කියාවලියක් ඇති කිරීම. 

 (iv) සිසුන් විශව්විද්යාල සඳහා ඇතුළත් කර ගැනීම හා 
අධ්යයන පාඨමාලා ඉක්මනින් ආරම්භ කිරීම සඳහා 
විශව්විද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව විසින් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නව අභ්යන්තර කමෙව්දයන් හඳුන්වාදීම මඟින් 
විශව්විද්යාල පෙව්ශය සඳහා අදාළ කඩඉම් ලකුණු 
පකාශයට පත් කිරීම කඩිනම් කිරීමටත්, 
විශව්විද්යාල පෙව්ශෙය් පුරප්පාඩු පිරවීම කඩිනම් 
කිරීමටත්, අවසාන වශෙයන් ලියාපදිංචි සිසුන්ෙග් 
නාම ෙල්ඛන විශව්විද්යාල ෙවත යැවීම කඩිනම් 
කිරීමටත් කටයුතු සිදු කිරීම. 

 (v) ඒ අනුව 2015 අධ්යයන ෙපොදු සහතික පත උසස ්
ෙපළ විභාගය මත විශව්විද්යාල පෙව්ශය සඳහා 
අයදුම්පත් කැඳවීම 2016 අෙපේල් මස සිදු කළද 
2016 අෙපොස (උසස ් ෙපළ) මත 2016/2017 
අධ්යයන වර්ෂය සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම 
2017.01.25 දින ආරම්භ කළ අතර, ඉතා 
ඉක්මනින් විශව්විද්යාලවලට පෙව්ශ වීමට අවශ්ය 
කරන කඩඉම් ලකුණු නිකුත් කර, සිසුන් ලියාපදිංචි 
ෙනොවීෙමන් ඇතිවන පුරප්පාඩු වට කිහිපයක් 
මඟින් ෙහෝ පුරවා 2017 අෙපොස (උසස ් ෙපළ) 
විභාගයට ෙපර පෙව්ශ කටයුතු අවසන් කිරීමට 
දැනටමත් වැඩ පිළිෙවළක් සකස ් කර ඇත. ඒ 
අනුව සියලු විශව්විද්යාලවලට තම පාඨමාලා 
2017.10.01 දින සිට ආරම්භ කිරීමටද හැකි වනු 
ඇත. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුර දිසානායක මැතිතුමා. විවාදයක් ෙනොෙවයි, පැහැදිලි 

කිරීමක් පමණයි. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා දැන් ඔය විධියට පකාශ කළාට 

2015 අෙගෝස්තු මාසෙය් උසස් ෙපළ විභාගය ලියපු දරුවන් ෙම් 
ෙපබරවාරි මාසෙය්දී තමයි විශ්වවිද්යාලයට ඇතුළත් කර ගන්ෙන්. 
ෙම් මාසෙය් 7 වනදා -අද- තමයි මම හිතන විධියට රුහුණු 
විශ්වවිද්යාලයට එෙහම එන්න කියලා තිෙබන්ෙන්. ඒ කියන්ෙන් 
උසස් ෙපළ විභාගය ලියලා අවුරුදු එකහමාරකට වඩා වැඩි 
කාලයක් යනවා, ඒ දරුවන් විශ්වවිද්යාලයට ඇතුළත් කර ගන්න.  

එම නිසා ෙව්ගෙයන්  එම ශිෂ්යයන්  විශ්වවිද්යාලවලට ඇතුළත් 
කර ගැනීෙම් කමෙව්දයක්  ඕනෑ. ෙදවැනි කරුණ ගරු 
කථානායකතුමනි, මා  එදත්  ෙපන්වා ෙදනු ලැබුවා 2015 වසෙර් 
විද්යා පීඨවල පමණක් දැනට පුරප්පාඩු  698ක් තිෙබන බව. ඒ 
කියන්ෙන් ගරු කථානායකතුමනි,  ෙම් විධියට faculties තුනක් 
ෙම් ශිෂ්යයන්ෙගන්  පුරවන්න පුළුවන්. ඒ කියන්ෙන් තවත් ළමයින් 
ගත හැකියි.   එෙහත්,   විශ්වවිද්යාල පතිපාදන  ෙකොමිෂන් 
සභාෙවන්  ළමුන්  එවා නැති නිසා  විද්යාෙව්දී උපාධිධාරීන් සඳහා 
පුරප්පාඩු   698 යි. සාමාන්යෙයන්   faculty එකක ඉන්ෙන්  
ළමයින් 250යි නැත්නම් 300යි.  ඒ කියන ්ෙන්,   faculties ෙදක 
තුනක  පමාණයකට  ළමයින් ගන්ෙන්  නැහැ. දීර්ඝ කාලීන 

වැඩසටහන  එෙසේ තිබියදී  අඩුම තරෙම් ෙම් වසෙර් ෙම්  විධියට  
කටයුතු සිදු  ෙනොවන පරිදි  පුරප්පාඩු පුරවන්නය කියා මම 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

මම  එදාත්  ඔබතුමාට ෙයෝජනාවක් කළා. ඒ අය කැමැතියි. 
විෙශේෂෙයන්  ෙම් හා සම්බන්ධ ෙවච්ච ඒ විද්යාපීඨවල  වැඩ කරන 
ආචාර්යවරු, විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුව සමඟ පුළුල්  සාකච්ඡාවක්  
කර ඔබතුමා තීරණයක් ගන්න.  ෙමොකද, ඒ දරුවන්ෙග්  කාලය 
අවුරුදු  එකහමාරක් ගත ෙවලා. ඔබතුමා කල්පනා කර  බලන්න.  
ගරු කථානායකතුමනි,  විශ්වවිද්යාලයට යනෙකොට සමහරුන් 
දරුෙවෝ ෙනොෙවයි. සමහර අය රැකියාවලට ගිහින්. සමහර අය 
විවාහ ෙවලා. අවුරුදු එකහමාරක් ෙගදර සිටියාට පස්ෙසේ  ගරු 
කථානායකතුමනි, අධ්යාපනය සඳහා  තිෙබන  මානසිකත්වය 
ෙනොෙවයි,  ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් තිෙබන්ෙන්.  විශාල අපරාධයක්. 
ඒවාට දරුෙවෝ වගකියන්න ඕනෑ නැහැ.     
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ ඉල්ලීම ෙයොමු කරන්න, ගරු මන්තීතුමා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙමතුමාෙග් තර්කය  හරි. පමාදයක් තිෙබනවා.  ෙම්ක අද ඊෙය් 

ඇති ෙවච්ච ෙදයක් ෙනොෙවයි. කාලාන්තරයක් තිස්ෙසේම,  
විශ්වවිද්යාල වැසීම, නඩු දැමීම, ශිෂ්යෙයෝ විශ්වවිද්යාලෙය් 
ෙද්ශනවලට  යන්ෙන් නැතිව, පාරවල් දිෙග් කාලය අපෙත්  හැරීම 
නිසා ෙම්  පමාදය ඇති ෙවනවා. කරුණු කිහිපයක් තිෙබනවා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නැහැ. ඔබතුමා කියන  එක වැරදියි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සාකච්ඡාවට ෙයොමු කරන්න, කිව්වා ෙන්. සාකච්ඡාවක් 

කරන්න.  ඉවරයි ෙන්.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, වැරදි කථා කියන්න එපාය කියන්න. 

ගිය අවුරුද්ෙද්- [බාධා කිරීම්] සැප්තැම්බර්  මාසෙය්- 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපි පිළිගන්නවා.[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එතුමා පිළිගන්නවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගිය අවුරුද්ෙද් සැප්තැම්බර් මාසෙය් ළමයින් බඳවා ගන්න 

විශ්වවිද්යාල සූදානම් වුණා.  එතෙකොට  UGC  එක කිව්වා, 
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"සැප්තැම්බර් මාසෙය් එවන්න  බැහැ. ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 
එවන්නම්" කියා. ෙනොවැම්බර්  එව්ෙව්ත් නැහැ. ජනවාරි මාසෙය් 
එවන්නම් කිව්වා. ජනවාරිෙය්  එව්ෙව්ත් නැහැ. විශ්වවිද්යාල  
පශ්නයක් ෙනොෙවයි තිෙබන්ෙන්. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා සාකච්ඡාවකට සූදානම්ය කිව්වා ෙන්ද? [බාධා 

කිරීම්] ගරු මන්තීතුමා හරි.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
 විශ්වවිද්යාලවල පශ්නයක් ෙනොෙවයි තිෙබන්ෙන්. ඒ අය 

කැමතියි, batches  ෙදකක් ෙහෝ  එකවර බඳවා ෙගන වැඩ අවසන් 
කරන්න. ඔබතුමා සූදානම්  කරන්න.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එතුමා කිව්වාෙන්  සාකච්ඡාවකට එනවාය කියා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මම දිනයක් දමන්නම්. තමුන්නාන්ෙසේලාත්  එන්න.  මම UGC  

එකත් ෙගන්වා සාකච්ඡා කරනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි සාකච්ඡාෙවන් විසඳා ගනිමු. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
හැබැයි, ෙම් අයත් අපට සහෙයෝගය ෙදන්න  ඕනෑ. ෙමොකද, 

UGC  එෙක් අය  විෙරෝධතා ව්යාපාරවලට නඩුවලට-[බාධා 
කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 

සාකච්ඡා කරලා ඉඳිමු. ඊළඟ සාකච්ඡාෙවන්  බලන්න.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒ අයෙග් වටිනා කාලය අනවශ්ය ෙද්වලට ෙයොමු කරනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම් සාකච්ඡා ෙව්දී බලමු ෙකොෙහොමද කියා.  හරි. ෙබොෙහොම 

ස්තුතියි.  

පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම් දීම. ගරු 
(ෛවද්ය) රෙම්ෂ් පතිරණ මැතිතුමා.  

ඊට පථම ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනයට 
පැමිෙණනු ඇත.  

 අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්,  
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා  [ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 
தினின்  அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு திலங்க 
சுமதிபால] தைலைம வகித்தார்கள். 

 Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 
SPEAKER [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA]  took the 
Chair. 
 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ් පතිරණ  මන්තීතුමා 
 
 

ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් 
தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 
 

ජාත්යන්තර  කාන්තා සහ ළමා අයිතීන් සුරැකීෙම් 
සභාව (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත  

சர்வேதச ெபண்கள் மற் ம் பிள்ைளகளின் 
உாிைமகள் ேபரைவ (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் 

INTERNATIONAL WOMEN’S AND CHILDREN’S RIGHTS 
COUNCIL (IWCRC) (INCORPORATION) BILL 

 
 

ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
 ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් 

ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

 "ජාත්යන්තර  කාන්තා සහ ළමා අයිතීන් සුරැකීෙම් සභාව සංස්ථාගත 
කිරීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දියයුතුය" 
 
 

ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 

 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 
 

 
පශන්ය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 
මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.  

වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 
ෙකටුම්පත කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්යතුමිය ෙවත පවරන ලදී. 

 
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
அதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப   மகளிர் மற் ம் 

சி வர் அ வல்கள் அைமச்ச க்கு அறிக்ைக ெசய்யப்ப தற்காகச் 
சாட்டப்பட்ட . 

  
Question put, and agreed to. 

Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be printed. 
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 

Minister of Women and Child Affairs for report. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කැලණිය  අෙශෝකාරාම සිළුමිණි  පදනම 
(සංසථ්ාගත කිරීෙම් ) පනත් ෙකටුම්පත  
களனி அேசாகாராம சி மினி மன்றம் 

(கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் 
KELANIYA ASHOKARAMA SILUMINI FOUNDATION 

(INCORPORATION) BILL 
 

ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
 ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් 

ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"කැලණිය  අෙශෝකාරාම සිළුමිණි පදනම සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත 
ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතුය." 

 

ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 
 
 

පශන්ය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 

මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.  
වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 

ෙකටුම්පත බුද්ධ ශාසන  අමාත්යතුමා ෙවත පවරන ලදී. 
 
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
அதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப   த்தசாசன 

அைமச்ச க்கு அறிக்ைக ெசய்யப்ப தற்காகச் சாட்டப்பட்ட . 
  

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be printed. 
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 

Minister of Buddhasasana for report. 
 

 
 

හදට හද භාරකාර අරමුදල  (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) 
පනත් ෙකටුම්පත  

இதயத் டன் இதய நம்பிக்ைகப்ெபா ப்  நிதியம் 
(கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் 

HEART TO HEART TRUST FUND (INCORPORATION) BILL 
 

ගරු මලිත් ජයතිලක මහතා 
(மாண் மிகு ம த் ஜயதிலக) 
(The Hon. Malith Jayathilake) 
 ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් 

ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"හදට හද භාරකාර අරමුදල සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පත  
ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතුය" 
 

ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 

 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

පශන්ය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 

මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.  
වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 

ෙකටුම්පත ෙසෞඛ්ය,  ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය  අමාත්යතුමා ෙවත 
පවරන ලදී. 

 
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப   சுகாதாரம், 

ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்ச க்கு அறிக்ைக 
ெசய்யப்ப தற்காகச் சாட்டப்பட்ட . 

  
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be printed. 
 

The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 
Minister of  Health, Nutrition and Indigenous Medicine for report. 

 
ෙපොෙලොන්නරුව ෙබෞද්ධ සංගමය (සංසථ්ාගත 

කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත 
ெபாலன்ன ைவ ெபளத்த சங்கம் (கூட் ைணத்தல்) 

சட்ட லம் 
POLONNARUWA BUDDHIST SOCIETY                      

(INCORPORATION) BILL 
 

ගරු මලිත් ජයතිලක මහතා 
(மாண் மிகு ம த் ஜயதிலக) 
(The Hon. Malith Jayathilake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් 

ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා.  

 "ෙපොෙලොන්නරුව ෙබෞද්ධ සංගමය සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් 
ෙකටුම්පත  ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතුය" 

 

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 

 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 
 
පශන්ය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 

මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.  
වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 

ෙකටුම්පත  බුද්ධ  ශාසන අමාත්යතුමා ෙවත පවරන ලදී. 
 
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப   த்தசாசன 

அைமச்ச க்கு அறிக்ைக ெசய்யப்ப தற்காகச் சாட்டப்பட்ட . 
  
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be printed. 
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 

Minister of  Buddhasasana  for report. 
 

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පධාන කටයුතු. මුදල් අමාත්ය ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
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[අ.භා. 2.40] 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා (මුදල් අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - நிதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමා මූලාසනෙය් සිටින 

අවස්ථාෙව්දී මට ෙම්  ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමට  හැකි වීම  ගැන 
මම සතු ටු ෙවනවා.  අපි  රෙට් ආර්ථිකය සවි ශක්තිමක් කර ෙගන 
යන ෙම් අවස්ථාෙව්දී  ඇති ෙවන වැරදි නිගමන, වැරදි අදහස්, 
වැරදි උපකල්පනා නිවැරදි  කිරීම සඳහායි අපි ෙම් අදහස් ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්.  

එෙසේ ඉදිරිපත් කරන ගමන්ම යම් දුර්වලතා තිබුණු ඒවා ෙහෝ 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට යම් පශ්නයක් ඇති ෙවනවා කියා හිෙතනවා 
නම් ඒවාෙය් නිවැරදි කිරීමක් තමයි අප කර තිෙබන්ෙන්. අය වැය 
තුළින් අපි විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බදු  සම්බන්ධෙයන් 
ෙවනස්කිරීම් ඉදිරිපත් කළා. ඒ අනුව beer can එකක තිෙබන මිලි 
ලීටර පමාණයන් අනුව මිල වැඩි කිරීම, ෙමෝටර් රථ වාහන 
සම්බන්ධෙයන්, ලිහිසි ෙතල් සම්බන්ධෙයන් වැඩි කිරීම, මාර්ග 
සලකුණු තීන්ත ෙම්වා ඔක්ෙකෝම ෙද්ශීය වශෙයන් කරන්න 
පුළුවන්.  

ඊළඟට, සලකුණු ෙනොමැති ටයර් ආවරණය, රළු ආෙල්පිත 
වාහන සැකිල්ල, දිය මතු පිට යා හැකි යතුරුපැදි බඳු ෙබෝට්ටු ආදිය 
සඳහා නව ෙර්ගු සංෙක්තයක් තුළින් හඳුන්වා දීම සිදු කළා. ඒ 
වාෙග්ම ෙලෝක ෙවෙළඳ සංවිධානය හා එකඟ වී ඇති පරිදි 
සංෙයෝජිත වර්ගීකරණයක් -සංෙක්ත 96ක්- තීරු බදු ගැළපීම සිදු 
කිරීමක් ෙමම ගැසට් නිෙව්දනය මඟින් සිදු කර ඇත. ඒ කියන්ෙන් 
HS Code එක යටෙත් තිෙබන ෙවනස්කිරීම් ටිකක්.  

අෙනක් ෙයෝජනාව තමයි, විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත 
යටෙත් නියමය. අපි සීනිවල උපරිම  මිල ෙවනස්වීමක් කිසි ෙසේත්ම 
කරලා නැහැ. නමුත් ඒෙකන් අනිසි මට්ටමට ලාභයක් ලබන්න 
පටන් ගත්තා. එම ලාභය ෙවෙළඳුන්ට යන්ෙන් නැතුව එය 
පාරිෙභෝගිකයාට හා රටට ලබා ගන්න පුළුවන් මාර්ගයක් තමයි 
ඇති කෙළේ. ඒ නිසා රුපියල් ෙදකට තිබුණු බද්ද රුපියල් හත දක්වා 
වැඩි වුණා.  

ඉඩම් (සන්තකය පැවරීම සීමා කිරීෙම්) (සංෙශෝධන) පනත් 
ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් කථා කිරීමටත් මම ෙම් අවස්ථාව 
පාවිච්චි කරනවා. ෙමෙතක් කල් පිට රට අයට ඉඩම් විකිණීෙම් 
හැකියාව තහනම් කර තිබුණා. ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. ඉදිරියටත් ඒ 
ආකාරෙයන්ම කටයුතු කරෙගන යනවා. නමුත් ආෙයෝජන 
සම්බන්ධෙයන් පිට රට යම් යම් ෙකොම්පැනි ෙමහාට ආවා. ඒ 
කියන්ෙන් ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය වර්ධනය කරන අතෙර් - [බාධා 
කිරීමක්]  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා, අංක 1 සිට 4 දක්වා ඉදිරිපත් කරන්න. 

Hon. Minister, first you have to move Items 1-4. Then 
you can expand on that.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I am sorry. I move Item No.1, No.2, No.3 and No.4.  

Sorry for the procedural error. Now can I continue?  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Yes, you may continue.  

 

ඉඩම් (සන්තකය පැවරීම සීමා කිරීෙම්) 
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත 

காணி (பராதீனப்ப த்தல் மீதான 
மட் ப்பா கள்) (தி த்தம்) சட்ட லம் 

LAND (RESTRICTIONS ON ALIENATION) 
(AMENDMENT) BILL 

 
ෙද වන වර කියවීෙම් නිෙයෝගය කියවන ලදී. 
இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டைள வாசிக்கப்பட்ட . 
Order for Second Reading read. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, "ඉඩම් (සන්තකය පැවරීම 

සීමා කිරීෙම්) (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත දැන් ෙදවන වර 
කියවිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 

පිට රට අයට කල්බදු කමය -leasing- යටෙත්  අවුරුදු 99කට 
ඉඩම් ලබා ගන්න පුළුවන් හැකියාව ඇති කර දී තිබුණා. මීට ෙපර 
ෙමය තහනම් කර තිබුණා. නමුත් අපිට ෙපෙනනවා, ෙද්ශීය 
වශෙයන් රෙට් තිෙබන සැලැස්ම අනුව ඒ අයට යම් විධියකින් 
ආෙයෝජනය කරන්න බැරි නම්, තාක්ෂණ දැනුම පිට රටින් 
ෙගෙනන එක අවශ්යයි කියා. එෙසේ තාක්ෂණ දැනුම ෙගනැල්ලාත් 
අෙප් ෙද්ශීය ව්යාපාරිකයන්ට එම කටයුතු කරන්න බැරි නම්, පිට 
රට ආෙයෝජකයන් ෙගන්වා ගන්න අවශ්යයි. ඒ ෙගෙනන 
අවස්ථාෙව්දී ඉඩම්වලට තිබුණු බාධකය අනවශ්ය පශ්නයක් 
ෙලසයි අපි සැලකුෙව්. ඒ නිසා freehold ඒ කියන්ෙන් සින්නක්කර 
වශෙයන් ෙදන්ෙන් නැතුව අවුරුදු 99ක lease එකක් යටෙත් 
ගන්න පුළුවන් හැකියාව අපි ඇති කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
එතැන තිබුණා පිට රට ෙකොම්පැනිවලට සියයට 15ක් ඒ leaseවලට 
ෙගවන්න තිෙබන එකක්. අපි ඒකත් අයින් කළා. ෙමොකද, ඒෙකන් 
අනවශ්ය ෙලස වියදමක් ඇති කළා. එය වකශීලීව නැවත ජීවන 
වියදමට එකතු ෙවනවා. ඒ නිසා එවැනි ආදායමක අවශ්යතාවක් 
අපට නැහැ. ෙමොකද, ඒක දිරි ගැන්වීමක් ෙනොෙවයි. එහි හරස් 
විධියට දිරි ගැන්වීමක් තමයි තිබුෙණ්. එය අනවශ්ය ෙලස තිබුණු 
නිසා අපි ඒක අයින් කර දමා තිෙබනවා.  

ඊළඟට, හතරවැනි ෙයෝජනාව තමයි සුරාබදු ආඥාපනත 
යටෙත් නිෙව්දනය. මත්පැන් පිට රටින් ලංකාවට ෙගෙනනෙකොට, 
එෙසේ ආනයනය කරනෙකොට මත්පැන් duty free සාප්පුවලින් 
එළියට යන කාලයක් තිබුණා. ඒ නිසා අපි ඒ සම්බන්ධෙයන් 
බද්දක් දමන්න අදහස් කළා. එෙසේ අදහස් කර තිබියදී duty free 
sale එකක් පැවැති අවස්ථාෙව්දී එහි යම් විධියකින් අනවශ්ය ෙලස 
ෙඩොලර් එකක් වැඩි ෙවලා තිබුණා. අපි එය දැන ගත්ෙත් නැහැ. 
අපිට කිසි ෙසේත්ම අදහසක් තිබුෙණ් නැහැ, ෙම්ෙකන් ආදායමක් 
උපයන්න. එහි තිෙබන පශ්න නිවැරදි කිරීමක් කරන්න තමයි 
අවශ්ය වුෙණ්. ඒ නිසා එම වැරැද්ද සැබෑ මට්ටමට නිවැරදි කිරීමක් 
කළාය කියන එක තමයි ම ට කියන්න අවශ්ය ෙවන්ෙන්. ඒ තුළින්  
duty free සාප්පුවල තිබුණු ෙවෙළඳාම එම සුමානය තුළ ශීඝෙයන් 
අඩු ෙවන්න පටන් ගත්තා.  

අපි දැනගත්තා, ෙමතැන වරදක් තිෙබනවාය කියලා. දැන් ඒක 
නිවැරැදි කරලා තිෙබනවා. එෙහම නැතිව, කිසිෙසේත්ම අරක්කු මිල 
අඩු කිරීමක් ෙනොෙවයි කර තිෙබන්ෙන්. Duty free salesවල 
විතරක් ෙම් බද්ද අය කරන්ෙන් නැති තත්ත්වයක් තිෙබනවා. ෙම් 
කරුණ පසුබිමක් වශෙයනුයි මම කිව්ෙව්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Duty free තැන්වලට විතරයි ඒක බලපාන්ෙන්? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Wholesale stock එක එතැනට ආනයනය කරලා  sale එක 

duty free shopsවලින් කෙළොත් ඒ ගණන ෙගවන්න ඕනෑ නැහැ. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
දැනට ඒ කමය තිෙබන්ෙන් ගුවන් ෙතොටු ෙපොෙළේ විතරයි 

ෙන්ද? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ කියන්ෙන්, ආනයනය කරනවා නම් ඒක එනවා. ආනයනය 

කරන ෙකොට ඒක duty freeද, නැතිද කියන වර්ගීකරණය තිබුෙණ් 
නැහැ. දැන් ඒක නිවැරැදි කරලා තිෙබනවා. 

අපට සතුටින් කියන්න පුළුවන්, ඒ තුළින් සුරාබදු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ආදායම ශීඝෙයන් වැඩි ෙවලා තිෙබන බව. 
ආදායම ඒ ආකාරයට ශීඝෙයන් වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන්,  ෙහොර 
මාර්ගෙයන් ගිය සියලු ෙද්වල්  අද රජයට බදු මුදල් වශෙයන් 
එන්න පටන් ෙගන තිෙබන නිසායි. ඒ සම්බන්ධෙයන් සුරාබදු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සියලු ෙදනාටම මම ස්තුතිවන්ත වනවා. ඒ 
වාෙග්ම, මීටත් වඩා මහන්සි ෙවලා වැඩ කරන්නය කියන 
කාරුණික ආයාචනය මම කරනවා.  

අලුත් මාර්ගයක්, අලුත් දිසාවක්, අලුත් ලංකාවක් හදන්න 
කැපවීමක් ෙපෙනන්න තිෙබනවාය කියා අපට ෙපෙනනවා. ඒ 
නිසා තමයි අපි පුළුවන් තරම් security seals දමා තිෙබන්ෙන්. ඒ 
security seals  තුළින්, ව්යාජ මට්ටමට විකුණන ඒ මත් දව්යවල 
ආදායම රජෙය් ආදායමක් බවට පරිවර්තනය කරන්න පුළුවන් 
ෙවයි කියා අප සිතනවා. ඒ නිසා ෙම් අවස්ථාෙව්දී අප එය tender 
කමයක් තුළින් ෙසොයා බලා, දැන් ඒ tender එක award කරන්න 
අප කටයුතු කර ෙගන යනවා. පළමුවැනි tender එක අප ඉදිරිපත් 
කළා. නමුත්, එහි අඩු පාඩු තිෙබනවාය කියා පසම්පාදන 
අභියාචනා මණ්ඩලය එය නිවැරැදි කළ යුතු බව කිව්වා. එයට හරස් 
ෙවන්ෙන් නැතිව ඒක අෙහෝසි කරලා, නැවත ඒ කියාදාමයට අප 
ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා.  

අෙප් රටට ආදායම අවශ්යයි. ජනතාවට බරක් ඇති ෙනොවන 
විධියට ඒ ආදායම ලබා ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුයි. අත්යවශ්ය 
ෙනොවන, අනවශ්ය භාණ්ඩවලට තමයි සෑම අවසථ්ාෙව්දීම අප යම් 
පමාණයක් බදු ඇති කරන්ෙන්. ඇයි, අපට ෙම් ආදායම උපයන්න 
අවශ්ය වන්ෙන්? අපි ආණ්ඩුව භාර ගන්නා අවස්ථාෙව්දී තිබුණු 
ණය පමාණයට සරිලන ආදායමක් තිබුෙණ් නැහැ. රුපියල් 
බිලියන 1,400ක් ණය සහ ෙපොලී වශෙයන් ෙගවන්න තිෙබන 
ෙකොට, අෙප් ආදායම තිබුෙණ් රුපියල් බිලියන 1,150යි.  
පුනරාවර්තන වියදමට ණයක් වශෙයන් ගන්නවා වාෙග්ම, අෙප් 
ණය ෙගවන්නත් ණය ගන්නා යුගයක් තමයි ආරම්භ කර තිබුෙණ්. 
අද ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපට ඇඟිල්ල දිගු කරලා 
පශ්න කළාට, ඒ අයෙග් අෙනක් ඇඟිලි හතර ඒ අයෙග්ම පැත්තට 
කැරෙකනවා.  ෙමොකද, ඒ අය ගත්ත ණය තමයි අපට ෙගවන්න 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. නමුත් අපට අද වගකීමකින් කියන්න ෙවනවා, 

පසු ගිය කාලයට වඩා අඩු ෙපොලියකින් ෙලෝකෙය් ආර්ථිකෙය් 
අමාරු, අභිෙයෝගකාරී තත්ත්වයක් තිබුණත්, අප ඒකට හරස්ව 
කටයුතු කරලා, මූල්ය විනයක් සහ යම් මූල ධර්ම අනුව කියා 
කරන නිසා ෙමය යම් විධියකින් ණය  අඩු කරන්න පුළුවන් ෙවලා 
තිෙබන බව.  

ජනතාව අප තුළ විශ්වාසයක් ඇති කළා. වැටී තිබුණු, දණ 
ගස්වපු ආර්ථිකය සකස් කර ෙගන යන අවස්ථාවක් තමයි දැන් 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් තුළින් අප උපෙයෝගී කර ගන්ෙන්, ණය ෙගවලා, 
ෙමෙතක් දුර ඒ ණය ෙගවන්න තිබුණු පමාණය සංවර්ධන 
වියදම්වලට ෙයොමු කරන්නයි. ඒ නිසා තමයි පාරවල් හදන්න 
පටන් ෙගන තිෙබන්ෙන්, ඒ නිසා තමයි ෙගවල් හදන්න පටන් 
ෙගන තිෙබන්ෙන්, ඒ නිසා තමයි අපි ෙරෝහල්වල අලුත් වාට්ටු සහ 
ඒ තිෙබන වියදම් ඇති කරන්ෙන්. අධ්යාපනෙය් සුවිෙශේෂ ෙවනසක් 
ඇති කර ෙගන යනවා. ඒ වාෙග්ම, අපි දුගී-දුප්පත්කම අඩු කරන්න 
ෙනොෙවයි, නැති කිරීමට කටයුතු කර ෙගන යනවා. ඒ වාෙග්ම, 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී ආෙයෝජන රැසක් කරලා තිෙබනවා. පථම 
වතාවට අෙප් පුනරාවර්තන වියදම ෙද්ශීය ආදායෙමන්ම ලබා 
ගැනීෙම්  හැකියාවක් ඇති වන පරිදි  අපි ඇස්තෙම්න්තු කරලා 
තිෙබන බව සතුටින් පකාශ කරන්න පුළුවන්.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී ආෙයෝජකයන්ෙගන් අපි එක ඉල්ලීමක් 
කරනවා, ෙම් අවස්ථාව උපෙයෝගි කර ගන්නය කියා. ලංකාව 
ඉතාමත් ෙහොඳ භූෙගෝලීය ෙක්න්දස්ථානයක තිෙබන රටක්. ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී ෙලෝකයට අපනයනය කරන්න පුළුවන් හැකියාව 
තිෙබන නිසා ඒ අවස්ථාව උපෙයෝගි කර ගන්න. ෙවෙළඳ ෙපොළ 
පෙව්ශය තුළින් - market access තුළින්-  ලංකාව ෙලෝකයට 
එකතු කරන්න අප කටයුතු කරනවා. නමුත් අෙප් සිටින 
අපනයනකරුවන් ෙලෝකයත් එක්ක තරගකාරී තත්ත්වයකට තවම 
සූදානම් ෙවලා නැහැ. ඒ නිසා ෙම් සඳහා wake-up call එකක්  
අවශ්යයි කියා ඒ සියලු ෙදනාටම කියනවා. ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
සිටින අය ෙමය තල්ලු කර ෙගන යන්න අවශ්යයි. ඒ අනුව අෙප් 
රජය මීට වැඩිය කියාශීලීව කටයුතු කරන්න පටන් ෙගන 
තිෙබනවා. ඒ ආයතන එදා රුපියල් මිලියන සියය, රුපියල් 
මිලියන ෙදසීය, රුපියල් මිලියන තුන්සීය අලාභ වශෙයනුයි 
තිබුෙණ්. අද ඒවා රුපියල් මිලියන 700, රුපියල් මිලියන 800 ලාභ 
ලබන ආයතන බවට පරිවර්තනය ෙවමින් තිෙබනවා. 

සීමාසහිත ශීලන්කන් එයාර් ලයින් ආයතනය ෙමයට ෙහොඳම 
නිදසුනයි. 2014 වන ෙකොට- අවුරුදු ෙදකකට  තුනකට-  රුපියල් 
මිලියන 32,800ක අලාභයක්  තිබුණා. ඊට ෙපර අවුරුද්ෙද් 
රුපියල් බිලියන 34ක -රුපියල් ෙකෝටි 3,400ක- අලාභයක් 
තිබුණා. අද ඒ අලාභය රුපියල් ෙකෝටි 700 දක්වා අඩු ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒකත් ෙහොඳ මදියි. පරිපාලනය මීට වඩා විධිමත් 
ෙවන්න අවශ්යයි. අපට ෙපෙනනවා, සැලසුම් සහගත ආර්ථික වැඩ 
පිළිෙවළ තුළින්, මූල්ය විනයක් තබා ෙගන කටයුතු කිරීම තුළින් 
ඒක සිද්ධ ෙවනවාය කියලා.  

තමන්ෙග් ෙකොටස ලැබුෙණ් නැති වුණාම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
තුළ ෙනොෙයක් අය ෙබොළඳ තර්ක ඉදිරිපත් කරලා නිකරුෙණ් 
පශ්න ඇති කරනවා. ඒක මට ෙත්ෙරනවා. නමුත් සමස්ත රටක 
ආර්ථිකයක් හදන අවස්ථාවක, අසීමිත ඉල්ලීම් සඳහා පමුඛත්වය 
අනුව සීමිත සම්පත් ෙබදා ෙගන යන අවස්ථාවක, සිංහල, ෙදමළ, 
මුස්ලිම්, බර්ගර්, මැෙල් යන සියලුෙදනාටම, රෙට් හැම 
ෙකොණකටම, ෙකොළඹට විතරක් ෙනොෙවයි, හම්බන්ෙතොටට 
විතරක් ෙනොෙවයි, යාපනයට, මඩකළපුවට, මහනුවරට ආදී 
වශෙයන් සියලු පැතිවලටම සමාන වන පරිදි සංවර්ධනයක් ඇති 
කිරීම තමයි අෙප් එකම අභිලාෂය. කිසිෙසේත්ම එය අඩු කිරීමක් 
ෙහෝ අඩු වීමක් ෙහෝ ඇකැමැත්තක් ෙහෝ නැතුව කටයුතු කිරීමක් 
අපට ෙපෙනන්න තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙමවැනි වැරැදි ෙද්වල් 
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නිවැරැදි කරමින්, අෙප් ඉදිරි ගමනට අත් වැල් බැඳෙගන, අලුත්     
ශී ලංකාවක් බිහි කරන්න අපිත් එක්ක එකතු ෙවන්න සම්පූර්ණ 
සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න කියලා සියලුම පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන්ෙගන් මා කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 
 
 
[பி.ப. 2.52] 
 

ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 
(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, இன்ைறய தினம் 

காணி பராதீனப்ப த்தல் மீதான மட் ப்பா கள் தி த்தச் 
சட்ட லம் ெதாடர்பி ம், ஜனாதிபதியின் கீழ் இயங்கி 
வ கின்ற கைரேயாரம் ேபணல் மற் ம் கைரேயார லவள 

காைமத் வ திைணக்களம் ெதாடர்பில் எனக்குக் 
கிைடக்கப்ெபற்ற இரண்  விடயங்கள் ெதாடர்பி ம் 
என் ைடய க த் க்கைளத் ெதாிவிக்கலாெமன்  
நிைனக்கின்ேறன். த ல் இங்கு நான் க்கியமாக ம் 
அவசரமாக ம் ஒ  விடயத்ைத ெதாிவிக்க ேவண் யி க்கிற . 
விமானப்பைட ைகயகப்ப த்தியி க்கிற தங்க ைடய 
காணிகைள மீட் த்த ம்ப , ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்திேல 
ேகப்பாப் ல  கிராமத்ைதச் ேசர்ந்த லக்கு யி ப் க் கிராம 
மக்கள் இர , பகல் பாரா  ெதாடர்ச்சியாக இன்  எட்  
நாட்களாக அந்த இடத்தில் கவனயீர்ப் ப் ேபாராட்டத்தில் 
ஈ பட் க்கிறார்கள். இவர்க ைடய இந்தக் கவனயீர்ப் ப் 
ேபாராட்டம் ெதாடர்பில் பாரா மன்ற உ ப்பினர்களாகிய 
நான், ைவத்திய கலாநிதி சிவேமாகன், தி மதி சாந்தி 
ஸ்ரீஸ்கந்தராசா ஆகிேயா ம் அந்த மாவட்டத்ைதச் ேசர்ந்த 
மாகாண சைப உ ப்பினர்களான ரவிகரன், பவான் 
ஆகிேயா ம் ல்ைலத்தீ  அரசாங்க அதிபர், க்கு யி ப் 
பின ம் கைர ைறப்பற்றின ம் பிரேதச ெசயலாளர்கள், 
காணி உத்திேயாகத்தர்கள், விமானப்பைட அதிகாாிகள், 
ெபா ஸ் உத்திேயாகத்தர்கள் உட்படப் பல ம் லக் 
கு யி ப் க் கிராமத் க்கு ேநாில் ெசன்  பார்ைவயிட்ேடாம். 
அந்த வைகயிேல, நான் சில விடயங்கைள இந்தச் சைபயின் 
கவனத் க்குக் ெகாண் வர வி ம் கின்ேறன்.  

க்கியமாக, லக்கு யி ப் க் கிராம மக்க ைடய - 84 
கு ம்பங்கள் - காணிகளின் எல்ைலகள், அந்தக் காணி 
க க்கான அ மதிப்பத்திரங்கள் பற்றி அறிவதற்காக 

ல்ைலத்தீ  கச்ேசாியில் கைர ைறப்பற்  பிரேதச 
ெசயலாளர் மற் ம் காணி உத்திேயாகத்தர்கள் வச ள்ள 
வைரபடத்ைத ம் அேதேபால், விமானப்பைடத் தளத் க்காக 
வ க்கட்டாயமாகக்  ைகயகப்ப த்தியி க்கின்ற அரச 
காணிகளின் வைரபடத்ைத ம் நாங்கள் பார்ைவயிட்ேடாம். 
விமானப்பைட அதிகாாிகளிடமி ந்த வைரபடத்ைத ம் 

ல்ைலத்தீ  கைர ைறப்பற்  பிரேதச ெசயலகத்தின் காணி 
உத்திேயாகத்தர்களிடமி ந்த வைரபடத்ைத ம் பார்ைவ 
யிட்டவர்கள் என்ற வைகயி ம் அந்தக் கிராமத் க்கு 
ேநர யாகச் ெசன்  பார்த்தவர்கள் என்ற வைகயி ம் ஒ  
விடயம் ெதளிவாகப் லப்பட்ட . அதாவ , அந்தப் 

லக்கு யி ப்  கிராம மக்க க்குாிய காணியான , 
விமானப்பைடத் தளத் க்குள்ேளா அல்ல  அதற்ெகன 
ைகயகப்ப த்தியி க்கின்ற காணிக்குள்ேளா வரவில்ைல. 
அேதேபால், அங்கு வந்தி ந்த வனபாிபாலனத் திைணக்கள 
அதிகாாிகளின் ஆவணங்கள் மற் ம் அறிக்ைகயின்ப  அந்தக் 

காணி வனபாிபாலனத் திைணக்களத் க்குள் ம் வரவில்ைல. 
ஆகேவ, அவர்க க்கு உாித்தான அந்தக் காணிைய 
வி விக்கும்ப தான், லக்கு யி ப் க் கிராம மக்கள் கடந்த 
எட்  நாட்களாக இர , பகல் பாராமல் குழந்ைதகள், 
ெபாியவர்கள், தியவர்கள் என அைனவ ம் க ம் 
ெவயி க்கும் பனிக்கும் மத்தியில் திேயாரத்தில் இ ந்  
ெகாண்  கவனயீர்ப் ப் ேபாராட்டத்ைத நடத்திக் 
ெகாண் க்கிறார்கள்.  

அேதேநரம் அங்கி க்கும் மாணவர்கள் தங்க ைடய 
கல்விையத் ெதாடர யாமல் இ க்கிறார்கள். அவர்கள் பல 
ேநாய்க க்கு ஆளாகேவண் ய நிைலைமகள் இ க்கின்றன. 
ஆகேவ, இந்த மக்க க்கு வழங்கப்பட்ட வாக்கு திகைள 
அவசரமாக நிைறேவற்ற ேவண் ய பாாிய ெபா ப்  இந்த 
நல்லாட்சி அரசாங்கத் க்கு இ க்கிற . குறிப்பாக, ேமதகு 
ஜனாதிபதி அவர்கள் ேதர்தல் காலத்தில் தமிழ் மக்களிடம், 
"இரா வம் ைகயகப்ப த்தியி க்கின்ற காணிகள் மீள ம் 
உங்களிடம் ஒப்பைடக்கப்ப ம்" என் ம் அதற்கும் அப்பால், 
"வ காமத்தில் இ க்கின்ற காணிகள் ஆ மாத காலத் க்குள் 
ஒப்பைடக்கப்ப ம்" என் ம் கூறியி ந்தார். ஆனால், இன்  
ஒ  வ டம் கடந்தி க்கிற . அேதேபால், அரசாங்கமான  
கலப்  நீதிமன்ற விசாரைண டாகப் பல்ேவ பட்ட 
ேகாாிக்ைககைள நிைறேவற் வதாக ஐ.நா. மனித உாிைமகள் 
ேபரைவயி ம்  இணக்கம் ெதாிவித்தி ந்த . இந்தக் 
காணிகைள மீள ஒப்பைடப்ப , பயங்கரவாதத் தைடச் 
சட்டத்ைத நீக்குவ , அரசியல் ைகதிகளின் வி தைல மற் ம் 
காணாமற்ேபானவர்க க்கான அ வலகங்கைளத் திறப்ப  
உட்படப் பல வாக்கு திகள் ஐ.நா. மனித உாிைமப் 
ேபரைவயி ம் ஜனாதிபதி ேதர்தல் காலத்தி ம் ெகா க்கப் 
பட்டன. ஆனால், எந்த வாக்கு திக ம் நிைறேவற்றப்படாத 
நிைலயில் லக்கு யி ப்  மக்கள் எட்டாவ  நாளாகத் 
ெதாடர் ேபாராட்டத்திேல ஈ பட் க்ெகாண் க்கின்றார்கள். 
இேதேபால் க்கு யி ப் ப் பிரேதச ெசயலகத்திற்கு 

ன்பாக ம் ஒ  ேபாராட்டம் இடம்ெப கின்ற . அங்ேக 
இ க்கின்ற 49 கு ம்பங்க க்குச் ெசாந்தமான 19 ஏக்கர் 
காணிைய வி விக்கும்ப  அவர்கள் ெதாடர் ேபாராட்டத்திேல 
ஈ பட் க்கின்றார்கள்.  

லக்கு யி ப் க் கிராம மக்களின் காணி விடயம் குறித்  
அங்குள்ள விமானப்பைடத் தளத்தின் அதிகாாிக டன் 
நாங்கள் ேபசியதன் அ ப்பைடயில், தங்க க்கு ேம டத் 
தி ைடய உத்தர  வ ம் பட்சத்திேல அந்தக் காணிையத் 
தாங்கள் வி விக்க ம் என்  அவர்கள் 
ெசால் யி க்கின்றார்கள். ஆனால், நான் இந்தச் சைபயிேல 
ஒ  விடயத்ைதக் ேகட்க வி ம் கின்ேறன். அதாவ , 
யா ைடய காணிைய யார், யா க்கு வி விப்ப ? இந்த 
நாட் ல் நல்லாட்சி நில கின்றதா? அல்ல  இரா வ ஆட்சி 
நில கின்றதா? என்பைத நாங்கள் அறிய வி ம் கின்ேறாம். 
அங்குள்ள ெபா மக்களின் காணிையச் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் 
வ க்கட்டாயமாக ைகயகப்ப த்தி ைவத்தி க்கின்றேபாதி ம் 
அங்கி க்கின்ற விமானப்பைட அதிகாாிகள் அந்தக் காணி 
ெபா மக்க ைடய  என உ திப்ப த்தினால்தான் அதைன   
வி விக்க ெமன்  ெசால்வதாயின், காணி வழங்குகின்ற 
அதிகாரம் விமானப்பைடக்கு வழங்கப்பட் க்கின்றதா? 

ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்திேல சிவில் நிர்வாகம் இ க்கின்ற ; 
அரசாங்க அதிபர் இ க்கின்றார்; பிரேதச ெசயலாளர்கள் 
இ க்கின்றார்கள்; காணி உத்திேயாகத்தர்கள் 
இ க்கின்றார்கள். இவ்வள  அதிகாாிக ம் இ க்கின்ற 
ேபா , அங்குள்ள விமானப்பைட அதிகாாிகள் அந்தக் 
காணிையத் தர ம ப்பதற்கும் அல்ல  அந்தக் காணி 
ெபா மக்க ைடய  என்  உ திப்ப த்தினால்தான் 
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அதைன அவர்க க்குக் ெகா க்க ம் என்  கூ வதற்கும் 
அவர்க க்கு அதிகாரம் இல்ைல. அேதேநரம் இந்த நாட் ன் 
சட்டங்கைள இயற் கின்ற அதிகாரம் பாரா மன்றத் 

க்குத்தான் உள்ள .  

ன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷவி ைடய 
ஆட்சிக்காலத்திேல ெகா ரமான, இரா வ ஆட்சி நிலவிய . 
அைத மாற்றியைமப்பதற்காகத்தான் திய ேதசிய நல் ணக்க 
அரசாங்கம் உ வாக்கப்பட்ட . ஆனால், ேதசிய நல் ணக்க 
அரசாங்கம் என்  ெசயற்பட்டா ம் அதி ம் ஓர் இரா வ 
ஆட்சி ேபான்ற நிைலைமதான் இ க்கின்ற . ஏெனனில், 
சம்பந்தப்பட்டவர்கள் ெபா மக்களின் காணிைய வ க் 
கட்டாயமாகப் பி த் ைவத் க்ெகாண் , நிபந்தைனகைள 
விதித் , "அவற்ைற மக்களிடம் ெகா ப்ேபாம்; ெகா க்க 
மாட்ேடாம்" என்  கூ கின்றார்கள். அந்த வைகயில் இந்த 
அதிகாரங்கள் இரா வத்தி ைடய அல்ல  விமானப் 
பைடயி ைடய ைககளிேலதான் இ க்கின்றன.  

இதற்கு அப்பால்,  பா காப்  அைமச்சின் ெசயலாளர் 
குறிப்பிட் ள்ள ஒ  க த்ைத இன்ைறய தினம் நான் 
பத்திாிைகயில் ப த்ேதன். அதாவ , "ேகப்பாப் ல  
மக்க ைடய ேபாராட்டத்தின் பின்னணியில் அரசியல் 
உள்ேநாக்கம் இ க்கின்ற ; ேதசிய பா காப் க்காகேவ 
குறித்த காணிகள் ைகயகப்ப த்தப்பட் க்கின்றன; ஆகேவ, 
அந்தக் காணிகைள வி விக்க யா " என்ற வைகயில் 
அவர் க த் த் ெதாிவித்தி க்கின்றார். ஆனால், வடக்கி ம் 
கிழக்கி ம் தமிழ் மக்க ைடய பல்லாயிரக்கணக்கான 
காணிகைள அரச பைடயினர் ைகயகப்ப த்தி ைவத்தி ப்ப  
தமிழ் மக்க க்கு ஒ  ெபாிய அரசியல் பிரச்சிைனயாகும். 
அதிேல தனிப்பட்ட பிரச்சிைன இல்ைல. ஆனால், 

லக்கு யி ப்  மக்கள் தங்க ைடய காணிைய வி விக்கும் 
ப யான ெதாடர்ச்சியான ேபாராட்டத்தில் யா ைடய 

ண் த ம் இல்லாமல் தாங்களாகேவ ஈ பட் க் 
ெகாண் க்கின்றார்கள். ஆகேவ, இந்த அரசாங்கக் காலத்தில் 
பா காப்  அைமச்சின் ெசயலாளர் ஒ  க த் ம் 
விமானப்பைடயின் தளபதி இன் ெமா  க த் மாகப் 
பல்ேவ பட்ட க த் க்கள் மாறிமாறிக் கூறப்ப கின்றன.   

ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் 25ஆம் திகதி ல்ைலத்தீ  
மாவட்டத் க்கு வ ைக த கின்றேபா , அங்கி க்கின்ற 
ெபா மக்க ைடய காணிகள் அவர்களிடம் ைகயளிக்கப்ப ம் 
என்  அன்  வாக்கு தி ெகா க்கப்பட்ட . ஆனால், 
ஜனாதிபதி அவர்கள் அன்ைறய தினம் அந்த மாவட்டத்திற்கு 
வ ைகதராத காரணத்தினால் அந்தக் காணிகள் அந்த 
மக்களிடம் ைகயளிக்கப்படவில்ைல. அதற்குப் பின்னர் 31ஆம் 
திகதி அந்தக் காணிகள் ைகயளிக்கப்ப ம் என்  மீண் ம் 
வாக்கு தி ெகா க்கப்பட்ட . அன்ைறய தின ம் அந்தக் 
காணிகள்  வழங்கப்படாததாேலேய அந்த மக்கள் காணிைய 
வி விக்கும்ப யான ேபாராட்டத்தில் கடந்த 31ஆம் 
திகதியி ந்  ெதாடர்ந்  எட்  நாட்களாக ஈ பட் க் 
ெகாண் க்கின்றார்கள். ஆகேவ, அரசாங்கம் இவர்க ைடய 
நிைலைமகள் ெதாடர்பாகக் கவனத்திற்ெகாண்  இந்தக் 
காணிகைள விைரவாக அவர்களிடம் ைகயளிப்பதற்கு 
நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம். ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் 
ஐ.நா. மனித உாிைமகள் ேபரைவக்கும் ேதர்தல் காலத்தில் 
இங்ேக ம் கூறிய வாக்கு திகள் மற் ம் தமிழ் மக்க ைடய 
காணிகள் அவர்களிடம் வழங்கப்ப வ  சம்பந்தமாகப் பல 
தடைவகள் கூறிய வாக்கு திகளின் அ ப்பைடயிேல குறித்த 
காணிகைளக் ைகயளிப்பதற்குாிய நடவ க்ைக எ க்கப்படல் 
ேவண் ம்.  

அேதேபால் க்கு யி ப்பில் இ க்கின்ற மக்க ம் 
தங்க ைடய காணிகைள வி விக்கும்ப  ேகாாி கடந்த 
நான்கு நாட்களாக அந்தப் பிரேதச ெசயலகத்திற்கு ன்பாகக் 
கூ யி க்கின்றார்கள். நாங்கள் அந்த இடத்திற்கு ேநாிேல 
ெசன்  அவர்கைளப் பார்ைவயிட்ேடாம். அங்கி ந்த வயதான 
ஒ  தாட்  என்னிடம் ஒ  விடயத்ைதச் ெசான்னார். 
அதாவ , தனக்கு 83 வயெதன் ம் இப்ெபா  இ க்கின்ற 
இந்த இடத்தி ந்  50 மீற்றர் ெதாைலவில்தான் 
தன் ைடய  இ ப்பதாக ம் கூறிய அவர், தன் ைடய 

ட் ல் இரா வத்தினர் இ ப்பதால் தான் இன்ைறக்கு 
தியில் இ ப்பதாகச் ெசான்னார். அத் டன், தன் ைடய 

வளவில் தன் ைகயால் தண்ணீர் ஊற்றி வளர்த்த 75 ெதன்ைன 
மரங்களின் பயைன இன்ைறக்கு இரா வத்தினர் 
அ பவிக்கின்றனர் என் ம் அவர் கூறினார். அந்த மக்க க்கு 

ட்  வசதிகள் இல்ைல; அவர்கள் தியில் இ க்ைகயில், 
இரா வத்தினர் அவர்களின் களில் இ க்கின்ற 
நிைலைம காணப்ப கின்ற . ஆகேவ, அரசாங்கம் தமிழ் 
மக்க ைடய காணிகைள வி விக்க ேவண் ம்.  

காணி விடயமாக இ ந்தா ம் சாி, ைகதிகள் மற் ம் 
காணாமற்ேபானவர்க ைடய விடயமாக இ ந்தா ம் சாி, 
உயர் சைபயான இந்தப் பாரா மன்றத்திேல எங்களால் 
எ த் ச் ெசால்லப்ப கின்ற எந்த விடயத்ைத ம் நைட ைறப் 
ப த்தாத ஒ  நிைலைம ெதாடர்ந் ெகாண் க்கின்ற . 
அரசாங்கம் ேதசிய பா காப்  க தி இந்தக் காணிகைள 
ைவத்தி ப்பதாகப் பா காப்  அைமச்சின் ெசயலாளர் 
ெசால்கின்றார். அந்த வைகயில் நீங்கள் ெவளி லகத்திற்கு 
ஒன்ைறச் ெசால்கின்றீர்கள்; நாட் க்குள்ேள இன்ெனான்ைறச் 
ெசால்கின்றீர்கள். த்தம் வைடந்  8 வ டங்களா 
கின்றன. உலகத்திேல இன்ைறக்கு உங்க க்கு எதிாிகள் 
யா ம் இல்ைல; எல்ேலா ம் நண்பர்களாகத்தான் இ க்கின் 
றார்கெளன்  ெசால் க்ெகாள்கின்றீர்கள். இன்ெனா  
பக்கத்தில் ேதசிய பா காப் க் க தி மக்களின் காணிகைள 
நீங்கள் பி த்  ைவத் க்ெகாண் க்கின்றீர்கள். வடக்கில் 

த்த காலத்தில் நீங்கள் பாவித்த விமானப்பைடத் தளங்கைள 
நிரந்தரமாக ைவத்தி க்க வி ம் கின்றீர்கள். வ னியாவில் 
ஒ  விமானப்பைடத் தளம் இ க்கின்ற . நாங்கள் யா ம் 
அைத அகற் ம்ப  ேகட்கவில்ைல. அதற்கப்பால், 
இரைணம வில் விமானப்பைடத் தளம் இ க்கின்ற . 
அேதமாதிாி, ல்ைலத்தீவி ள்ள  ேகப்பாப் லவில் நீங்கள் 
ஒ  விமானப்பைடத் தளத்ைத ைவத்தி க்கின்றீர்கள். த்த 
காலத்திேல பாவித்த விமானப்பைடத் தளங்கைள, இரா வ 

காம்கைள நீங்கள் ெதாடர்ச்சியாக ைவத்தி க்கேவ  
ேயாசிக்கின்றீர்கள். ஆகேவ, இந்தக் காணிகைள நீங்கள் 
ெபா மக்களிடம் ஒப்பைடக்காத வைரக்கும் வடக்கி ம் 
கிழக்கி ம் ஒ  நல் ணக்கத்ைதேயா, சமாதானத்ைதேயா 
ஏற்ப த் வெதன்ப  மிகக் க னமான பணிெயன் தான் 
நாங்கள் நிைனக்கின்ேறாம்.  

அ மட் மல்ல, அந்த மாவட்டத்தில் வட் வாக ேல 600 
ஏக்க க்கும் அதிகமான காணிகைளப் பி த்  
ைவத்தி க்கிறீர்கள். அேதேபால் ெசட் குளம் பிரேதசத்தி ம் 
6,348 ஏக்கர் காணிகள் ைமயாக இரா வத்தினாின் 
பி க்குள்தான்  இ க்கின்றன. ஆகேவ, மக்கைளத் ெதாடர்ச் 
சியாக ஏமாற்றாமல்,  இந்தத் ெதாடர் ேபாராட்டத்தில் 
ஈ பட் ப்பவர்க க்கு அந்தக் காணிகைள அரசாங்கம் 
விைரவாகக் ைகயளிப்பதற்கு உாிய நடவ க்ைக 
எ க்கேவண் ெமன்  இந்த ேநரத்திேல ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  
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[ගරු  සිවශක්ති ආනන්දන්  මහතා] 
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அத் டன்,  நாைளயதினம் காணாமல்ேபாேனார் 
ெதாடர்பாக ம் உயர்மட்டச் சந்திப்ெபான்  நைடெபற 
வி க்கின்ற . ஏற்ெகனேவ பல தடைவ இந்த அரசியல் 
ைகதிகைள வி விப்ப  ெதாடர்பாகப் பல வாக்கு திகள் 
ெகா க்கப்பட் , ஏமாற்றப்பட் க்கின்ற . ஆகேவ, 
காணாமல்ேபாேனார் ெதாடர்பான இந்தச் சந்திப்பிலாவ  
சிவில் அைமப் கைளச் ேசர்ந்த ெபா மக்கைள ம் 
பாதிக்கப்பட்டவர்கைள ம் ஏமாற்றாமல், ேம ம் காலம் 
கடத்தாமல், அவர்க க்கு உாிய பதிைல நாைளய தினம் 
வழங்கேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

ேம ம், இன் ெமா  க்கியமான விடயத்ைத ம் 
குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்களின் 
கீழ் இயங்குகின்ற மகாவ  அபிவி த்தி மற் ம் சுற்றாடல் 
அைமச்சின் கீ ள்ள கைரேயாரம் ேபணல் மற் ம் கைரேயார 

லவள காைமத் திைணக்களம் ெதாடர்பாக  எங்க க்குச் 
சில ைறப்பா கள் கிைடத்தி க்கின்றன. அ  ெதாடர்பான 

ைமயான விபரங்கைள ம் அதேனா ைணந்த சில 
ஆவணங்கைள ம் ஹன்சாட் ல் இைணத் க் ெகாள்வதற் 
காகச் *சமர்ப்பிக்கின்ேறன். இந்த விடயம் சம்பந்தமாக ம் 
ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் கவனெம த்  உாிய நடவ க்ைக 
ெய க்க ேவண் ெமன்   ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். நன்றி.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
The next speaker is the Hon. Rauff Hakeem. You have 

eight minutes. Before he starts, will an Hon. Member 
propose the Hon. J.M. Ananda Kumarasiri to the Chair? 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා (විෙද්ශ කටයුතු 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா - 
ெவளிநாட்ட வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Deputy Minister of 
Foreign Affairs) 
I propose that the Hon. J.M. Ananda Kumarasiri do 

now take the Chair. 
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ්ය  කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு  ேஜ.எம். ஆனந்த 
குமாரசிறி  அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 
THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI took the Chair. 

 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමා කථා කරන්න. 

 

[3.07 p.m.] 
 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා (නගර සැලසුම්  හා ජල සම්පාදන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர் 
வழங்கல் அைமச்சர்) 
(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  
Water Supply) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 
Hon. Presiding Member, today we are taking up some 

Items proposed by the Hon Minister of Finance. Among 
them is the Land (Restrictions on Alienation) 
(Amendment) Bill which is being brought, particularly, to 
give some concessions to the foreigners who are investing 
in property development projects in the country. As a 
matter of fact, we have observed that during the past few 
years, particularly after the conclusion of the war, there 
had been an immense interest in the property 
development sector and this has now gained momentum 
resulting in many high-rises coming up in all the 
metropolitan areas in the country, particularly, in 
Colombo. We also had to review our existing 
concessionary arrangements under the Board of 
Investment Law in order to promote more investments in 
this sector.  

However, I would like to point out one issue, 
particularly, relating to the apartment complexes which 
are coming up all over the country. As the Minister in 
charge of water supply and drainage, I would say that the 
pressure on public utilities is also increasing day by day - 
that on sewerage as well as on water supply. We have 
now forecast what is happening and are preparing 
ourselves to be in a proper prepared state to see that these 
new developments will not suffer as a result of public 
utilities that may not be able to cope up with the speed in 
which these constructions are coming up.  

While saying that, it is also important for us, as a 
Government, to consider the policy that has been stated 
by the Hon. Minister in his Budget Speech - to give more 
emphasis on middle-class housing. As a matter of fact, 
most of these apartment complexes are for upper middle-
class and above. The range of prices of these flats are 
beyond the reach of the common man. Therefore, what is 
important for us is to look at proper incentive schemes to 
promote middle-class housing. Towards that end, in the 
last Budget Speech, the Hon. Minister of Finance did 
announce a few concessions for middle-class housing. 
What is important for various entities like the UDA, the 
NHDA is to make available sufficient land for investors 
to put up these middle-class housing complexes. We see 
some of these complexes are being undertaken by a few 
major construction companies in the outskirts of Colombo 
like Athurugiriya, Malabe, Maharagama and Homagama. 
What is important is to make available sufficient  State 
land  possessed by those institutions to investors in order 
to increase the number of middle-class apartment 
complexes, because that is finally going to result in easing 
of congestion in our roads. Most of the people are 
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travelling from various  parts of the Western Province and 
if they are able to shift towards Colombo and settle in 
these high-rises, that will result in the reduction of traffic 
congestion in our city as well.  

Having said that, may I take a few minutes of your 
time, Hon. Presiding Member, to talk about another 
subject relating to transitional justice, issues relating to 
land matters in the Northern and the Eastern Provinces. 
The Hon. Member from Tamil National Alliance a while 
ago dealt with a similar subject relating to occupied lands 
by Government Forces in the Northern Province which 
are still not released. As a matter of fact, the Kepapulavu 
people are still on a hunger strike trying to get some of 
their lands released from the custody of the Forces. 
Having said that, it is also relevant for us to look at the 
need to concentrate on transitional justice issues which 
are affecting the livelihood of the people, particularly 
those of the farmers. Now, if you take the Eastern 
Province, there are a variety of cases in different areas 
where people who had gone and cultivated lands without 
any hindrance during the war, have been deprived from 
access to their lands after the war.  Particularly, having 
introduced Gazette notifications, some of those lands 
which they had been traditionally cultivating under LDO 
permits have now been denied to them and this has 
caused a serious impact in the livelihood of the people.  

Now, I would like to bring the issue of the Radella 
West, Palliadi Watta Farmers’ Organization where about 
63 to 75 families are living and carrying out  paddy 
cultivation in about 151 acres of highland and lowland 
areas.  In this particular area in Radella West in the 
Lahugala DS Division, they have been cultivating these 
lands from 1978. They have been paying the necessary 
acreage tax to the Agrarian Services Department. These, 
unfortunately, have now been gazetted under the 
Kumbukkan Forest Reserve on the 1st of March in 2009. 
But, when the Divisional Secretaries intervened and 
complaints were made they had intermittently been 
allowed to cultivate. The Forest Department itself 
permitted cultivation of these lands up to about 2014.  
Thereafter, this has now been suspended. This is                 
also a transitional justice issue which needs to be settled.  
These are people who have continuously enjoyed their 
rights to these lands from 1978 onwards and during the 
intervening-  
 

ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
Are there records? 
 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
The records are there. Now, what has happened is the 

Forest Department has declared it as a conserved forest. 

That was in 2009. -[Interruption.] That does. Then, the 
Forest Officers are not allowing them to access those 
lands. I must point out another issue. Under the Forest 
Ordinance, if an area is gazetted as a conserved forest, 
within one month they need to come and get 
Parliamentary approval. If Parliamentary approval is not 
there, that Gazette lapses. This issue, however much you 
bring it to the notice of the Government Agent and the 
Forest Officers - I had a chat with the Conservator 
General of the Forest Department a few days ago and 
invited him to come to these areas and look at these lands 
himself. It will be very evident to him - to the naked eye - 
you can see that these are all sprawling areas of paddy-
fields. Absolutely, there are no forests in any of those 

areas. If the Conservator General comes - [Interruption.]  
We did.  We have had several rounds of discussions with 
the GA of Ampara, Divisional Secretary of Pottuvil, with 
the Lahugala Divisional Secretary and the Divisional 
Secretary of Thirukkovil.  Similar problems are there in 
the Wattamadu area. So, these matters have been brought 
to the notice of the Government through this House as 
well as through other officials and the Conservator 
General of Forests.  I hope the Conservator General will 
undertake a visit to these areas, see for himself the true 
situation on the ground and restore this right for these 
poor farmers who are suffering without livelihood 
because of deprivation related to this gazetting by the 
Forest Department.  

Thank you.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා.  ඔබතුමාට විනාඩි 

අටක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 3.17] 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කථා කරන්නට කාල 

ෙව්ලාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට පළමුෙවන්ම 
ස්තුතිවන්ත වනවා. අද දින අපි සාකච්ඡාවට භාජන කරන්ෙන් 
මුදල් අමාත්යතුමන් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද යම් අණ පනත් 
සංෙශෝධන කීපයක් පිළිබඳවයි. ඒ අනුව මා මූලිකව අවධානය 
ෙයොමු කරන්න කැමතියි, ඉඩම් (සන්තකය පැවරීම සීමා කිරීෙම්) 
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පත සංෙශෝධනය කිරීම මඟින් මුදල් අමාත්යතුමා 
සහ ෙම් ආණ්ඩුව ෙපන්වා ෙදන ආකාරෙය් පගතිදායක - පගතිශීලී 
- වාතාවරණයක් ඇති ෙවනවාද, එෙහම නැත්නම් ෙම් රෙට් ඉඩම් 
සම්පත ඉතාම අසාධාරණ ආකාරයට විෙද්ශීයකරණයකට ලක් 
කරන්න තුඩු ෙදන වාතාවරණයක් උදා ෙවනවාද කියන එක 
ෙපන්වා ෙදන්න කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි පළමුව ෙම් කාරණය 
ෙත්රුම් ගන්නට ඕනෑ. 2014 අංක 38 දරන ඉඩම් (සන්තකය 
පැවරීම සීමා කිරීෙම්) පනත එදා එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන 
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2017  ෙපබරවාරි 08  

ආණ්ඩුව ෙගනාෙව් ෙම් රෙට් ඉඩම් විෙද්ශිකයන් විසින් සීමා 
විරහිතව නතු කර ගැනීෙම් පවණතාව පාලනය කරන්නයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් සංචාරක 
ව්යාපාරයට ඉතාම වැදගත් වූ ගාලු ෙකොටුව ෙවන්නට පුළුවන්;  
දකුණු ෙවරළ තීරය ෙවන්නට පුළුවන්, ඒ වාෙග්ම නැ ෙඟනහිර 
ෙවරළ තීරෙය්ත් සංචාරක ආකර්ෂණය විෙශේෂෙයන් ඇති ෙබොෙහෝ 
ඉඩම් පමාණයන් විෙද්ශිකයන් විසින් විවිධාකාර ෙය් කමවලින් 
තමන් සන්තකයට ලබා ගත් කාලයක් තිබුණා. පසු කාලීනව ෙම් 
නීතිය අපි ෙවනස් කළා. මට මතක හැටියට 2001 - 2004 කාලෙය් 
පැවැති  අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව තමයි 
ඉඩම් සින්නක්කරව ගන්න විෙද්ශිකයන්ට අවස්ථාව විවෘත කෙළේ. 
ඒ සමඟ තමයි මා ෙම් කියන තත්ත්වය, ෙම් රෙට් ස්වෙද්ශික 
ජනතාවට අයිති ඉඩම් විෙද්ශිකයා සතු වන  පවණතාවක් 
නිර්මාණය වුෙණ්.  

මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා 2005 ජනාධිපතිවරණෙයන් 
බලයට ආවාට පස්ෙසේ  විෙද්ශිකයන්ට සින්නක්කරව ඉඩම් මිලදී 
ගන්න තිබුණු වාතාවරණය ෙවනස් කළා. ඊට පතිවිරුද්ධ 
අණපනත් අරෙගන ආවා. ඒ මඟින් ස්වෙද්ශිකයාෙග් ඉඩම් අයිතිය 
සුරක්ෂිත කළා. ෙමොන අර්ථෙයන් ෙහෝ අෙප් රෙට් ඉඩම් 
ෙනොරැටියන්ට සින්නක්කරව අත් පත් කර ගන්න තිබුණු අවස්ථාව 
වළක්වනු ලැබුවා. සංචාරක ආකර්ෂණය තිෙබන පෙද්ශවල 
යම්කිසි සංචාරක ව්යාපාරයක්, කර්මාන්තයක්, ෙහෝටලයක් 
හදන්න ෙහෝ මිලදී ගන්න විෙද්ශිකෙයකුට ඕනෑ වුෙණොත් ඒ අයට 
සිදු වුණා, ස්වෙද්ශිකෙයකුෙග් සම්පූර්ණ මැදිහත් වීම පිළිෙගන ඒ 
අනුව සමාගමක් ඇති කරෙගන, අවසාන වශෙයන්  ස්වෙද්ශිකයාට 
නීත්යනුකූල බලය  එන  යථාර්ථය පිළිෙගන ඒ ගනු-ෙදනුව 
කරන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දකුණු ෙවරළ තීරෙය් පමණක් 
ෙනොෙවයි, සංචාරක ආකර්ෂණය තිෙබන ෙබොෙහෝ ෙවරළ 
තීරයන්වල සහ රට මැද වුණත්  විෙද්ශිකයකු යම්කිසි මුදලක් 
ෙගනැල්ලා, එවැනි ෙහෝටලයක් ෙහෝ ෙවනත් ෙදයක් ආරම්භ 
කරනෙකොට ඒකට ස්වෙද්ශිකෙයකු සම්බන්ධ කර ගැනීම 
අත්යවශ්ය හා අනිවාර්යය තත්ත්වයක් බවට පත් ෙවලා තිබුණු බව 
අපි දන්නවා. එමඟින් ෙම් රෙට් ස්වෙද්ශිකයන්ට එම 
විෙද්ශිකයාෙග් ආෙයෝජනය හරහා ඒ ව්යාපෘතිය කරන්නත්, එහි 
නීත්යනුකූල අයිතිය තමන් සන්තකෙය් තබා ගන්නත් විශාල 
අවස්ථාවක් නිර්මාණය වුණා. අද ෙගනැවිත් තිෙබන ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පතින්  විෙද්ශිකයන් ට ෙම් රෙට් ඉඩම් සින්නක්කරව මිලදී 
ගන්න තිෙබන අවස්ථාව ඇති කරන බව මුදල් අමාත්යතුමා පසු 
ගිය අය වැය විවාදෙය්දී  සඳහන් කළා.  ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
පතිපත්තිමය තීන්දුවක්  අරෙගන තිෙබන බව කිව්වා. නමුත් ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පත සංෙශෝධනය මඟින් අද සිදු කරන්ෙන්,  
සින්නක්කරව ෙනොගන්නා ඉඩම්, කල් බදු කමයට ගන්නා ඉඩම් 
සම්බන්ධ ගනු - ෙදනුෙව් දී   2014 අංක 38 දරන පනතින් පනවා 
තිබුණු  ඉඩම්  බදුකරණ කියාවලිෙයන් විෙද්ශිකයාව 
සම්පූර්ණෙයන් නිදහස් කර හැරීමයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට අහන්න තිෙබන පශ්නය 
ෙමයයි. 2015 ජනවාරි 08වන දා ෙම් රෙට් ලක්ෂ 62ක ජනතාවක් -
උතුෙර් සියයට 80ක් පමණ- ඡන්දය දුන්නා. එය අසාමාන්ය ඡන්ද 
පතිශතයක්. අපි හිතුවා, ජනාධිපතිවරණෙය්දී උතුෙර් සියයට 80ක් 
ඡන්දය ලැබුණා නම්, ෙදමළ නායකයන් ඡන්දය ඉල්ලන මහා 
මැතිවරණෙය්දී ෙකොපමණ ඡන්ද පමාණයක් ලැෙබයිද කියලා.     
අෙප් සුමන්තිරන් මන්තීතුමාට දැන් LTTE එෙකන්ද මා දන්ෙන් 
නැහැ, ෙමොකක්ද කියලා මා දන්ෙන් නැහැ, තස්තවාදී තර්ජනයකුත් 
තිෙබනවා. ජනවාරි 08වන දාට කලින් නම් එතුමන්ලා  භිෙයන්, 
සැකෙයන් ෙතොරව, ෙබොෙහොම නිදහෙසේ,  ජීවත් වුණා. නමුත් දැන් 
එතුමන්ලාට මරණ භය නැවත ඇති ෙවන්නට පටන් ෙගන 

තිෙබනවා. අපි දන්ෙන් නැහැ, ආණ්ඩුව කියනවා, නැවත LTTE 
එෙක් පැන නැඟීමක්ය කියලා. කුමක් ෙහෝ ෙව්වා, ඒක අතුරු 
කථාවක්.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කියන්න අවශ්ය වුෙණ් 
ෙමයයි. සියයට 80ක පමණ ඡන්ද පතිශතයක් එදා උතුෙරන් 
ලැබුණා. මහා මැතිවරණෙය්දීවත් උතුෙර් සියයට 80ක් ඡන්දය 
දුන්ෙන් නැහැ. ෙදමළ නායකයන් ඡන්දය ඉල්ලන මහා 
මැතිවරණෙය්දීවත් උතුෙර් සියයට 80ක් ඡන්දය ලැබුෙණ් නැහැ. 
එතෙකොට ෙම් පනත් ෙකටුම්පතින් බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්, 
තමන්ට ඡන්දය දුන්  ස්වෙද්ශිකයාෙග් අයිතිය ආරක්ෂා කිරීමද? 
එෙහම නැත්නම්, ව්යාපෘති සඳහා කල් බදු කමයට ඉඩම් ගැනීෙම්දී 
ෙම් තිෙබන බදු විෙද්ශිකයන්ට පමණක් ඉවත් කිරීෙමන් 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ෙමොකක්ද? එෙසේ කරන්ෙන් ආෙයෝජන 
සඳහා දිරි ගැන්වීමට කියලා තමයි ආණ්ඩුව කියන්ෙන්. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ආෙයෝජන සඳහා දිරි ගැන්වීම" 
කියන ෙම් වාක්ය ඛණ්ඩය 1977 ඉඳලා අපි අහනවා. සින්නක්කරව 
ඉඩම් ගන්න පුළුවන් කාලයකුත් ෙම් රෙට් තිබුණා. ඒ තමයි, 2001 
- 2004 කාලය. ඔය කියන ආෙයෝජකෙයෝ සරම කැහැපට 
ගහෙගන, කඩාෙගන, බිඳෙගන ෙම් රටට ආෙව් නැහැ. දැන් 
ආෙයෝජකයන් ෙම් රටට එනවා ෙනොෙවයි,  ෙකොටස් ෙවෙළඳ 
ෙපොෙළේ මුදල් ආෙයෝජනය කරපු විෙද්ශ ආෙයෝජකයන්  ෙම් රටින් 
ආපසු  යනවා. රුපියල් මිලියන 5,000කට වඩා සල්ලි අරෙගන 
යනවා. රුපියල අවපමාණය වන්ෙන් ඒ නිසායි. ෙම් රට ඇතුෙළේ 
තිබුණු විෙද්ශිකයන්ෙග් මුදල් අද ෙම් රටින් එළියට ෙගන යනවා. 
බැඳුම්කරවල කරපු ආෙයෝජනයන් රටින් එළියට ෙගන යනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් වන විට ෙඩොලරෙය් 
අගය රුපියල් 154ත් ඉක්මවලායි තිෙබන්ෙන්. ලංකා ඉතිහාසෙය් 
පළමුවන වතාවට ඉතාම ෙකටි කාලයක් තුළ රුපියල ෙම් මට්ටෙම් 
කඩා වැටීමකට ලක්වුෙණ් ඔය කියන සිහින විෙද්ශ 
ආෙයෝජකෙයක් ෙම් රටට ෙගෙනන්න තමුන්නාන්ෙසේලාට බැරි 
වුණු නිසායි. දැන් ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? ආපු ආෙයෝජකයනුත් 
ආපසු යනවා. ඔවුන් යනෙකොට තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා, "ඉඩම් 
කල් බදුකරණෙය් දී දැනට තිෙබන බදු සියල්ල අපි අයින් කරනවා. 
විෙද්ශීය ආෙයෝජකයාට අවස්ථාව ෙදනවා. එන්න, ඇවිල්ලා අෙප් 
ඉඩම් මිලදී ගන්න. මිලදී ෙගන ඔෙබ් ව්යාපාර පටන් ගන්න"යි 
කියලා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත ෙවලාෙවන් තව විනාඩි 

ෙදකක කාලයක් තිෙබනවා.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
තමුන්නාන්ෙසේලා කියන්ෙන් ෙම් මඟින් ෙම් රෙට් ආර්ථිකෙය් 

ෙසෞභාග්යයක් ඇති ෙවනවා කියලාද? ෙබොරුවලින් පුළුවන් නම් 
ෙද්වාල හදන්න, ෙදවිහාමුදුරුවෙන්, දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් 
රෙට් ෙද්වාල හැටහුටාමාරක් හදලා ඉවරයි. තමුන්නාන්ෙසේලා 
මවපු ෙම් වාෙග් කප්පරක් හීන තිෙබනවා. එකක් තමයි 
ෙවොක්ස්වැගන් හීනය. ෙමොන තරම් හීන මැව්වාද? ෙම් දවස්වල 
මවන තව ෙකොච්චර හීන තිෙබනවාද?   

අද ෙම් ආණ්ඩුව තුන් හතරෙදෙනක් විසින් පාලනය කරන 
ආණ්ඩුවක්. කෑෙකෝ ගහන්න කීපෙදෙනක් හිටියාට තුන් 
හතරෙදෙනක් විසින් පාලනය කරන ආණ්ඩුවක්. අගාමාත්ය 
විකමසිංහ ඇතුළු එතුමාෙග් වෙට් සිටින තුන් හතරෙදෙනකුෙග් 
පාලනයට නතු වුණු ආණ්ඩුවක්. ඒ ආණ්ඩුව තමයි අද ෙම් රෙට් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සියලු ව්යාපාර පිළිබඳව, විෙද්ශ ආෙයෝජන පිළිබඳව අවසාන 
තීරණය ගන්ෙන්. ඒ අය තමයි හම්බන්ෙතොට අක්කර 15,000ක් 
ෙදනවාද නැද්ද, හම්බන්ෙතොට වරාය විකුණනවාද නැද්ද, එෙහම 
නැත්නම් ෙකොළඹ වරාෙය් නැ ෙඟනහිර පර්යන්තය විකුණනවාද 
නැද්ද කියන තීරණය අවසාන වශෙයන් ගන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා ෙමෙහම තීරණ ගන්නා ආණ්ඩුවක්,- 

      
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නලින් බණ්ඩාර මන්තීතුමා. ෙමොකක්ද ඔබතුමාෙග් point 

of Order ඒක? 
   

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතුමා කිව්වා ෙම් ආණ්ඩුව 

තුන් හතරෙදෙනක් විසින් පාලනය කරන ආණ්ඩුවක් කියලා. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඒක point of Order ඒකක් ෙනොෙවයි. 

      
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
හිටපු ආණ්ඩුව,- [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
කරුණාකරලා මෙග් ෙවලාව මට ෙදන්න. මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි, මට කියන්න තිෙබන්ෙන් ෙම්කයි. ඔබතුමාට ෙත්රුම් 
ගන්න පුළුවන්ෙන් ෙම් තත්ත්වය. ෙම් ෙලෝකය මවපු ෙදවිෙයෝ 
අශ්වයාෙග් හැටි දන්න නිසා තමයි ඌට අං දුන්ෙන් නැත්ෙත්? අං 
දුන්නා නම් ෙකොෙහොමට තිෙයයිද? [බාධා කිරීමක්] මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙමොනවා කරන්නද? ෙගොයමට අහසින් වැෙටන 
ජලය තණෙකොළවලටත් වැෙටනවා. එතෙකොට තණෙකොළත් 
හැෙදනවා. අපි මක්කා ෙකොරන්නද? ඒක තමයි ෙසොබාදහෙම් හැටි. 
ඒක අපි ෙත්රුම් අරෙගන ඉන්ෙන්, ගරු මන්තීතුමනි.   

තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් රෙට් ඉඩම් විෙද්ශිකයන්ට ෙදනවා.  
ස්වෙද්ශීය ආෙයෝජකයාට, ස්වෙද්ශීය ව්යාපාරිකයාට ඒ අවස්ථාව 
ෙදන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි? ස්වෙද්ශීය ආෙයෝජකයාට, ස්වෙද්ශීය 
ව්යාපාරිකයාට ෙම් තැන ෙදන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි? 
තමුන්නාන්ෙසේලා විෙද්ශිකයාට බදු සහන ෙදනවා. ආෙයෝජනය 
කරන්න මිනිස්සු ෙම් රෙට් නැද්ද? ව්යාපාර කරලා ඉදිරියට ආපු 
මිනිස්සු ඕනෑ තරම් ෙම් රෙට් ඉන්නවා. ඒ මිනිස්සු ෙවනුෙවන් බදු 
සහන පතිපත්ති නැහැ. මහ ජනයාට බදු ගහලා දවසින් දවස බර 
පටවනවා. රීරි මාංසය සූරාෙගන කනවා. වැට් බද්ධ ගහනවා 
විතරක් ෙනොෙවයි, බදු පිට බදු ගහලා ෙම් රෙට් සාමාන්ය මහ 
ජනතාව අද උහුලාගන්න බැරි ජීවන බරකට ඇදවට්ටලා 
තිෙබනවා. එෙහම ඇදවට්ටන ගමන් "විෙද්ශීය ආෙයෝජකයිනි 

වෙරල්ලා; ෙම් රෙට් ඉඩම් ටික ඩැහැගනිල්ලා;  අපි උඹලා සියලු 
බදුවලින් නිදහස් කරලා උඹලාට රතු පාවඩ එළලා ෙදනවා, 
අනුභව කරත්වා; ආෙම්න්!" කියලා තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් 
කියන්ෙන්. ෙම් පතිපත්තිය පරද්දපු පතිපත්තියක්. ෙම් රෙට් 
ජනතාව විසින් පරද්දපු පතිපත්තියක්. අද ඒ පතිපත්තිය පරාජයට 
පත්කිරීම අත්යවශ්ය ෙවනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
එෙහම ෙනොවුෙණොත්,- 
      

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නලින් බණ්ඩාර මන්තීතුමා, ෙමොකක්ද point of Order 

ඒක? 
       

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෂැන්ගි-ලා ෙහෝටලයට 

අක්කර 7ක් සින්නක්කරව ෙදනෙකොට ඒ ගරු මන්තීතුමා 
ෙකොෙහේද හිටිෙය්? රාජපක්ෂෙග් ඔෙඩොක්කුෙව්ද එතුමා හිටිෙය්? 
චීන්නුන්ට අක්කර 20ක් දුන්නා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඒක point of Order එකක් ෙනොෙවයි. ගරු විමල් වීරවංශ 

මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මෙග් ෙවලාව මට ෙදන්න. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  

ඕක තමයි  කියන්න තිෙබන්ෙන්. ෂැන්ගි-ලා එක විතරයි දුන්ෙන්. 
ඊට පස්ෙසේ ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා ඇතුළු අපි 
අමාත්ය මණ්ඩලෙය්දී කථා කරලා, ජනාධිපතිතුමාම තීරණය 
කරලා අදහස් පකාශ කළා, මීට පස්ෙසේ සින්නක්කරව කිසි ඉඩමක් 
ෙදන්ෙන් නැහැ කියලා. ඒක තමයි ලබාදුන් එකම සහ අවසාන 
ඉඩම. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
නැවත ෙදන්ෙන් නැහැ කියලා තීන්දු කළා. එෙහම තීන්දු 

ගත්තා, ඒ අමාත්ය මණ්ඩලය සාකච්ඡා කළා, වාද විවාද කළා. 
තමුන්නාන්ෙසේලාට කට අරින්නත් බැහැ. ෙමෙහන් ඉන්නවා, 
මලික්. අරෙහන් ඉන්නවා, රනිල්. අතැන ඉන්නවා, සාගල. බුදු 
අම්ෙම්! එෙහන් ඉන්නවා කවුද, චරිත රත්වත්ෙත්, පාස්කරලිංගම්. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු  මන්තීතුමා, දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 
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ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ෙදවි හාමුදුරුවෙන්! තමුන්නාන්ෙසේලා ෙදවිෙයෝ තුන් 

හතරෙදෙනකුට වන්දනාමාන කරමින්, මල් පහන් පුද පූජා 
පවත්වමින්, අර ෙකළවර ෙප්ළියට ෙවලා අපට කෑ ගැහුවාට 
ඇමතිකම් හම්බෙවන්ෙන් නැහැ. ඉෙගන ගන්න. අකිල විරාජ් 
කාරියවසම්ෙගන් ඉෙගනගන්න. එන්ජින් එක පස්සට 
හයිකරගන්න, ෙවොක්ස්වැගන් එකක් බවට පත්ෙවන්න. එෙහම 
නැතුව කවදාවත් උප ඇමතිකමක්වත් ලබාගන්න බැහැ. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා අපි ඉතාම ඕනෑකමින් 
කියන්න කැමැතියි, ෙවොක්ස්වැගන් එකක් ෙවන්න. නිකම් 
ෙටොෙයෝටා ෙවලා හරියන්ෙන් නැහැ, මයිනර් කෑලිවලට තැනක් 
නැහැ. ෙවොක්ස්වැගන් එකක් ෙවන්න. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! ගරු මන්තීතුමනි, කරුණාකරලා ඔබතුමා 

කථාව අවසාන කරන්න. 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම කථාව අවසන් කරන්නම්. 

අපි කියනවා, ෙම් රෙට් ස්වෙද්ශිකයාෙග් ඉඩම් අයිතිය ආරක්ෂා 
කිරීම ෙවනුෙවන් ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට විරුද්ධ විය යුතුයි 
කියලා. ඒ සඳහා විරුද්ධත්වය පළ කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය 
අවසන් කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම නැවතත් 
මතක් කරන්න කැමැතියි, සමහරුන්ෙග් තට්ටමට ගැහුවාම දත් 
වීසිෙවනවා. අර ඉන්ෙන් එෙහම දත් වීසිෙවච්ච එක්ෙකෙනක්. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා. 

       
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නලින් බණ්ඩාර මන්තීතුමා, ෙමොකක්ද point of Order 

එක? 
  
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
පාස්කරලිංගම් වෙග් රජෙය් ෙසේවය ෙහොඳින් කරපු කට්ටියට 

විරුද්ධව ෙමතුමා කථා කළා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
අපහාස කරමින් කථා කරපු ඒවා ඉවත් කරන්න කියලා මම 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. නම් සඳහන් කරමින් ෙමතුමා 
සභාවට ෙනොගැලෙපන ෙද්වල් කිව්වා. ඒවා හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් 
ඉවත් කරන්න කියලා මම මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමාෙගන් 
ඉල්ලා සිටිනවා. අ ට පාස් වීරවංශ කියපුවා; ව්යාඝා  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

වීරවංශ කියපුවා හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් ඉවත් කරන්න කියලා මම 
කියනවා. අට පාස්, passport - [බාධා කිරීම්] හැන්සාඩ් 
වාර්තාෙවන් ඉවත් කරන්න කියලා මම කියනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! මීළඟට, අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා 

කථා කරන්න.  
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් මට කථා කරන්න කාලය 

ලබා ෙදන්න.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මම ඔබතුමාට ඒ කාලය ලබා ෙදන්නම්. ඔබතුමා කථා 

කරන්න. 

[අ.භා. 3.29] 
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා 

ෙමම ඉඩම් (සන්තකය පැවරීම සීමා කිරීෙම්) (සංෙශෝධන) පනත් 
ෙකටුම්පත ගැන කථා කළා. මම හිතන හැටියට එම පනත් 
ෙකටුම්පෙත් ෙත්රුමවත් දන්ෙන් නැහැ. එදා, ෙමම පනත 
කියාත්මක කිරීම තුළ තමයි ඔබතුමන්ලා ෂැංගි-ලා ෙහෝටලයට 
ඉඩම් දුන්ෙන්; Port City එකට අක්කර 600 ගණන් දුන්ෙන්. ෙම් 
පනෙත් සඳහන්ව තිබුණා ෙමවැනි ඉඩම් ෙදන විට පාර්ලිෙම්න්තුව 
දැනුවත් කරන්න ඕනෑ කියලා. නමුත්, පාර්ලිෙම්න්තුව දැනුවත් 
ෙනොකර තමයි එම ඉඩම් ලබා දුන්ෙන්. එදා, මුල අමතක ෙවලා 
තමයි එතුමා අද ෙම් කථා කරන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  2015 ජනවාරි 08 වනදා  ෙම් 
රෙට් පාලනය භාර ගන්න ෙකොට අපට තිබුණු ෙලොකුම අභිෙයෝගය 
තමයි ෙම් රට ණය උගුෙලන් ෙබ්රා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන 
එක. අපි මුළු ෙලෝකයටම ණය ෙවලා තිබුණා. තවදුරටත් ණය 
ගන්න බැරිව ඉඩම් සින්නක්කර දීලා ණය ගන්න තත්ත්වයකටත්, 
ඉඩම් විකුණන තත්ත්වයකටත් ෙම් රට වැටිලා තිබුණා. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්  හිටපු ජනාධිපතිතුමාට අවුරුදු 12ක 
කාලයක් රට පාලනය කරන්න තිබුණත් අවුරුදු 10කින් දාලා 
යන්න වුණා.  හිටපු ජනාධිපතිතුමා තමන් පාලනය කළ, 
නිෙයෝජනය කළ දිස්තික්කය පැත්තකට විසි කරලා ෙවනත් 
දිස්තික්කයකින් ඡන්දය ඉල්ලන තත්ත්වයකට රෙට් රාජ්ය 
පාලනය කඩා ෙගන වැටිලා තිබුණා. එෙහම තිබුණු රටක් තමයි 
අපි අරෙගන නිර්මාණය කෙළේ. හැබැයි, අපි ෙම්වා ෙනොදැන රට 
භාර ගත්තා ෙනොෙවයි.  ෙම් ණයවල දිග, පළල ෙකොච්චරද කියලා 
අපි දන්නවා. ගැඹුර ෙකොච්චරද කියලා අපි දන්නවා. ෙමම ණයවල 
අවිනිශ්චිත පමාණයකුත් තිෙබනවා කියලා අපි දන්නවා. ඒ නිසා 
තමයි 2015 ජනවාරි 08 වනදා අපි බලයට පත් ෙවන්න ජනතාවට 
කථා කරනෙකොට කිව්ෙව්, ෙම් පශ්නය විසඳන්න නම්, අපට බලය 
ලබා ෙදනවා නම්,   සර්ව පාක්ෂික කැබිනට් එකකින් සමන්විත 
ආණ්ඩුවක් අපි හදන්න ඕනෑ; ඒ සඳහාත් අනුමැතිය ෙදන්න ඕනෑ 
කියලා.  

ෙම් රෙට් ඉතිහාසෙය් පථම වතාවට ආණ්ඩු පක්ෂය හා 
විපක්ෂය එකතු ෙවච්ච රජයක් හදන්නයි අපට ඡන්දය ෙදන්න 

943 944 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඕනෑ කියලා ජනතාවෙගන්  ඉල්ලුවා. ජනතාව ඒ ඉල්ලීම අනුමත 
කළා. නැත්නම් අපට කියන්න තිබුණා, "අපි අෙප් ආණ්ඩුවක් 
හදනවා" කියලා. අපි කිව්ෙව් නැහැ,"එක්සත් ජාතික පක්ෂ 
ආණ්ඩුවක් හදනවා" කියලා. අපි ජනතාවට කිව්ෙව්, "ෙම් පශ්නය 
බැරෑරුම්. ෙම්ක විසඳා ගන්න නම් පක්ෂවලට ෙබදිලා, ෙවන් ෙවන් 
ෙවලා ඇනෙකොටා ගන්නා එක නතර කළ යුතුයි.  රට ගැන හිතලා 
පධාන පක්ෂ ෙදක එකතු ෙවලා රට පාලනය කරන කමයක් 
නිර්මාණය කෙළොත් තමයි අපට ෙම් පශ්නය විසඳන්න පුළුවන් 
වන්ෙන්. ඒ නිසා, ෙදන්න අපට අනුමැතිය; ෙදන්න අපට ඡන්දය. 
ඉතිහාසෙය් පළමුවරට පධාන පක්ෂ ෙදක එකතු ෙවලා පාලනය 
කරන රටක් හදන්න අපට බලය ෙදන්න" කියලායි.  අපි එෙහම 
ඉල්ලුෙව් ඒෙක් දිග පළල දැන ෙගනයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රට දියුණුයි කියලා කවුරු 
කිව්වත්, එදා කවුරු සංවර්ධනය කළා කියලා කිව්වත් ෙලෝකෙය් 
අෙනක් රටවල සංඛ්යාෙල්ඛන අරෙගන බැලුවාම රාජ්ය ආදායම 
වසරින් වසර කඩා වැටිලා තිබුණු රටක් හැටියටයි ෙමරට තිබුෙණ්. 
ගරු විමල් වීරවංශ මැතිතුමනි, මම ඔබතුමාට කියන්ෙන් අපි ෙම් 
කෑ ගැහුවාට ෙම්වා කෑ ගහලා කටින් දිනන්න බැහැ කියලායි.  

දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් අෙප් රාජ්ය ආදායෙම් අනුපාතය  
තිබුෙණ් ෙකොෙහොමද කියලා සංඛ්යා ෙල්ඛන අරෙගන බලන්න. 
රෙට් රාජ්ය ආදායම කඩා වැෙටද්දී, ණය අරෙගන කරපු 
සංවර්ධනයන් තමයි තිබුෙණ්.  2004 වසෙර්දී මාලදිවයිෙන් දළ 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන්  සියයට 25ක්ව තිබුණු  රාජ්ය ආදායම, 
2013 වසර වන විට සියයට 33ක් දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. 
මැෙල්සියාෙව් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් රාජ්ය ආදායෙම් 
අනුපාතය සියයට 25ක් තිබුණු එක, 2013 වන විටත් සියයට 25ක් 
හැටියට  තිබුණා. තායිලන්තෙය් 2004 වසෙර්දී දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදිතෙයන් රාජ්ය ආදායෙම් අනුපාතය සියයට 22යි තිබුෙණ්. 
2013දී ඒක සියයට 24 දක්වා වැඩි වුණා.  2004දී මියන්මාරෙය් දළ 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදෙයන් රාජ්ය ආදායෙම් අනුපාතය සියයට 10යි 
තිබුෙණ්. ඒක 2013දී සියයට 22 දක්වා වැඩි වුණා. 2004 දී 
ෙන්පාලෙය් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදෙයන් රාජ්ය ආදායෙම් අනුපාතය 
සියයට 13ට තිබුණු එක, 2013 වසර වන විට සියයට 19 දක්වා ෙම් 
අවුරුදු 10 තුළ වැඩි කර ගන්න පුළුවන් වුණා. නමුත්, කවුරු 
ෙමොනවා කිව්වත්, ෙකොෙහොම දියුණු වුණා කිව්වත්, ෙමොන 
ආශ්චර්යවත් රටක් කිව්වත් 2004 වසෙර්දී  ශී ලංකාෙව් දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදිතය තිබුෙණ් රාජ්ය ආදායෙමන්  සියයට 15යි. ඒක 
සියයට13ක් දක්වා 2013 වසර වන විට -අවුරුදු 10 තුළ- කඩා 
ෙගන වැටුණා. රෙට් රාජ්ය ආදායම කඩා ෙගන වැෙටද්දී, රජය රට 
සංවර්ධනය කෙළේ ණය අරෙගන මිසක් රාජ්ය ආදායම තුළින්  
ෙනොෙවයි කියන එක ෙම් රෙට් ජනතාවටත්, අපටත් 
සංඛ්යාෙල්ඛනවලින් පැහැදිලිවම ෙත්ෙරනවා. ඒෙක් දුක අපි 
විඳිනවා. අන්න! ඒ දුක නැති කර ගන්න දීපු ෙපොෙරොන්දුව; 
ජනතාවෙග් දුක මුදන්න දීපු ෙපොෙරොන්දුව තුළ තමයි අපි බලයට 
පත් වුෙණ්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රට රාජ්ය ආදායම 
වැඩිෙයන් ලබන රටක් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන වගකීම අපට 
තිෙබනවා. හැබැයි, පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් කළා වාෙග් රාජ්ය 
ආදායම වැඩි කරන්ෙන් දුප්පතුන්ෙගන් එකතු වන බද්ද වැඩි 
කරලා ෙනොෙවයි. වක බද්ද වැඩි කරන්ෙන් නැතිව, 
ධනවතුන්ෙගන් එකතු කරන උපයන විට බද්ද වැඩි කරමින් ෙම් 
රෙට් රාජ්ය ආදායම වැඩි කර ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන 
අභිෙයෝගය අපට තිෙබනවා.  

ණය ගන්න, ගන්න ෙමොකද වන්ෙන්? ණය අරෙගන කරපු 
ව්යාපාර අසාර්ථකයි. පසු ගිය කාලෙය් ණය අරෙගන කළ කිසිම 

ව්යාපෘතියකින් ඒ ණය ෙගවීමට හැකි ආදායමක් ලැබුෙණ් නැහැ. 
ඒ බර දුප්පත්, අහිංසක ජනතාවෙග් කර මතට තව තවත් වැටුණා 
මිසක්, ෙවන ෙදයක් වුෙණ් නැහැ. අද ඒවාෙය් පව් ෙගවන්න 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්ත් වර්තමාන ආණ්ඩුවටයි. එදා හම්බන්ෙතොට 
වරාය හැදුවා. නමුත්, කර්මාන්තශාලා නැහැ. ෙදොඹකර නැහැ. ඒ 
ෙවනුෙවන් කර්මාන්තශාලා හදන්න අද අප ඉඩම් ලබාෙදන ෙකොට 
ෙමොනවාද කරන්ෙන්? ඒ කරපු අපරාධ හදන්න ගියාම තමයි අපට 
පශ්න මතු කරන්ෙන්.  

අද ඔබතුමන්ලා SAITM එක ගැන කිය කියා කෑ ගහනවා. 
SAITM එක හැදුෙව් කවුද? ඔබතුමන්ලා සිටි ආණ්ඩුවයි. අද අප 
කල්පනා කරන්ෙන් ඒකට යන දරුවන්ෙග් ෙදමව්පියන්ෙග් 
මුදල්වල පතිලාභය ලබාෙදන්න කටයුතු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියායි. එදා ඔබතුමන්ලා කළ ඒ පවට වන්දි ෙගවන්න ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් අපටයි. එදා මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා 
SAITM එකට යන්න ශිෂ්යත්ව දුන්නා. උසස් ෙපළ විභාගෙයන් 
"ඒ" සාමර්ථ 4ක් ගත්ත ළමයින් ෙතෝරලා, ඒ අයට Medical 
College යන්න බැරි වුණා කියා අරලියගහ මන්දිරයට කැඳවලා 
එතුමා ඒ ළමයින්ට ශිෂ්යත්ව දුන්නා. "ෙමන්න මම සල්ලි ෙදනවා. 
SAITM එකට ගිහින් උපාධිය ගන්න." කියා තමයි එදා කිව්ෙව්. ඒ 
අයම අද SAITM එක අපරාධයක් කියලා කථා කරනවා. SAITM 
එක හරි ෙහෝ වැරැදි වන්න පුළුවන්. නමුත්, ඒෙක් ඉෙගන ගන්නා 
දරුවන් ෙවනුෙවන් තමයි අප කථා කරන්ෙන්. ඒ දරුවන්ට 
සාධාරණය ඉෂ්ට ෙවන්න ඕනෑ. SAITM එෙක් ෙව්වා, ෙවනත් 
ආයතනයක ෙව්වා, විශ්වවිද්යාලයක ෙව්වා, රෙට් ඉෙගන ගන්නා 
සමස්ත දරුවන්ට සාධාරණය ඉෂ්ට කිරීෙම් අරගළයට එකතු 
ෙවන්න අපට සිදු ෙවනවා. 

  
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ෙහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

අද අෙප් රෙට් ආෙයෝජනවලට පශ්න ෙගොඩක් තිෙබනවා. ඒවා 
නිවැරදි කරන්න නම් අපට  පියවර  රැසක් ගන්න ෙවනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම අපට සෘජු බදු අනුපාතය අඩු කරන්න ෙවලා 
තිෙබනවා. අද අෙප් රෙට් සෘජු බදු අනුපාතය සුවිෙශේෂ විධියට අඩු 
කර තිෙබනවා. ෙවනත් රටවල සෘජු බදු අනුපාතය ෙකොෙහොමද 
කියා අපි දැන් බලමු. ඕස්ෙට්ලියාෙව් සියයට 25යි. චීනෙය් සියයට 
25යි. ඉන්දියාෙව් සියයට 33යි. නමුත්, ලංකාෙව් අප එය සියයට 
28 දක්වා පහළට ෙගනැවිත් තිෙබනවා. සිංගප්පූරුෙව් තවමත් 
ආයතන සඳහා සෘජු බදු අනුපාතය සියයට 17යි. අපත් එෙහම 
කරන්න කටයුතු කරෙගන යනවා.  

අප දන්නවා, එදා  ෙහෝටල් හදන්න ආෙයෝජන ආ බව. ෙම් 
රටට ෙහෝටල් ෙගනාවා.  ෙහෝටල් හැදුවා මිසක්, අපට අවශ්ය ෙදය 
වන අහිංසක මිනිසුන්ට ෙගයක් හදා ෙදන්න බැරි වුණා. එම නිසා 
අප බදු අනුපාත ෙවනස් කරලා, නිවාස හදන අයට බදු අනුපාතය 
අඩු කරලා, විෙද්ශ ආෙයෝජකයන් ෙගනැවිත්, ෙම් රෙට් මිනිසුන්ට 
නිවාස හදන්න කියනවා.  

ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමාෙගන් මම ෙම් කාරණය 
අහනවා. ඔබතුමා විෙද්ශ ආෙයෝජන ගැන ෙකොයි තරම් කථා 
කළත්, ෙහෝටල් හැදුවා මිසක් නිවාස ඇමතිවරයා වශෙයන් 
ඔබතුමා එක නිවාසයක් හැදුවාද? එක නිවාස සංකීර්ණයක් 
නිර්මාණය කළාද? එක උදාගමක් හැදුවාද? ෙම් රෙට් ෙහෝටල් 
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හැදුවා මිසක්, ඔබතුමන්ලා ෙවන ෙදයක් කෙළේ නැහැ ෙන්ද? 
කැසිෙනෝ ව්යාපාර කරන ෙහෝටල් හැදුවා; සූදුව තිෙබන ව්යාපාර 
හැදුවා; ගණිකා වෘත්තීය තිෙබන ෙහෝටල් නිර්මාණය කළා. ඒවා 
කළා මිසක්, දුප්පත් මිනිෙහකුට එක ෙගයක් හදා දුන්නාද කියා මම 
අහනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අප ඉදිරිෙය් තවත් 
අභිෙයෝගයක් තිෙබනවා. ෙම් බදු කමය ඉතාම සංකීර්ණයි. 2006 
අංක 10 දරන පනෙත් බදු කමය යට ෙත්, British standardsවලට 
තිෙබන බදු කමයක් අප කියාත්මක කරන්ෙන්. එය ඉතාම 
සංකීර්ණයි. එය සරල කරන්න ඕනෑ. හැම අය වැයකදීම බදු අය 
කරන විධිය අප ජනතාවට කියා ෙදනවා. ෙමෙතක් කල් ඒවා කියා 
දුන්ෙන් නැහැ. ෙදන සහනය විතරයි ඔබතුමන්ලා ජනතාවට 
කිව්ෙව්. බදු අය කරන විධිය කිව්ෙව් නැහැ. ෙම් සහන ෙදන්න 
සල්ලි ෙහොයන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියා ඔබතුමන්ලා කිව්ෙව් නැහැ. 
හරියට මුදල් ඇමතිවරයා තමන්ෙග් සාක්කුෙවන් සල්ලි අරෙගන 
ෙදන විධියට තමයි ෙම් සහන ෙපන්නුෙව්. නමුත්, අද අප ඇත්ත 
කියන ෙකොට, ජනතාව ෙම්වා දැන ගත්තාම තමුන්ට ෙවන ෙද් 
දන්න නිසා අද ඒ අය කෑ ගහනවා. ඉතිහාසය දිහා බැලුවාම අපට 
ෙපෙනනවා ෙම් උද්ෙඝෝෂණ, වර්ජන එදාත් තිබුණු බව. එදාත් ඒ 
සිද්ධි වුණා. නමුත්, අද තිෙබන ෙවනස තමයි, ෙම් සිද්ධි ගැන 
ජනතාව දැනුවත් වීම. ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් අයිතිය ජනතාවට 
දීම නිසා අද ඔවුන් ට වන්ෙන් ෙමොකක්ද කියා දැනගන්න 
පුළුවන්කම ලැබී තිෙබනවා.  

නීති - රීතිවල තිෙබන අනවශ්ය බාධක අප අයින් කරන්න 
ඕනෑ. ෙමොකද, ණය අරෙගන, ණය අරෙගන සංවර්ධනය කළාය 
කියා පසු ගිය කාලෙය් වැඩක් වුෙණ් නැහැ. ෙහෝටල් ගහන්න ආවා 
මිසක්, යුද්ධය ඉවර වුණාය කියා ආෙයෝජකයන් ලංකාවට ආෙව් 
නැහැ. ආ ෙයෝජකයන් ලංකාවට එන වැඩ පිළිෙවළ අප හදන්න 
ඕනෑ. ණය ගන්න කමය අප නැති කරනවා. අප ආෙයෝජකයන්ට 
කියන්ෙන් ෙමපමණයි. "එන්න. අෙයෝජනය කරන්න. ලාභ පාඩු 
අපි ෙබදා ගනිමු." කියනවා. නමුත්, අප පාඩුව විතරක් විඳින්න 
ලැහැස්ති නැහැ. එම නිසා ඒ කමය නැති කරන්න අප ෙම් රෙට් 
තිෙබන අනවශ්ය බාධක අයින් කරන්න ඕනෑ. ඉඩම් විකිණීෙම් 
නීතිය අප සම්මත කරන්ෙන් නැහැ. අද අප ෙම් සම්මත කරන්ෙන් 
ඉඩම් විකිණීම ෙනොෙවයි. අවුරුදු 99කට බදු දීෙම්දී අය කරන 
සියයට 15ක tax එක නැති කරලා, බද්දට දීම කියාත්මක කිරීම 
සඳහා තමයි නීති සම්මත කරන්ෙන්. නමුත්, ෙමතුමන්ලා 
ෙපන්වන්ෙන් හරියට අප ඉඩම් විකුණන්න හදනවා වාෙගයි. ඉඩම් 
විකුණුෙව් අප ෙනොෙවයි. අෙප් රජය කිසිම ඉඩමක් විෙද්ශිකෙයක් 
සතු කර නැහැ. පසු ගිය රජය චීන ආයතන සතු කළ "ෙපෝර්ට් සිටි" 
ව්යාපෘතිය ලංකාෙව් ජනතාවෙග් අයිතියට අනූනව අවුරුදු බදු 
කමයට හැදුවා මිසක් අප විෙද්ශිකයන්ට ඉඩම් දීලා නැහැ.  

මා විෙශේෂෙයන් කියනවා, ෙම් කමය තුළින් ආෙයෝජන 
ගලාෙගන එයි කියලා. අප සියයට 15 බද්ද නැති කරලා, 
ආෙයෝජකයින්ට ආකර්ෂණීය රටක් හදනවා. එදා තිබුෙණ් ණය 
ෙදන්නන්ට; ණය ෙපොලීකාරයින්ට ආකර්ෂණීය රටක්. එෙහම 
තිබුණු රට ආෙයෝජකයින්ට ආකර්ෂණීය රටක් විධියට නිර්මාණය 
කරන්න අවශ්ය නීති - රීති ෙගනැවිත්, ෙම් රට බලගතු                  
ශී ලංකාවක්; බලගතු රාජ්යයක් කිරීෙම් වගකීම අරෙගන, 2015 
ජනවාරි 8වැනි දා විප්ලවයට තුඩු දුන් අයෙග් අවශ්යතා, අෙප්ක්ෂා 
ටිෙකන් ටික, ෙකෙමන් ෙකෙමන් අප ඉටු කර ෙගන යන බව 
පකාශ කරමින්, මා නිහඬ ෙවනවා. ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Douglas Devananda. 

You have seven minutes. 

[பி.ப. 3.40] 
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  

இந்தக் காணி தி த்தச் சட்ட லம் ெதாடர்பில் என  
க த் க்கைளச் ெசால்வதற்கு ன்னர், எம  நாட் ல் ேதசிய 
நல் ணக்கத்ைத வ ள்ளதாகக் கட் ெய ப் வ  
ெதாடர்பில் சில க த் க்கைளக் குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். 
எம  நாட் ல் ெவ மேன அ வலகங்கைள அைமத் , 
அதிகாாிகைள நியமித் , நிதி ஒ க்கீ கைள ேமற்ெகாண் , 
பிரசாரங்கைள மாத்திரம் ன்ென த்  வ வதா ம் 
ஆ க்காள் ேதசிய நல் ணக்கம் குறித் க் கைதத் க் 
ெகாண் ப்பதா ம் இந்த நாட் ல் இனங்க க்கிைடேய 
ேதசிய நல் ணக்கம் என்ப  உணர் ர்வமாக உ வாக்கம் 
ெபறக்கூ ய சாத்தியக்கூ கள் இல்ைல என்பைதேய நான் 
மீண் ம் மீண் ம் இந்தச் சைபயிேல ெதாிவித்  வ கின்ேறன். 
மிக ம் இக்கட்டான, பலத்த எதிர்ப் க்கைளக் ெகாண் ந்த 
ஒ  சூழ ல் எம  நாட் ல் குறிப்பாக வடக்கு, கிழக்கு 
மாகாணங்களில் ேதசிய நல் ணக்கத்ைத ஒ  ெகாள்ைகயாகத் 

ணிந்  ன்ென த்தவர்கள் என்ற வைகயில் எமக்கி க் 
கின்ற அ பவங்கைளக் ெகாண்ேட நான் இைதக் 
கூறிவ கின்ேறன். எனேவ, எம  மக்கள  நிலங்கைள 
வி விப்பதி ம்கூட ேதசிய நல் ணக்கத்திற்கான வித்  
உள்ளடக்கப்பட் க்கின்ற  என்பைதத் ேதசிய நல் ணக்கம் 
ெதாடர்பில் யற்சிக்கின்ற அைனத் த் தரப்பின ம் உணர 

ன்வரேவண் ம். அந்த வைகயில் பைடயினர் வச ள்ள 
எம  மக்களின் நிலங்கள் மற் ம் கட் டங்கள் என்பன எம  
மக்களிடம் மீள ஒப்பைடக்கப்பட ேவண் ம் என்பைத நான் 
இங்கு மீண் ம் மீண் ம் வ த்திக் கூற வி ம் கின்ேறன். 

இன்  ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்திேல ேகப்பாப் ல  
மக்கள் தங்கள  ெசாந்த நிலங்கைள வி விக்கக் ேகாாி 9 
ஆவ  நாளாக ம் ேபாராட்டத்தில் ஈ பட்  வ கின்றனர். 
வ காமம் வடக்கிேல இன்ன ம் வி விக்கப்படாத காணிகள் 
நிைறயேவ இ க்கின்றன. எம  மக்கள் ம் க்காகேவா 
அன்றி அரசியல் காரணங்க க்காகேவா இந்தக் காணிகைள 
வி விக்குமா  ேகாாிப் ேபாராட்டங்கைள நடத்தவில்ைல. 
அேதேநரம், எம  மக்கள  இந்த அ ப்பைடப் பிரச்சிைனைய 
ைவத் த் ெதாடர்ந்  அரசியல் பிைழப்  நடத்திக் 
ெகாண் ப்பவர்கள், அரசியல் ாீதியிலான ேபாதிய 
அதிகாரங்கைளக் ெகாண் க்கின்ற இன்ைறய நிைலயி ம் 
அந்தக் காணிகைள வி வித்  எம  மக்க க்கு வழங்குவதற்கு 

ன்வ வதாக இல்ைல. ஆனால், இன்  எம  மக்கள  
வாழ்வாதாரங்கள் அந்தக் காணிகளில் ேதங்கிக்கிடக்கின்றன; 
அவர்கள  விவசாய மற் ம் கடற்ெறாழில்சார் வளம்மிக்க, 
ெசழிப்பான காணிகளி ந்  மக்க க்குக் கிைடக்கக்கூ ய 
மிகுந்த பயன்கைளப் ெபறவிடா  த த் , பைடயினாின் 
கு கிய பயன்க க்காக அந்தக் காணிகைள அங்ேக டக்கி 
ைவத்தி க்கின்றனர். அந்த வைகயில் ேகப்பாப் ல  மற் ம் 

ல க்கு யி ப் ப் பகுதிகளில் சுமார் 209 கு ம்பங்கள  
சுமார் 625 ஏக்கர் காணிகைள வி விக்கக் ேகாாிேய அவர்கள் 
தங்கள  ேபாராட்டத்திைன ன்ென த்  வ கின்றனர். 

ேதசிய பா காப்  என்ப  அவசியமாகும். அதற்காகப் 
பா காப் ப் பைடயினைர ைவத்தி க்கக் க தினால் வடக்கு, 
கிழக்கு மாகாணங்களில் ெபா ளாதார க்கியத் வமற்ற 
ேவ  அரச காணி நிலங்கள் நிைறயேவ உள்ளன. அந்த 
வைகயில் அவற்ைற இனங்கண்  பா காப் ப் பைடயின க் 
கான மாற்  ஏற்பா கைளச் ெசய்ய அரசு அவசர 
நடவ க்ைககைள ன்ென க்க ேவண் ம். எனேவ, இந்த 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

விடயத்ைத ம் இனவாதமாகேவா கு கிய அரசியல் 
இலாபமாகேவா க தாமல் குைறந்தபட்சம் மனிதாபிமான 
உணர் டன் இதில் அவதானம் ெச த்தி எம  மக்களின் 
காணிகைள வி விக்கத் ாித நடவ க்ைக எ க்கேவண் ம் 
என்பைத நான் இங்கு வ த்த வி ம் கின்ேறன். 

ேம ம், வடக்கு மாகாணத்ைதப் ெபா த்தவைரயில், 
அங்கு ஒ சில பக்தர்களால் ேகாவில்க க்ெகன எ திக் 
ெகா க்கப்பட்ட காணிகள் ெப மளவில் காணப்ப ம் 
நிைலயில், வடக்கில் மக்கள  காணியற்ற பிரச்சிைனக்கு ஒ  
தீர்வாக அந்தக் காணிகைள அவர்க க்குப் ெபற் க் 
ெகா ப்பதற்கும் அதற்குாிய ெப மானத்ைதக் குறிப்பிட்ட 
ேகாவில்க க்கு வ மானம் என்ற வைகயில் வழங்குவதற்கும் 
அக்காணிகளில் அரச அல்ல  அரச சார்பற்ற நி வனங்களின் 
உதவிகைளக் ெகாண்  டைமப் த் திட்டங்கைள 
அைமப்பதற்கு ஏ வாக அக்காணிக க்குச் சட்டாீதியான 
உ தி அல்ல  அ மதிப்பத்திரங்கைள வழங்குவதற்கு ஒ  
விேசட ஏற்பாெடான்ைற வகுக்குமா ம் அரச காணி 
அளிப் க்களின் உாித்ைத இரத்த உறவின க்குக் ைகமாற்றல் 
ெசய்கின்றேபா  பால் சமத் வத்ைதப் ேப ம் வைகயில் 
சீர்தி த்தங்கைளக் ெகாண் வ மா ம் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

அ த் , ம வாிக் கட்டைளச் சட்டத்தின்கீழ் அறிவித்தல் 
குறித்த என  க த் க்கைள ேநரத்ைதக் க த்திற்ெகாண்  
இங்கு சு க்கமாக  ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன். எம  
நாட்ைடப் ெபா த்தவைரயில், 12 ெபளர்ணமி தினங்கள் 
உட்பட, ெவசாக் ெபளர்ணமி தினத் க்கு ம தின மாக 13 
நாட்க ம் ேதசிய சுதந்திர தினம், உலக ம  ஒழிப் த் தினம், 
தமிழ் - சிங்களப் த்தாண்  தினத்திற்கு ன்தினம், தமிழ் - 
சிங்கள த்தாண்  தினம், ஈ ல் பித்ர் - றமழான் ெப நாள் 
தினம், நத்தார் தினம் ஆகிய 6 நாட்க மாக வ டத்தில் 19 
நாட்கள் ம பான நிைலயங்கள் டப்ப கின்றன. ஆனால், 
இந்  மக்களின் மிக க்கிய மத அ ஷ்டான தினமாகிய மகா 
சிவராத்திாி தினத்தி ம் ைதப்ெபாங்கல், தீபாவளி ேபான்ற 
தி நாட்களி ம் அேதேபான்  சேகாதர ஸ் ம் மக்களால் 
மிக ம் னிதமான தினமாகக்  ெகாண்டாடப்ப கின்ற 

ஹம்ம  நபிகளார் பிறந்த தினமான மீலா ன் நபி 
தினத்தி ம் ஈ ல் அல்ஹா - ஹஜ்ஜுப் ெப நாள் தினத்தி ம் 
ம பானசாைலகள் டப்ப வதில்ைல. எனேவ, இந்  மற் ம் 
இஸ்லாமிய மதங்கைள ேம ம் ெகளரவிக்கும் வைகயி ம் 
அந்த மக்களின் உணர் கைள மதிக்கின்ற வைகயி ம் 
அத் டன், ம பானப் பாவைனைய ேம ம் ஓரள க்ேக ம் 
கட் ப்ப த் கின்ற வைகயி ம் ேமற்ப  நாட்களில் 
ம பானச்சாைலகைள நாடளாவிய ாீதியில் வதற்கு 
ெகாள்ைக ாீதியில் நடவ க்ைகெய க்குமா  ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன். 

அ த் , காணிகள் ெதாடர்பில் என  க த் க்கைள 
ன்ைவக்க வி ம் கிேறன். குறிப்பாக வடக்கு, கிழக்கு 

மாகாணங்களில் கடந்தகால த்தம் காரணமாகப் 
பாதிக்கப்பட் , இடம்ெபயர்ந்  மீண் ம் தங்க ைடய 
காணிகைள மீளப் ெபற் க்ெகாள்வதி ம் உாித்ைதப் 
ெபற் க்ெகாள்வதி ம் ஏற்ப கின்ற காணிப் பிணக்குகள் 
அதிகமாகக் காணப்ப கின்ற நிைலயில், இதற்குத் ாித 
ஏற்பாடாக அப்பகுதிகளில் காணிக் கச்ேசாிகைள நடத்த 
ேவண் ெமன்ற ேகாாிக்ைகைய நான் ெதாடர்ந் ம் 

ன்ைவத்  வ கின்ேறன். அந்தவைகயில், ெபா மக்க க்குச் 
ெசாந்தமான காணிகைளப் பா காப் த் தரப்பினர் 

பயன்ப த் தல், மக்கள  ஆதனங்கைள 
இனங்கண் ெகாள்ள யாைம, உாிய ஆவணங்கள் அல்ல  
பதிேவ கள் அழிந் ேபா ள்ளைம, அந்த ஆதனங்களில் 
ேவ  ஆட்கள் கு யி க்கின்றைம, அவர்கள  விவசாய 
நிலங்களில் பிறர் பயிர்ச்ெசய்ைகயிைன ேமற்ெகாள்கின்றைம 
ேபான்ற பல்ேவ  பிரச்சிைனக க்கு எம  மக்கள் 

கங்ெகா த்  வ கின்றனர். அத் டன், கடந்தகால 
அரசியல் சூழ்நிைலகள், அச்சு த்தலான பின்னணிகள், 
நிச்சயமற்ற எதிர்பார்ப் கள்  ேபான்ற பல்ேவ  
காரணங்களால் காணிகள், கட் டங்கள் என்பன மாற்  
நபர்க க்கு குைறந்த விைலகளில் விற்பைன 
ெசய்யப்பட் ள்ளைம அல்ல  அச்சு த்தல் ேமற் 
ெகாள்ளப்பட்  ைகமாற்றம் ெசய்யப்பட் ள்ள சந்தர்ப்பங்கள் 
என்பன ெதாடர்பில் பாதிக்கப்பட்ட தரப்பினர் நீதிமன்றங் 
களில் தங்கள  உைடைம ாித்திைன மீளநிைலநி த்  
வதற்கும், த்தம் தவிர்ந்த ஏைனய இயற்ைக அனர்த்தங்கள் 
மற் ம் அரசியல் குழப்ப சூழ்நிைலகள் காரணமாக இடம் 
ெபயர்ந்த மக்களின் காணிகைள அடாத்தாகப் பி த் க் 
ெகாண் ப்ேபா க்கு எதிராகத் தம  உாிைமகைள 
மீளநிைலநி த் வதற்கும் இயலாைம உைடயவர்களாக 
இ க்கின்றனர். எனேவ அவர்க க்கு இ  ெதாடர்பில்  
விேசட சட்ட ஏற்பா கைள வகுக்க ேவண் ய ேதைவ 
குறித் ம் இங்கு வ த்த வி ம் கின்ேறன். நன்றி.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
( மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 7ක 

කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 3.47] 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කාලය ලබා දීම සම්බන්ධව 

ඔබතුමාට මා සත්ුතිවන්ත වනවා. ඉඩම් (සන්තකය පැවරීම සීමා 
කිරීෙම්) (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත, ඒ වාෙග්ම ෙර්ගු 
ආඥාපනත යටෙත් ෙයෝජනාව, විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත 
යටෙත් නියමය, ඒ වාෙග්ම සුරාබදු ආඥාපනත යටෙත් නිෙව්දනය 
සම්බන්ධෙයන් වචන කීපයක් කථා කරන්න ලැබීම පිළිබඳව මා 
සතුටු වනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම මා සුරාබදු ආදායම් ගැන වචන කීපයක් කථා 
කරන්න ඕනෑ. 2014දී අපි සුරාබදු ආදායම උපයා ෙගන තිබුෙණ් 
රුපියල් බිලියන 64ක් පමණ. හැබැයි, 2015දී රුපියල් බිලියන 
105කටත්, 2016දී රුපියල් බිලියන 140කට ආසන්න 
පමාණයකටත් අපි සුරාබදු ආදායම වැඩි කර ෙගන තිෙබනවා. 
ෙකටි කාලයක් තුළ විශාල පමාණයකින් සුරාබදු ආදායම වැඩි 
වුෙණ් ෙකොෙහොමද කියන එක ෙසොයා බලන්න ඕනෑ.  

දැන් ෙම් සමහරු මහා වීරෙයෝ වාෙග් කථා කළාට පසු ගිය 
කාලෙය් වුණු ෙද්වල් ඒ අයට මතක නැහැ. සුරාබදු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරි ඇස් වහෙගන ඉන්න ෙකොට 
එතෙනෝල් කන්ෙට්නර් පිටින් ෙහොර පාෙරන් ඇවිල්ලා ගිය විධිය 
අපට මතකයි. ඒවා ඒ විධියට ෙවලා තමයි, අෙප් රෙට් සුරාබදු 
ආදායම විශාල පමාණයකින් අඩු ෙවලා තිබුෙණ්. හැබැයි, අෙප් 
මුදල් ඇමතිතුමා ඇතුළු ෙම් ආණ්ඩුවට ඒ සියලුම ෙදොරටු වහන්න 
පුළුවන් වුණා. ඒ ෙදොරටු වහලා තමයි අපි සුරාබදු ආදායම රුපියල් 
බිලියන 105 දක්වා වැඩි කර ගත්ෙත්. ඒ වාෙග්ම ෙම් අවුරුද්ෙද් 
සුරාබදු ආදායම රුපියල් බිලියන 140කට ආසන්න පමාණයකින් 

949 950 

[ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා  මහතා] 
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වැඩි කරන්න අපට පුළුවන් වුෙණ්ත් එම නිසායි. අවුරුදු 
ගණනාවක් තිස්ෙසේ එක එක ෙහංචයියන්ට -පසු ගිය කාලෙය් නම්, 
රාජපක්ෂ ආණ්ඩුෙව් මැති ඇමතිවරුන්ෙග් සාක්කුවලට- ගි ය 
සුරාබදු මුදල් දැන් ජනතාවට අත්පත් කර දීමට කටයුතු කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් මුදල් ඇමතිතුමා ඇතුළු ෙම් ආණ්ඩුවට අපි 
ස්තුතිවන්ත වන්න ඕනෑ.  

ඉඩම් (සන්තකය පැවරීම සීමා කිරීෙම්) (සංෙශෝධන) පනත් 
ෙකටුම්පත ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකටද? ආෙයෝජන දිරිමත් 
කරන්නයි. හැබැයි, අපට දැන් ෙමෙහම කථා කරන හාදෙයෝ  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ෂැන්ගි-ලා එකට අක්කර 7ක් සින්නක්කරව ෙදනෙකොට, චීනයට 
ෙහක්ෙටයාර 20ක් සින්නක්කරව ෙදනෙකොට- 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
( மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
( மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

කියන්ෙන් නැතිව කථා කරන්න.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඒ වචනය හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් ඉවත් කරන්න පුළුවන්. 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ෙම් ඉඩම් සින්නක්කරව ෙදනෙකොට ෙම් ෙගොල්ලන් රාජපක්ෂ 

ආණ්ඩුෙව් ෙබොෙහොම කීකරු පූස් පැටව් විධියට තමයි කැබිනට් එක 
අස්ෙසේ රිංගා ෙගන සිටිෙය්. එෙහම අය තමයි දැන් ෙම් මහා ෙලොකු 
වීරෙයෝ විධියට කථා කරන්ෙන්. අපි ආෙයෝජන දිරිමත් කරන්න 
අවශ්ය නීති-රීති ෙග්නවා මිසක්, ෙම් රට කාටවත් ලියා ෙදන්න නීති
-රීති ෙග්න්ෙන් නැහැ. සමහරු හිතාෙගන ඉන්නවා, තමන්ෙග් 
අවශ්යතා ඉෂ්ට කර ගන්න, තමන්ට ෙහට-අනිද්දා අච්චු වන නඩු 
නවත්වා ගන්න ඉක්මනට ආණ්ඩුවක් ෙග්න්න. හැබැයි, ඒවා ඉෂ්ට 
වන්ෙන් හීෙනන් තමයි. දැන් දවස්  දවස් 21,  14කියලා දිගටම 
රිමාන්ඩ් එෙක් ඉන්න අයට සිද්ධ වනවා, ඒ රිමාන්ඩ් ජීවිතයට පුරුදු 
වන්න. යම් කිසි ෙකෙනකු බන්ධනාගාරයක් ඇතුෙළේ ඉන්න ෙකොට 
ෙබොෙහොම සීමාසහිත ජීවිතයක් තමයි ඒ ෙකනාට ගත කරන්න 
වන්ෙන් කියලා අපි දන්නවා. බන්ධනාගාරවල එෙහම ඉන්න 
ෙකොට එක එක පුරුදුවලට ඇබ්බැහි වනවා. ඔතැන අවුරුදු 
ගණනාවක් තිස්ෙසේ දඬුවම් විඳින අය ඉන්නවා. ඒ අය ඔතැනට 

අලුෙතන් හිරකාරෙයකු ආවාම ඒ ෙකනාව ෙනොෙයක් ෙනොෙයක් 
විෂමාචාරවලට ෙපොලඹවා ගන්නවා. එෙහම විෂමාචාරවලට ලක් 
වුණු අය තමයි ෙම් සභාව ඇතුළට ත් ඇවිල්ලා වැරදි කථා 
කියන්ෙන්. ෙනොෙයක් ජුගුප්සාජනක කථා කියලා තමන්ෙග් 
ෙහලුව වහගන්න කටයුතු කරන්ෙන් බන්ධනාගාර ඇතුෙළේ අවුරුදු 
ගණනාවක් තිස්ෙසේ ඉන්න අයෙගන් පීඩාවට ලක් වුණු අය; 
ෙනොෙයක් අතවරයන්ට ලක් වුණු අය කියලා අපට දැවැන්ත 
සැකයක් තිෙබනවා. එම නිසා ඒ අය මුලින්ම තමන් 
සම්බන්ධෙයන් ෛවද්ය පරීක්ෂාවක් කර ගත්ෙතොත් ෙහොඳයි 
කියලා මට හිෙතනවා. ඒ වාෙග්ම අනුන්ෙග් බුද්ධියට ඇඟිල්ල දික් 
කරන අය පුළුවන් නම් තමන්ෙග් GCE Ordinary Level 
සහතිකය ෙපන්වුෙවොත් ෙහොඳයි. අට සමත් වුණු අය අනුන්ෙග් 
බුද්ධියට නිගා කරනවා.  

මම ගණිත අංශෙයන් උසස් ෙපළ සමත් ෙවලා ඉන් පසුව 
ගණිත ගුරුවරෙයක් විධියට රජෙය් විද්යාලයක උගන්වපු 
ෙකෙනක්. ඒ නිසා මෙග් දැනුම ගැන, මෙග් අධ්යාපනය ගැන 
ලිඛිත සාක්ෂි තිෙබනවා; පාෙයෝගික සාක්ෂි තිෙබනවා. මම  ඒකත් 
මතක් කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ෙම් මහා හයිෙයන් කෑගහන 
සමහරු හිතා ෙගන ඉන්ෙන් ඒ අය තමයි ෙම් ෙලෝකෙයෝ ඉන්න 
ෙහොඳම බුද්ධිමතුන් කියලායි. අපි දැක්කා, ඊෙය් ෙපෙර්දා අෙප් 
මහාචාර්ය ආශු මාරසිංහ මහත්තයාට "ජපානෙය් 
රස්තියාදුකාරෙයක්" කියලා කියා තිෙබනවා. ඉස්සරෙවලාම 
තමන්ෙග් නුවණ, බුද්ධිය ගැන කල්පනා කරලා අර 
මහාචාර්යතුමාට ඇඟිල්ල දික් කළා නම් ෙහොඳයි කියලා මම මතක් 
කරනවා.  

සමහරු  ඉන්නවා, බැංකු කඩපු අය. අර භීෂණ සමෙය් 
බදුරලිෙය් බැංකු කඩපු අය ෙම්ක ඇතුෙළේ ඉන්නවා. ඒ නිසා 
එෙහම අය ගැන අපි ඉස්සරෙවලාම ෙසොයලා බලන්න ඕනෑ. ෙම් 
කථා කරන්ෙන් ෙමොන වාෙග් පුද්ගලෙයෝද, ඒ අයෙග් කථා 
වාෙග්ම ඒ අයෙග් පසු බිමත් ෙසොයලා බැලුෙවොත් ෙහොඳයි කියලා 
මම මතක් කරනවා. ෙමොකද, ෙම් අය වාහන අවභාවිත කරලා 
තමයි රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත ෙවලා තිෙබන්ෙන්; තමන්ෙග් 
පවුලට සලකලා තමයි රක්ෂිත බන්ධනාගාරයට ගිහිල්ලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒවාත් මතක් කරන්න ඕනෑ.  

මට ලැබි තිෙබන්ෙන් ඉතාම ෙකටි කාලයක් නිසා තව එක 
කරුණක් කියන්න ඕනෑ. ෙම් දවස්වල අලුත් style එකක් 
තිෙබනවා. ඉස්සර මයික් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා කථා කරලා වීරයන් 
ෙවන්න දැඟලුව මන්තීවරු, ඇමතිවරු වාෙග් ෙද්ශපාලනඥයන් 
සිටියා. හැබැයි, දැන් රජෙය් ෙසේවකෙයෝ කිහිප ෙදනකුත් 
ලැහැස්තිෙවලා ඉන්නවා, මයික් ටයිසන්ලා ෙවන්න. පසු ගිය 
දවස්වල අපි දැක්කා, අෙප් ජනමාධ්ය අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා 
මයික් ටයිසන් ෙකෙනක් ෙවන්න කටයුතු කරනවා.  

ෙම් දවස්වල මයික් ටයිසන් ෙවන්න උත්සාහ කරන්ෙන් 
විගණකාධිපතිතුමා. ඒ අය ෙනොෙයක් ෙනොෙයක් කථා කියලා 
මාධ්ය තුළින් වීරෙයෝ බවට පත් ෙවන්න හදනවා. අපි කියන්ෙන්  
මාධ්ය ඉස්සරහට ගිහිල්ලා චරිත හදන්න එන්න ඕනෑ නැහැ, 
වීරෙයෝ ෙවන්න හදන්න ඕනෑ නැහැ, රජෙය් නිලධාරින් විධියට 
තමන්ෙග් රාජකාරිය හරියට ඉෂ්ට කරන එක පමාණවත් කියන 
එකයි. අපි දැක්කා, සමහරු  කියනවා,  තමන්ෙග් ෙනෝනාට  
"ඩාලිං" කියලායි කථා කරන්ෙන්  අරකයි ෙම්කයි කියනවා. 
එෙහම කථා කළ  අයත් ඉන්නවා.  එෙහම ෙසොයන්න ගිෙයොත් 
"ඩාලිං" කියන අය කී ෙදෙනක් ඒ අයට ඉන්නවාද කියලා අපි 
ෙපෞද්ගලිකව ෙසොයලා බලන්න ඕනෑ. ඒ නිසා  රජෙය් 
නිලධාරින්ට අපි කියනවා, තමන්ෙග් රාජකාරිය හරියට කරනවා 
මිසක්  මාධ්ය ඉස්සරහට ගිහිල්ලා වීරෙයෝ ෙවන්න කටයුතු කිරීම 
එච්චර සුදුසු නැහැයි කියලා. ෙහොඳින් වැඩ කරන බහුතරයක් 
රජෙය් ෙසේවකයන්ට අපි කියනවා- 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මන්තීවරෙයක් 
( மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ගරු  මන්තීතුමා ඉඩම් ගැනයි කථා කරන්න ඕනෑ.   

       
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
තමන්ෙග් රාජකාරිය ෙහොඳින් ඉෂ්ට කරලා ෙම් රෙට් ජනතාවට 

ෙසේවය කරන්න කටයුතු කරන්න කියලා. පසු ගිය දවස්වල රන්ජන් 
රාමනායක මැතිතුමාෙග් පශ්නෙය්දීත් අන්තිමට සිද්ධ වුෙණ් වැරදි 
කළ නිලධාරින්ෙග් ෙහලුව එළියට එන එකයි. අපි රන්ජන් 
රාමනායක මැතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ. එතුමා සටන් 
කෙළේ අර ෙබොරලු ව්යාපාරෙය් ෙයදුණ මිනිසුන්ට විරුද්ධවයි. 
අන්තිමට බලන ෙකොට "ෙබොරලු මන්තීලා" ඉන්ෙන්ත් ඒකාබද්ධ 
කල්ලිෙය්.   "ෙබොරලු  ඉන්දික" කියයි, "අර ඉන්දික" කියයි, "කුඩු 
නාලක" කියයි, සියලුම අන්වර්ථ නාම ටික තිෙබන්ෙන් ඒ 
පැත්ෙත්. ඒ පැත්ෙත් තමයි ෙහොරු ටික ඉන්ෙන්. පසු ගිය කාලෙය් 
කරපු ෙහොරකම් ටික දැන් නැති ෙවමින් යනවා. ඒ ෙහොරකම් ටික 
නැවත කරන්න ලයිසන් එක ගන්න දැන් ෙම් අයට තිෙබන එකම 
කමය තමයි ඊළඟට තමන්ෙග් ආණ්ඩුවක් ගන්න එක. ඒක ගන්න 
උත්සාහ කරන අය-    කැලණිය පැත්ෙත් මී හරක් පට්ටි බලමින් 
හිටපු  හාදෙයෝත් 

 
 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

දැන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා ඉන්න බව අපි දන්නවා. මී 
හරක් බල බලා හිටිෙය්. මී හරක් පට්ටිය දක්කමින් ඉඳලා පළාත් 
සභාවට ගිහිල්ලා ආපු හාදෙයෝත් 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ෙමතැන ඉන්නවා. එෙහම අයට දැන් අවශ්ය ෙවලා තිෙබනවා, 
ඉක්මනින් ආණ්ඩුවක් අර ෙගන තමන්ෙග් මී හරක් බලපු එක, 
ෙහොර මස් විකුණපු එක, කුඩු විකුණපු එක, ඊට අමතරව ෙබොරලු 
කපපු එක වාෙග් ජාවාරම් ටික නැවතත් කරන්න.  

අපි කියනවා, ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුව 2020 වන ෙතක් 
යනවා, ඊට කලින් වැෙටනවා කියන අයට කියන්න ති  ෙබන්ෙන් 
ඒක බලා ෙගන හිටිෙයොත් හැමදාම අර ෙමොකක්ද එක වැෙටයි 
කියලා එළුවාෙග් පිටිපස්ෙසන් ගිය නරියාට ෙවච්ච ෙද් තමයි 
ෙවන්ෙන් කියන එකයි. 2020 වන ෙතක් ෙම් ආණ්ඩුව කර ෙගන 
යන සංවර්ධන ව්යාපෘති ටික කර ෙගන යනවා. ඉදිරිෙය්දී අෙප් 
"බලගතු ශී ලංකාවක්" කියන වැඩ පිළිෙවළ  කියාත්මක වුණාට 
පස්ෙසේ  2020 මැතිවරණ ෙය්දීත් ජනතාව තීන්දු කරයි, කවුද ෙම් 
රට ඉස්සරහට ෙගන යන්න පුළුවන් පක්ෂය, කවුද ජනතාවෙග් 
සාක්කුවල සල්ලි  වැඩි කරන්න පුළුවන් පක්ෂය කියලා. ඒ නිසා 
කලබල ෙවන්න එපා, 2020 වන විට ෙගොඩක් වැරදිකරුවන්ට 
දඬුවම් ලැෙබයි. රිමාන්ඩ් එෙක් ඉන්න අයට අච්චු ෙවයි. ඒ නිසා ඒ 
කියාත්මක වන කියා දාමය වළක්වන්න කවුරු හරි උත්සාහ 
කරනවා නම් ඒක අසාර්ථක උත්සාහයක් කියන එක මතක් 
කරමින්, තමන්ෙග් පිරිසිදුභාවයත් එක්ක ඉස්සරහට යන්න කටයුතු 
කරන්නය කියන එකත් මතක් කරමින්,  මුදල් අමාත්යාංශය විධියට 
මුදල් අමාත්යතුමා විෙශේෂෙයන්ම සුරාබදු ආදායම වැඩි කරන්න 
කටයුතු කිරීම සම්බන්ධෙයන්  ස්තුතිවන්ත ෙවමින්, ජනතාවෙග් 
අදායම් වැඩි කරන්න ෙම් රජයට තවදුරටත් ශක්තිය ෛධර්යය 
ලැෙබ්වා! යි කියමින් මම නවතිනවා. ෙබොෙහොම සත්ුතියි.  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
( மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම අමාත්යතුමා. 

ඔබතුමාට විනාඩි 14ක කාලයක් තිෙබනවා.  
 
[අ.භා. 3.55] 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා (විෙශේෂ කාර්යභාර 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம-  விேசட 
பணிப்ெபா ப் க க்கான அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of Special 
Assignment) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අපි සාකච්ඡා කරන්ෙන් 

ෙම් රෙට් මුදල් අමාත්යාංශයට මර්මස්ථාන වශෙයන් සලකන්න 
පුළුවන් ආයතනවලට අදාළ යම් යම් ෙරගුලාසි සහ සංෙශෝධන 
පිළිබඳවයි.  

ඒ නිසා මම හිතනවා, ෙම් අවස්ථාෙව්දී අෙප් රෙට් ආර්ථිකය 
ගැනත්, මුදල් අමාත්යාංශෙය් කාර්ය පටිපාටිය ගැනත්, වචන 
ස්වල්පයක් කථා කිරීම උචිත ෙවයි කියලා. දැන් අපි රෙට්ත්, ෙම් 
සභාෙව්ත් ෙබොෙහෝ අවස්ථාවලදී ආර්ථිකය ගැන කථා කරන්ෙන් 
පැහැදිලි ෙබදුම් ලක්ෂ්යයක් තිෙබන හැටියටයි. එක රජයක් ෙම් 
විධියට කළා; තව රජයක් ෙම් විධියට කරනවා; අතීතෙය් ෙමෙහම 
කළා; අනාගතෙය්දී ෙමෙහම කරයි කියලා විශ්ෙල්ෂණය කළත්, 
විවාද කළත් අපි අර්ථ ශාස්තය අනුව බලපුවාම අෙප් ආර්ථිකය 
එකම සැලැස්මකට යන බවක් තමයි ෙපෙනන්ෙන්. කුමන රජයක් 
පාලන බලෙය් සිටියත්, ෙම් රෙට් තිෙබන ආර්ථික යථාර්ථයන්, 
යථාර්ථ සාධක අනුව එක හා සමාන පතිපත්ති තමයි කියාත්මක 
ෙවන්ෙන්. යම් ෙවලාවක යම් ෙකොටස්වල අවධානය එක 
පැත්තක ට ෙයොමු ෙවනවා; තව පැත්තකට තවත් ෙකොටස් ෙයොමු 
කරනවා ඇති. නමුත්, ආර්ථිකෙය් මූලික පශ්න අතින් බලපුවාම 
රජයන් ෙදෙක්ම එළඹුම අතර විශාල ෙවනසක් ෙපෙනන්න නැහැ.  

අපි දැන් බලමු, අද ෙම් ෙයෝජනා ෙමොන පශ්නයට උත්තර 
ෙදන්න ද බලන්ෙන් කියලා. අද අෙප් රෙට් ආර්ථික ෙද්හෙය් 
පැහැදිලිවම ෙපෙනන්න තිෙබන අඩු පාඩුව, පශ්නය ෙමොකක්ද? ඒ 
පශ්නය තමයි, අෙප් රෙට් ආර්ථිකෙය් අපනයන ක්ෙෂේතය ෙම් 
රජයන් ෙදකම යටෙත් කම කමෙයන් අඩු ෙවලා තිෙබන එක. මීට 
ඉස්සර අෙප් ආදායම් අතර අපනයන භාණ්ඩ  එක්තරා ස්ථානයක් 
දැරුවා නම් අද අපට ෙපෙනනවා, ඒ අපනයනවල කාර්ය භාරය 
එකින් එක, එකින් එක කලින් කලට පල්ෙලහාට වැෙටන බව.  

අපි ඒ පශ්නයට මුහුණ දීලා ඉක්මනින් විසඳුමක් ෙදන්ෙන් 
නැතිව, ෙවන ෙවන කියා මාර්ගවල ෙයදිලා ආර්ථිකෙය් යම් යම් 
සකස් කිරීම් කළාට, අවසාන වශෙයන් පතිඵල ගන්න අමාරුයි. ඒ 
නිසා අර්ථ ශාස්තය අනුව අෙප් ආර්ථික කමය සහ අනාගතය විගහ 
කරන ෙකොට හුඟාක් ෙදෙනක් කියන ෙද් තමයි, හදිසි 
අවශ්යතාවක් විධියට අපනයන ක්ෙෂේතය වර්ධනය කරන්න ඕනෑය 
කියන එක. ලංකාෙව් ආර්ථික වර්ධනය සියයට පහයි, හයයි, හතයි 
කියලා එක එක රජයන් එක එක විධියට කියනවා. ආර්ථික 
වර්ධනයක් තිබිලා තිෙබනවා. අපට ඒක නැහැ කියන්න බැහැ. 
විවිධ ක්ෙෂේතයන් තුළ කිසියම් වර්ධනයක් තිබිලා තිෙබනවා. 
නමුත්, ඒ වර්ධනය තුළ අපනයනවලට ලැෙබන ඒ පමාණය කම 
කමෙයන් අඩු ෙවනවා. එතැන තමයි දැන් අෙප් ආර්ථිකෙය් පධාන 
අර්බුදය තිෙබන්ෙන්. ආර්ථිකය දියුණු වුණත්, ඒක ඇතුෙළේ 
තිෙබන අපනයනවලින් ෙකෙරන ෙසේවය අඩු ෙවලා තිෙබනවා. 
එතෙකොට ෙම් තුළින් ෙනොෙයක් විධිෙය් ආර්ථික පශ්න ඇති 
ෙවනවා. ෙමොනවාද ඇති ෙවන පශ්න? එකක් තමයි, අෙප් Current 
Account එක. තිෙබන Balance of Payment පශ්නවලට ආදායම 
අඩු වුෙණ් නැත්නම්, අෙප් වර්තමාන ෙවෙළඳ ක්ෙෂේතය 

953 954 
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අනිවාර්යෙයන්ම පීඩනයකට ලක් ෙවනවා. ෙමොකද, ෙම් රටට 
ෙග්න්න ඕනෑ බඩු, ෙම් රටට අවශ්ය පරිෙභෝජන භාණ්ඩ, ෙම් රටට 
අවශ්ය කාර්මික භාණ්ඩ සඳහා වියදම් කරන මුදල්වලට සරිලන 
පමාණයක් අපට අපනයන තුළින් ෙම් රෙට් ආදායමට උපයා 
ගන්න බැරි වුෙණොත්, දවසින් දවස අෙප් Balance of Payment, 
Current Account කියන සාධකවල අපි පල්ෙලහාට යන 
තත්ත්වයක් ඇති ෙවනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, එෙහම වුණාම අද 
අපට තිෙබන පශ්නයට මුහුණ පාන්නත් සිද්ධ ෙවනවා.  

ෙමොකද, අෙප් Capital Account එක, අෙප් foreign reserves - 
ෙම් රෙට් තිෙබන විෙද්ශ විනිමය අතිරික්තය - හදිසිෙය් කඩාෙගන 
වැෙටනවා. ඊට ෙහේතුව, විෙද්ශීය අවශ්යතාවලට ෙගවන මුදල් 
පමාණ වැඩි වීමයි. ඒ, ණය ෙගවන්න දරන මුදල් පමාණය ෙවන්න 
පුළුවන්; භාණ්ඩවලට ෙගවන මුදල් පමාණය ෙවන්නත් පුළුවන්. 
ඒවා සඳහා ඉල්ලීම වැඩි වන ෙකොට ඒ බිල්පත් ෙගවන්න අප ඉතිරි 
කර තිෙබන අෙප් අෙප් විෙද්ශ මුදල් සංචිතය - foreign reserves - 
අඩු කරගන්න අපට සිද්ධ වනවා. ඒක ෙහොඳ ෙදයක් ෙනොෙවයි. 
එමඟින්, ආර්ථිකයට අස්ථාවර තත්ත්වයක් ෙගෙනනවා; 
සංවර්ධනය අඩු ෙවනවා. ඒ නිසා තමයි පසු ගිය රජයටත්, අපටත් 
කියන ෙදෙගොල්ලන්ටම ඒ පරතරය පියවන්න ජාත්යන්තර මූල්ය 
අරමුදලට ගිහින් සල්ලි ගන්න සිද්ධ වී තිෙබන්ෙන්. පසු ගිය රජය 
කාලෙය් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 2.6ක් ජාත්යන්තර මූල්ය 
අරමුදෙලන් Stand-by Arrangement එකක් හැටියට ගත්තා. මා 
හිතන විධියට ෙම් රජයත් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 1.2ක් 
Stand-by Arrangement එක යටෙත් ගත්තා, විෙද්ශ මුදල් 
සංචිතය ස්ථාවර කර ගන්න කල්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉතාම අවශ්ය ෙද් තමයි අෙප් 
අපනයන. අපට තිෙබන පශ්නය ෙමොකක්ද? ෙවනත් රටවල් -
වියට්නාමය, තායිලන්තය, ඉන්දියාව ආදි රටවල්- සමඟ ලංකාව 
සංසන්දනය කර බැලුෙවොත් ෙපෙනනවා, අපට තවම තිෙබන්ෙන් 
අෙප් සාම්පදායික අපනයන අංශ විතරයි කියා. මෙග් මිත 
මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා ඒ ගැන දන්නවා. ෙත්, ඉන් 
එක් අංශයක්.  

රබර්, තවත් අංශයක්. ඒ වාෙග්ම අපට තිෙබනවා ඇඟලුම් 
කර්මාන්තය - garment industry එක. ෙම්වා තමයි අද අපට 
විෙද්ශ විනිමය ෙගෙනන කර්මාන්ත බවට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
ඊට අමතරව, අෙප් රෙට් අය පිට රටවලට ගිහින් හම්බ කරලා ෙම් 
රටට එවන සල්ලි ටික තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, Invisible Account 
යටෙත් එන tourism ෙහවත් සංචාරක ව්යාපාරෙයන් ලැෙබන 
සල්ලි ගැනත් අපට කියන්න පුළුවන්. ෙම් ටික විතරයි අපට 
තිෙබන්ෙන්. පශ්නය වන්ෙන් ෙකොයි රජය ආවත් අවුරුදු 30ක් 
තිස්ෙසේ ෙම් රාමුෙවන් එහාට යන්න විධියක් නැති එකයි. මෙග් 
හිතවත් වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමා ෙහොඳින් දන්නවා, අප 
පිට රට යවන ෙද්වල විවිධාංගිකරණයක් කරන්න අපට බැරි ෙවලා 
තිෙබනවා කියා. ෙවනත් රටවල් දිහා බැලුවාම අෙප් රට එන්න 
එන්නම අමාරු තත්ත්වයකට එනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙමහි තවත් අවදානම් තත්ත්වයක් තිෙබනවා. ඒ 
ෙමොකක්ද? අපි ඔය කියන ෙද්වල් - ෙත්, රබර්, ෙපොල්, garments 
කියන හතර - අපනයනය සම්බන්ධෙයන් අපත් එක්ක තරග කරන 
රටවලට පුළුවන්, අපට වඩා අඩු මිලට එකී අපනයන්ට අදාළ 
කටයුතු කරන්න. සංචාරක කර්මාන්තය ඇෙරන්න අෙප් අෙනක් 
හැම අපනයන අංශයක් සම්බන්ධෙයන්ම අපත් එක්ක තරග කරන 
අයට වඩා ඉදිරිෙයන් ඉන්න අපට අමාරු තත්ත්වයකුයි 
තිෙබන්ෙන්. අපත් එක්ක තරග කරන අය ෙගවන ෙව්තනවලට 
වඩා අපි ෙගවනවා. අපි ෙවනත් ෙවනත් අතුරු වියදම් කරනවා. ඒ 
නිසා අපි ෙතෝරාෙගන තිෙබන්ෙන්, අප වැටිලා ඉන්ෙන් තරග 
කරන්න අමාරු ක්ෙෂේතයකටයි. ෙමොකද, අෙප් ආසියාකරෙය් 
තිෙබන අෙනක් රටවලුත් අපත් එක්ක තරගයට එනවා. 
උදාහරණයක් විධියට බංග්ලාෙද්ශය ගන්න පුළුවන්. එය හැම 

අතින්ම අපත් සමඟ තරගයට එනවා. අෙප් අපනයන 
කර්මාන්තෙය් ස්වරූපයත් භයානකයි. ෙමොකද, අපට අපනයන 
විවිධාංගිකරණයට යන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා.  

අපට තිෙබන පශ්නය, අපනයන විවිධාංගිකරණයට යන්න 
බැරි වීම විතරක් ෙනොෙවයි. අෙප් සාම්පදායික අපනයන 
කර්මාන්තය තුළ තිෙබන්ෙන් low-value goods. ඒවාෙය් 
අතිරික්තය අඩුයි. අතිරික්තය අඩු වුණාම ෙමොකද ෙවන්ෙන්? 
අතිරික්තය අඩු වුණාම අෙප් ආදායම අඩු ෙවනවා. පසු ගිය 
රජයත්, ෙම් රජයත් කියන ෙදකම එකම කියා මාර්ගයට ගිෙය් ෙම් 
අමාරු තත්ත්වය දැනෙගනයි කියා මා කියන්න ඕනෑ. මා 
ෙහොඳින්ම දන්නවා සමහර ෙවලාවලදී ඇතැමුන් පසු ගිය රජයට 
වැරැදි කිව්වා; විෙව්චන එල්ල කළා කියා. මම ඒක අනුමත 
කරන්ෙන් නැහැ. අපි හම්බන්ෙතොට කාර්මික කලාපයක් හදලා, 
චීන ආෙයෝජකයන් ෙහෝ ෙවනත් ආෙයෝජකයන් ෙහෝ ෙගනැල්ලා 
අෙප් අපනයන ක්ෙෂේතය විවිධාංගිකරණයට ලක් කරන්න ඕනෑ. ඒ 
වාෙග්ම පමාණයත් - quantity එකත්- වැඩි කරන්න ඕනෑ. 
Quality, quantity කියන ෙදකම වැඩි කරන්න ඕනෑ. ෙම් රෙට් 
අපනයන විවිධාංගිකරණය කරලා විශාල අපනයන පිම්මකට 
යන්න බැරි වුෙණොත්, අෙප් රෙට් සුබසාධනෙය් ව හය පුළුල් 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද, මිනිසුන්ට සෑෙහන පමණට රැකියා, 
සෑෙහන පමණට පඩි නඩි ලබා ෙදන්ෙන් ෙමොන කමෙයන්ද කියන 
පශ්නයට මුහුණ ෙදන්න අපට සිද්ධ ෙවනවා.  

ඒ නිසා තමයි අපට missing exports  ගැන හිතන්න 
ෙවන්ෙන්. ෙවන රටවල් ඒවායින් ඉදිරියට ගිහිල්ලා තිෙබනවා. 
නමුත්, අපට එය ෙමෙතක් කර ගන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. 
එවැනි භාණ්ඩවල ස්වරූපය තමයි ඒවාෙය් අතිරික්තය වැඩි වීම.  

තවත් එකක් තමයි, buyer-driven exports. අපි ඒ සංකල්පය 
කියාත්මක කරන්න ඕනෑ.  අපි නිෂ්පාදනය කරන්න ඕනෑ ෙවෙළඳ 
ෙපොළ කල්පනා කරෙගන.  අෙප් ෙත්, රබර්, ෙපොල් ගත්තාම ඒවා 
විකුණා ගන්න අපි හැම දාම ෙවෙළඳ ෙපොළත් එක්ක සටනක 
ෙයෙදන්න ෙවනවා; ෙවෙළඳ ෙපොළට යාප්පු ෙවන්න ෙවනවා; 
ෙවෙළඳ ෙපොළට ගිහිල්ලා ඔළුව නමලා ගිවිසුම් ගහන්න සිද්ධ 
ෙවනවා. ෙමොකද, අපට ෙහට්ටු කරන්න ශක්තියක් නැති නිසා. 
අෙප් ඒ  භාණ්ඩ ෙහට්ටු කිරීමට ලක්වන භාණ්ඩ මිසක්, ඒ 
නිෂ්පාදනය කරන ෙකනාෙග් මූලිකත්වෙයන් පිටරටට යවන 
භාණ්ඩ ෙනොෙවයි.  

අෙප් රෙට් ටයර් හදනවා. ලංකාෙව් ෙලොකු ටයර් හදනවා. ඒ 
ටයර්වලට ඉල්ලුමක් තිෙබනවා. එතෙකොට අප ෙහොයාෙගන 
එනවා, ඒ භාණ්ඩ ගන්න. නමුත් අප  ෙහොයාෙගන එන්ෙන් නැහැ, 
ෙත් ගන්න. අප ෙහො යාෙගන එන්ෙන් නැහැ, රබර් ගන්න. එතැන 
එක්තරා විධියක පශ්නයක් තිෙබනවා.  

මට තිෙබන ආරංචිෙය් හැටියට ෙඩොනල්ඩ් ටම්ප්ෙග් 
අවතීර්ණවීමත් එක්කම අපට දැන් අලුත් පශ්නයක් ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා. විෙද්ශ රටවලින් ඒ රටට යවන භාණ්ඩවලට 2.5ක 
අලුත් බද්දක් දාන්න යනවා. අෙප් ලංකාෙව් නිෂ්පාදනය කරන 
ටයර් ඇෙමරිකාවට යැව්වාම,  ඒ ටයර් ගන්න ඇෙමරිකාෙව් 
මනුස්සයාට 2.5ක් වැඩිෙයන් ෙගවන්න ෙවනවා. ෙම් වාෙග් 
ෙවනස් ෙවන තත්ත්ව තිෙබනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
( மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් තිෙබනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  

පසු ගිය රජෙයන් සංකල්පීය වශෙයන් ආරම්භ කරපු ෙද් තමයි 
හම්බන්ෙතොට ෙවෙළඳ කලාපය.  නැව් ෙතොටුෙපොළයි, අහස ්යාතා 
ෙතොටුෙපොළයි සංකල්පීය වශෙයන් වැඩක් නැහැ, ඒවා වෙට් 
සම්පූර්ණ ආර්ථික අපනයන කලාපයක් හදන්ෙන් නැතිව. ඒක 
චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාත් නිතරම කියනවා. ඒකට එතුමාෙග් 
අදහසුත් හුඟක් අන්තර්ගත කරලා තිෙබනවා.  

මම අද කියන්න හැදුෙව් ෙම්කයි. ඉතිහාසෙය් ෙමොනවා වුණත් 
අපි ෙදෙගොල්ලන්ටම ෙම් අපනයන ෙවනස්වීම්වලට මුහුණ පාන්න 
සිද්ධ ෙවනවා. අපට ඒකට මුහුණ ෙදන්න පුළුවන් අපනයන කලාප 
හදලා. අපි අතර ෙමොන ෙමොන මත තිබුණත්, ෙදෙගොල්ලන්ටම 
උරුමකම් කියන්න පුළුවන් විධියට ෙම් අපනයන කලාප කියන 
සංකල්පයට සියලුෙදනාෙග්ම සහෙයෝගය ෙදන ෙලස ඉල්ලා 
සිටිමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
( மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි 17ක කාලයක් තිෙබනවා. 
 
 
[අ.භා. 4.09] 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා, අෙප් 

මුදල් උපෙද්ශකතුමාෙග් කථාෙවන් පස්ෙසේ කථා කරන්න ලැබීම 
ගැන. අෙප් අමුණුගම ඇමතිතුමා ආර්ථිකය පිළිබඳව අෙප් ආණ්ඩුව 
කාලෙය්ත් කථා කළා; දැනුත් කථා කරනවා. එතුමාෙග් කථාෙවන් 
පස්ෙසේ කථා කරන්න ලැබීම ගැන මම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. 
අමුණුගම ඇමතිතුමා පසු ගිය දවස්  ටිෙක් දූෂණය, ෙහොරකම ගැන 
කථා කරනවා මම දැක්කා. ඒ නිසා ඔබතුමා යන්ෙන් නැතුව විනාඩි 
පහක් මෙග් කථාව අහෙගන ඉන්නවා නම් මම ෙබොෙහොම 
සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.  

අමුණුගම ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාත් දන්නා පරිදි අෙප් රෙට් 
ජාතික ආදායමට සියයට 50ක - 55ක දායකත්වයක් ලබාෙදන 
ආයතනයක් තමයි ෙර්ගුව. අද අපි ඉඩම් (සන්තකය පැවරීම සීමා 
කිරීෙම්) (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව විවාද කරන 
ෙවලාෙව් ගරු අමුණුගම ඇමතිතුමනි, මම අවධානය ෙයොමු 
කරන්ෙන් ෙර්ගුව සම්බන්ධෙයන්. ඔබතුමා පිළිගන්නවා, ෙර්ගුව 
අෙප් රෙට් ජාතික ආදායමට සියයට 50ක් පමණ දායකත්වයක් 
සපයන ආයතනයක් බව.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වාෙග් ආයතන වඩාත් 
පිරිසිදුව සහ කාර්යක්ෂමව පවත්වාෙගන යෑම තමයි රජයක 
යුතුකම වන්ෙන්. හැබැයි, 2015 ජනවාරි මාසෙය් 08වැනි දා 
බලයට පත් ෙවච්ච ෙම් ආණ්ඩුව ෙර්ගුව සම්බන්ධෙයන් ෙගන යන 
වැඩ පිළිෙවළ ෙමොකක්ද? මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් 
රෙට් තිෙබන රාජ්ය ආයතන අතුරින් අතිදූෂිත ආයතනය බවට අද 
ෙර්ගුව පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුදල් ඇමතිතුමා කියලා 
තිබුණා පසු ගිය කාලෙය් ෙර්ගුෙව් ආදායම් වැඩි ෙවලා කියලා. 

නලින් බණ්ඩාර මන්තීතුමා කථා කරද්දීත් කිව්වා, Excise 
Department එෙක් ආදායම වැඩි ෙවලා කියලා. අෙප් කාලෙය් 
Excise Department එෙක් ආදායම ගිණුම් ෙදකකට ගියා. ඒ මුදල් 
අමාත්යාංශයට සහ සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුවට. වර්තමාන 
ඇමතිතුමා ඒ මුදල් එකතු කරලා එක ගිණුමකට දැම්මා. ඉතින්, 
ආදායම් වැඩි ෙවලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාෙග් අවධානය 
ෙයොමු කරනවා, ෙර්ගුවට බිලියන 10ක් අහිමි කරන්න කරපු දූෂිත 
ගනු-ෙදනුවක් පිළිබඳව. ෙම් සභාෙව් අවධානයට මා ඒ කාරණය 
ෙයොමු කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය්  වාහන 2250ක ෙකොටස් 
ආනයනය කළා.  ෙම්වා ආනයනය කෙළේ ෙවහිකල්ස් ලංකා 
පුද්ගලික සමාගෙමන්. ෙර්ගුව වැඩිම ආදායමක් ලබන්ෙන්  වාහන 
ආනයනය කිරීෙම්දී බව  ඔබතුමා දන්නවා. එම නිසා වාහන 
ආනයනකරුෙවෝ ෙබොෙහෝ ෙවලාව ට දූෂිත විධියට ෙම්  ගනු-ෙදනු 
කරනවා. එහිදී වාහන මිල අඩු කරලා ෙගන්වනවා; ෙකොටස් 
ගලවලා ෙගන්වනවා. ඒ විධියට විවිධ ආකාරයට වාහන 
ෙගන්වනවා. හැබැයි, ෙර්ගුව හරියට කටයුතු කෙළොත් ෙම් ආදායම 
හරියාකාරව ලබා ගන්න පුළුවන්.  

ගරු සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමනි ඔබතුමාට මතක ඇති, අෙප් 
ආණ්ඩුව කාලෙය් ෙම් වාහන 2250 ෙම් ෙවහිකල්ස් ලංකා 
පුද්ගලික සමාගම  ලංකාවට  ෙගනාපු බව. ෙර්ගුව ෙම් සියලු වාහන 
නිදහස් කිරීම නවත්වනවා. නැවැත්වූවාට පස්ෙසේ ෙම් ෙවහිකල්ස් 
පුද්ගලික සමාගම යනවා, අධිකරණයට. අධිකරණයට ගිහින් 
අධිකරණ නිෙයෝගයක් ගන්නවා, ආණ්ඩුව කළ ෙද් වැරදියි, මට 
ෙම්  වාහන ටික විකුණන්න අවසර ෙදන්න කියලා. මූලාසානරඪ 
ගරු මන්තීතුමනි,  මා ඇමුණුම 1හැටියටඅ හංක 304/2011 දරන ඒ 
නඩු තීන්දුව සභාගත*කරනවා. . 

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්  අධිකරණ  තීන්දුව 
දුන්නාට පස්ෙසේ  මුදල් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්, පී.බී. ජයසුන්දර 
මහතා, 28.02.2013 වන  දින  ෙර්ගු  අධ්යක්ෂ ජනරාල්  විෙජ්වීර 
මහත්මයාට ලිපියක් යවනවා, ෙම් පුද්ගලයා විසින්  අධිකරණය 
ෙනොමග යවනවා.  ඒ නිසා ෙම් වාහන නිදහස් කිරීම වහාම 
නවත්වන්න  කියලා. මා පී.බී. ජයසුන්දර මහත්මයා යැවු ලිපිය 
ඇමුණුම  2 හැටියට සභාගත* කරනවා.   

ඒ අනුව ෙර්ගුව අභියාචනාධිකරණයට  ගිහින් අංක  57/2013  
දරන නඩු තීන්දුව ගත්තා.   ෙර්ගුවට  ෙබොරු කියලා, ෙනොමඟ 
යවලා ෙම් ගනු-ෙදනුව කළාය කියලා  Appeal Court එෙක් ඒ 
නඩු තීන්දුෙවන් ෙම් වාහන සියල්ල නිදහස් කිරීම  නවත්වනවා.  
අංක  57/2013 දරන Appeal Court   නඩු තීන්දුව මම  ඇමුණුම 3  
හැටියට සභාගත*කරනවා.  

ගරු සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමනි, මා ෙම්වා සභාගත 
කරන්ෙන් නිකම් ෙනොෙවයි. අපට නඩු දැම්මා  වාෙග්ම, අපටත් 
තව අවුරුදු  තුන හතරකින්  ඕනෑ  නිසායි   ෙම්වා ෙමතැනට 
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්.   

ෙම්ක දුෂිත ගනු-ෙදනුවක්. පසුව ෙම්  සමාගම යනවා, 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට. මම  සභාගත*කරනවා, ඇමණුම 5 හැටියට ඒ 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණ තීරණය. 

957 958 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ඒ තීරණෙයන් කියනවා ෙම් වාහන 2250 නිදහස් කිරීම වහාම 
නවතවන්න, නැත්නම් අවශ්ය සියලුම බදු මුදල්  අය කරගන්න 
කියලා.  

ඊට පස්ෙසේ අෙප් ආණ්ඩුව පරාජයට පත් ෙවනවා.  2015 
වර්ෂෙය් ෙමොන රාගල, බිබිෙල් ගරු රංජිත් මද්දුමබණ්ඩාර 
ඇමතිතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව බලයට පත් ෙවනවා. ගරු සරත් 
අමුණුම මැතිතුමන්ලා අලුත් ආණ්ඩුවට එකතුෙවලා  ඇමතිකම් 
ගන්නවා.  ගරු අමුණුගම ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා දැන් රෙට් 
ආර්ථිකය ගැන කථා කරනවා. නමුත්, ඔබතුමාත් ඉන්න කැබිනට් 
මණ්ඩලයට ෙම් රෙට් මුදල් ඇමතිවරයා කැබිනට් පතිකාවක් 
ඉදිරිපත් කරනවා, ෙම් වාහන ටික නිදහස් කරන්න  කියලා.  අංක 
16/1586/719/103 දරන  කැබ්නට් පතිකාව මුදල් අමාත්ය රවි 
කරුණානායක මහතා තමයි ඉදිරිපත් කරන්ෙන්, ෙම් වාහන 2250 
නිදහස් කරන්න  කියලා.   

දැන් ගරු ලක්ෂමන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා කියනවාෙන් 
SAITM එක සම්බන්ධෙයන් දීපු අධිකරණ තීන්දුව පිළිගන්න 
කියලා. ඉතින්, ෙම් වාහන සම්බන්ධෙයන් එදා දීපු  අධිකරණ 
තීන්දුව ෙම් ආණ්ඩුව පිළිගන්ෙන් නැද්ද? ගරු අමුණුගම 
ඇමතිතුමනි, අද ෙශේෂ්ඨාධිකරණ තීරණය අභිභවා ගිහින් කැබිනට් 
පතිකාවක් ඉදිරිපත් කරනවා, ෙම් වාහන ටික නිදහස් කරන්න  
කියලා. ඒ කැබිනට් පතිකාව මම සභාගත*කරනවා. 

ඒ අනුව ඔබතුමන්ලාෙග් කැබිනට් මණ්ඩලය කමිටුවක් පත් 
කරනවා, ෙම් පිළිබඳව වාර්තා කරන්න. කවුද ෙම් කමිටුෙව් 
හිටිෙය්?  නිමල්  සිරිපාල ද සිල්වා, රවි කරුණානානයක, විජයදාස 
රාජපක්ෂ, සාගල රත්නායක, මලික් සමරවිකම යන ඇමතිවරු. 
ෙම් අය කමිටුවට ඉදිරිපත් කරන ලද වාර්තාව  මම  සභාගත* 
කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රවි කරුණානායක 
ඇමතිතුමාෙග් අමාත්යාංශයට ෙම් පුද්ගලයා දිගින් දිගටම එනවා. 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ෙම් වාහන නිදහස් කරන්න එපා කියලා 
නවත්වා තිෙයද්දී, ෙර්ගු අධ්යක්ෂ ජනරාල්ෙග් බලපෑම මත ෙම් 
පුද්ගලයා ෙම්  විධියට පත්තෙර් දැන්වීම් දමලා ෙම් වන විට ෙම් 
වාහන විකුණමින් ඉන්නවා. ඒ පුද්ගලයාෙග් සමාගම  වාහන 
විකුණන්න පත්තෙර් දාලා  තිෙබන  notice  එකක් තමයි ෙම් 
තිෙබන්ෙන්, මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි.   

ෙවහිකල්ස් ලංකා සමාගම ෙම් වාහන ෙගන ඒම සඳහා BOI   
එකට ඉල්ලුම් පතයක් දාලා  තිෙබනවා,  මිලියන 5ක් ආෙයෝජනය 
කරනවා කියලා.  BOI   එක ඒ පුද්ගලයාට ලියුමක්  එවනවා, ''ඔබ 
ෙමච්චර ගනු-ෙදනුවක් කළත් ලක්ෂ 5යි  ආෙයෝජනය කරලා  
තිෙබන්ෙන්; ෙපන්වා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම්ක සම්පූර්ණ 
අසත්යයක්'' කියලා. ඒ අනුව ඔහුෙග් BOI licence  එක  cancel  
කරන ලිපියත් මම සභාගත* කරනවා. 

ගරු සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාට කියන්නම් 
ෙම් වාහන ගැන. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් වාහන 2250ම  අලුත්ම 
වාහන. වාහනය ඒ විධියටම තිෙබනවා. Gear box එක විතරක් 
ෙවන කන්ෙට්නර් එකක එනවා. සමහර වාහනයක  ෙදොරක් ෙවන 
කන්ෙට්නර් එකක එනවා. එෙහම ෙගනැල්ලා ඒ ෙදොර සවි 
කරනවා. ෙම්වා අලුත් Prado වාහන.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් වාහනයට ඒ කාලෙය් බදු ගහලා 
තිෙබන්ෙන් රුපියල් 661,000යි. Montero Jeep එකකට  බදු 
ගහලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් 661,000යි.  මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි,  ඒ සම්බන්ධෙයන්  "ශී ලංකා නිදහස් රජෙය් වෘත්තීය 
සංගමය - ශී ලංකා ෙර්ගුව"  යන ලිපි ශීර්ෂය යටෙත් එම වෘත්තීය 
සංගමෙය්  සභාපති විසින් 2017.02.07වැනි  දින මිනුවන්ෙගොඩ 
මෙහේස්තාත් අධිකරණයට යවන ලද ලිපියක් මා ෙම් අවස්ථාෙව් දී  
සභාගත* කරනවා. 

ෙම් සම්බන්ධෙයන් දැන් නඩුවක් පවතිනවා. ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් ආණ්ඩුව ෙමොනවත් කරන්ෙන් නැති නිසා;  
ඔබතුමන්ලා නිදාෙගන ඉන්න නිසා;  හිටෙගන ෙහොරකම් කරන 
නිසා;  ඒවා අහන්ෙන් නැති නිසා අන්තිමට ෙර්ගුව අධිකරණයට 
ගිහින් ෙම් පිළිබඳව සරණක් පතනවා.  

ගරු සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමනි, මීට කලින් වාහන 1,500ක් 
නිදහස් කිරීම පිළිබඳව ෙර්ගුව FCID එෙක් පැමිණිල්ලක් කළා. අද 
ෙවනකම් පියවරක් අරෙගන නැහැ. ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමා ෙර්ගු සංගමය හමු වුණා. ඒ වාෙග්ම ගරු 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා අෙපේල් මාසෙය් 10ෙවනි දා 
කමිටුවක් පත් කරලා දවස් 25කින් වාර්තාවක් ෙදන්න කිව්වා, 
ෙම්ක මහා ෙලොකු ෙහොරකමක් කියලා. ගරු සරත් අමුණුගම 
ඇමතිතුමනි, අදට මාස 10ක් ගත ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් අද 
ෙවනකම් වාර්තාව නැහැ. කලින් ගනු - ෙදනුෙවන් රජයට සිදුවුණු 
පාඩුව රුපියල් මිලියන 15,000යි. වාහන 800යි, 900යි, Prado සහ 
Mercedes Benz.  ලක්ෂ 80ක් අය කරන්නට තිබුණු එකට ලක්ෂ 
16ක් අය කරලා ෙම් වාහන සියල්ල නිදහස් කළා. ෙම් අය එක 
වාහනයක importation එකට රුපියල් 461,000ක් ගහනවා. ඒ 
වාෙග්ම ලක්ෂ 2ක excise duty එකක් ගහනවා.  ඒක විතරමයි 
ෙම් වාහන ෙවනුෙවන්  ගහලා තිෙබන්ෙන්. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් 
වාහන ෙර්ගුව විසින් value කරලා තිෙබනවා. ගරු සරත් අමුණුගම 
ඇමතිතුමනි, 1300cc වාහනයක් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ විකිෙණන මිල 
රුපියල් ලක්ෂ 35යි.  එක වාහනයකට ෙම් අය ෙගවලා 
තිෙබන්ෙන් රුපියල් ලක්ෂ 6යි ගණනක් පමණයි. එතෙකොට එක 
වාහනයකින් ලක්ෂ 29ක් පාඩුයි. ඒ අනුව ෙර්ගුවට සිදු  වුණු පාඩුව 
රුපියල් මිලියන 8,555,897යි.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මෙග්  ෙව්ලාව ගන්න එපා. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
මම විනාඩියයි ගන්ෙන්. ෙම්ක කැබිනට් මණ්ඩලයට ආවාම 

කැබිනට් මණ්ඩලය එකඟ වුෙණ් නැහැ.  
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*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
හරි, ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. ඒක තමයි මම ඔබතුමාට කියන්ෙන්. 

මම දැක්කා ගරු මහින්ද අමරවීර ඇමතිතුමා ෙම්කට විෙරෝධතාවක් 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. නමුත් කැබිනට් මණ්ඩලය එකඟ 
ෙනොවුණාට ෙම් වන විට ෙර්ගුව විසින් ෙම්ෙකන් වාහන 22ක් 
නිදහස් කරලා ඉවරයි. දැන් දිගින් දිගටම වාහන නිදහස් කරෙගන 
යනවා. ගරු සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමනි, ෙම්ෙක් පාඩුව රුපියල් 
මිලියන 10,000කට ආසන්නයි, බිලියන 10යි. මීට කලින් අපි 
අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට 
පැමිණිල්ලක් කළා රවි කරුණානායක ඇමතිවරයා වාහන 
1,800ක් නිදහස් කිරීම සම්බන්ධව. අපිට කලින්  ෙර්ගු සංගමය 
FCID එකට පැමිණිලි කළා.  ඒෙක් පාඩුව රුපියල් මිලියන 
15,000යි. ගරු සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමනි, ෙම් වාහන deals 
ෙදෙකන් විතරක් ෙර්ගුවට අහිමි වුණු මුදල රුපියල් මිලියන 
25,000යි, බිලියන 25යි.  

එෙහම කරලා තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොකද කරන්ෙන්? 
තමුන්නාන්ෙසේලා බදු ගහනවා. ඔබතුමා කියනවා IMF එකට ඕනෑ 
විධියටයි කටයුතු කරන්න ඕනෑ කියලා. ගරු සරත් අමුණුගම 
ඇමතිතුමනි,  IMF එක කියනවාද ෙමෙහම ෙහොරකම් කරන්න 
කියලා? ඔබතුමන්ලාට IMF එක කියනවාද ෙම් වාෙග් deal දාන්න 
කියලා? ෙම්වා අමු දවල් ෙහොරකම්.  ඔබතුමා කියනවා රවි 
කරුණානායක ඇමතිතුමා Cabinet Paper එකක් දැම්මා, අපි ඒක 
නැවැත්වූවා කියලා. ඒ කියන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කැබිනට් 
එෙක් පට්ට ෙහොරු ඉන්නවා කියලා තමුන්නාන්ෙසේ පිළිගන්නවාද? 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කැබිනට් එෙක් අමු දවල් ෙහොරකම් කරන 
පික් ෙපොකට්කාරෙයෝ, අමු දවල් ෙහොරකම් කරන පට්ට ෙහොරු, ෙම් 
රටට රුපියල් මිලියන 6,000ක්- අෙප් ගරු විජිත් විජයමුණි 
ෙසොයිසා ඇමතිතුමාත්,  ගරු රංජිත් මද්දුමබණ්ඩාර මැතිතුමාත් 
සභාවට එනවා. තමුන්නාන්ෙසේලායි ෙම් කැබිනට් මණ්ඩලෙය් 
ඉන්ෙන්. අෙප් ගරු විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මෙග් මිත ඇමතිතුමා. 
අපි අහන්ෙන් ඔබතුමන්ලාත් ෙම් පවට කර ගහනවාද? 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ෙමොනරාගල නායකෙයක්. 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
නැහැ, ඒක සමනායක. ෙදන්නම යාළුෙවෝ. එක්ෙකෙනක් 

නායකයා කියන්න බැහැ.  එතුමන්ලා ෙදෙදනාම  නායකෙයෝ.  

ගරු සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමනි, ෙම්ක විතරක් ෙනොෙවයි. 
ඔබතුමා බලන්න, ෙම් ෙහොරකම කරන්න මුදල් ඇමතිවරයා 2016   
අය වැෙය් දී ෙපොඩි ෙයෝජනාවක් ෙගෙනනවා.  අය වැය 
ෙල්ඛනෙය් 560ෙවනි ෙජ්දෙය් දක්වා තිෙබනවා,  "ලියාපදිංචි කර 
ෙනොමැති වාහන ලියාපදිංචි කිරීම" කියලා. ෙම් ෙයෝජනාව 
ෙගෙනන්ෙන් ෙවහිකල් ලංකා පුද්ගලික සමාගෙම් හිමිකරු 
ෙවනුෙවනුයි.  මුදල් ඇමතිවරයා අය වැෙය් දී ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
ෙකොන්ෙද්සියක් ඇතුළත් කර තිෙබනවා. ෙමොකක්ද ඇමතිතුමා ෙම් 
කරන්ෙන්? ෙමතැනින් නැවතිලා නැහැ. ඔබතුමා දන්නවා පසුගිය 
දවස්වල යකඩවලට ෙසස් බද්ද අය කරලා තිබුණා. රවි 
කරුණානායක මහත්මයා යකඩවලින් ෙසස් බද්ද ඉවත් කළා. 
එෙහම කරලා ඒකට duty  එකක් ගැහුවා. ඊළඟට,  duty  එක  
waive off  කරලා containers 3ක් නිදහස් කළා. ඒෙකන් රුපියල් 
මිලියන 80ක් රජයට පාඩු වුණා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුෙව් 
මුදල් ඇමතිතුමායි එෙහම කෙළේ. තමුන්නාන්ෙසේත් නිෙයෝජ්ය මුදල් 

ඇමතිෙවලා හිටියා ෙන්, ගරු සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමනි. 
කවදාවත් තමුන්නාන්ෙසේ ෙම් වාෙග් තුට්ටු ෙදෙක් වැඩ කළාද? 
තමුන්නාන්ෙසේ තුට්ටු ෙදෙක් වැඩ කෙළේ නැත්නම්, ඇයි ඔය 
ආණ්ඩුෙව් ඉන්ෙන්? ඇයි ඔබතුමා ඔය ආණ්ඩුෙව් ඉන්ෙන් ? මිනී 
මැරුවත් එකයි; මරන්න තැත් කළත් එකයි. ඔබතුමා ගැහුවත් 
එකයි;  ගහන තැන හිටියත් එකයි. එකම account එකට තමයි 
ඔබතුමන්ලා වැෙටන්ෙන්.  [බාධා කිරීමක්] ෙම් බලන්න, ෙමතුමා 
වාෙග් එන්න ෙකෝ.  ගරු පියංකර ජයරත්න මන්තීතුමා වාෙග් 
ෙගෞරවනීය විධියට ෙම් පැත්තට එන්න ෙකෝ. බැලුවා, ආවා. 

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙමම වාහන ගනු-ෙදනුව ගැන විතරක් 
 ෙනොෙවයි.  යකඩ ආනයනෙය්දී කරපු ෙද් ගැනත් මම ඔබතුමාට 
කිව්වා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කැබිනට් තීන්දුවක් 
තිෙබද්දී  නිදහස් කරපු ඒ වාහන පිළිබඳව ෙර්ගුෙව් ඇති ලිපි 
ෙල්ඛනවල පිටපත් මම  සභාගත* කරනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි,  ඔබතුමන්ලා කියනවා, තවම ඒවා නිදහස් 
කර නැහැ කියලා. ආණ්ඩුව හැටියට තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොනවා 
කථා කළත්  වැඩක් නැහැ.  ෙමොකද, රෙට් ජනාධිපතිතුමා හිටියාට 
අද තීන්දු ගන්ෙන් රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමා, මලික් 
සමරවිකම ඇමතිතුමා, පාස්කරලිංගම් මහතා හා චරිත රත්වත්ෙත් 
මහතායි.  ඔබතුමා තමයි දුක් ගන්නා රාළ. පාස්කරලිංගම්, චරිත 
රත්වත්ෙත් ෙවනුෙවන් කෙඩ් යන්ෙන් ඔබතුමා. ෙම් ආණ්ඩුෙව් 
දුක් ගන්නා රාළ, ඔබතුමායි. ඔබතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා 
දුක කියනවා. ඔබතුමා ඇවිල්ලා IMF ඇතුළු අනම් මනම් 
කියනවා. හැබැයි, තීන්දු ගන්ෙන් පාස්කරලිංගම් මහත්තයා; තීන්දු 
ගන්ෙන්, චරිත රත්වත්ෙත් මහත්තයා. එෙහම තමයි සිද්ධ 
ෙවන්ෙන්. ඔබතුමා කියනවා,- [බාධා කිරීමක්] ඔය පැත්තට ගිෙය් 
ඒ නිසාද? ගරු සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කැබිනට් 
මණ්ඩලෙය් සිටින අමාත්ය වරයකු නිසා- [බාධා කිරීමක්]  

ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා අමාත්යතුමනි, ඔය වැව් 
හෑරිල්ල නවත්වලා ෙම්ක ෙපොඩ්ඩක් අහ ගන්න. ෙම් ෙහොරකම 
ගැන අහ ගන්න. රුපියල් මිලියන 15,000ක් - [බාධා කිරීමක්] 
ෙපොඩ්ඩක් අහ ගන්න ෙකෝ. ගරු සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමනි, 
ඔබතුමන්ලා කැබිනට් මණ්ඩලෙය් තීන්දු ගැනීෙම් දී ෙම් දූෂිත ගනු-
ෙදනුව ෙවන්න ඉඩ ෙදන්න එපා. ෙම්ක පිටුපස ඉන්ෙන් කවුද? ෙම් 
වන ෙකොට අරලියගහ මන්දිරෙය් දී පාස්කරලිංගම්ව හමු ෙවලා 
තිෙබනවා, ඒ කාර් ෙසේල්කාරයා. ෙම් ගැන  අරලියගහ මන්දිරෙය්දි 
සාකච්ඡා කර තිෙබනවා. ෙර්ගු නිලධාරින්ව  ෙගන්වලා ඒ වාහන 
නිදහස් කරන්න කථා කර තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලා කියනවා, 
කැබිනට් මණ්ඩලෙයන් ෙම්ක තාවකාලිකව නැවැත්තුවා කියලා.  
අද මම ඔබතුමාට කියනවා,-  

 

ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා (වාරිමාර්ග 
හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா - நீர்ப்பாசன 
மற் ம் நீரக வள ல காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa - Minister of 
Irrigation and Water Resources Management)  
වාහන එකලස් කරන එකට අපි විරුද්ධයි.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
විරුද්ධයි? ජය ෙව්වා! 

961 962 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
මතක තබා ගන්න, ඒකට අපි විරුද්ධයි. හැබැයි, ඕක ආෙව් ඒ 

කාෙල්. ඒ කාෙල් හුරතල් කරපු බෙබක් ඔය. 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
හරි. ඒක ආෙව් ඒ කාෙල්. ඒ කාෙල් ඔබතුමාත් ඒ ඇමති 

මණ්ඩලෙය් හිටියා. ඔබතුමාත් එම ඇමති මණ්ඩලෙය් හිටපු 
ෙකෙනක්. ගරු ෙසොයිසා ඇමතිතුමනි, එක මල්ෙල් ලුණු කන 
ෙකොට- [බාධා කිරීමක්] මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් 
ආණ්ඩුෙවන් ෙම්ක නැවැත්තුවා. ෙශේෂ්ඨාධිකරණය- [බාධා 
කිරීමක්] ඔබතුමා- 

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
ඒ ආණ්ඩුෙවන් තමයි බබා හැදුෙව්. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ෙමෙහමයි. [බාධා කිරීමක්] නැහැ, නැහැ. ඔබතුමා බබා 

හදන්නත් එපා; බබා නළවන්නත් එපා. ඔබතුමා ඉල්ලන් කන්නත් 
එපා.  [බාධා කිරීමක්] වාඩි ෙවලා ෙපොඩ්ඩක් අහෙගන ඉන්න ෙකෝ. 
ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා අමාත්යතුමනි, මම ෙම් 
කථාව පටන් ගන්න ෙකොට ඔබතුමා හිටිෙය් නැහැ. ඔව්, මහින්ද 
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් තමයි ඒක ආෙව්. 
හැබැයි, ඒක නැවැත්තුවා. 2014 අග වන ෙතක් ඒ වාහන එළියට 
දුන්ෙන් නැහැ. ඒ සියලු ලිපිෙල්ඛන මා ළඟ තිෙබනවා. ඔබතුමා 
ෙම් ගැන  දන්ෙන් ටිකයි. වැවක් ගැන ඇහුෙවොත් ඔබතුමා කියයි;  
මැණික් ගලක් ගැන ඇහුෙවොත් ඔබතුමා කියයි. වාහන ගැන 
ඔබතුමාත් එක්ක කථා කරලා මම කාලය නාස්ති කරගන්ෙන් 
නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා -  [බාධා කිරීමක්] 
ෙමොකක්ද? ගරු සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමනි, ෙවන මුකුත් ඕනෑ 
නැහැ ෙන්.  මම අහන්ෙන්, ෙම්කටද යහ පාලනය කියන්ෙන්? 
ෙම්කටද යහ පාලනය කියලා කියන්ෙන්? ඔබතුමන්ලා කියනවා, 
වාහන අවභාවිත කළා කියලා. දැන් බලන්න වාහන අවභාවිත 
කළා කියලා -කාට, කාටද වාහන ටිකක් දුන්නා කියලා- අෙප් ගරු 
විමල් වීරවංශ මන්තීතුමාව රිමාන්ඩ් කළා.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ෙබොරුද? 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ. මට කියන්න ෙදන්න. ෙබොරු ෙහෝ 

ඇත්ත ෙහෝ දැන් රිමාන්ඩ් කළා ෙන්. දැන් ඔබට  සතුටුයි ෙන්. ගරු 
සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් දිස්තික්කයම 
නිෙයෝජනය කරන ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා RDA 
එෙක් පත්විම් 122ක් දීලා තිෙබනවා. ඒෙගොල්ලන්ට වාහන 82ක් 
දීලා තිෙබනවා. අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දී පශ්න කළාට පස්ෙසේ, 
කුණ්ඩසාෙල් RDA එෙක් office එකට ගිය සතිෙය් වාහන 82ම 
ෙගනැවිත් භාර දුන්නා.  එතුමා වාහන 82ක් අවභාවිත කරපු එක 

හරිද? ඒක හරිද? ඒක යහ පාලනයද? [බාධා කිරීමක්] ෙමතුමා 
කියනවා, ඒක යහ පාලනය ලු. ෙමොකක්ද ෙම් නීතිය?  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකයි තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ෙහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ගරු ෙසොයිසා 

ඇමතිතුමනි, ඔබතුමන්ලා ෙදෙදනාට මම වැඩිෙයන් ගහන  ෙකොට 
ෙමතුමා මුලසුෙන් ඉඳලා මට ෙවලාව ෙදනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක් තිෙබනවා කියලායි මම කිව්ෙව්.   

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
අපි ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ගරු කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඔතැන ෙනොෙවයි ඉන්න ඕනෑ. ඔබතුමා 
ෙහොඳ යූඑන්පීකාරෙයක්. ඔබතුමා ඉන්න ඕනෑ කැබිනට් 
මණ්ඩලෙය්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමා  ෙම්කට මාව ඈඳා ගන්න එපා. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඔබතුමා ඉන්න ඕනෑ කැබිනට් එෙක්. ෙම් ඉන්න ඔක්ෙකෝම 

ෙපොඩි ළමයි. ඔබතුමාට  ෙදන්න ඕනෑ කැබිනට් ඇමතිකමක්.  
ඔබතුමා ඔතැන ෙනොෙවයි ඉන්න ඕනෑ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා ඔබතුමාෙග් කාලය අවසානයි.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
අවසාන වශෙයන් ගරු සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමනි, මම 

ඔබතුමාට නැවතත් කියනවා, ෙමය ෙර්ගුෙව් ෙවච්ච පළමුෙවනි 
ෙහොරකම ෙනොවන බව. ෙම් අවුරුදු එකහමාර තුළ ෙර්ගුෙව් එක 
වතාවක්, එකවර වාහන 1,500ක් නිදහස් කරලා ඒ තුළින් රුපියල් 
මිලියන 15,000ක් අහිමි වුණා කියලා ෙර්ගු සංගමය අධිකරණයට 
ගියා. අපි ෙනොෙවයි ගිෙය්. ඔවුන් ජනාධිපතිතුමාවත් හමුවුණා. 
ජනාධිපතිතුමා පිළිගත්තා, ෙම් වාෙග් ෙහොරකමක් ෙවලා 
තිෙබනවා කියා ඒ සඳහා කමිටුවක් පත් කරන්න. ෙසොයිසා 
ඇමතිතුමනි, ඒ කමිටුව පිළිබඳ තව ෙවනතුරු වාර්තාවක් නැහැ.  
ෙම් කරන්න හදන්ෙන් ෙදවැනි එක. මහ දවල් ෙහොරකම් කරන  
මුදල් ඇමතිතුමා, 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මහ දවල් පික්ෙපොකට් ගහන මුදල් ඇමතිතුමා, 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ෙර්ගුව නැති කරන මුදල් ඇමතිතුමා 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ෙම් කරන වැඩපිළිෙවළ පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේලා කැබිනට් 
මණ්ඩලෙය්දී කථා කරන්න.  

ඇමතිතුමා, දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා බදු ගහනවාය කියනවා. 
ෙමෙහන් ෙහොරකම් කරනවා. ඔබතුමාට මතක ඇති, අෙප් කාලෙය් 
''ෂර්ට්'' එකක් ආනයනය කරනෙකොට බද්ද රුපියල් 30යි ගැහුෙව්. 
දැන් ගහනවා රුපියල් 200ක්. අෙප් කාලෙය් සපත්තු ෙදකක් 
ආනයනය කරනෙකොට බද්ද ගැහුෙව් රුපියල් 30යි. දැන් ගහනවා 
රුපියල් 400ක්.  

[බාධා කිරීමක්] හරි. හරි. ෙද්ශීයව හරි, විෙද්ශීයව හරි ඒවා 
දාන්ෙන් අෙප් අය ෙන්. හරි, ඒවාට බදු ගැහුවාට  කමක් නැහැ. 
ෙසොයිසා ඇමතිතුමා, ඔබතුමා කියන්ෙන් ෙම්වා- 

 
 

ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
ඔබතුමාට  මා ගැන සඳහන් කරන්ෙන් නැතිව කථා කරන්න 

බැරිද? ඔක්ෙකෝම කුණු ෙබ්රුවල ෙබොක්කට කියලා මෙග් ඇඟට 
දාන්න හදන්න එපා. 

 
 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු ඇමතිතුමා, මම ඔබතුමාෙග් ඇඟට දාන්ෙන් නැහැ. 

ඔබතුමා ඔය පැත්ෙත් ඉන්නෙකොට ෙබ්රුවල ෙබොක්කට  
වැෙටනවා. යහ පාලනෙය් ඉන්නෙකොට ෙබ්රුවල ෙබොක්කට 
වැෙටනවා.  

[බාධා කිරීමක්] ඇමතිතුමා, අපට එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
මන්තීවරුන්ට  ඇඟිල්ල දිගු කරලා ෙම්ක කියන්න බැහැ. ෙමොකද, 
එතුමන්ලා ෙවනම ආණ්ඩුවක්. නමුත් ඔබතුමන්ලා ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් අය. ඒ නිසා තමයි අපි ඔබතුමන්ලාට ෙම්වා කියන්ෙන්. 
ඔබතුමන්ලා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මන්තීවරු නිසා, ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂෙය් ඇමතිවරු නිසා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
පතිපත්ති ආරක්ෂා කර ගන්න. ඒකයි අපි කියන්ෙන්. ගරු ෙසොයිසා 
ඇමතිතුමනි, ගරු සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමනි, ෙම් දූෂිත ගනු-
ෙදනු  ෙවන්න ෙදන්න එපා. ෙම් ෙවනෙකොට අරලිය ගහ 
මන්දිරෙය් ෙම් පිළිබඳ සාකච්ඡා කරලා ෙම් වාහන නිදහස් කරන 
තීරණය අරන් ඉවරයි.  රුපියල් මිලියන 10,000ක් රටට අහිමිෙවන 
ෙම් දූෂිත ගනු-ෙදනුව ඔබතුමන්ලා නවත්වන්න. මම ඔබතුමාට 
කියනවා, කැබිනට් මණ්ඩලයට පතිකාවක් ඉදිරිපත් කිරීමම 
කැබිනට් මණ්ඩලය ෙනොමඟ යැවීමක් බව. ඒක ඔබතුමා 
පිළිගන්න. කැබිනට් මණ්ඩලයට කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් 
කිරීමම කැබිනට් මණ්ඩලය ෙනොමඟ යැවීමක්. ෙම් වාෙග් දූෂිත 
ගනු-ෙදනු නවත්වන්න කටයුතු කරන්න. ෙර්ගු ආඥා පනත් 

හැදුවාට වැඩක් නැහැ. ෙර්ගුව ගැන කථා කළාට වැඩක් නැහැ.  
තමුන්නාන්ෙසේලා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්  අය හැටියට ෙම් 
කැබිනට් මණ්ඩලය ඇතුෙළේ ඉඳිමින් අඩු ගණෙන් ෙකෝටි ගණනින් 
ෙහොරකම් කරන ෙම් වාෙග් ගනු-ෙදනු නැවැත්වීම සඳහා කටයුතු 
කරන්න කියන ඉල්ලීම කරමින් මම නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 17ක 

කාලයක් ලැබී තිෙබනවා. 
 

 
 

 

[අ.භා. 4.28] 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අද දිනෙය්දී 

මුදල් අමාත්යාංශයට අදාළව, රවි කරුණානායක මුදල් 
අමාත්යවරයාට අයත් විෂයයක් යටෙත් කථා කරන නිසා 
වර්තමානෙය් අෙප් රෙට් ආර්ථිකෙය්  ඇතිෙවලා තිෙබන ෙම් 
අර්බුදය පිළිබඳවත්, ඒ සඳහා ගතහැකි කියාමාර්ග පිළිබඳවත් 
අදහස් සහ ෙයෝජනා පමා ණයක් ඉදිරිපත් කරන්න මා 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. අපි දන්නවා, අද සාමාන්ය ජනතාවට 
තිෙබන පශ්න තමයි හාල් කිෙලෝවක මිල රුපියල් සියයට වඩා 
වැඩි ෙවයිද, නැද්ද; ඒක පාලනය කරන්න කමයක් තිෙබනවාද, 
නැද්ද; තමන්ෙග් දරුවන්ෙග් අධ්යාපනය මුදලට විකිෙණනවාද, 
නැද්ද?  කියන එවා. ඉෙගන ගන්නා ෙකෙනකුට  ඉෙගන ගැනීෙම් 
අර්ථය - ෙත්රුම- මනින මිනුම බවට මුදල් පත්ෙවන තත්ත්වයකට 
දැන් ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒ නිසා විෙශේෂෙයන්ම ෙහට දවෙසේදී 
දරුවන් තීරණය කරන්න පුළුවන්  "ෙම් කමයට  ඉෙගන ෙගන 
අපට ෛවද්යවරෙයක් ෙවන්න බැහැ; ඒ නිසා සාමාන්ය ෙපළ පාස් 
වුණාට පසුව උසස් ෙපළ වැඩ තුනක් තිබුණාම ඇති; ඉතුරු ටික 
සඳහා බැංකුවක් කඩලා ෙහෝ මංෙකොල්ල කාලා ෙහෝ සල්ලි ෙහොයා 
ගත්තාම  එය සම්පූර්ණ කර ගන්න පුළුවන්." කියලා. එවැනි 
තත්ත්වයකටයි ෙම් ගමන් කරමින් තිෙබන්ෙන්.  

එවැනි තත්ත්වයක් තුළ ආර්ථිකෙය් සව්භාවය ෙමොකක්ද? අද 
පාර්ලිෙම්න්තුවට මා ඉදිරිපත් කළ ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක 
සභාෙව් තුන්වැනි වාර්තාවට අනුව, ෙම් රෙට් ආයතන 15ක සිද්ධ 
වුණු අනාර්ථික ගනු - ෙදනුවල, අයථා ගනු - ෙදනුවල, නාස්තිකාර 
ගනු - ෙදනුවල රුපියල් මිලියන එක්ලක්ෂ දසදහසකට වැඩිය 
මුදල් තිෙබනවා.  හැබැයි,  ඒ මුදල් පිළිෙවළකට පරිස්සම් කර 
ගන්න මුදල් අමාත්යාංශයට වැඩ  පිළිෙවළක් තිබුණා නම් ෙම් 
වාෙග් බදු ගහන්න ඕනෑ ෙවන්ෙන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟට තවත් කාරණයක් 
ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරනවා.  අපි පසු ගිය දවසක 
පාර්ලිෙම්න්තුව හමුවට  කැ ෙඳව්වා, පුල්මුෙඩ් ඛනිජ වැලි සමාගම. 
පුල්මුෙඩ් ඛනිජ වැලි සමාගම මා ෙපෞද්ගලිකව ගිහිල්ලා බැලුවා. ඒ 
සමාගම ඛනිජ වැලි හැටියට හාරලා ගන්ෙන් මුහුදු ෙවරෙළේ 
කිෙලෝමීටර් හතරක සීමාෙව් ඒවා.  නමුත්, අපට මුහුදු ෙවරෙළේ 
කිෙලෝමීටර් 18ක දිග පමාණයක් තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙලෝකෙය් ෙහොඳම ඛනිජ වැලි ෙහොයන 
ඕස්ෙට්ලියාවට අමු වැලි ෙමටික්ෙටොන් එකක්  ෙහෝදලා ගත්තාම 
ඔවුන්ට ගන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන් ඛනිජ වැලි සියයට 10යි. හැබැයි, 
ලංකාෙව් අපට අමුවැලි ෙමටික්ෙටොන් එකක් ෙහෝදලා ගත්තාම 
සියයට 80ක් ඛනිජ වැලි ගන්න පුළුවන්.  

965 966 

[ගරු  මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග්  මහතා] 
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ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී දැන ගත්තා, අපි 
ඉල්මනයිට් ෙමටික්ෙටොන් එකක්  විකුණන්ෙන් ෙඩොලර් 58ට බව. 
නමුත්, අපි -ලංකාව- ඉල්මනයිට් ෙමටික්ෙටොන් එකක් ෙඩොලර් 
58කට විකුණන ෙකොට එදා දවෙසේ ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ 
ඉල්මනයිට් ෙමටික්ෙටොන් එකක වටිනාකම ෙඩොලර් 2,000යි. 
ෙඩොලර් 1,000 - 2,000 අතෙර් තිෙබනවා. ඒ ෙහොඳම - high-
quality - ඉල්මනයිට්.  ස්වභාව ධර්මෙයන් අපට ලැෙබන ෙද්, 
යාන් ඔෙයන් අපට ෙදන ෙද්, අපි ෙහෝදලා අරෙගන, මැෂින්වලින් 
ෙවන් කරෙගන, ෙව්ලලා, කිෙලෝ 25 බෑග්වලට දාලා ඒ ඔක්ෙකෝම 
ටික අපට කර ගන්න පුළුවන්. හැබැයි, ෙම් තාක්ෂණික ෙලෝකෙය්, 
අන්තර්ජාලය තිෙබන ෙලෝකෙය් රජයට ගනු - ෙදනු කාරෙයකු 
ෙහොයා ගන්න බැහැ, ෙම්ක විකුණා ගන්න. ඒ නිසා ෙමොකද ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? ඒක ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙකෙනකු අරෙගන 
හයිදාබාද්වලට විකුණනවා. හයිදාබාද්වලින් ඕස්ෙට්ලියාවට 
විකුණනවා. ඒ අය ෙකොෙහේ හරි විකුණා ගන්නවා. දැන් එතෙකොට 
අෙප් හැකියාව ෙමොකක්ද? අපට ඉල්මනයිට් ෙහොයා ගන්න 
පුළුවන්. හැබැයි, අපට ඒක විකුණා ගන්න බැහැ. ඒ නිසා අද ඇති 
ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය තමයි පුල්මුෙඩ් ඛනිජවැලි සංස්ථාව 
ස්වභාවික මරණයකට පත් කරලා, එය ෙපෞද්ගලික අංශයට 
විකිණීම සඳහා කටයුතු සැලසුම් කර තිබීම. ඒ ෙවනුෙවන් ඛනිජ 
වැලි සමාගමට නිධිෙය් කැනීම් කටයුතු කරන්න අවසරය දුන්ෙන් 
නැහැ. භූ විද්යා සමීක්ෂණ සහ පතල් කාර්යාංශෙයන් අවසර දීම 
නතර කර තිෙබනවා. හැබැයි, ෙපෞද්ගලික අංශයට අවසර ෙදනවා.  
ෙපෞද්ගලික ෙකනාට අවසර ෙදනවා. රජයට අවසර ෙදන්ෙන් 
නැහැ, රජෙය් ආයතනය. ඒ ෙමොකද? තිෙබන ෙතොගය විකුණා 
ඉවර වුණාට පස්ෙසේ, පඩි ෙගව්වාට පස්ෙසේ අලාභයි කියලා 
ෙවන්ෙද්සි කරන්න පුළුවන්.  

ඒ වාෙග්මයි කහටගහ පතෙල් තත්ත්වයත්. දැන් ෙම් ආණ්ඩුව 
ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්ෙන් නැහැ. ඒක තමයි අදහස. 
"ෙපෞද්ගලීකරණය" කියන වචනය ෙම්කට ගන්න බැහැ, ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂෙය්ත් පිරිසක් ආණ්ඩුෙව් ඉන්න නිසා. ඒ නිසා ෙම්කට 
අරෙගන තිෙබනවා, "පතිව හගත කිරීම" කියන එක.  එෙහම 
නැත්නම් ෙපෞද්ගලික රාජ්ය සහභාගිත්වය කියන එක. ඒ ෙකෙසේ 
වුවත්, අවසානෙය් සිද්ධ ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද? විකිණීම තමයි. ඒ 
විකිණීම යටෙත් දැන් කහටගහ පතලට ව්යාපෘතියක් හදලා 
තිෙබනවා. කහටගහ පතෙල් ෙම් ෙවන ෙකොට ෙමටික් ෙටොන් 
1,072ක ෙතොගයක් තිෙබනවා. ඊළඟට, මාසිකව ෙමටික්ෙටොන් 
හැට, හැත්තෑව ගණෙන් එකතු කරනවා. දැන් ඒක විකුණන්න අය 
ෙහොයා ෙගන, විකිණීම සඳහා වන කැබිනට් පතිකා හදලා 
තිෙබනවා. ෙසේවකයින් 126ක් එක්ක ෙම්ක විකිණීමට අවශ්ය 
කරන මූලික ෙල්ඛන දැන් සකස් කරෙගන තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟට හිඟුරාන සීනි 
කර්මාන්තශාලාව ගැනත් ඔබතුමා ෙහොඳින්ම දන්නවා. රජය 
යටෙත්යි ඒ ආයතනය තිෙබන්ෙන්. ෙහක්ෙටයාර පමාණය 
ගත්ෙතොත්, ඒෙකන් සියයට 51ක අයිතිය රජයට තබාෙගන 
ගල්ඔය වැවිලි සමාගම හැදුවා. දැන් නැවත හිඟුරාන සීනි 
කර්මාන්ත ආයතනය ඈවර කරන්න කැබිනට් තීරණ අරෙගන 
තිෙබනවා.  පශ්නය තිෙබන්ෙන්, ෙද්ෙපොළ ෙකොච්චර තිෙබනවාද 
කියලා අපි දන්ෙන් නැහැ, වත්කම් ෙකොච්චර තිෙබනවාද කියලා 
අපි දන්ෙන් නැහැ.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඔබතුමා 
දන්නවා, හිඟුරාෙන් තිබුණා සක්ාගාරයක්. අද ඒ ස්කාගාරය 
තිෙබනවා ද? අද ඒ ස්කාගාරය නැහැ; යකඩවලට කපලා 
විකුණනවා. මීට කලින් 1990 ගණන්වල හිඟ තියපු, මැරෙයෝ 
අරෙගන ගිහිල්ලා බැහැපු වීරබාහුලා අදත් නැහැ, හිඟුරානට. 
රුපියල් මිලියන 110ක් තවම ෙගවලා නැහැ.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. හිඟුරාන කර්මාන්තශාලාව යටෙත් 
තිෙබන, ගල්ඔය වැවිලි සමාගමට පවරපු ෙහක්ෙටයාර 277ක 
ඉඩම්වල වටිනාකම රුපියල් මිලියන 152ක් කියලා තක්ෙසේරු 
කළත්, ඒ ගැන හරියට ෙල්ඛන නැහැ. ඒ වාෙග්ම හිඟුරාන 
කර්මාන්තශාලාෙව් නිල නිවාස ඔවුන් පාවිච්චි කරනවා, ඉඩම් 
පාවිච්චි කරනවා. අද ගල්ඔය වැවිලි සමාගම ඒ සියල්ල පාවිච්චි 
කළත් රජයට මුදලක් ලැෙබන්ෙන්ත් නැහැ. රජෙය් 
අධ්යක්ෂවරෙයක් ඉන්නවාද කියලාත් මට සැකයි. රජෙය් 
අයිතියක් නැහැ. ෙකොළවල තිෙබන අයිතිය නැහැ. සියල්ල අද 
විකිණීමට ඉඩ තියලා තිෙබනවා. කහටගහ පතල 
සම්බන්ධෙයනුත් එෙහමයි. කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 
ඇමතිතුමා හැටියට රිසාඩ් බදියුදීන් ඇමතිතුමාෙග් වැෙඩ් තමයි 
දැන් කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්යාංශය යටෙත්, ගැසට් 
කරපු ආයතන ටික එතුමාෙග් ඇමතිකම ඉවර කරනෙකොට අවසන් 
කර දැමීම. ඒක තමයි දැන් කරන්ෙන්. ඒ සඳහා තමයි දැන් 
කහටගහ මිනිරන් සමාගම පතිව හගත කිරීම සහ පුනරාවර්තන 
වියදම් සපුරා ගැනීම සඳහා අතුරු සැලැස්ම කියලා අමාත්ය 
මණ්ඩල සටහනක් ඇති කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒක යටෙත් 
තිෙබනවා, වර්තමාන මිනිරන් ෙතොගය ගාමීය සංවර්ධන බැංකුවට 
උකස් කිරීම සහ උකස් කරලා පුනරාවර්තන වියදම් පියවා ගැනීම, 
පතිව හගතකරණ කියාවලිය අවසන් වූ පසුව ගාමීය සංවර්ධන 
බැංකුව සමඟ එක් ෙවලා වර්තමාන පටිපාටි අනුගමනය කරමින් 
මිනිරන් ෙතොගය බැහැර කිරීම, විකිණීෙමන් ලැෙබන මුදල්වලින් 
මුල් මුදල, ෙපොලිය සහ ෙවනත් ෙමෙහයුම් වියදම් පියවාගන්න 
බැංකුවට අවසර දීම.  

අපට ආරංචි හැටියට ආණ්ඩුෙව්ම තවත් ඇමතිවරෙයකුෙග් 
පුත රත්නයක් ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා, ඕස්ෙට්ලියාෙව් එයාට 
යාළුකම තිෙබන සමාගමට විතරක්ම කහටගහ පතල ෙදන්න 
කියලා. දැන් ෙම්ක තමයි එතෙකොට 'යහපාලනය'. ඒ කියන්ෙන්, 
"ඔයා ෙමයාට විකුණන්න. මට ෙදන්න. මෙග් යාළුවාට ෙදන්න." 
කියන එක. ඒ විධියටයි යන්ෙන්. ෙමොකක්ද  ෙම්? අපි 
ඔබතුමන්ලාට කියන්ෙන්, ඔබතුමන්ලාට ආණ්ඩු බලය තිෙබන 
බව ඇත්ත. හැබැයි, ඒ ආණ්ඩු බලය දීපු ජනතාවෙග් බලය 
ඔබතුමන්ලාට නැහැ. 2015 මහ මැතිවරණෙය්දී ජනතාව ඉතා 
පැහැදිලි තීරණයක් දීලා තිෙබනවා. ඒ පැහැදිලි තීරණය තමයි 
එක්සත් ජාතික පක්ෂයට තනිෙයන් ආණ්ඩුවක් හදන්න බලයක් 
දීලා නැති එක. ශී ලංකා නිදහස ්පක්ෂයට බලයක් දීලාත් නැහැ. 
එකක් එපා ෙවනෙකොට එකක් මාරු කරෙගන ඔබතුමන්ලා 
හැමදාම ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලනය කළාට, ජනතාව ජනවරමක් දීලා 
නැහැ, තනිව ආණ්ඩු පිහිටුවලා තමන්ෙග් පක්ෂයට විකිණීෙම් 
කියාවලියක් ෙගොඩ නඟන්න. ජනතාවෙග් ජනවරෙම් බලය තමයි 
ඔබතුමන්ලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඔළු ෙගඩිවලින් ෙවනස් 
කරෙගන තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා මම විශ්වාස කරනවා, කහටගහ 
පතල විකිණීෙම් ෙයෝජනාව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනැල්ලා 
බහුතර බලෙයන් සම්මත කරගන්න ඔබතුමන්ලාට පුළුවන් 
කියලා. පුල්මුෙඩ් ඛනිජ වැලි නිධිය ස්වාභාවිකව මරණයට පත් 
කරලා පාඩුයි, කර කියා ගන්න ෙදයක් නැහැ, පඩි ෙගවා ගන්න 
විධියක් නැහැ, දැන් මිනිරන්, එෙහම නැත්නම් ඉල්මනයිට්, 
රූටයිල් හදන්ෙන් නැහැ කියලා ඒ ඛනිජ සම්පත් ටික විකුණන්න 
පුළුවන්. විකුණලා බලෙය් ඉඳලා, වැජඹිලා යන්නත් පුළුවන්. 
හැබැයි අපි අහනවා, එතෙකොට අෙප් රෙට් ජනතාවට ෙමොකක්ද 
ඉතුරු ෙවන්ෙන් කියලා. ෙමෙහම විකුණලා ණය ෙගවන්න 
පුළුවන්ද? අපි හිතමු, ණය ෙගවන්න විකුණනවා කියලා. දැන් ෙම් 
තර්කය තිෙබන්ෙන් ඒක ෙන්. ණය ෙගවන්න කමයක් නැති නිසා 
විකුණනවා කියනවා. ණය ෙගවන්න පුළුවන්ද, ෙම් විධියට 
විකුණලා?  

ෙම් අවුරුද්ෙද් හම්බන්ෙතොට වරාෙයන් ෙබ්ෙරනවා. ලබන 
අවුරුද්ෙද් තිකුණාමල වරායයි, ෙතල් ටැංකි ටිකයි දීලා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙබ්ෙරනවා. ඊළඟ  අවුරුද්ෙද්? ෙම් විධියට විකිණුෙවොත් 
ඔබතුමන්ලාට අඩු තරෙම් 2020 වසර ෙවනකල්වත් විකුණන්න 
ෙද්වල් ඉතුරු ෙවන්ෙන් නැහැ.  ෙමොනවාද විකුණන්ෙන්? කහටගහ 
පතල, ෙලෝකෙය් වටිනාම ස්වාභාවික සම්පත් පමාණය තිෙබන 
පුල්මුෙඩ්- 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් point of Order එක ෙමොකක්ද? 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 

මන්තීතුමා පශ්නයක් ඇහුවා, විකුණලා ණය ෙගවන්න පුළුවන්ද 
කියලා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඒක point of Order එකක් ෙනොෙවයි.  

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
හරි, කරුණාකරලා- 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
පශ්නය ෙමොකක්ද? 

      
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමාට ස්ථාවර නිෙයෝග 

ෙපොතක් යවන්න ඕනෑ. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
බිලියන 10,500ක්, ඔය ෙදෙගොල්ලන් අවුරුදු 69ක් ෙම් රට 

පාලනය කරලා එකතු කරපු ෙතොගය. රෙට් ජනතාව මත බර 
පටවලා දැන් ඊළඟට ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? [බාධා කිරීමක්] 

ඒක ෙකොටස් කරලා, තිෙබන ස්වාභාවික සම්පත් ටික විකුණලා 
ඒෙකන් ගැලෙවන්න හදනවා. අපි අහන්ෙන් ඒකයි.  

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
තමුන්නාන්ෙසේලා - [බාධා කිරීමක්]  

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
අයිෙයෝ! වාඩි ෙවන්න. ඔබතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා 

අවුරුදු කීයක් ෙවනවාද? පාර්ලිෙම්න්තු ඇවිල්ලා අවුරුදු ෙදකද 
ෙවන්ෙන්? අහෙගන ඉඳලා ඉෙගන ගන්න. තවම අවුරුද්දයිෙන්. 
[බාධා කිරීමක්] ෙම්ක පාෙද්ශීය සභාව ෙනොෙවයි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා දැන් තිෙබන ෙම් 
පශ්නය හරියාකාරව ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ. අපි කවුරුත් යථාර්ථය 
පිළිගන්නවා. රට ණය ෙවලා ෙනොෙවයි, රට ණය කරලා 
තිෙබනවා. ඒක තමයි යථාර්ථය. ණය ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොන 
ෙහේතුවටද කියා අපි බලන්න ඕනෑ. මම එය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 
ඔබතුමාට ෙයෝජනා කරනවා. හම්බන්ෙතොට වරාෙයන් අද මිලියන 
37,134ක් ණයයි; පාඩුයි. හැබැයි, එම පාඩුව වුෙණ් ඇයි? අපිට 
වරායක් ඕනෑ. ඒක ඇත්ත. හැබැයි, ෙම් වරාෙය් ෙමොකද කරන්ෙන් 
කියා ශක්යතා අධ්යයනයක් තිෙබනවාද? එෙහම තිබුෙණ් නැහැ.  

එදා, රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් පාලන කාලෙය් හම්බන්ෙතොට 
වරාය හදනෙකොට, වැඩ පිළිෙවළක් තිබුෙණ් නැහැ වාෙග්ම අද 
තමුන්නාන්ෙසේලා පුල්මුෙඩ් ඛනිජ වැලි නිධිය විකුණන්න 
හදනෙකොට, කහටගහ පතල විකුණන්න කැබිනට් පතිකා 
ෙගෙනනෙකොට, හිඟුරාන ඈවර කරන්න ෙගෙනනෙකොට තිෙබන 
සැලැස්ම ෙමොකක්ද? ෙමොකක්ද තිෙබන්ෙන්? අපි අහන්ෙන් ඒකයි. 
ආණ්ඩුෙව් සල්ලි මිලියන 10,800ක් වියදම් කරලා ෙකොළඹ 
වරාෙය් නැ ෙඟනහිර ජැටිය හැදුවා. අද නැ ෙඟනහිර ජැටිෙයන් 
ආණ්ඩුවට සියයට 15ක අයිතිය තබා ෙගන සියයට 85ක් ෙදන්න 
යනවා නම්, සාධාරණත්වය ෙමොකක්ද? ලාභ ලබන ආයතනයක්. 
ගැඹුර අතින් ෙහොඳම තැන අපට. ෙමොකක්ද, තිෙබන 
සාධාරණත්වය? කල්පනා කරලා බලන්න. ඇයි, අපි එෙහම නම් 
මිලියන 10,800ක් වියදම් කෙළේ? එෙහම නම් විකුණන එකාටම 
කියන්න තිබුණාෙන්, හදා ගනින් කියා. දරුවා බිහි කරලා, හදලා 
ෙදනවා වාෙග්යි ෙම් කරන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලාට අපි කියන්ෙන් 
ඒකයි. අපිට ෙද්ශපාලන මත තිෙබන්න පුළුවන්. ෙද්ශපාලන 
අදහස් තිෙබන්න පුළුවන්. ඡන්දය කරන්න පුළුවන්. නමුත් ෙම්වා 
රාජ්ය සම්පත්. රාජ්ය සම්පත් කියන්ෙන් ආණ්ඩුෙව් සම්පත් 
ෙනොෙවයි. රාජ්ය සම්පත් කියන්ෙන් යූඇන්පී එෙක් සම්පත් 
ෙනොෙවයි. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් සම්පත් ෙනොෙවයි. රාජ්ය 
සම්පත්. රජය; රජය. ෙම් සභා ගර්භෙය් මැද තිෙබන සීමාව නැතුව, 
ෙම් මැද තිෙබන තීරුව නැතුව හිතන්න. ෙම් මැද තිෙබන රතු 
තීරුව නැතුව හිතන්න. ෙම්වා රජෙය් සම්පත්; ජනතාවෙග් සම්පත්. 
ෙම්වා ආෙයත් ගන්න බැහැ. ඒක තමයි - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි තුනක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඒ නිසා 99 අවුරුද්දකින් පසුව, 39 අවුරුද්දකින් පසුව නැවත 

මිනිරන් පතල ගන්න පුළුවන් කියා ඔබතුමන්ලා හිතනවා නම්, එය 
ගන්න බැහැ. ඔබතුමාට මම ෙම් ගැන අවධාරණය කරනවා, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඔබතුමන්ලා යන්න. ගිහිල්ලා 
බලන්න. පුල්මුෙඩ් ඛනිජ වැලි නිධිෙය් අපට මහන්සි ෙවලා 
කරන්න මහා ෙදයක් නැහැ. අපි ගියාම එතැන වැඩ කරන 
ෙසේවකෙයෝ කිව්වා, "මන්තීතුමනි, උෙද්ට සූරා ගත්තාම, හවසට 
පිෙරනවා." කියා. උෙද්ට සූරා ගත්තාම, ස්වාභාවිකව හවසට 
පිෙරනවා. හැබැයි, ඕස්ෙට්ලියාෙව් ඛනිජ සම්පත් ගන්නෙකොට, ඒ 

969 970 

[ගරු  සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති  මහතා] 



2017  ෙපබරවාරි 08  

ෙගොල්ලන් කිෙලෝමීටර ගණන් කැණීම් කරන්න ඕනෑ. අපිට 
කැණීම් කරන්න ෙදයක් නැහැ. ඔබතුමා විශ්වාස කරන්න. ණය 
ෙගවන්න ඕනෑ නම් අන්න, ඉවත් කරන වැලි ෙමටික් ෙටොන් 
මිලියන දහයක් තිෙබනවා. ෙසෝදා, ඔක්ෙකෝම කරලා ඉවත් කරන 
වැලි ෙමටික් ෙටොන් මිලියන දහයක් තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒවාෙයත් සියයට දහයක් 
ඛනිජ වැලි තිෙබනවා. සියයට දහය කියන්ෙන් ඛනිජ වැලි ෙසෝදා 
ඉවත් කරන ටික. හැබැයි, ඒක තමයි ඕස්ෙට්ලියාෙව් මුළු 
නිෂ්පාදනය. ඕසේට්ලියාෙව් මුළු නිෂ්පාදනය අෙප් ඉවත් කරන 
වැලි  ටිෙක් තිෙබනවා. ඉතින්, ෙම්වා ගන්න බැරිද, ෙදයියෙන්? මම 
කියන්ෙන් ඒකයි.  [බාධා කිරීමක්] ෙමොනවා කියනවාද මම දන්ෙන් 
නැහැ. ෙම්ක ෙකොළමුෙණ් මැටි කපා විකුණනවා වාෙග් ෙලෙහසි 
නැහැ. ෙකොළමුෙණ් මැටි කපා විකුණන එක සරලයි. ඒක වාෙග් 
ෙනොෙවයි, ෙම්ක. ඛනිජ වැලි කියන්ෙන් මැටි කපන රස්සාව වාෙග් 
එකක් ෙනොෙවයි, ගරු මන්තීතුමනි. ඒක ඊට වඩා ටිකක් 
සංකීර්ණයි. ෙසෝදා, ෙවන් කරලා ඛනිජ වැලි අර ගන්න ඕනෑ. 
තමුන්නාන්ෙසේත් ෙමතැනදී අපි කථා කරන ෙද් ෙසෝදා, ෙවන් 
කරලා ගන්න. අර ෙකොළමුෙණ් මැටි කපා විකුණනවා වාෙග් 
ෙලෙහසි නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම කියන්න උත්සාහ කෙළේ 
ෙම් බදු කියාවලිය ගැනයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ෙමතැන තිෙබන ෙලොකුම පශ්නය, පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් ෙවනවාට 
අෙප් රෙට් ජනතාව ඇත්තටම භයයි. ෙහේතුව දන්නවාද? හවස් 
ෙවන ෙකොට ෙමොන බද්ද වදියිද දන්ෙන් නැහැ; ෙමොන දඩය වදියිද 
දන්ෙන් නැහැ; ෙමොන ගාස්තුව පැනෙවයිද දන්ෙන් නැහැ. ෙමන්න 
ෙමවැනි තත්ත්වයක් තිෙබන්ෙන්. ජනතාවට සහනයක් ලැෙබයි 
කියා විශ්වාසයක් නැහැ. ඒක නිසා අපි ඔබතුමන්ලාෙගන් ඉල්ලා 
සිටින්ෙන්, ෙද්ශපාලන පරස්පරතා පැත්තකින් තියලා අපි 
ඔක්ෙකෝම එක අදහසක ඉඳිමු කියලායි. ෙම් ආකාරයට රාජ්ය 
සම්පත් පරම්පරා ගණනක අයිතිය විකිණීම නතර කරන්න. 
ඔබතුමන්ලා හිත හදා ගන්න. මීට කලින් ඉතිහාසෙය්ත් කිව්වා, 
ඔබසතුකරණය, ජනතාකරණය, පතිව හගතකරණය, ෙසේවක 
සහභාගිත්වය, ෙකොටස් හිමිකාරිත්වය කියලා. ෙම් ඔක්ෙකෝම 
කිව්වත් අවසානෙය් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඒ ගත්ත අය හප කරලා 
අතහැරලා යාම. ෙවන ෙමොනවත් ෙනොෙවයි, සරල උදාහරණයක් 
ඔබතුමාට කිව්ෙව්.  

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා නිෙයෝජනය කරන 
දිස්තික්කෙය්, ඔබතුමන්ලාෙග් පෙද්ශෙය්ම තිෙබන ෙද්වල්  
ෙපෞද්ගලික හිමිකාරිත්වයට අතහැරියාට පස්ෙසේ අඩු තරමින් 
ස්කාගාරයවත් ඉතිරි කරන්ෙන් නැහැ කියා ඔබතුමන්ලා දකිනවා. 
ඒකත් පරණ යකඩවලට විකුණනවා. ෙමන්න ෙම් තත්ත්වය තමයි 
අද ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙමය ෙවනස් කරන්න වැඩ පිළිෙවළක් 
අවශ්යයි කියන එක අවධාරණය කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම, මුදල් 
අමාත්යාංශෙය් විෂයයක් යටෙත් කථා කරන නිසා තමයි ෙම් 
කාරණා ටික අවධාරණය කෙළේ.  ස්තුතියි. 

 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

The next speaker is the Hon. Ameer Ali  Shihabdeen. 
You have seven minutes.  

ඊට පථම, කවුරුන් ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් මූලාසනය සඳහා 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මන්තීතුමාෙග් නම ෙයෝජනා කරන්න. 

ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා (සව්ෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன - உள்நாட்ட வல்கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Wajira Abeywardana - Minister of Home Affairs) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ''ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 

දැන් මූලාසනය ගත යුතුය''යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
අනතුරුව ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මූලාසනෙයන් 

ඉවත් වුෙයන්, ගරු  ලකී ජයවර්ධන  මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI left the 
Chair, and  THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 
 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, කථා කරන්න. 

 
[பி.ப. 4.45] 

 

ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා (ගාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹாப்தீன் - கிராமிய ெபா ளாதார 
அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen - Deputy Minister of 
Rural Economic Affairs) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  
நிதி அைமச்சின் கீழ் வ கின்ற ன்  சட்டங்கள் ெதாடர்பி 
லான தி த்தங்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட் க்கின்றன. அதி ம் 
விேசடமாக ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் ம வாிக் கட்டைளச் 
சட்டத்தில் மாற்றங்கைளச் ெசய்வதற்காக இந்தப் பாரா  
மன்றத்தின் அங்கீகாரத்ைத ேவண் நிற்கின்றார். நான் வா ம் 
மட்டக்களப்  மாவட்டமான  ஆகக்கூ தலான barகைளக் 
ெகாண் க்கின்ற மாவட்டமாக இ க்கிற  என்பைத நான் 
இந்த இடத்தில் கவைல டன் பதி  ெசய் ெகாள்ள 
விைழகின்ேறன். ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் 
அவர்கேள, ஒ  மாகாணத்தில் இ க்கேவண் ய ம பான 
சாைலகளின் ெதாைகையவிட அதிகளவானைவ மட்டக்களப்  
மாவட்டத்தில் இ க்கின்றன என்பைத நான் இவ்விடத்திேல 
சுட் க்காட்டேவண் ம். எங்க ைடய மாவட்டத்திேல 
தற்ெபா   இ  பாாியெதா  பிரச்சிைனயாக இ க்கிற . 
மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் ேபாாினா ம் சுனாமியினா ம் 
பாதிக்கப்பட்  வ ைமக்ேகாட் ன்கீழ் வா கின்ற மக்க க்கு 
இந்த ம பானசாைலகள் மிகுந்த சவாலாக அைமந் 
தி க்கின்றன என்பைத நான் இவ்விடத்திேல  கூறேவண் ய 
வனாக இ க்கிேறன். இந்த நாட் ல் உற்பத்தி 
ெசய்யப்ப கின்ற ெமாத்த ம பானத்தில் அதிகள  
ம பானத்ைதப் பயன்ப த் கின்ற மாவட்டமாக மட்டக் 
களப்  மாவட்டம் இ க்கின்ற . அந்த மாவட்டத்தில் ஒ  
மாதத் க்கு 300 மில் யன் பாய்க்கு ம ப்பாவைன 
இடம்ெப கிற . ஆக ஒ  வ டத் க்கு 3,600 மில் யன் 

பாய்க்கு  ம ப்பாவைன இடம்ெப கின்ற  என்பைதக் 
கவைல டன் இந்த உயர்ந்த சைபயில் நான்  ெசால் ேய 

971 972 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ஆகேவண் ம். ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் 
அவர்கேள, 3,600 மில் யன் பாய் என்ப  மட்டக்களப்  
மாவட்டத்தின் அபிவி த்திப் பணிக க்ேக ெகா க்கப் 
படாதள  பணம்! அந்தள  அதிகமான பணத்ைத ம பானப் 
பாவைனக்காக அந்த மாட்டத்திேல இ க்கின்ற மக்கள் ெசல  
ெசய்கின்றார்கள்.  

அ ேபால், மட்டக்களப்  மாவட்டத்திேல தற்ெகாைல 
தம் அதிகாித் க் காணப்ப கின்ற . பா யல் வன் ைறகள் 

மற் ம் சி வர் ஷ்பிரேயாகங்கள் அதிகமாக நைடெப  
கின்றன. இளவய த் தி மணங்க ம் இளவயதிேல 
கர்ப்பமைடகின்ற நிைலவர ம் அங்கு காணப்ப கின்ற . 
ேபாசாக்குக் குைறந்த தாய்மார் மற் ம் பிள்ைளகள் 
அங்கி க்கின்றார்கள். இப்ப யாக இவற்ைற அ க்கிக் 
ெகாண்ேட ேபாகலாம். இந்த அளவிேல மட்டக்களப்  
மாவட்டத்தின் நிைலவரம் இ ந்  ெகாண் ப்பைத நான் 
கவைலேயா  பதி ெசய்கின்ேறன்.  

மட்டக்களப்  மாவட்டத்திேல 1,50,000க்கும் ேமற்பட்ட 
இைளஞர்கள் ேவைலவாய்ப்பில்லாத நிைலயில்  
கவைலேயா ம் விரக்திேயா ம் அங்கலாய்த் த் திாிகின் 
றார்கள். ேவைலவாய்ப்  இல்லாத காரணத்தினால்  
ம ேபாைதக்கு அ ைமப்ப கின்ற இளம் சந்ததியினர் என  
மாவட்டத்திேல அதிகமாக இ க்கின்றார்கள் என்பைத ம் 
நான் ெசால் யாக ேவண் ம். அ  மாத்திரமல்லாமல், 
பாடசாைல மாணவர்க க்கு மத்தியிேல ேபாைதப்ெபா ட் 
பாவைன அதிகாித்தி க்கின்ற ; ேபாைத மாத்திைரகைள 
அவர்கள் அதிகமாகப் பாவிக்கின்றார்கள். எங்கள  
மாவட்டத்ைதப் ெபா த்தளவிேல, எதிர்காலத்திேல 
அங்கி க்கின்ற மக்க க்கு அ  மிகுந்த சவாலான ெசயற் 
பாடாக அைம ெமன நாங்கள் கவைலயைடகிேறாம். இவர்கள் 
நன்ெநறிப்ப த்தப்பட ேவண் யவர்கள். பாடசாைலக்குச் 
ெசல்பவர்கள், பாடசாைலக் கல்விைய த்  இந்த நாட் ேல 
எதிர்காலத் தைலவர்களாக வரேவண் ய ஒ  ச கம், ேபாைத 
மாத்திைரக்கு அ ைமப்ப கின்ற ஒ  நிைல மட்டக்களப்  
மாவட்டத்தில் இ ந் ெகாண் ப்ப  எனக்கு கவைலயாக 
இ க்கின்ற . இந்த நாட் ேல எல்லா மாவட்டங்க ம் 
கல்வியிேல ன்ேனற்றகரமான ெசயற்பாட்ைடக் ெகாண் க் 
கின்றெபா தி ம் மட்டக்களப்  மாவட்டம் மாத்திரம் 
கல்வியிேல மிக ம் பின்தங்கிய மாவட்டமாகப் பதி  
ெசய்யப்பட் க்கின்ற . அதாவ , இலங்ைகயில் இ க்கின்ற 
இ பத்ைதந்  மாவட்டங்களி ம் கல்வி அறிவிேல குைறந்த 
மாவட்டமாக அ  காணப்ப கின்ற . மட்டக்களப்  
மாவட்டத்திேல 67 சத தமானவர்கள் கல்விையப் ெபற்றி க் 
கின்ற அேதேநரம், மிகுதியானவர்க க்கு கல்விையப் 
ெப வதற்குாிய சந்தர்ப்பம் அங்கு இல்ைல. காரணம் 
என்னெவன்றால், அங்கு வ ைம மிக ம் தாண்டவ 
மா கின்ற .  

கடந்த 30 வ ட காலப் ேபாராட்டம் அந்த பிரேதசத்தி 
க்கின்ற இைளஞர்கைளக் க ைமயாகப் பாதித்தி க் 

கின்ற . அ மாத்திரமல்லாமல், மட்டக்களப்  மாவட்டத்ைத 
ம ச்சாைல உாிைமயாளர்கள் ஒ  வியாபாரத் தளமாகப்  
பாவிக்கின்றார்கள். ெவளிமாவட்டங்களில் இ க்கும் ம பான 
விற்பைன நிைலயங்கைள மட்டக்களப்  மாவட்டத் க்கு இடம் 
மாற்றிக்ெகாண்  அங்கு அவர்கள் தலீ கைளச் ெசய்வைதப் 
பார்க்கின்றேபா , இலங்ைகயில் இ க்கின்ற எல்லா ம பான 
விற்பைனச்சாைலக ம் மட்டக்களப்  மாவட்டத்திற்கு 
வந் வி ேமா என்ற அச்சம் எங்க க்கு இ க்கின்ற . ேமதகு 
ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்களிட ம் இந்த 

நாட் ன் பிரதமர் அவர்களிட ம் அ ேபான்  இந்த 
விடயத் க்குப் ெபா ப்பாக இ க்கின்ற ெகௗரவ நிதி 
அைமச்சர் அவர்களிட ம் நாங்கள் ேவண் க்ெகாள்கின்ற  
விடயம் என்னெவன்றால், அந்த மாவட்டத்ைத வ ைமயற்ற 
பிரேதசமாக மாற்றி, மக்கள் கு ேபாைதக்கு அ ைமயாகும் 
நிைலைய மாற்றி, அங்கி க்கின்ற மக்கைளப் பா காத் த் 
தா ங்கெளன்ப தான். ஏெனன்றால், அந்தள க்கு அங்கு 
நிைலைம மிக ம் ேமாசமாக இ க்கின்ற . அவர்க க்கு 
நம்பிக்ைக த ம் எந்தவித எதிர்பார்ப் க்க ம் இல்ைல; 
ெதாழில் வாய்ப் ம் இல்ைல. வ ைம நிைலைம காரணமாக 
அந்த மாவட்டத்தி க்கின்ற தாய்மார்கள், இைளஞர்கள் 
ேவைல ேத  ெவளிநா க க்குச் ெசல்வதற்காக 
ெகா ம்பிேல பல இடங்க க்கும் அைலந்  ெகாண் க் 
கின்றார்கள். அவ்வா  சிலர் ெவளிநா  ெசல்கின்றார்கள். 
பலர் ெவளிநாட்  ேவைலவாய்ப்  கவர்க க்குப் ெப ந் 
ெதாைகயான பணத்ைதக் ெகா த்  ஏமாற்ற 
மைடகின்றார்கள்.  

கிழக்கு மாகாணத்ைதப் ெபா த்தளவிேல, 17,000க்கும் 
ேமற்பட்டவர்கள் ெவளிநா க க்குச் ெசன்றி க்கிறார்கள்.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමන්ට නියමිත කාලය අවසානයි. 

Please wind up now.  
 

ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා  
(மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹாப்தீன்) 
(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට විනාඩි ෙදකක් ලබා 

ෙදන්න. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
කාලය සීමිතයි, ගරු මන්තීතුමනි. 

 
ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා  
(மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹாப்தீன்) 
(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen) 
Okay. මම wind up කරන්නම්, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි. 

ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, அந்த 
மாவட்டத்திேல  பாடசாைல மாணவர்களின் இைடவிலகல் 
அதிகாித் க் காணப்ப கின்ற . அத்ேதா , சி வர்கைள 
ேவைலக்கமர்த் த ம் அதிகாித் க் காணப்ப கின்ற . 
எனேவ, மட்டக்களப்  மாவட்டத்ைதப் ேபாைதயற்ற மாவட்ட 
மாக ம் வ ைமயில்லாத மாவட்டமாக ம் ஆக்கித்த வதற்கு 
ஆவன ெசய்ய ேவண் ெமன்  இந்த உயர் சைபயி டாக 
நிதி அைமச்சர் அவர்களிட ம் ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்களி 
ட ம் மீண் ம் ேவண் ேகாள் வி த் , விைடெப கின்ேறன். 
நன்றி. வஸ்ஸலாம்.  

 
[பி.ப. 4.53] 

 

ගරු (ෛවද්ය) එස.් සිවෙමෝහන් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) சி. சிவேமாகன்) 
(The Hon. (Dr.) S. Sivamohan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

2014ஆம் ஆண் ன் 38ஆம் இலக்க காணி (பராதீனப்ப த்தல் 
மீதான மட் ப்பா கள்) (தி த்தம்) சட்ட ல விவாதத்தில் 
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ேபசச் சந்தர்ப்பம் வழங்கியைமக்கு த ல் உங்க க்கு நன்றி 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். காணி சு காிப் ச் சட்டம் 38A 
இன் கீழ் சில விடயங்கைள இங்கு குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். 
காணி விடயங்கள் சம்பந்தமாக பாரா மன்றத்தில் நிைறேவற் 
றப்ப ம் சட்டங்கள் சில சமயங்களில் ைறதவறி நிைறேவற் 
றப்ப கின்றன என்பைத நான் இந்த இடத்தில் சுட் க்காட்ட 
வி ம் கின்ேறன். காணி அைமச்சர் ஓர் அத்தியாவசிய ேதைவ 
க தி காணிெயான்ைறச் சு காிக்க ெவ க்கும் பட்சத்தில், 
பின்வ ம் நைட ைறகள் பின்பற்றப்படல் ேவண் ம்:  

-  குறித்த ேதைவக்கு அரச காணிகைளப் ெபற் க் 
ெகாள்ள யாதி த்தல்.  

-  சு காிப் ச் ெசய்வதால் காணிச் ெசாந்தக்கார க்குப் 
பாதிப்  ஏற்ப மா என்ப  ெதாடர்பில் ஆராய்தல். 

-  சு காிப் ச் ெசய் ம் காணி எல்லா வைகயி ம் 
ெபா த்தமானதா என்பைதக் கவனித்தல். 

அதன்பின்னர், பின்வ ம் நைட ைறகள் பின்பற்றப்படல் 
ேவண் ம்.  

-  சிங்களம், தமிழ், ஆங்கிலம் ஆகிய ன்  ெமாழிகளி 
ம் LA-5 என்ற ப வத்ைதத் தயாாித் , காணி 

உாிைமயாளாிடம் ஒப்பைடக்கப்படல் ேவண் ம் 
அல்ல  பகிரங்கமாக ஒட்டப்படல் ேவண் ம்.  

-  அதைனத் ெதாடர்ந் , மாவட்ட நில அளைவயாளர் 
நடவ க்ைக எ ப்பார்.  

-  அதைனத் ெதாடர்ந் ,  அரச வர்த்தமானியில் 
பிரகடனம் ெசய்யப்படல் ேவண் ம். 

இந்த நைட ைறக க்கு ரணாகேவ க்கு யி ப்  
நகர மத்தியி ள்ள மக்களின் காணிகைள இரா வம் 
ஆக்கிரமித்தி க்கின்ற . இ  ேவதைனக்குாிய ஒ  
விடயமாகும். இதைன ஓர் இரா வ அடக்கு ைறயாகேவ 
மக்கள் பார்க்கிறார்கள். இன்  க்கு யி ப்  மக்கள், தம  
காணிைய மீட்ெட ப்பதற்காக தியில் இறங்கி, அகிம்ைச 
ாீதியில்  ேபாரா வ கின்றனர். இன் டன்  6 நாட்கள் இர , 
பகலாக பிரேதச ெசயலகத்தின் ன் ேபாரா வ கிறார்கள். 
காணி சு காிப் ச் சட்டத்தின்  38(A) பிாிவின் கீழ் நடவ க்ைக 
எ க்கப்பட்டேபா  மக்கள் அந்தக் கிராமத்தில் இ க்க 
வில்ைல. க்கு யி ப் க் கிராமத்தி ந்  2009 ேம 17ஆம் 
திகதி ெவளிேயறிய மக்கள் 2012 ஓகஸ்ட் மாதத்திேலேய 
அக்கிராமத் க்கு மீள்கு ேயற்றத் க்காகச் ெசன்றார்கள். 
எனேவ, அங்கு உாிய நைட ைறகள் கைடப்பி க்கப் 
படவில்ைல. இரா வத் க்ெகன ேவ  அரச காணிகள் 
உள்ளேபா  இவ்வா  மக்களின் காணிகைள ஆக்கிர 
மித்தி ப்பைதப் ெபா த்தமற்ற நடவ க்ைகயாகேவ மக்கள் 
க கின்றனர். க்கு யி ப்  நகர மத்தியில் இரா வ 

காம் அைமந்தி ப்பதால் அப்பிரேதச மக்களின் கலாசார, 
பண்பாட் ச் சீர்குைல  ஏற்ப வதாக அவர்கள் 
அஞ்சுகின்றனர். இரா வத்தினர் காைல ேநரங்களில் 
பாடசாைல மாணவ மாணவியர் பாவிக்கும் அேத பிரதான 

திைய நைடப்பயிற்சிக்குப் பயன்ப த்திக் ெகாள்கின்றனர். 
இதன் லம் சி வர் ன் த்தல்க ம் பகி வைதக ம் 
தினசாி நைடெபற்  வ வதாக மக்கள் ைறயி கிறார்கள். 
அத் டன், நகர மத்தியில் இரா வ ஆ தக் கிடங்ெகான்  
இ ப்பதாக ம் மக்கள் ைறயி கிறார்கள். இதன் லம் 
அம்மக்களின் உயி க்கு உத்தரவாதமற்ற நிைல 
காணப்ப கிற . இரா வத்தினர் க்கு யி ப்  நகர 

தியில் ேதநீர்க் கைடகைளக்கூட நடத்திவ கிறார்கள். இங்கு 
சி வர்க க்கும் சிகெரட் கைள விற்கிறார்கள்; பாடசாைல 

மாணவர்க க்குத் தாராளமாக சிகெரட் கள் கிைடக்கின்றன. 
ேவ  என்ெனன்ன எல்லாம் கிைடக்கின்றனேவா 
நானறிேயன்! பிரேதச சைபயின் அ மதியின்றி இரா வத் 
தின க்கு ஏன், இந்த ேதநீர்க் கைட நடத் ம் ேவைல? 
அவர்க க்கு அரசு சம்பளம் வழங்கவில்ைலயா?  

க்கு யி ப் க் கிராமத்தில் 18.09.2012இல் மக்கள் 
மீள்கு ேயறினார்கள்.  ஆனால், காணி ஆைணயாளர் நாயகத் 
தினால் க த லம் சு காிப்  நடவ க்ைக ஆரம்பிக்கப் 
பட்ட  07.02.2011 இல் ஆகும். இங்குதான் அந்தப் பிரச்சிைன 
எ கின்ற . மக்கைள மீள்கு ேயற்றம் ெசய்வதற்கு 

ன்னேரேய அவர்களின் காணிகைளச் சு காிப்பதற்குத் 
தீர்மானிக்கப்பட் க்கின்ற . ஆனால், அந்த யற்சி 
அவர்க க்கு ைககூடாமற்ேபானதால், 26.03.2014இல் காணி 
சு காிப் ச் சட்டத்தின் 38(ஏ) பிாிவின்கீழ் காணி அைமச்சர் 
நடவ க்ைகெய க்கின்றார்; மக்க க்குத் ெதாியாமல் 
இரகசியமாக இரா வ கா க்கான காணி அள  
ெசய்யப்ப கின்ற . இதற்கு 27.07.2014 அன்ேற 
உாிைமயாளர்கள் - மக்கள் ஆட்ேசபைனையத் ெதாிவித்தி க் 
கிறார்கள். எனேவ, மக்கள் இல்லாத ேநரத்தில் 
ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட 19 ஏக்கர் காணிைய ஆராய்ச்சிகள் 
நடத்தா  இரா வத்தினர் உடன யாக  பிரேதச 
ெசயலாளாிடம் ஒப்பைடக்க ேவண் ம் என்பேத என் ைடய 
ேகாாிக்ைக. அதன்ப  பிரேதச ெசயலர் அரச சட்டத்தின் 
அ ப்பைடயில் ெசயற்பட் , உாியவர்களிடம் அந்தக் 
காணிகைள வழங்க நடவ க்ைக எ க்கேவண் ம்.  

ேதசிய பா காப்  என்ப  ேதசத்தின் பா காப் . எனேவ, 
சிங்கள, தமிழ், ஸ் ம் மக்களின் பா காப்ேப ேதசிய 
பா காப்  ஆகும். தமிழர்களின் வாழ்வியைல உ க்குைலத் , 
அவர்களின் ெதாழில் வளத்ைத நிர் லமாக்கி, அவர்களின் 
கலாசாரத்ைத உைடத்ெதறிந் , அவர்களின் பா காப்ைப ம் 
இ ப்ைப ம்  ேகள்விக்குள்ளாக்குவ தான் ேதசியப் 
பா காப்  என்  இரா வ ம் இந்த அரசும் க தினால், 
நல் ணக்கம் சாத்தியமற்றதாகிவி ம். இதன் லமாக  
மக்கைள நீங்கள் மீண் ம் ஒ  வன் ைறக் களம் ேநாக்கி 
வ ந்  தள் கின்றீர்கள் என்பைத எண்ணிக்ெகாள் ங்கள்! 
இதனால் வரலாற்றில் மீண் ம் ஒ  தவறின் விைளைவ இந்த 
நா  சந்திக்க ேநரலாம்! 

எம  மக்கள் வாடைக களில் வாழ்ந் வ ம்ெபா  
அவர்கள் உைழத் க் கட் ய கல் களில் இரா வத்தினர் 6 
வ டங்களாக ஒய்யாரமாக இ ந்  வ கின்றனர். தினசாி 

தியில் ெசல் ம் மக்கள் இரா வத்தினர் மீ  
ெவ ப் க்ெகாண்  காறித் ப் கிறார்கள். இந்நிைலயில் 
எப்ப  நல் ணக்கம் சாத்தியப்ப ம்? ஆகேவ, தய ெசய்  

க்கு யி ப்  இரா வ காைம ேவ  ஓர் அரச காணிக்கு, 
மக்களின் வாழ்வியைலக் குைலக்காத ஓாிடத்திற்கு, மாற்றம் 
ெசய்ய இந்த அரசு நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ெமன்  இந்த 
ேமலான சைபயில் கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

அண்ைமயில் ஓர் அறிவித்தல் ெவளியாகிய . அதாவ ,  
ேகப்பாப் ல  கிராமத்தில் 248 ஏக்கர் காணி வி விக்கப்பட 
இ ப்பதாக ேமதகு ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன 
அவர்கள் அறிவித்தி ந்தார். அதன்ப , 

His Excellency the President decided to visit 
Mullaitivu on the 25th of January, 2016. But, due to bad 
weather, he did not visit Mullaitivu. In front of 4,000 
people, he asked us to conduct the meeting. Both the 
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Hon. Dharmalingam Sithadthan, Member of Parliament 
for Jaffna and I were present at the meeting. We promised 
to the people that 243 acres of land would be released 
according to the instructions by the Presidential 
Secretariat. But today, the Secretary to the Ministry of 
Defence has announced that he is not going to release 
that. Therefore, my question is, how is it possible? It is an 
order given by the highest office, by His Excellency the 
President. But, the Secretary to the Ministry of Defence is 
not obeying the order.     

இ தான் இங்குள்ள பிரச்சிைன. அந்த 248 ஏக்கர் 
காணிகைள வி விப்பதற்கான ஆவணங்கள் குறித்த இரா வ 
உயர் அதிகாாியால் ல்ைலத்தீ  அரச அதிபாிடம் வழங்கப் 
பட்ட . அதைன அங்கு நாலாயிரம் ேபர்  பார்த் க் 
ெகாண் ந்தார்கள். பின்னர் நான் ேபாய் அந்த விடயத்ைதப் 
பற்றிச் சம்பந்தப்பட்டவர்களிடம் விசாாித் ப் பார்த்தேபா  
அதிேல 145 ஏக்கர் காணி மட் ேம வி விக்கப்பட் ந்த . 
அந்த 145 ஏக்காில் நாம் ேகாராத 50 ஏக்கர் காணி ஒ  
ெவளிநாட் க்கார க்குச் ெசாந்தமான . எனேவ, மீதி 95 
ஏக்கர் மட் ேம வி விக்கப்பட் க்கிற . இந்த நிைலயில், 
ஜனாதிபதியினால் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட் , அங்குள்ள மக்கள் 
நாலாயிரம் ேபர் ன்னிைலயில் அறிவிக்கப்பட்ட அந்த 248 
ஏக்கைர ம் இரா வ அதிகாாிகள் உடன யாக வி விக்க 
ேவண் ம் என்ேற நாம் ேகா கிேறாம். ஒ  நாட் ன் உயர் 
தைலவாின் - ேமதகு ஜனாதிபதியின் உத்தரைவச் 
ெசயற்ப த்தாத பைடயின க்கு என்ன தண்டைன 
வழங்கப்ேபாகின்றீர்கள்? இதனால்தான் இந்தப் பிரச்சிைன 
அங்கு உ வாகியி க்கின்ற . அதனால் அங்கு மக்கள் 
நம்பிக்ைக இழந்   இன்  தியில் சைமத் ச் சாப்பிட் , 
உறங்கி, விழித் ப் ேபாராட்டம் நடத்திவ கின்றார்கள். 
ஆகேவ, ஜனாதிபதியின் வார்த்ைதகள் ெபாய்யாகிவிட்டன. 
அந்த வைகயில் இன்  இரா வம் ஜனாதிபதியின் 
உத்தரைவ மதிக்காத  மட் மல்ல, மக்களிடம் 'ஈேகா' காட்  
நிற்கின்றார்கள். இந்த நிைலயில் அங்கு சின்னஞ்சிறிய 
சி வர்க ம் இரா வத்திற்கு எதிராகக் ேகாஷமி ம் நிைல 
உ வாகி வ கின்ற . இ  இந்த நாட் க்கு நல்லதா? இந்த 
நிைலயில் வடக்கில் சிவில் ஆட்சி நடக்கின்றதா? இல்ைல, 
இரா வ ஆட்சி நடக்கின்றதா? என்ற ஒ  சந்ேதகம் 
நில கின்ற .  

அந்தக் காணிகைள இரா வம்தான் ைவத்தி க்க ம் 
என்றால் இந்தப் பாரா மன்றத்தில் அதற்கான ஒ  சட்டம்  
நிைறேவற்றப்பட் ள்ளதா? அல்ல  இதைன இந்தப் 
பாரா மன்றத்தில் ேநர யாக அறிவித் விட் , அதாவ  
வடக்கு, கிழக்கில் இரா வ ஆட்சிதான் நடக்கின்ற  
என்பைத அறிவித் விட் , இப்ப யான ேவைலகைளச் ெசய்ய 
ேவண் ம். அைதவி த் , 'நல்லாட்சி' என்  ெசால் க் 
ெகாண் , சிவில் நிர்வாகம் நடந் ெகாண் ப்பதாகச் 
ெசால் க்ெகாண்  இரா வ ஆக்கிரமிப்ைபச் ெசய்  
ெகாண் க்காதீர்கள்! இரா வத் க்குக் காணி ேதைவ 
எனின், அதற்கு என்  சட்டம் ஒன்  உண் . ஆனால், 
இப்ப யான ைறகளில் மக்களின் காணிகளில் இரா வம் 
ஊ வ யா . இந்தப் பாரா மன்றத்தின் சட்டக் 
ேகாைவகளில் அதற்கு இடமில்ைல. அேதேநரம் மக்களின் 
ேதைவக க்காக நடத்தப்ப வேத சிவில் ஆட்சி என்பைத ம் 
இரா வத்தின் ெசால் க்கு அரசு ஆ வ  இரா வ ஆட்சி 
என்பைத ம் இங்கு குறித் க் காட்ட வி ம் கின்ேறன். 
தங்கள  ஆட்சி நல்லாட்சி எனின், அ  தமிழ், ஸ் ம், 

சிங்கள மக்களின  வாக்குகளில் உ வாகிய  எனின், அடக்கு 
ைறகைள நி த் ங்கள்! இரா வப் பிரேயாகங்கைள 

நீக்குங்கள்! நல் ணக்கத்ைத ஏற்ப த் ங்கள்! எனக் 
கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். அேதேநரம் ேகப்பாப் ல , 
பிலக்கு யி ப் , க்கு யி ப் க் காணிகளி ந்  
இரா வத்ைத விலக்கி, அங்கு மக்கள் கு யி க்க அ மதிப் 
பதற்கு உடன் நடவ க்ைக எ க்கும்ப  இந்த ேமலான சைப 
உத்தரவிட ேவண் ெமனக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 
இ தான் ஜனாதிபதி அவர்களின் ெகளரவத்ைதப் பா காக்கு 
ெமன நான் நம் கின்ேறன்.  

அ மட் மல்ல, வன வளத் திைணக்களம் - Forest 
Department இன்  மக்கள் வாழ்விடங்களில் எல்ைலக் 
கற்கைள இ கின்ற . சற்  ன்னர் ேபசிய அைமச்சர் ர ப் 
ஹக்கீம் அவர்கள் இ  சம்பந்தமாகக் குறிப்பிட் ந்தார். 
அதாவ  அங்கு வ ம் Forest Department ஐச் ேசர்ந்தவர்கள் 
இரா வத்தின டன் ேசர்ந் ெகாண்  பிைழயான 
எல்ைலகைள ம் பிைழயான வைரபடங்கைள ம் உ திப் 
ப த்தி அந்த மக்கைள இம்ைசக்குள்ளாக்குகின்றார்கள். 
2014ஆம் ஆண்டளவில் மக்க க்குப் பிரேதச ெசயலரால் 
மற் ம் அரச அதிபரால் வழங்கப்பட்ட காணிக்குள் எப்ப  
Forest Department இன் எல்ைலக் கல் இடப்பட ம்? 
எனேவ, ஒன்றில் Forest Department தவ  ெசய்தி க்க 
ேவண் ம் அல்ல  உதவி அரசாங்க அதிபர் மற் ம் அரசாங்க 
அதிபர் தரப்பினால் இதில் தவ  ெசய்யப்பட் க்க 
ேவண் ம். ஆனால், இப்ப யான ெசயற்பா கள் எம  

ல்ைலத்தீ ப் பிரேதசத்தில் ெதாடர்ந் ம் ேமற் 
ெகாள்ளப்பட்  வ கின்றன. எனேவ, இப்ப யான 
பிரச்சிைனக க்கு ற் ப் ள்ளி ைவக்காதவிடத் , மக்கள  
ேபாராட்டங்கள் மத்திய அரசின் அைனத் த் திைணக்களங் 
கைள ம் டக்கும் வைகயில் அைம ம் என்  கூறிக்ெகாண்  
விைடெப கின்ேறன். நன்றி, வணக்கம். 

 
 
[අ.භා. 5.05] 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අෙප් මුදල් අමාත්යාංශය 

යටෙත් ඉතාම වැදගත් කාරණා කිහිපයක් විවාද වන අවස්ථාෙව්දී, 
ඒ සඳහා සහභාගි වන්නට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව මා 
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා.  

අද අපි ඉඩම් ගැන කථා කරනවා. ඒ එක්කම සුරාබදු 
සංෙශෝධනයක් පිළිබඳවත් කථා කරනවා. ඉඩම් ගැන කථා කරද්දී 
අෙප් මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මැතිතුමාත්, විමල් වීරවංශ 
මැතිතුමාත් හරි සද්ෙදන් කථා කළා. වාසුෙද්ව නානායක්කාර 
මැතිතුමාත් ෙම් සභාෙව් ඉන්නවා. එතුමාෙග් කථාවට පස්ෙසේ මට 
කථා කරන්න අවස්ථාව ලැබුණා නම් ෙහොඳයි.  "මං 
ෙකොල්ලකාරෙයෝ. ෙම් රෙට් ඉඩම් ටික විකුණනවා. ෙම්වා 
සියල්ලම සුද්දන්ට දන් ෙදනවා; කාබාසිනියා කරනවා. මහා 
කාලකණ්ණි ආණ්ඩුවක්" හැටියට තමයි එතුමන්ලා අපි ගැන, ෙම් 
ආණ්ඩුව ගැන හඳුන්වන්ෙන්. හැබැයි, මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා 
පසු ගිය කාලෙය් ෙසෝලා සමාගමට අක්කර 904ක් ෙදනෙකොට, 
ලාෆ්ස් සමාගමට අක්කර 69ක් ෙදනෙකොට, ෂැන්ගි-ලා ෙහෝටලයට 
අක්කර 46ක් ෙදනෙකොට, ගුවන් ෙතොටුෙපොළට අක්කර 707ක් 
ෙදනෙකොට, ඕවර්සීස් ෙහෝටලයට අක්කර 7ක් ෙදනෙකොට, 
වරායට අක්කර 3,910ක් ෙදනෙකොට, මැරයින් ෙහෝටලයට 
අක්කර 35ක් ෙදනෙකොට, කිකට් කීඩාංගණයට අක්කර 45ක් 
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[ගරු  (ෛවද්ය) එස්. සිවෙමෝහන්  මහතා] 
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ෙදනෙකොට, ෙන්චර්  බ්ෙලෝවින්ග් ආයතනයට අක්කර 97ක් 
ෙදනෙකොට, -ඒ විධියට විශාල පමාණයක්  ෙදනෙකොට- ඒවා 
ෙහොඳයි. නමුත් දැන් ෙම්වා තමයි නරක. ඒ වාෙග්ම එදා 
ෙසෝමාවතිෙය් අක්කර 5,000ක් ෙදනෙකොට ඒවා ෙහොඳයි. ෙම්වා 
තමයි නරක.  

පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දෙය් ෙලොකු අඬ හැරයක් දැම්මා, ෙම් 
ආණ්ඩුව විල්පත්තුෙව් අක්කර 1,000ක් මුස්ලිම් ජාතිකයන්ට 
ෙදනවා කියලා. අෙප් ඇමතිවරයකුටත් ෙචෝදනා කරමින් ෙලොකු 
සද්දයක් දැම්මා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ අක්කර 
1,000ත් ෙවන් කරනු ලැබුෙව් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් 
ආණ්ඩුව කාලෙය්දී. ඉතින්, මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා ඉඩම් 
ෙදනෙකොට ෙමතුමන්ලාට ෙහොඳයි. ඒ ඉඩම් ටික ආපසු ගත්ෙතොත් 
මුස්ලිම් ජාතික ෙයෝ තරහ ෙවනවා. ආපසු දුන්ෙනොත් සිංහල 
ජාතිකෙයෝ තරහ ෙවනවා. ෙම් රෙට් වැදගත් ෙද්කට පර්චස් 
කිහිපයක් පවරා ෙදන්න හදනෙකොට සුද්ෙධෝදනලා වාෙග් අද කථා 
කරන්ෙන් අක්කර විශාල පමාණයක් මම කලින් කියපු විධියට 
පරිහරණය කරපු අය තමයි. කප්පරක් ෙහොරකම් කරපු කම්බා 
ෙහොරු ටික දැන් අපට ෙම් ෙචෝදනා එල්ල කරනවා.  

ෙම් ෙගොල්ෙලෝ ෙමපමණ කාලයක් උයලා තිෙබන්ෙන් 
ජිල්ෙබෝල ෙහොද්ද. ඒ ෙහොද්ද ෙම ෙලෝ රහක් නැහැ; පත්තියමක් 
නැහැ; ගුණයක් නැහැ. ෙම් අයට අවශ්ය වන්ෙන් අෙප් රට තුළ 
කලකිරීම, විරැකියාව, දරිදතාව, පීඩනය ඇති කිරීමයි. විරැකියාව 
වැඩිවන තරමට ෙම් අයෙග් සන්ෙතෝෂය වැඩි වනවා. පීඩනය 
වැඩිවන තරමට, දරිදතාව වැඩිවන තරමට ෙම් කණ්ඩායෙම් 'චූන්' 
එක වැඩි වනවා. කවුරුන් ෙහෝ ආෙයෝජකයන් අෙප් රටට එනවා 
නම් ඒ ආෙයෝජකයන් බය ගන්වන්න, ඒ ආෙයෝජකයන් අෙප් රටට 
පැමිණීම වළක්වන්න, "ෙතන් ෙතදිනා ෙතදිනාෙන්" කියලා ෙකොළ 
අතු ටික එල්ලා ෙගන වැදි නැටුම පටන් ගන්නවා. පටන්ෙගන, අර 
පාර වහනවා; ෙම් පාර වහනවා. එෙහම කරලා ෙම් ආෙයෝජකයන් 
හරහා විෙද්ශ රටවලට වැරැදි චිතයක් යවනවා, "ෙමන්න ලංකාව. 
ෙම්ක දූෂිත රටක්. ෙම් රෙට් ආෙයෝජනය කරන්න ෙහොඳ නැහැ. 
ෙමය නිරන්තරෙයන් කලබල තිෙබන රටක්. කරුණාකරලා ෙම් 
රටට එන්න එපා"යි කියලා. ෙම් අය ෙම් ලබන්ෙන් කාලකණ්ණි 
තෘප්තියක්. අපි හම්බන්ෙතොට ආෙයෝජන කලාප බිහි කරන්න 
හදනෙකොට කෙළේත් ඒක. එදාත් මහා සංඝ රත්නය ෙගන්නුවා; 
ජනතාව ෙගන්නුවා; මහා ෙකෝලාහලයක් කළා. එෙහම කරලා අප 
කරා එන ආෙයෝජකයන් කලකිරවලා ආපහු යවන්න හදනවා. 
ෙම්වා කුමන්තණ. ඒ බව මම තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්න 
කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු  මන්තීතුමනි  ඒ වාෙග්ම කියනවා, රුපියල 
කඩා වැෙටනවා කියලා. අද අපට  ෙඩොලර් එන්ෙන් නැහැ. අපට 
ෙඩොලර්වලින් ආදායම් නැහැ. අෙප් GSP සහනය බිඳ වැටිලා. අෙප් 
ආනයන-අපනයන කියාවලිය දුර්වල ෙවලා. පසු ගිය කාලෙය් 
නටපු මඟුල්වල තරම, පසු ගිය කාලෙය් ෙම් ආර්ථිකය 
කළමනාකරණය කරපු තරම, පසු ගිය කාලෙය් ආර්ථිකය 
හසුරුවපු හැසිරවිල්ෙල් විපාකය නිසා තමයි අපි ෙම් අද දුක් 
විඳින්ෙන්. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයලා ෙම් තත්ත්වය දැනෙගන 
තමයි අවුරුදු ෙදකකට කලින් ආණ්ඩුව විසුරුවා හැරිෙය්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද තව සද්දයක් දැම්මා 
ෙවොක්ස්වැගන්  කර්මාන්තශාලාව ගැන. ඒ අය තවමත් ෙම් 
ෙවොක්ස්වැගන්  කතන්දරය දන්ෙන් නැති එක ගැන මම කනගාටු 
වනවා. පතුරු ගහන්න 'බිබිලක්' නැති වුණාම, ෙමොකක් හරි එකක් 
පතුරු ගහ ගහා කාලකණ්ණි සන්ෙතෝෂයක් ලබන එක තමයි 
නිකම් ඉන්න 'ෙෆොක්ස්'ලාෙග් ගතිය. මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් 
මන්තීතුමා දැන් ෙම් සභාෙව් නැහැ. මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් 
මන්තීතුමන්ලා ෙවොක්ස්වැගන්   හදන ෙකොම්පැනියක් තියා, අඩුම 

තරමින් වීල්බැරැක්ක හදන්න ෙකොම්පැනියක් දැම්මාද? එක 
ආෙයෝජන කලාපයක් හැදුවාද? බියගම, කටුනායක, ෙකොග්ගල 
වාෙග් ෙම් රෙට් විවිධ පෙද්ශවල ආෙයෝජන කලාප හැදුවාද? අඩුම 
තරමින් උන්නැෙහේලාෙග් ආණ්ඩුෙවන් ෙමොකක්ද කෙළේ?  [බාධා 
කිරීමක්] ඔව්, අන්තඃපුර දැම්මා. කර්මාන්තපුර නම් දැම්ෙම් නැහැ. 
කර්මාන්තපුර ෙවනුවට අන්තඃපුර දැම්මා. එෙහම අන්තඃපුර දමපු 
උන්නැෙහේලා තමයි දැන් ෙම් කර්මාන්තපුර ගැන මහා ෙලොකුවට 
සුද්ෙධෝදනලා වාෙග් කථා කරන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් හිටපු ජනාධිපතිතුමා, -
කුරුණෑගල දිස්තික් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීතුමා- ගැන මම කනගාටු 
වනවා. මාත් කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් පාර්ලිෙම්න්තු             
මන්තී ෙකෙනක්. පසු ගිය දිනවල මම දැක්කා එතුමා අතන 
හන්දිෙය්දී, ෙමතැන කඩ පිෙළේදී, අතැන පන්සෙල්දී ෙකෝවිෙල්දී  
මුදල් අමාත්යාංශයට, මුදල් ඇමතිතුමාට බැණ බැණ යන හැටි. 
ෙමන්න ෙමතැනෙන් ඒකට තැන; අද දව ෙසේ ෙමතැනදීෙන් ඒවා 
කියන්න ඕනෑ. මුදල් අමාත්යාංශෙය් කටයුතු පිළිබඳව විවාද ෙවන 
ස්ථානය ෙමතැනෙන්. අෙප් කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් ජනතාව 
ඡන්දය දීලා එතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට එවලා තිෙබන්ෙන් අද ෙම් 
පිළිබඳව කථා කරන්න ෙන්. එතුමා නිෙයෝජිතයකු හැටියට ෙම් 
ස්ථානයට පත් ෙවලා  තිෙබනවා නම්, අද ඇවිල්ලා එතුමාට ෙම් 
ගැන කථා කරන්න පුළුවන් ෙන්. ගෙම්-ෙගොෙඩ් සිරිපාලලා, 
ඥානක්කලා, සුමනක්කලා එක්ක ෙම්වා කථා කරන්ෙන් නැතිව, 
මුදල් අමාත්යාංශෙය් ෙම් තිෙබන ෙද්වල් ගැන කථා කරන්න අෙප් 
කුරුණෑගල දිස්තික් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයාට අද ෙහොඳ ෙව්දිකාවක් තිෙබනවාෙන්. ෙකෝ! ඒත් අද 
එතුමා නැහැ. එතුමාත් නැහැ, එතුමාෙග් ෙගෝලබාලෙයෝ ටිකත් 
නැහැ. හැබැයි, ගම්වලට ගිහින්- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ලැබී තිෙබන කාලය අවසානයි.    

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඉක්මනින් කථාව අවසන් 

කරනවා. 

අද එතුමන්ලා කියනවා ආපහු අපි බලය දීලාලු වාහන 2,200ක් 
නිදහස් කරන්න. කාරණය ෙහොයලා බලනෙකොට ෙපෙනනවා, පසු 
ගිය ආණ්ඩුෙව් - මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් යුගෙය් - හිටපු අය 
ඉල්ලපු ෙදොලපිෙද්නි, කප්පම් ෙම් වාහන ෙගන්වපු සමාගම 
දුන්ෙන් නැහැ කියලා. ඒ සමාගම ෙම් ෙගොල්ෙලෝ කියන පදයට 
නැටුෙව් නැහැ. ඒ නටපු නැති නිසා, ෙදොලපිෙද්නි, කප්පම් දුන්ෙන් 
නැති නිසා ඒ වාහන ටික නිදහස් කරන්න මහින්ද රාජපක්ෂ රජය 
අවසර දුන්ෙන් නැහැ. ඒක අසාධාරණයක් කියලා දැනෙගන තමයි 
දැන් ඒ අවස්ථාව දීලා තිෙබන්ෙන්. තමන්ට කන්න ඕනෑ වුණාම 
තලෙගොයා; එපා වුණාම කබරෙගොයා. ඒ වාෙග් පාලනය කරපු 
යුගයක් තමයි තිබුෙණ්. 

විෙශේෂෙයන්ම මම ෙමන්න ෙම් කාරණයත් කියන්න 
කැමැතියි. අද රෙට් හැම තැනම උද්ෙඝෝෂණ. හැම කණ්ඩායමක්ම 
අවුස්සලා උද්ෙඝෝෂණය කරවලා, මහ පාරට, හන්දියට,  
ෙකෝවිලට, පන්සලට, අර මන්දිරයට, අර අමාත්යාංශයට දිනපතා 
දක්කමින් අෙප් රෙට් ජනතාව තුළ කලකිරීම වගා කරවමින්, 
මිනිසුන්ෙග් හිත්වල අරාජිකත්වය වපුරමින් දැන් ෙම් අය ෙලොකු 

979 980 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

කියාදාමයක, ෙලොකු මහන්සියක ෙයෙදනවා. එයින් 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි? ෙම් ෙගොල්ෙලෝ  ඉල්ලනවා මළමිනියක්!  ෙපරළා 
දමනු ලැබූ පාලනෙය් හිටපු පාලකයන් නැවත බලයට පත්කර 
ගැනීම සඳහා විකිණීමට මළමිනියක් වුවමනා කර තිෙබ්! 
මළමිනියක් වුවමනා  නිසා තමයි, අෙප් මහා සංඝරත්නය, ශිෂ්ය 
පජාව, විවිධ වෘත්තිකයන්, විවිධ කණ්ඩායම් ෙමෝඩ කරලා, අන්ධ 
කරලා අද පාරට බසස්ලා තිෙබන්ෙන්. පලයල්ලා, ගිහිල්ලා 
උද්ෙඝෝෂණ කරපල්ලා, ගහපල්ලා කියමින් කර තියාෙගන යන්න 
මළමිනියක් ඉල්ලනවා. පසු ගිය දූෂිත කාලෙය් නටපු නැටුම් 
සන්දර්ශන නැවත දාන්න, ආපහු ෙම් රෙට් බලය ගන්න ෙම් 
ෙගොල්ලන්ට දැන් විකුණන්න ෙදයක් නැහැ. ඒකට වාසුෙද්ව 
නානායක්කාර මන්තීතුමන්ලා දැන් මළමිනියක් ඉල්ලනවා. ඒ 
නිසා අෙප් රෙට් ජනතාවට මම කියනවා, කරුණාකරලා 
රැවෙටන්න එපා කියලා. අෙප් ෙපොලීසිෙය් අහිංසක රාළහාමි 
ෙකෙනක්, ෙපොලීසිෙය් නිලධාරි මහත්මෙයක් කවදා ෙහෝ දවසක 
ෙම්වාට වන්දි ෙගවයි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, දැන් කථාව අවසන් කරන්න.  

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

දැන් ෙම් ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් අයට මළමිනියක් වුවමනා කර 
තිෙබ්. ඒ මළමිනිය සඳහා ෙගොදුරුෙවන්න ෙමෝඩ ෙවන්න එපාය 
කියන කාරණය අෙප් රෙට් ජනතාවට පකාශ කරමින් මෙග් වචන 
ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
 
[අ.භා. 5.15] 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම කථා කරන්න නැඟිටින්න 

ෙපර මළමිනියක් කථා කරමින් හිටිය බව තමයි මට දැනුෙණ්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙකෙසේ ෙවතත් අද ෙගනැල්ලා 
තිෙබන්ෙන් විෙද්ශිකයන් ෙම් රෙට් ඉඩම් ෙද්පළ මිලදී ගැනීෙම්දී 
දමා තිබූ බද්ද ඉවත් කිරීෙම් සංෙශෝධනයයි. විෙද්ශ විනිමය 
වැඩිෙයන් ලබාගැනීමට, විෙද්ශ ආෙයෝජන වැඩිෙයන් 
ලබාගැනීමට, විෙද්ශිකයන්ට ලංකාෙව් ව්යාපාර කටයුතු ආරම්භ 
කිරීමට කරන දිරි ගැන්වීමක් හැටියට තමයි ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
ෙපන්වලා තිෙබන්ෙන්. 

විෙද්ශ ආෙයෝජනවලින් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් ෙම් රටට 
විෙද්ශ සම්පත් ලබා ගැනීමයි.  පසු ගිය ජනවාරි මාසෙය් විතරක් 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 26.6ක් ෙම් රෙට් බැඳුම්කර ෙවෙළඳ 
ෙපොෙළන් පිටවී ෙගොස් තිෙබනවා. එතෙකොට, ඒ පමාණයට 
ලංකාෙව් විෙද්ශ සම්පත්වල සංචිතය පහළ වැෙටනවා. අද වන විට 
ලංකාෙව් විෙද්ශ සම්පත්වල සංචිතය ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 
5.5යි. අද ෙම් ආණ්ඩුව ෙම්කට උත්තරයක් ෙහොයන්න විධියක් 
ෙහෝ තුරුම්පුවක් තිෙබනවාද කියලා ෙසවීෙම් ෙමවැනි අසාර්ථක 
කියාදාමයක නිමග්න වී ඉන්නවා. 

ගරු සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමා අපනයන ගැන කිව්වා. 
අපනයන පමාණය වැඩි කරගන්න බැරිවීම නිසා තමයි අපට ෙම් 
අමාරුකම ඇතිවී තිෙබන්ෙන් කියලා එතුමා කිව්වා. ඔව්.  2014 
වර්ෂෙය් අෙප් අපනයනයවලට ෙමොකද වුෙණ්? ඒක සියයට 4කින් 
අඩුයි. 2015දී සියයට 3කින් අඩුයි. ඒ තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
ආණ්ඩුව කාලෙය්. අපනයන වැඩිකරගන්න බැරිෙවන ෙකොට 
විපක්ෂෙය් අපට "චූන්" කියලා කලින් කථා කළ මන්තීතුමා 
කිව්වා. දරිදතාව වැඩිෙවන ෙකොට විපක්ෂෙය් අපට "චූන්", ඒකයි 
අපි කෑ ගහන්ෙන් කියලා කිව්වා. නැහැ, ඒෙක් අෙනක් පැත්තයි 
තිෙබන්ෙන්. දරිදතාව නිසා ෙම් රෙට් මිනිසස්ු අපට නිහඬව ඉන්න 
ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒකයි අපට ෙවලා තිෙබන්ෙන්. දරිදතාව 
නිසා මිනිස්සු අපට ඉන්න ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා  ඒකට හඬක් 
ෙදන්න අපට සිදු ෙවලා තිෙබනවා. 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් ෙවලාව ෙදන්න බැහැ. 

මට විනාඩි 10යි තිෙබන්ෙන්.  මෙග් ෙවලාව ෙදන්න බැහැ.  

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
Point of Order නම් කමක් නැහැ.  හැබැයි, point of Order 

කියලා pointless කථාවක් කරන්න එපා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි. ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මන්තීතුමනි, 

ඔබතුමාෙග් point of Order එක ඉදිරිපත් කරන්න. 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමා මෙග් කථාෙව් දී  "මළ 

මිනියක් කථා කරයි" කියලා කිව්වා. එතුමා කථා කරනෙකොට මට 
ඈතට ෙපෙනන්ෙන් වියට්නාමෙය් තැන්පත් කරලා තිෙබන ෙහෝ 
චි මින්ෙග් ෙද්හයයි. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒක point of Order එකක් ෙනොෙවයි, ගරු මන්තීතුමා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

981 982 

[ගරු   තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන  මහතා] 
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ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙම් ෙපන්වන්න හදන්ෙන් 

අද විෙද්ශ විනිමය ලබා ගැනීම සඳහා උත්සාහ කරන ආණ්ඩුව 
තමන්ෙග් ෙම් පතිපත්ති තුළ සිටීම නිසා විෙද්ශ විනිමය අහිමි කර 
ගනිමින් තිෙබනවා කියලායි. විෙද්ශිකයන්ට  ෙමම බද්ද දමන්න 
ෙහේතුව, ෙම් රෙට් ඉඩම්-කඩම් ගැනීම සම්බන්ධෙයන් ඔවුන්ව 
අෛධර්යමත් කරන්නයි. ඒ ගැන ආෙයත්  සැකයක් නැහැ. දැන් 
අපට BOI එකක් තිෙබනවා. ඒ BOI එක හරහා ආෙයෝජකයන්ට 
එන්න පුළුවන්. ඒකට බාධාවක් නැහැ. BOI එක හරහා ඉඩම් 
 අරෙගන ඒ අයට ව්යාපාර සහ ෙනොෙයකුත් ව්යාපෘති ආරම්භ 
කරන්න පුළුවන්. නමුත්, ෙම් බද්ද ඉවත් කිරීෙමන් ඕනෑම 
විෙද්ශිකෙයකුට ෙම් සඳහා ෙපොදු අවකාශයක් -blanket approval 
එකක්- ලැෙබනවා.  ෙමොකද, ඒ බද්ද ෙනොෙගවා 99 අවුරුද්දක් 
දක්වා ඉඩම්වල බදු ගැනීම් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් 99 අවුරුද්දක් 
දක්වා බද්දට ඉඩම් ගන්නවා කියන්ෙන්, ඒ ඉඩම්වල හිමිකමට වඩා 
ෙලොකු ෙවනසක් නැහැ කියලා අපි දන්නවා. ඉතින්, ඒක 
වළක්වන්න තිබුෙණ් අතිෙර්ක බද්ද සියයට 15 අය කිරීෙමනුයි. 
ෙම් රට විශාල ෙලස ඉඩම් තිෙබන රටක් ෙනොෙවයි. අපට 
තිෙබන්ෙන්, වර්ග සැතපුම් 25,332යි. ෙම් වර්ග සැතපුම් 25,332 
තුළ, අෙප් ඉඩම් ආරක්ෂා කර ගැනීම අෙප් වගකීමක් වනවා. අපට 
තිෙබන සීමිත ඉඩම් පමාණය හැකි තරම් අෙප් රෙට් මිනිසුන් 
ෙවනුෙවන් තිෙබන්න ඕනෑ. අෙප් රෙට් මිනිසුන්ට ව්යාපෘති 
කරන්න; අෙප් රෙට් මිනිසුන්ට- 

 

ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් point of 

Order එක ෙමොකක්ද? 
 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමනි, ඔබතුමා හසල 

ෙද්ශපාලනඥයකු හැටියට මම ෙදයක් දැන ගන්න කැමැතියි.  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව පැරදිලා 
දැනට අවුරුදු ෙදකයි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
That is not a point of Order. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
( மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙත්රුමක් ඇති වැඩ කරන්න. නිකම් ෙබොරු 

වැඩ කරන්න එපා.  [බාධා කිරීමක්]   කරුණාකරලා, ෙම් පිළිබඳව 
ඉන්දියාෙව් අනුගමනය කරන පතිපත්තිය ෙදස බලන්න. අෙප් 
අවට තිෙබන රටවල් ගැන  ටිකක් කල්පනා කරලා බලන්න. 
ඉන්දියාෙව් නම් කිසිෙසේත්ම ෙම් විධියටම විෙද්ශිකයන්ට ඉඩම් 
ගන්නට; ෙද්පළ ගන්නට අවසරයක් නැහැ. එෙහම ඉඩම් ලබා 
ගන්නවා නම්, ව්යාපෘතියක් සඳහා පමණයි කියලා යම් නියමයක් 
තිෙබනවා. එෙහම නැතිව ෙපොදුෙව් ඉඩම් ගන්න බැහැ. 
ව්යාපෘතියක් සඳහා ඉඩම් ගැනීමට පමණයි. එෙහත්  කෘෂිකාර්මික 

ඉඩම් ගන්න බැහැ; වැවිලි ඉඩම් ගන්න බැහැ; ෙගොවිෙපොළ ඉඩම් 
ගන්න බැහැ කියලා ඉතාම පැහැදිලි තහනමක් තිෙබනවා. ඒ 
විධියට ආරක්ෂාවක් ඇති කරලා තිෙබනවා.  ඒ රටවල  ෙකොතරම් 
ඉඩම් පමාණයක් තිබුණත් ඒ තරම්ම නීති බරපතළයි. ඉඩම් පිළිබඳ 
පශ්නය අෙප් ස්ෛවරීභාවය පිළිබඳ පශ්නයක්. අෙප් ඉඩම් විශාල 
පමාණයක් අපට අහිමි වී ගිෙයොත්, අෙප් ස්ෛවරීභාවයට ෙවන්ෙන් 
ෙමොකක්ද  කියලා හිතන්න. අෙප් ස්ෛවරීභාවය තිෙබන්ෙන් 
කුමක් මතද? ෙම් රෙට් මහ ෙපොෙළොව මතයි. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙම් මහ ෙපොෙළොෙව් අයිතිය අපට නැති ෙවනවා නම්, 
අපට ඉතිරි ෙවන ස්ෛවරීභාවය ෙමොකක්ද?  ෙම් බලන්න, ෙම් 
රටවල ෙම් විධියට යම් කිසි සීමා කිරීමක් කරන්ෙන් ඇයි කියලා. 
ඉන්දියාව, පිලිපීනය, තායිලන්තය, වියට්නාමය, ඉන්දුනීසියාව, 
කාම්ෙබෝජය, ලාඕසය යනාදී හැම රටකම අපි දාලා තිබුණු විධියට 
යම් කිසි සීමා කිරීමක් දාලා තිෙබනවා. ඒ නිසා, ෙම් රෙට් 
මිනිසුන්ෙග් ඉඩම් පශ්නය ගැන අපට කල්පනා කරන්න ෙවලා 
තිෙබනවා. අද, අෙප් රෙට්  බිම් අඟලක් නැති මිනිසුන් ෙකොච්චර 
ඉන්නවාද?  රත්නපුර දිස්තික්කෙය් පමණක් එක බිම් අඟලක්වත් 
නැති  මිනිසුන් 5,000ක් පමණ ඉන්නවා.   ඒ මිනිසුන්ට ඉඩම් ලබා 
දීමට ෙහක්ටර් ෙකොබ්බෑකඩුව මැතිතුමා යටෙත් ෙම් රෙට් ඉඩම් 
පතිසංස්කරණයක් කියාත්මක කළා. ඒ මඟින් ෙම් රෙට්  විශාල 
සංඛ්යාවකට - ලක්ෂ ගණනකට -  අපි ඉඩම් ෙබදීම කරෙගන 
ගියා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ලැබී ඇති කාලය අවසානයි. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
දැන් ඒක අකුළන්නයි ෙම් හදන්ෙන්. මිනිසුන් අතෙර් ෙබදුණු 

ඉඩම් ඔක්ෙකොම ඉඩම් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ විකිණී යන්නට සලස්වන 
වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් තිෙබන්ෙන්. ෙම් අයෙග් ඉඩම් බලපත, ඔප්පු 
බවට පරිවර්තනය කිරීෙම් කරුණාන්විත කියාව තුළ 
තිෙබන්ෙන්ත් එයයි. මිනිසුන් අද බදුවලට යට ෙවලා.  

අෙනක් පැත්ෙතන් මිනිසුන් ජීවන වියදම් බරට යට ෙවලා. 
මිනිසුන්ෙග් සහන කප්පාදු ෙවලා. ෙම් තත්ත්වය තුළ මිනිසුන් අද 
දුගීභාවයට පත් ෙවලා. දුගීභාවයට පත් වනෙකොට මිනිසුන්ෙග් 
ඉඩම්  විකිෙණනවා. ෙම් විකිෙණන ඉඩම් ඔක්ෙකොම ගන්නට 
විෙද්ශිකයන්ට මුදල් තිෙබනවා. ෙම් විධියට ෙම් රෙට් ඉඩම් නැති 
ජනතාව එන්න එන්න වැඩි ෙවනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
ආණ්ඩුව කාලෙය් අලුතින් ඉඩම් ෙබදීමක් කරලා තිෙබනවාද? ෙම් 
වා  ෙග් ෙදෝහී කියාවක් ෙම් රටට කිරීම ෙම් රෙට් උපන් කිසිම 
මිනිෙහකුට කරන්න පුළුවන් ෙදයක් ෙනොවන බව මා කියනවා. 
ෙම් රෙට් ඉඩම් ටික ආරක්ෂා කර ගැනීමට, විෙද්ශිකයන්ෙග් අතට 
ෙම් ඉඩම් යෑම වළක්වන්නට අපි ෙම් රෙට් සීමාවන් පනවන්නට 
ඕනෑ. ඒකයි ඉන්දියාව කරලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් ආණ්ඩුෙවන් අපි 
කරුණාෙවන්  ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම් බද්ද ඉවත් කළත්  ඕනෑම 
ෙකෙනකුට - විෙද්ශිකෙයකුට - ඇවිල්ලා ඉඩම් අයිති කර ගන්න 
ෙදන්න එපාය කියලා. ඉන්දියාෙව් ඉඩම් ෙකොටස් අරෙගන ඒ ඉඩම් 
ෙකොටස් විකුණන්න බැහැ. ඒ ඉඩම්වල ව්යාපෘතියක් කරන්න 
ඕනෑ. එවැනි සීමා කිරීමක් කරන්න ඕනෑ. විෙද්ශිකයකු ෙම් රෙට් 
ඉඩමක් ගන්නවා නම්,  නිශ්චිත ව්යාපෘතියකට එය ගන්නා බව 
සහතික කළ යුතු වැඩ පිළිෙවළක් අනුගමනය කෙළේ නැත්නම්,  
ෙම් රෙට්  තිෙබන ඉඩම් පමාණය අපට අහිමි ෙවලා යනවා. ඒ 
නිසා ෙම් රෙට් ෙද්ශ ෙපේමී ජනතා ආණ්ඩුවට බල කර කියා 
සිටින්නට වුවමනායි,  අෙප් රෙට් අනාගතය, අෙප් භූමිය  ආරක්ෂා 
කර දිය යුතු බව. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 5.25] 

 
ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண் மிகு இஷாக் ரஹுமான்) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉඩම් (සන්තකය පැවරීම සීමා 

කිරීෙම්) (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් කථා 
කරන්න මට ෙව්ලාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් මා පළමුෙවන්ම 
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. අද මා කථා කරන්ෙන් ඉඩම් 
සම්බන්ධවයි. ඔබ සියලු ෙදනාම දන්නවා, අනුරාධපුරය කියලා 
කියන්ෙන් රජවරු 99 ෙදෙනකු රජ කරපු රාජධානියක් බව. 1948 
අවුරුද්ෙද් අපට නිදහස ලැබුණා. ෙම් වනතුරු ඔප්පු දීලා නැති,  
ව්යාපාරවලට සම්බන්ධ ඉඩම් තවම තිෙබනවා. ෙගොවිතැන් කටයුතු 
සඳහා ෙයොදාෙගන තිෙබන ඔප්පු නැති ඉඩම් තවම තිෙබනවා. මා 
දන්නා විධියට ගරු ජනාධිපතිතුමා, අෙප් ගරු අගමැතිතුමා සහ 
ඉඩම් ඇමතිතුමා ඇතුළු යහ පාලන රජය ෙම් පධාන නගරවල 
තිෙබන ඉඩම්වල වටිනාකම වැඩි කරලා දීමට විශාල උනන්දුවක් 
දක්වනවා. ඒ පිළිබඳව  ෙම් අවස්ථාෙව්දී ජනාධිපතිතුමාටත්, 
අගමැතිතුමාටත්, ඉඩම් ඇමතිතුමාටත් මා විෙශේෂෙයන්ම 
ස්තුතිවන්ත වනවා. උදාහරණයක් විධියට  ගත්ෙතොත්, අනුරාධපුර 
පධාන නගරය අවට තිෙබන කැකිරාව, ෙහොෙරොව්පතාන, 
තඹුත්ෙත්ගම, මිහින්තලය, කැබිතිෙගොල්ලෑව, ගෙලන්බිඳුණුවැව 
වාෙග් පධාන නගරවල තිෙබන ඉඩම්වලට තවමත් වටිනාකමක් 
ලැබිලා  නැහැ. ඒ ඉඩම්වලට අවශ්ය වටිනාකම ලැබුෙණොත් තමයි 
තමන්ෙග් ව්යාපාර කටයුතු ෙහොඳ පිළිෙවළකට කර ෙගන යන්න 
පුළුවන් ෙවන්ෙන්.  ෙම් සඳහා  ඉතා ඉක්මනින් අවශ්ය පියවර 
ගන්න කියලා මා ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. අපි දන්නා 
විධියට අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් ෙගොවි මහත්වරුන් තම 
ෙගොවිතැන් කටයුතු සඳහා ෙයොදාෙගන තිෙබන විශාල ඉඩම්වල 
මායිම දැන් Forest Department එෙකන් ෙවනස් කරලා 
තිෙබනවා. ඒක විශාල පශ්නයක්. අද ඊෙය්  ෙගොවිතැන් කටයුතු 
කරන්න පටන් ගත් ෙගොවි මහත්වරු ෙනොෙවයි ෙම් පෙද්ශවල 
ඉන්ෙන්. ඒ කාලෙය් ඉඳලා ෙහේන් ෙගොවිතැන් කරලා තම ජීවිතය 
පවත්වාෙගන යන අය තමයි ෙම් පෙද්ශවල ඉන්ෙන්.  

ඒ ෙහේන් ෙගොවිතැන් කරන්න බැරි වන විධියට අද විශාල ඉඩම් 
ෙවන් කරලා Forest Department එක අරෙගන තිෙබනවා. ඒ 
නිසා ඒ ගැන බලන්න කියා ඉඩම් ඇමතිතුමාෙගන් මම 
ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා. කවුරු ෙමොනවා කිව්වත්, 
සමස්තයක් ෙලස ගත්ෙතොත් ෙගොවිතැන් කටයුතු කරන 
දිසත්ික්කයක් ෙලස තමයි සියලුෙදනාම අනුරාධපුරය නම් 
කරන්ෙන්. එෙහම නම් කරලා විතරක් වැඩක් ෙවන්ෙන් නැහැ. 
ගරු ජනාධිපතිතුමනි, පරිසර ඇමතිතුමනි; ගරු අගමැතිතුමනි, 
අනුරාධපුරෙය් සිටින ෙගොවි මහත්වරුන්ෙග් ෙගොවිතැන් 
කටයුතුවලට බාධාවක් ඇති ෙනොවන විධියට, රජවරුන්ෙග් 
කාලෙය් සිට කරපු විධියට ඒ කටයුතු කරන්න ඒ අයට අවස්ථාව 
ෙදන එක තමයි සුදුසු වන්ෙන් කියන කාරණයයි මම ෙම් 
අවස්ථාෙව් කියන්ෙන්.  

විල්පත්තුෙව් අක්කර 1,000ක් එදා ෙවන් කර දී තිෙබනවාය 
කියා අෙප් ගරු මන්තීවරෙයකුත් කිව්වා. ඒක ඇත්තයි. මුස්ලිම් 
ජනතාවත්, ෙදමළ ජනතාවත්, සිංහල ජනතාවත් යුද්ධ කාලෙය් 
තමන්ෙග් මව් ඉඩම් අත් හැරලා පිට පළාත්වලට ගිහින් පදිංචි 
වුණා. ජාතිවාදිෙයෝ, ආගම්වාදිෙයෝ, අන්තවාදිෙයෝ දැන් තමන්ෙග් 
බලය තහවුරු කර ගන්න ෙබොරුවට කල්ලියක් හදාෙගන අනවශ්ය 
විධියට විල්පත්තුව ගැන පශ්න ඇති කරමින් සිටිනවා. විල්පත්තුව 
කියන්ෙන් මන්නාරමට කිසිම සම්බන්ධයක් නැති පෙද්ශයක්. 
විල්පත්තුව අයිතිව තිෙබන්ෙන් පුත්තලමටයි, අනුරාධපුරයටයි. 
ඒක අෙප් දිස්තික්කයට අයිති පෙද්ශයක්. අනුරාධපුර දිස්තික්කය 
නිෙයෝජනය කරන අෙප් ගරු ඇමතිතුමියත් දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් 

ඉන්නවා. ඒක අපට අයිති පෙද්ශයක්. ඒක අප මන්නාරමට 
ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද? එෙහම ෙදන්න බැහැ. විල්පත්තුව 
මන්නාරමට කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙපන්වන ෙම් පින්තූරය 
දිහා බලන්න. එදා එම පෙද්ශෙය් හිටපු ජනතාවෙග් නිවාස ෙම් 
පින්තූරෙය් තිෙබනවා; පල්ලි තිෙබනවා. ෙම් වාෙග් තිෙයද්දිත්, 
පුත්තලමටයි අනුරාධපුරයටයි අයිතිව තිෙබන ඉඩම මන්නාරමට 
ෙදන්න යන්ෙන් ෙකොෙහොමද? එදා යුද්ධෙයන් බැට කාපු 
මිනිසුන්ට -ෙදමළ, මුස්ලිම්, සිංහල ජනතාවට- තමන්ෙග් ඉඩම්වල 
අයිතිය ලබාදීමට කටයුතු කරන්න ඕනෑ.  උතුරු නැ ෙඟනහිර 
ඉන්න සියලුම ජනතාවට නීත්යනුකූලව එම ඉඩම්වල අයිතිය 
ලබාදීමට ෙම් යහ පාලන රජෙය් ගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු 
අගමැතිතුමාත්, අෙප් ඉඩම් ඇමතිතුමාත් අද විශාල උනන්දුවක් 
දක්වනවා. ෙම් කටයුතුවලදී බාධා ඇති ෙවනවා තමයි.  

අෙප් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙගන් මා ඉල්ලා සිටින්ෙන් 
ෙම්කයි. යුද්ධෙයන් පීඩාවට පත් වුණු අයෙග් දුක ගැන අප 
බලන්න ඕනෑ. ජාතිවාදින්ට, ආගම්වාදින්ට, අන්තවාදින්ට අප ඉඩ 
ෙදන්න ෙහොඳ නැහැ. ඒ අයට දැන් අවශ්ය ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙවන 
ෙමොනවත් ෙනොෙවයි. තමන්ට අවශ්ය විධියට පාලන බලය 
ගන්නයි. එම නිසා සමස්ත ලංකාවාසී ජනතාවෙග් මා ඉල්ලන්ෙන් 
ජාතිවාදයටත්, ආගම්වාදයටත්, අන්තවාදයටත් ඉඩ තබන්න එපා 
කියායි. අවුරුදු 30ක් තිස්ෙසේ තිබුණු යුද්ධය ෙදමළ මිනිසුන්ෙග් 
ජීවිත නැති කළා; ෙද්පළ නැති කළා. සිංහල මිනිසුන්ෙග්ත් ජීවිත 
නැති කළා; ෙද්පළ නැති කළා. ඒ සමානවම යුද්ධය නිසා මුස්ලිම් 
ජනතාවෙග්ත් ජීවිත 8,000කට වඩා නැති වුණා. තමන්ෙග් ආදායම් 
මාර්ග සියල්ලම නැති කරලා, හිඟන විධියට ඒ සියලුම ජනතාව 
මහ පාරට බැසස්ා. ඒ අයට අපි හරියට, නියම විධියට ඒ අවශ්ය 
කටයුතු කරෙදන්න ඕනෑ. අප යහ පාලන රජය බලයට පත් කෙළේ 
ජනතාවට සැහැල්ලුවක් ලබාදීමටයි. ගරු ජනාධිපතිතුමාෙගන්, 
ගරු අගමැතිතුමාෙගන් සහ අෙප් මැති ඇමතිතුමන්ලාෙග් මා 
ඉල්ලා සිටින්ෙන් ජාතිවාදයට, ආගම්වාදයට, අන්තවාදයට බය 
නැතිව ඔබතුමන්ලා යන ගමන යන්න කියායි. එෙහම වුෙණොත් 
විතරයි යහ පාලන රජයට ස්ථිර ගමනක් යන්න පුළුවන් වන්ෙන්. 
ලංකාව විතරක්  ෙනොෙවයි, මුළු ෙලෝකයම අද ෙම් යහ පාලන 
රජය ෙගනයන විධිය බලාෙගන ඉන්නවා. අද ලංකාවට විෙද්ශ 
විනිමය, GSP Plus වැනි ෙද්වල් ලබාදී තිෙබන්ෙන් ෙම් යහ 
පාලන රජෙය් ෙහොඳ වැඩ පිළිෙවළ නිසායි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, කථාව අවසන් කරන්න.  

 
ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண் மிகு இஷாக் ரஹுமான்) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 
මට තව විනාඩියක් ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

 ෙලෝකය අෙප් ලංකාව දිහා බලාෙගන ඉන්නවා. ලංකාෙව් ෙම් 
යහ පාලන රජය ෙහොඳ විධියට ගමන් කරනවා කියා ඔවුන් 
කියනවා. එම ගමනට අප ආශිර්වාද කරනවා. මුදල් ඇමතිතුමාෙග් 
පනත්වලටත් අද විශාල සහෙයෝගයක් ලැබිලා තිෙබනවා. රජයට 
විශාල ආදායමක් ලබාෙදන්න පුළුවන් මුදල් ඇමති ෙකෙනක් 
විධියට අද එතුමා වැඩ කටයුතු කරන එක ගැන අප සතුටු ෙවනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙවලාව ලබා දීම පිළිබඳව 
ඔබතුමාටත්, ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මන්තීතුමාටත් ස්තුතියි කියමින්, 
මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 
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ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா) 
(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  

9வ  நாளாக அைனத்  ஊடகங்களி ம் க்கிய ெசய்தியாக 
இடம்ெப கின்ற ேகப்பாப் ல  மக்களின் காணி மீட் ப் 
ேபாராட்டம் ெதாடர்பாக இ வைர ஒ  சாியான தீர்ைவேயா,  
சாியான பதிைலேயா இவ்வரசு வழங்கா  இ த்த ப் ச் 
ெசய் ெகாண் க்கின்ற . இங்கு அந்த மக்கள் 
ஆவணங்கைள ைவத் ள்ள தம  ெசாந்தக் காணிகைளத்தான்  
மீட் த்த மா  ேகட்கிறார்கள். அவர்கள் இ தி த்த 
இடப்ெபயர் வைர தாம் வாழ்ந்த காணிகளில் மீண் ம் 
இயல்பான ஒ  வாழ்க்ைக ஏற்ப த்திக்ெகாள்வதற்குத்தான் 
தங்க ைடய எதிர்ப் ப் ேபாராட்டத்ைத நடத்திக் ெகாண் க் 
கிறார்கள். இந்த மக்கள் ேபாராட்டத்திேல குழந்ைதகள், ஆண்  
ெபண், இைளேயார் திேயார் என்ற ேவ பா ன்றி 
அைனவ ம் ஒன்றிைணந்  இன்  9வ  நாளாக அந்த 
இரா வ காம் அைமக்கப்பட் ள்ள தம  காணிக க்கு 
எதிர்ப் றமாக மிக ம் வசதியீனமான வயேலாரத்திேல 
இ க்கின்ற வாய்க்கா க்குள்ேள இந்தக் ெகாட் ம் பனியி ம் 

ளம் த் ெதால்ைலயி ம் கு நீர் வசதியின்றி, சாப்பாட்  
வசதியின்றி, ப க்க சாியான இடமின்றி அல்ல வைத 
நீங்கள் ஊடகங்கள் வாயிலாக அறிந் ெகாண் க்கின்றீர்கள். 
ஆனால், இ வைர இந்த அரசின் எந்த ஓர் அதிகாாி ம் அந்த 
மக்களின் காணிகைள வி விப்பதற்குாிய ஒ  சாியான பதிைல 
எமக்குத் தரவில்ைல.  

இந்த மக்கள் தலாவ  நாளில் அங்கு தங்க ைடய 
காணிையப் ெபற் க்ெகாள்வதற்குச் ெசன்றேபா  இரா வத் 
தினர் திடீெரன அவர்கள  காணிைய மைறத்  
ேவ யைடத்  அவர்கைள உட் கவிடா  மறித் விட்டனர். 
காணிையப் ெபறச்ெசன்ற மக்கள் தாங்கள் அந்தக் காணி 
கிைடக்கும்வைர தி ம்பமாட்ேடாெமன்  அடம்பி த் க் 
ெகாண்  அந்த இடத்தில் இ க்கிறார்கள். ஆனால், அங்குள்ள  
மாவட்டச் ெசயலாளர், பிரேதச ெசயலாளர், வனவளத் 
திைணக்கள அதிகாாி, இரா வ அதிகாாி மற் ம்  
அரசியல்வாதிகளான நாங்கள் அைனவ ம் ஒன் ேசர்ந்  
இந்த மக்களிடம், "இ  வார அவகாசம் தா ங்கள்! நாங்கள் 
அதற்குாிய சாியான வைரபடங்கைளத் தயாாித் , உாிய 
அதிகாாிக க்கு அ ப்பி உங்கள  காணிகைள வி வித் த் 
த கிேறாம்" என்  பல ைற சமரசம் ேபசிேனாம். ஆனால், 
அவர்கள் எைத ம் ஏற் க்ெகாள்ளாத ஒ  நிைலேய அங்கு 
காணப்ப கின்ற . இவர்கள  நிைலைம இவ்வா  
இ க்கும்ேபா  இன்ைறய ஊடகத் தகவல்களின்ப , சிங்கள 
மக்க ம் அந்த மக்கள  காணிகைள வி விப்பதற்காக 
அ சரைண ெச த்திக்ெகாண் ப்பைத அறியக்கூ யதாக 
இ க்கிற . இந்த மக்கள  சாத் க ாீதியிலான ேபாராட் 
டத்ைதத் ெதாடரவி வ  நல்லதல்ல என்  நான் இந்த அரைச 
எச்சாிக்கின்ேறன். உாிைமகைள ெவன்ெற ப்பதற்காக 
இவ்வா  நடத்தப்பட்ட சாத் க ாீதியான ேபாராட்டங்கள் 
ேதாற் ப்ேபான காரணத்தினால்தான் எம  இைளஞர்கள் 
ஒன் திரண்   ஆ தேமந்திப் ேபாரா னார்கள் என்பைதக் 
கடந்தகால வரலா கள் லப்ப த் கின்றன. அந்த வைகயில், 
எம  மக்கள் ெகாண் க்கின்ற மனநிைல அவர்கைள அ த்த 
கட்டத்திற்கு இட் ச்ெசல் ேமா என் கூட நாம்  ஐயப்பட 
ேவண் யி க்கின்ற .  

அந்த மக்களிடம் நாங்கள் ெசல்கின்றெபா  மிக ம் 
ேவதைன அைடகின்ேறாம். இந்த நல்லாட்சி அரைச 
உ வாக்குவதற்கு எம  மக்கள் தம் வாக்குகைள 

அளித்தார்கள்; உங்கள  வர -ெசல த் திட்டங்கள் ெவற்றி 
ெப வதற்காக அந்த மக்களின் பிரதிநிதிகளாகிய நாங்கள் 
உங்க க்குச் சார்பாக வாக்குகைள அளித் வ கின்ேறாம். 
உங்கள  மனச்சாட்சிையத் ெதாட் ச்ெசால் ங்கள்! அந்த 
மக்கள் ெநாந் ேபாயி க்கின்றேபா  ஏன், நீங்கள் தி ம்பிப் 
பார்க்காமல் இ க்கின்றீர்கள்? இ தி த்தத்திேல 
தங்க ைடய அைச ம் ெசாத் க்கைள இழந்  ெவ ம் 
ைகேயா  வந்த அந்த மக்கள் 'ெமனிக்பாம்' காமில் 
தங்கினார்கள். இன்  அைசயாச் ெசாத்தாகிய தங்க ைடய 

ர் க நிலங்களில் தங்கைள இயல்பாக வாழவி மா தான் 
அந்த மக்கள் ேகட்கின்றார்கள். அைச ம் ெசாத் க்களில் 

க்கியமாக ெப மதிவாய்ந்த நைககள், வாகனங்கள் என்பவற் 
க்கான ஆவணங்கைள ைவத்தி க்கின்ற நிைலயி ம் இந்த 

அரசு அந்த ெசாத்திழப் க்கான நஷ்டஈ  எைத ம் ெகா க்க 
ன்வரவில்ைல. அவற்ைறெயல்லாம் தாண் , இ தி 
த்தத்தில் தங்க ைடய ெசாத் க்கள், அங்க அவயவங்கள், 

உற கள் என அைனத்ைத ம் இழந்  ெவ ங்ைகேயா  
குந்த எம  மக்கள  கண்ணீர் இன்ன ம் 
ைடக்கப்படவில்ைல. அந்த இ தி த்தத்திேல மக்கேளா  

மக்களாக நா ம் இடம்ெபயர்ந்ேதன். என   ெசாத் க்கைள 
மட் மல்ல, அவயவத்ைதக்கூட இழந்தவள் என்ற 
உாிைமேயா  அந்த மக்க க்குாிய நஷ்டஈட்ைட வழங்குமா  
அந்த மக்கள் சார்பாக இந்த அரசிடம் தயவாக 
ேவண் கின்ேறன். எம  மக்கள் இல்லாத ஒன்ைறத் த ம்ப  
ேகட்கவில்ைல. அவர்கள் அவற் க்குாிய ஆவணங்கைள 
ைவத்தி க்கின்றார்கள். தம  காணிகளிேல நிரந்தர 
வ மானம் ெபறக்கூ ய வைகயிேல பயிர்கைள உ வாக்கி 
யி ந்தார்கள்; கு நீர் வசதிகைள ஏற்ப த்தியி ந்தார்கள். 
அவர்கள  பாடசாைல, ர் கமாக வணங்கி வந்த 
ேகாவில்கள், ெபா  மண்டபங்கள் ேபான்ற இவ்வாறான 
இயல்பான சூழ ேல தம்ைம வாழவி மா தான் அவர்கள் 
ேகட்கின்றார்கள்.  

நாங்கள் ேதசிய பா காப் க்கு விேராதிகள் அல்லர். 
ேகப்பாப் ல  இரா வ கா க்கு ெதற்குப் பக்கமாக 
காட் ப்பகுதி காணப்ப கின்ற . அந்த இரா வ காைம 
அந்தப்பகுதிக்கு நகர்த்தி இந்த மக்கள  ர் க நிலத்திேல 
அவர்கள் வாழக்கூ ய ஒ  சூழைல  ஏற்ப த்தித் தா ங்கள்! 
ஒன்ப  நாட்களாக அந்த மக்கள் இ க்கின்ற சூழைல நீங்கள் 
கவனித்தி க்க ேவண் ம். நீங்கள் அல்ல  உங்கள  
பிரதிநிதிகைள அ ப்பி அந்தச் சூழைலப் பார்ைவயிட 
ேவண் ம். ெகாட் ம் பனிக்குள் அந்தப் பிள்ைளகள் 
கஷ்டப்ப கின்றார்கள். ெபண்கள் இரவிேல குளிாில் 

டங்கிப்ேபாகின்றார்கள். அந்த இரா வ கா க்கு  
எதிர்ப்பக்கமாக இ க்கின்ற மின்விளக்ைக ஒளிரவிட்  
அவர்க க்கு ெவளிச்சத்ைதக்கூட ஏற்ப த்திக் ெகா க்காத 
ெகா ர நிைலைம ம் அவர்கள் ெகாண் வ ம் 
கிணற் நீைரக்கூட அவர்க க்குக் கு ப்பதற்கு வழங்காமல் 
தைடெசய்கின்ற நிைலைம ம் அங்கு காணப்ப கின்ற . 
அவர்கள  ன்பங்களில் பங்ெக க்கெவன அந்த மக்களிடம் 
ேபாகின்றேபா , "நல்லாட்சிக்கா அல்ல  கள்ளாட்சிக்கா 
வழிவகுக்கின்றீர்கள்?" என்  எங்கைளப் பார்த் க் 
ேகட்கின்றார்கள்; தைலகுனிய ேவண் யி க்கிற . எனேவ, 
அந்த மக்கள  சாத் கப் ேபாராட்டத்ைத வளரவி வ  இந்த 
அரசின் எதிர்காலத் க்கு நல்லதல்ல என்பதைன நான் 
மீண் ம் கூறிக்ெகாள்கின்ேறன்.  

இந்தக் ேகப்பாப் ல  காணி ெதாடர்பாக நான் ெகளரவ 
அைமச்சர் சுவாமிநாதன் ஐயா அவர்க க்கும் விாிவான 
க தெமான்ைற அ ப்பிைவத்ேதன். அ  ெதாடர்பில் அவர் 
பா காப் ச் ெசயலாளர் அவர்க க்கு 2016 ஒக்ேராபர் 26ஆம் 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

திகதி க தெமான்ைற அ ப்பியி க்கின்றார். அதிேல அவர்,  
த்தம் வைடந்  எட்  வ டங்கள் நிைறவைடகின்ற 

காலத்தில், ேகப்பாப் லவில் வாழ்ந்த மக்கள் மீள்கு ேயற்றப் 
பட் க்கின்ற காணிகள் வாழ்வியல் சூழ க்கு ஏற்றைவயாக 
இல்ைல; அங்கு கு நீர் வசதிகள் இல்ைல; வாழ்வாதார 
நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ள வில்ைல; ஆைகயினால், 
ஆக்கிரமிக்கப்பட் க்கின்ற அவர்க ைடய ேகப்பாப் ல க் 
காணிகைள வி விப்ப  ெதாடர்பில் தங்களின் நிைலப்பா  
என்ன? என் ம் அதற்குச் சாதகமான பதிைலத் த ம்ப ம் 
ேகட்  எ தியி க்கின்றார். ஆனால், இவ்வள  கால ம் 
இந்தக் க தத் க்கு எவ்வாறான பதில் எ தப்பட் க் 
கின்ற ? அந்தக் க தத் க்கு ேம ம் ஒ  ஞாபக ட்டல் 
க தம் எ தப்பட் க்கிறதா? இதற்கு எ க்கப்பட்ட 
நடவ க்ைககள் என்ன? அைமச்சு மட்டத்தில் 
இவ்வாறானெதா  பரா கமான ேபாக்கு காணப்ப கின்ற 
ெபா , அைமச்சுக்குக் கீழ் இயங்குகின்ற பிரேதச ெசயலகங் 
களால் அல்ல  மாவட்டச் ெசயலகங்களால் எவ்வா  இந்த 
மக்க க்கு ஒ  சாியான பதிைலக் ெகா க்க ம்?  

இன்  நீங்கள் அைமச்சு மட்டத்தில் இந்தப் பாரா  
மன்றத்திேல நைடெபற் க்ெகாண் க்கின்ற காணி ெதாடர் 
பான விவாதத்திேல, அந்நியச்ெசலாவணிையப் ெபற் க் 
ெகாள் தல், அந்நிய தலீட்ைட அதிகாித்தல், நாட் க்கான 
வ மானத்ைதப் ெபற் க்ெகாள் தல், அதற்கான வாிைய 
நீக்குவதா? வாிைய விதிப்பதா? அல்ல  வாிைய 
அதிகாிப்பதா? என்  ெதாடர்ந்  விவாதித் க் ெகாண் க் 
கின்றீர்கள்; இைறைம பற்றிப் ேபசுகின்றீர்கள்; சட்டங்கைள 
ஆக்குகின்றீர்கள். - 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Please wind up. 

 
ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா) 
(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
Please give me only one more minute.  

இந்தச் சட்டங்கள் எல்லாம் எ த்  வ வில் 
காணப்ப கின்றேத தவிர, நைட ைறயில் இல்ைல. எனேவ, 

த்தத்தில் ேதாற் ப்ேபான, ெநாந் ேபான மக்கைள ம் 
உங்கள் மனச்சாட்சி ெகாண்  மக்களாகக் க தி, அவர்க ம் 
இயல்  வாழ்க்ைக வாழ்வதற்கு வழி ஏற்ப த்திக் ெகா க்கு 
மா  ேகட் , நிைற ெசய்கின்ேறன்.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු අෙශෝක පියන්ත මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 5.43] 

 
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දවෙසේ අපි හැෙමෝම කථා 

කරන ඉඩම් (සන්තකය පැවරීම සීමා කිරීෙම්) (සංෙශෝධන) පනත් 
ෙකටුම්පත, ෙර්ගු ආඥාපනත යටෙත් ෙයෝජනාව, විෙශේෂ ෙවළඳ 
භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත් නියමය ඒ වාෙග්ම සුරාබදු ආඥාපනත 

යටෙත් නිෙව්දනය පිළිබඳව කරුණු දක්වන්න මාහටත් 
අවස්ථාවක් ලැබීම පිළිබඳව සතුටු වනවා.  

විවිධ කාලවලදී විවිධ රජයන් ෙම් රට පාලනය කරද්දි හැම 
ෙකනාෙග්ම අතින් සිදු වූ සමහර අතපසුවීම්, ගත් වැරදි තීන්දු නිසා 
අද හැෙමෝම එක එක් ෙකනාට ඇඟිල්ල දිගු කර ගන්නා 
තත්ත්වයකට ඇවිල්ලා තිෙබන බව මට ෙපෞද්ගලිකව හැ ෙඟනවා. 
ෙමතැන කථා කළ ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් එෙහම නැත්නම්, ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුෙණ් කිසිම ෙකෙනකුට අද ෙම් රට මුහුණ දීලා 
තිෙබන එෙහම නැත්නම්, අද ෙම් රෙට් තිෙබන අර්බුද යැයි 
ෙපන්වන සියල්ලටම වර්තමාන රජයට පමණක් ඇඟිල්ල දිගු 
කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. උදාහරණයක් වශෙයන් අද කථා 
කළ අෙප් ෙජ්යෂ්ඨ මන්තීවරෙයකු වූ වාසුෙද්ව නානායක්කාර 
මැතිතුමා කථා කළ ආකාරයට ෙම් රට 1960 වර්ෂෙය් සිටම වාෙග් 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අද තිෙබන රජය තමයි පාලනය කරලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මැතිතුමා කථා 
කරන විධියට එතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන් ඊෙය්-
ෙපෙර්දා වාෙග්යි. ඒ වාෙග්ම විමල් වීරවංශ මැතිතුමා කථා කරන 
විධියට එතුමා සිරගත ෙවලා සිටියා මිසක්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව්; 
රජෙය් ඇමතිකම් දරා නැහැ වාෙග් තමයි මට හැඟුෙණ්. ඒ වාෙග්ම 
තමයි ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ නිෙයෝජනය කරමින් ඉදිරිපත් කළ 
කථාත්. සංඛ්යා ෙල්ඛන ඇතිව අංග සම්පූර්ණ කරුණු කාරණාත් 
එක්ක ෙම් රජය විෙව්චනය කළා හැරුණු ෙකොට; ෙම් රජයට 
නිශ්චිත වැඩ පිළිෙවළක් නැහැයි කියන කථාව කියනවා හැරුණු 
ෙකොට ඔවුනුත් පකාශයට පත් කෙළේ වර්තමාන රජය ෙම් 
සියල්ලටම වග කිව යුතුයි කියන එකයි.  

ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ නිෙයෝජනය කළ මන්තීවරයා 
විෙශේෂෙයන්ම යම් කරුණක් කිව්වා. ඒ කථාව මම අහෙගන 
සිටියා. තනි තීන්දු ගන්න, රට සංවර්ධනය කරන්න එක්සත් ජාතික 
පක්ෂයටත් ෙම් රෙට් තනි බලයක් ආෙව් නැහැයි කියලා ඒ 
මන්තීතුමා කිව්වා.  සමහර ආයතන ඉඩම් වැනි ෙද්වල් රෙට් 
සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් ෙයොදා ගන්නා බවත් එතුමා කිව්වා. 
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයටත් තනි බලයක් නැහැයි 
කියලා කිව්වා. ඔවුන්ට තිබුණු බලය අඩු ෙවලා කිව්වා. ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුණට මම එක් කරුණක් මතක් කර ෙදන්න 
කැමැතියි. මීට ෙපර ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණට තිබුණු ආසනත් අද 
නැහැ. ඔවුන්ටත් ආසන 29, 30 වාෙග් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
තිබුණා. අද ඔවුන්ෙග් ආසන පමාණය 7ට, 8ට අඩු ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒෙකන් අපට එක් කරුණක්  ෙබොෙහොම පැහැදිලිව 
ෙපෙනනවා. ෙම් රෙට් පැවතුණු සෑම ෙද්ශපාලන පක්ෂයක්ම; ඒ 
ෙද්ශපාලන පක්ෂවල නායකයන් තමන්ෙග් වගකීම් හා යුතුකම් 
මැනවින් ඉ ටු කළාද කියන පශ්නය අපට තිෙබනවා. එම නිසා 
තරුණ මන්තීවරෙයකු විධියට මාෙග් අදහසක් අනුව මා 
ෙයෝජනාවක් කරනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ර ෙට් වැදගත් කරුණු කාරණා පිළිබඳව 
කථා කරන වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමාෙග් වචනෙයන් 
කියනවා නම්, රෙට් ස්ෛවරීත්වය අපට අහිමි වනවා කියන එක 
එතුමා කිව්වා. ඒ රජය සතු ඉඩම් අහිමි වීෙමන්. එෙහම නම්, ඉඩම් 
පිළිබඳව ෙල්ඛනයක් ෙම් රෙට් තිෙබනවාද? අපට ඉඩම් 
අමාත්යාංශයක් තිබුණා; තිෙබනවා; ෙහටත් තිෙබ්වි. අද අෙප් රෙට් 
තිෙබන ඉඩම් පිළිබඳව ෙල්ඛනයක් අෙප් රෙට් ෙකොෙහේ හරි 
තිෙබනවාද? මා දන්නා විධියට එෙහම එකක් ෙහොයා ගන්න නැහැ. 
එෙහම නම්, පැවැති සියලු රජයන්; සියලු නායකයන් ෙම් වැරැද්ද 
කළ නිසා වර්තමාන රජයට ෙම් තත්ත්වයන්වලට මුහුණ ෙදන්න 
සිදු ෙවලා තිෙබනවා.  

අපි කරපු තවත් වැරැද්දක් වර්තමානෙය් ගැටලුවක් බවට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. රෙට් රාජ්ය සම්පත් අද හරියාකාරව 
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පෙයෝජනයට ගත ෙනොහැකි තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. අද 
ඒ රාජ්ය සම්පත් ටික හඳුනා ෙගන ඒවා ෙබ්රා ගන්නා වැඩ 
පිළිෙවළක් රට තුළ නැහැ. ෙමොකද, ඛනිජ සම්පත් තිෙබන එක 
පෙද්ශයක්, එෙහම නැත්නම් ඒ නිශ්චිත පෙද්ශය අද ජනාවාස 
බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ජනාවාසවලදී ඒ ඛනිජ සම්පත් 
පෙයෝජනයට ගන්න යද්දි පාරිසරික ගැටලු මතු වී තිෙබනවා. 
එෙහම නැන්නම්, ඒ පෙද්ශවල ජීවත් වන ජනතාව එකතු ෙවලා 
පරිසරයට හානි වනවා කියනවා. ඒ කරුණු කාරණාත් උලුප්පමින් 
රෙට් සංවර්ධනයට අවශ්ය කරන සම්පත් හා ශක්තිය ගන්න 
රජයන්වලට ෙනොහැකි ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා අපි දිගින් 
දිගටම කරපු වැරැද්ද ඉදිරියට ෙගන යන්ෙන් නැතිව ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් ඉදිරියටවත් කමවත් වැඩ පිළිෙවළක් හදනවා නම්, 
අද දවෙසේ කථා කරන ෙම් මාතෘකාව තුළ වැදගත්කමක් ඇති ෙවයි 
කියා මට හිෙතනවා.  

ෙමොකද, ෙම් ආණ්ඩුව ෙපරළන්න දරන උත්සාහ තුළ දී,  
වර්තමාන ආණ්ඩුෙවන් ඉඩම් වික්කා, එෙහම නැත්නම් ෙද්ෙපොළ 
වික්කා, එෙහම නැත්නම් ආයතන වික්කා කියලා ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂයට කියන්න පුළුවන්. නමුත් වර්තමාන රජයටත් ඒ කථාවට 
ෙපරළා එවැනිම ෙද්වල් කියන්න පුළුවන්. ෙමොකද, තුන්ෙදෙනක් 
හතරෙදෙනක් ෙම් ආණ්ඩුව පාලනය කරනවාය කියන මතයට 
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක් විධියට මම විරුද්ධයි.  විමල් 
වීරවංශ මැතිතුමාෙග් කටින් අපට ඒක අහන්න ලැබුණා. 
තුන්ෙදෙනක්, හතරෙදෙනක්, පස්ෙදෙනක් එෙහම නැත්නම් 
දහෙදෙනක්ෙග් කණ්ඩායමක්, කමිටුවක් විධියට, එෙහම නැත්නම් 
අමාත්ය මණ්ඩලයක් විධියට ෙම් රට පාලනය කිරීම පිළිබඳව 
ඔබතුමන්ලා සතුටු ෙවන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ඒ තුන් හතර ෙදනා එක 
පවුලක අය ෙනොෙවයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ අය 
පවුල් පාලනයක් කරන්ෙන් නැහැ.  

මීට වසර කිහිපයකට ෙපර අපි දැක්ෙක් ෙම් රෙට් තිබුණු පවුල් 
පාලනයක්. පවුලක තුන් හතර ෙදෙනක් තමයි රට පාලනය කෙළේ. 
මට මතකයි, ඔය කියන මැති ඇමතිවරු එදා "සර්" කිව්ෙව් කාටද 
කියලා. තමන් අමාත්යාංශයක් දරනවා; අමාත්යාංශෙය් කැබිනට් 
ඇමතිවරයා විධියට ඉන්නවා. නමුත් "සර්" කියන්ෙන් පවුලට 
සම්බන්ධ ඒ රජෙය් හිටපු සාමාන්ය මන්තීවරයකුට; එෙහම 
නැත්නම් මන්තීවරෙයක් ෙනොවන ෙකනකුට; එෙහම නැත්නම් 
ෙල්කම් ෙකනකුට. පවුලක් පාලනය කළ රටක් ෙබ්රා ගත්, යහ 
පාලන සංහිඳියාව තිෙබන අපට ෙම් රට කරන්න අවස්ථාවක් 
ෙදන්න කියලා මම ඉල්ලීමක් කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. ෙමොකද, ෙම් රජය තවම ළදරු අවධිෙය් ඉන්ෙන්. 
අවුරුදු එකහමාරක් ෙදකක් වැනි කාලයක් තුළ ෙම් රට කමවත් 
වැඩ පිළිෙවළකට අනුගත ෙවමින් එන ෙමොෙහොතක ඒ සියල්ල 
කඩාකප්පල් කරමින්, කකුෙලන් ඇදලා ඒ වැඩ පිළිෙවළ අසාර්ථක 
කරන්න තමයි ෙම් අය අද දවෙසේ  උත්සාහ දරන්ෙන්. එෙහම 
නැතිව රජයට, රටට, ශී ලංකාවට ආදරය කළා නම් ෙමෙසේ 
කරන්ෙන් නැහැ.  

අද ඒ අයට  තිෙබන නඩු බලන්න. එක පවුෙල් අය වාහන 30, 
40 අවභාවිත කරලා, එක පවුෙල් අය රෙට් තිෙබන ෙද්ෙපොළ 
තමන්ෙග් නමට ලියා ෙගන. එක පවුෙල් අය විෙද්ශ රටවලින් 
තමන්ට ලැෙබන වරපසාද, වරදාන කුට්ටිවලට ෙම් රෙට් තිෙබන 
පධාන ස්ථාන විකුණද්දී, බදු ෙදද්දී, පාවා ෙදද්දී ඔය කථා කරන 
අය ඒ අමාත්යාංශය තුළ, එෙහම නැත්නම් රජය තුළ ඉඳන් 
ෙමොකක්ද කෙළේ කියන පශ්නය තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා තරුණ මන්තීවරෙයක් 
විධියට මම ෙයෝජනා කරනවා, සියලු ෙද් අමතක කරන්න; පෙසක 
දමන්න; අතීතය පිළිබඳව නැවත නැවත අවුස්සන්න එපා කියලා.  
අර කථාවක් තිෙබනවා කුණු ෙගොඩක් හාරලා ගඳ ගහන ෙකොට 

මැස්ෙසෝ විතරයි එන්ෙන්. ඒ කුණු ෙගොඩට පස් ටිකක් දමලා වහලා 
එතැන සමන් පිච්ච පැළයක් සිටුවන්න කියලා මම ෙයෝජනා 
කරනවා. ඒ සමන් පිච්ච පැළෙයන් එන මල්වලට සමනලුන් 
එනවා. එතැනට ෙතල්, ෙපොෙහොර ටිකක් දමලා ඒ පැළය වර්ධනය 
ෙවන්න ඉඩ ෙදන්න. ෙම් රජය යන පැහැදිලි වැඩ පිළිෙවළ තුළ 
අපි බලගතු ශී ලංකාවක් නිර්මාණය කරන්න යන මාවත, යන 
ගමන, යන ඉලක්කය ඉතාමත් ෙකටියි; ළඟයි. ඒ ජයගහණය 
ෙපෙනනවා. එය ලබා ගන්න අපි කටයුතු කරනවා. මට කාලය 
ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  
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ගරු  ෙක්. කාදර් මසත්ාන් මහතා 
(மாண் மிகு கா. காதர் மஸ்தான்) 
(The Hon. K. Kader Masthan) 
பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம்.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, காணி 
(பராதீனப்ப த்தல் மீதான மட் ப்பா கள்) தி த்தச் 
சட்ட லம் சம்பந்தமான இந்த விவாதத்தில் எனக்கும் 
கலந் ெகாள்ள ேநரம் தந்தைமக்காக த ல் உங்க க்கு 
நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். இந்தச் சட்ட லம் 
எமக்கு ஒ  நல்ல வரப்பிரசாதமாக அைமகின்ற . அதாவ  
கடந்த 30 வ ட கால த்தத்தால் மிக ம் பாதிக்கப்பட்ட எம  
வன்னி மாவட்டத்தில் ெவளிநாட் ந்  தலீ  ெசய்ய 
வ கின்றவர்க க்குக் குறித்த காணிகைள விைலக்கு 
விற்காமல் நீண்டகாலக் குத்தைக அ ப்பைடயில் 
வழங்கும்ெபா  அந்தக் காணிகளில் அவர்கள் 
ேமற்ெகாள் ம் பாாிய தலீட் ன் லம் அங்கு உ வாகும் 
விவசாயப் பண்ைணகள் மற் ம் ைகத்ெதாழிற்சாைலகள் 
ஊடாக எம  பகுதி மக்க க்கு மிக ம் கூ தலாக 
ேவைலவாய்ப் கள் கிைடக்கக்கூ ய ஒ  சந்தர்ப்பம் 
இ க்கின்ற . ஆகேவ, திராவிட ச கத்ைதச் சார்ந்த மற் ம் 
எம  ச கத்ைதச் சார்ந்த லம்ெபயர் ச கத்தினர் இந்தப் 
பகுதிகளி ள்ள இன்ைறய சூழ்நிைலகைள அங்கு அவர்களின் 
நண்பர்க க்கு விளக்கிக் கூறி, இங்கு அவர்கள் வந்  பாாிய 

தலீ கைள ேமற்ெகாள்ள ஊக்குவிக்க ேவண் ம். த ல் 
இ ந்த சட்டத்தின்ப  சம்பந்தப்பட்டவர்க க்குக் காணிகைள 
நீண்டகாலக் குத்தைகக்குக் ெகா த்தா ம் அதற்குக் குத்தைக 
வாி அறவிடப்பட்ட . ெவளிநாட் ந்  இங்கு வந்  

தலீ  ெசய்பவர்க க்கு இ  பாாிய ஒ  சுைமயாக 
இ ந்த . ஆனால், இன்  இந்தச் சட்ட லத்தின் லம் அந்த 
வாி விதிப்  நீக்கப்ப கின்ற . அந்த அ ப்பைடயில் 
ெவளிநாட்  தலீட்டாளர்க க்கு இந்த விடயத்ைத ம் 
விளக்கிக் கூறி, அவர்கள் இங்கு வந்  தலீ  ெசய்வதற்கு 
ஊக்குவிக்க ேவண் ய ெபா ப்  எம  லம்ெபயர் 
ச கத்திற்கு இ க்கின்ற  என்பதைன நான் இங்கு பதி  
ெசய் ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

அ த்ததாக, எம  பகுதிகளி ள்ள காணிப் பிரச்சிைன 
பற்றிக் குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். 1990ஆம் ஆண்  வட 
மாகாணத்தி ந்  ஸ் ம்கள் திடீெரன இடம்ெபயர 
ேவண் ய ஒ  சூழ்நிைல ஏற்பட்ட . பின்னர் கிட்டத்தட்ட 20 
வ டங்க க்குப் பிறகுதான் அவர்கள் மீண் ம் தங்க ைடய 
ெசாந்த இடங்க க்குப் ேபாகக்கூ யதாக இ ந்த . 
இ ந்தேபாதி ம் அன்ைறய பா காப் க் ெக பி கள் 
காரணமாக அவர்கள் தங்க ைடய காணிக க்குள் ெசல்ல 

யவில்ைல. அவற்றின் அ கி ந்த ப் ரவாக்கப்பட்ட 
காணிகளில் தங்கியி ந்தார்கள். அப்ப  இ க்கும்ேபா  
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அவர்க ைடய காணிகைளச் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் திடீெரன 
2012ஆம் ஆண்  10ஆம் மாதம் 10ஆம் திகதி forest க்குாிய 
காணி என்  ெகா ம்பி ந்  ெகாண்  GPS லம் Gazette 
பண்ணினார்கள். மக்கள் கு யி ந்த அந்தக் காணிகைள 
அப்ப  forest காணி என்  Gazette பண்ணியதன் பயனாக 
இன்  அந்த மக்கள் எவ்வளேவா கஷ்டப்ப கின்றார்கள். 
அந்த வைகயில் இன்  எம  மன்னார், வ னியா, 

ல்ைலத்தீ  மாவட்டங்களில் மீள்கு ேயறச் ெசல்கின்ற 
வர்கள் தங்கள் காணிகைளத் ப் ரவாக்குவதற்கு அங்குள்ள 
பா காப்  அதிகாாிகள் இடமளிக்கின்றார்கள் இல்ைல.  

அந்த அ ப்பைடயில்தான் இங்கி க்கும் க ம் 
ேபாக்காளர்கள் மத்தியில் திடீெரன வில்பத்  பற்றிய ஒ  
பிரச்சிைன ஏற்பட் க்கின்ற . அதாவ  வில்பத்தில் மன்னார் 
மாவட்ட மக்கள் கு யி ப்பதாக அவர்கள் கூ கின்றார்கள். 
ஆனால், வில்பத் க் கா  மன்னார் மாவட்ட எல்ைலக்குள் 
இல்ைல. அப்ப யானால் மன்னார் மாவட்ட மக்கள் எப்ப  
வில்பத்  காட் ல் வசிக்க இய ம்? சாியாகச் ெசான்னால் 
மன்னார் மாவட்ட எல்ைலயி ம் வில்பத்  இல்ைல. அந்த 
அ ப்பைடயிேல மன்னார் மாவட்டத்தின் ெதற்கு எல்ைலயில் 
உப்பா தான் இ க்கின்ற . உப்பாறி ந்  கிட்டத்தட்ட 2 
கிேலாமீ்ற்றர் வடக்ேக அதன் ேமற்குப் பகுதியிேல 

ள்ளிக்குள ம் அதன் கிழக்குப் பகுதியிேல மறிச்சுக்கட்  
என்ற கிராம ம் இ க்கின்ற . அப்ப  இ க்கும்ெபா  
வில்பத் வில் மன்னார் மக்கள் இ க்கின்றார்கள் என்  
இவர்கள் கூ வ  ெபாியேதார் ஆச்சாியமாக இ க்கின்ற . 
இந்த நல்லாட்சியின்கீழ் எவ்வள  ஒற் ைமயாக வாழ 

ேமா, அவ்வள  ஒற் ைமயாக வாழ ேவண் ம் 
என் தான் நாங்கள் சிந்தித் க் ெகாண் க்கின்ேறாம். 
அப்ப  இ க்கும்ேபா  இனவாதக் க த் க்கைளக் கூறி 
எம்ைமப் பிாிக்க வரேவண்டாம் என்  நான் 
சம்பந்தப்பட்டவர்களிடம் கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.   

இன்  வில்பத் வில் கு ேயறியி க்கின்றார்கள் என்  
ெசால்லப்ப கின்ற மக்களின் பரம்பைரயினர் கிட்டத்தட்ட 400 
வ டங்களாக அந்தக் கிராமத்தில் வாழ்ந் வந்தி க் 
கின்றார்கள். அவ்வள  பழைமவாய்ந்த கிராமத்  மக்கைளத் 
தான் இன்  இவர்கள் இவ்வா  குறிப்பி கின்றார்கள். 
1990ஆம் ஆண்  அங்கி ந்  அவர்கள் இடம்ெபயர்ந் 
ததி ந்  கிட்டத்தட்ட 20 வ டங்களாக அந்தப் பகுதியில் 
ெப ம் கா கள் வளர்ந்தி க்கின்றன. கா கள் என்ற ாீதியில் 
அந்த நிலங்கைளக் Gazette பண்ணியதால்தான் இன்  அந்த 
மக்க க்கு இவ்வள  சிரமம் ஏற்பட் க்கின்ற . இதன் 
உண்ைமையச் ெதாிந் ெகாள்ளாமல் ெதன்பகுதியி ள்ள 
ெப ம்பான்ைம இன மக்க க்கு மத்தியில் இ  சம்பந்தமாக 
பிைழயான விதத்தில் கூறி, இனவாதக் க த் க்கைளத் 
திணிக்க ேவண்டாம் என்  நான் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 
சிலர் அரசியல் ாீதியாக ம் தங்க ைடய சுயநலத்திற் 
காக ம்தான் இந்தக் கைதகைளக் கைதக்கின்றார்கள் 
என்பதைன இங்குள்ள ெப ம்பான்ைமயின மக்கள் ெதாிந்  
ெகாள்ள ேவண் ம். 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, எம  
மக்கள் 1990ஆம் ஆண்  இடம்ெபய ம்ெபா  அவர்கள் 
வசமி ந்த விவசாயக் கு யி ப்  நிலங்கள் மற் ம் ேமய்ச்சல் 
நிலங்கைள அவர்களிடம் மீண் ம் ஒப்பைடக்கப்ப வதற்கு 
நடவ க்ைக எ க்கப்பட ேவண் ெமன்  நான் ேம ம் 
கூறிக்ெகாள்ள  வி ம் கிேறன். ஏெனன்றால், இந்தக் காணி 
கைளத் திடீெரன்  2012ஆம் ஆண்  forest area என்  

Gazette பண்ணியதால், அந்த மக்கள் மிக ம் பாதிக்கப் 
பட் க்கிறார்கள். இன்ைறக்கு மீள்கு ேயற்ற நடவ க்ைக 
க க்கு மிக ம் பாதிப்பாக அைமவ  அந்த Gazette 
அறிவித்தல்தான்.   
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up. You have almost taken 

the seven minutes allotted to you. 
 

ගරු ෙක්. කාදර් මසත්ාන් මහතා 
(மாண் மிகு கா. காதர் மஸ்தான்) 
(The Hon. K. Kader Masthan) 
இவ்வாறானெதா  நிைல இ ப்பதனால், கட்டாயம் 

நீங்கள் இ  ெதாடர்பில் கவனம் ெச த்தேவண் ம் எனக் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். அந்தக் காலகட்டத்தில் Forest 
Departmentக்குச் ெசாந்தமான  என Gazette பண்ணப்பட்ட 
இக்காணிகளில் சிலவற்ைற release பண்ணி, மக்க க்குக் 
ெகா ப்பதற்காக ஒ  பகுதியில் 770 ஏக்க ம் இன்ெனா  
பகுதியில் 650 ஏக்க ம்  வி விக்கப்பட்ட . அந்தப் 
பகுதிகளில் உாிய மக்கைளத் தவிர நீங்கள் சந்ேதகப்ப ம் 
விதமாகக் காணிகள் பயன்ப த்தப்பட் ந்தால், அதற்கு 
உாிய நடவ க்ைககைள எ க்கலாம். எனேவ, மிக ம் 
கஷ்டப்பட்ட எம  மக்கள் அங்கு மீள்கு ேயறச் ெசல்கின்ற 
ேபா , அச்ச சூழ்நிைலைய ஏற்ப த்தாமல், அவர்கள் அங்கு 
ெசல்வதற்கு உாிய வசதிகைளச் ெசய் ெகா க்க ேவண்  
ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். அேதேபால், அவர்க 
ளிடத்தில் காணி ெதாடர்பான ஆட்சி உ தி இ ந்தால், 
அவற்ைற ைவத்  permitகைளேயா உ திகைளேயா வழங்கு 
வதற்கு உாிய ஏற்பா கைளச் ெசய்யேவண் ெமனக் ேகட் , 
விைடெப கின்ேறன்.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
[අ.භා. 5.59] 
 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුදල් අමාත්යාංශය යටෙත් 

පවතින විවිධ වූ විෂයයන් කිහිපයක් සම්බන්ධෙයන් පවත්වනු 
ලබන විවාදෙය්දී මටත් කථා කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව 
මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම කාරණා 
කිහිපයක් සම්බන්ධෙයන් ඉතා ෙකටිෙයන් අදහස් දැක්වීමටයි 
මෙග් බලාෙපොෙරොත්තුව.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉඩම් පිළිබඳව කථා කිරීෙම්දී 
මහනුවර දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන ගරු මන්තීවරයකු 
හැටියට ඔබතුමාත් ෙහොඳින් දන්නා කාරණයක් තමයි, ඒ 
පෙද්ශෙය් ඉඩම්වල විශාල වශෙයන් පයිනස් වගාව කර තිෙබන 
බව. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පයිනස් වගාව තුළ අද 
ආයුෂ ඉක්මවා ගිය ගස ්පමාණයක් තමයි තිෙබන්ෙන්. ෙම් ගස්වල 
කුරුල්ෙලකුට කන්න ෙගඩියක් හැෙදන්ෙන්ත් නැහැ. ගහ යට 
සෙතකුට ජීවත් ෙවන්නත් බැහැ. අෙප්  නාවලපිටිය ආසනය, 
ගම්ෙපොල ආසනය සහ ඔබතුමන්ලාෙග් උඩුනුවර සහ යටිනුවර 
පෙද්ශවල, ඉඩම් පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් සභාවට අයිති අක්කර 
දසදහසකට වැඩි පමාණයක සහ අයිතිය ෙසොයා ෙනොගත් ඉඩම් 
විශාල පමාණයක ෙම් වගාව සිද්ධ කර තිෙබනවා.  

993 994 

[ගරු  ෙක්. කාදර් මස්තාන්  මහතා] 



2017  ෙපබරවාරි 08  

එදා ගාමිණී දිසානායක මැතිතුමා තමයි, ෙම් වගාවන් සිද්ධ කර 
තිෙබන්ෙන්. අද ජල හිඟයට, ජල උල්පත් සිඳී යාමට පධාන ෙහේතුව 
ෙම් පයිනස් වගාවයි. ඒක නිසා පසු ගිය රජය ෙම් පයිනස් වගාව 
මුහුකුරා ගිය වගාවක් හැටියට තීන්දු කරලා ඒ වගාව ඉවත් කිරීම 
සඳහා ෙයෝජනාවක් ෙගනාවත් තවමත් ඒ කාරණය සිද්ධ ෙවලා 
නැහැ. ඒ නිසා ඉතාම සශික ෙම් ඉඩම් පයිනස් වගාෙවන් මුදා 
ෙගන අපනයන කෘෂිකර්මාන්තයට අදාළව පලතුරු  සහ එළවළු 
වගා කිරීම සඳහා ෙයොදා   ෙගන අෙප් රෙට් ජාතික ආදායමට විශාල 
මුදලක් ලබා ගැනීම සඳහා, ජාතික ආදායම සන්නද්ධ කිරීම සඳහා 
පාවිච්චි කිරීම ඉතා වැදගත් ෙවනවා. 

අෙප් ආසනෙය් තිෙබන ෙම් ඉඩම් ටික ෙකොටස් කරලා ෙබදා 
දීෙම් ෙයෝජනාවන් අපි ෙගනැත් තිෙබනවා. අෙප් සමහර 
නිලධාරින්ෙග් තිෙබන දුර්වලකම් නිසා අපට ෙම් කාරණා ඉතා 
ඉක්මනින් කරගන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ෙකෙසේ ෙවතත්, 
මහවැලි ගඟ ආශිත ඉතා වැදගත් ඉඩම්වල ෙම් වගාවන් සිද්ධ 
කරලා තිෙබන නිසා ජල උල්පත් සිඳී ෙගොස් මහවැලි ගඟට එකතු 
ෙවන ජල පමාණය අද අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, 
කඳුකරෙය් ගම්මානවල ජල හිඟයට පධාන ෙහේතුව ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්ත් ෙම් ෆයිනස ් වගාවයි. ෙම් ෆයිනස් වගාවන් ඉවත් 
කරලා කෘෂි ගම්මාන බිහි කරන්න, ෙගොවිෙපොළවල් ඇති කරන්න, 
සත්ත්ව පාලනයට ෙම් ඉඩම් ෙකොටස් ලබාදීම ඉතා උචිත බව මම 
ෙම් ගරු සභාවට ෙයෝජනා කර සිටිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වල් ඌරන් සහ රිළවුන් වැනි 
සතුන් ගම්වැදීම නිසා අද අෙප් පළාත්වල මහා ව්යසනයක් සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබනවා. පිට පළාත්වල ඉන්න රිළවුන් පවා අල්ලාෙගන 
ඇවිල්ලා දාලා තිෙබන්ෙන් අෙප් ගම්වලටයි. ඒ නිසා ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මම ඉතා වැදගත් කාරණයක් ෙම් සභාවට කියනවා. 
කවදා හරි ෙම් රෙට් ආණ්ඩු ෙපරළන්ෙන් ජනතාව ෙනොෙවයි; 
රිළවුන්. ෙමොකද, රිළවුන්ෙගන් දැඩි හානියක් ෙම් රෙට් ජනතාවට 
සිද්ධ ෙවනවා. අද තමන් උපයා ගත්ත, තමන් නිෂ්පාදනය කර 
ගත්ත ආහාර ෙව්ල ෙගදර තියාගන්න විධියක් නැහැ. සමහර අය 
තමන්ෙග් ආහාර ටික වාහනෙය් ඩිකිෙය් දාෙගන ගිහිල්ලා, නැවත 
නිවසට ඇවිල්ලා ඒ ආහාර පාවිච්චි කරන අවස්ථා අපි දැකලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, තමන්ෙග් ආහාර ටික තියාගන්න, තමන්ෙග් 
අවශ්ය කරන ෙරදිපිළි ටික තියාගන්න ෙගවල්වල අද ෙවනම 
කාමර ලැහැස්ති කරලා තිෙබනවා. ෙමොකද, රිළවුන් දවල් කාලෙය් 
ඇවිල්ලා ෙම් සියලු ෙද් විනාශ කරලා යන නිසා. ඒ නිසා 
රිළවුන්ෙගන් වන හානිය වැළැක්වීම සඳහා අපට ෙමොනම ෙහෝ 
කියා මාර්ගයක් ගන්න සිද්ධ ෙවයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
සත්ත්ව හිංසාව ෙකෙසේ ෙවතත්, මිනිස්සුන්ට ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් 
පරිසරයක් සෑදීෙම්දී ෙම් කාරණය පිළිබඳව ෙසොයා බලා කටයුතු 
කරන්න සිද්ධ ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම, අෙප් පෙද්ශෙය් 
වැෙවන කිතුල් ෙම් රෙට් ජාතික ආදායමට විශාල වශෙයන් 
වැදගත් වූ වගාවක්. වගාවක් හැටියට ෙනොකළත්, සතුන් විසින් 
තමයි ෙම් කිතුල් වගාෙව් ව්යාප්තිය සිදු කරන්ෙන්. මහනුවර, 
කෑගල්ල, මාතෙල් වැනි දිස්තික්කවල ඉතා බහුලව කිතුල් වගාව 
ව්යාප්තව තිෙබනවා. ෙම් වගාව නිසියාකාරව කර කිතුල් ආශිත 
නිෂ්පාදනයන් කෙළොත් ජාතික ආදායමට, රෙට් නිෂ්පාදනයට 
විශාල සහෙයෝගයක් ලැෙබනවා. උතුරු-නැ ෙඟනහිර පළාත්වල 
තිෙබන තල් ගස්වලින් ලබා ගන්නා ප ෙයෝජන අපි දකිනවා. 
ඔවුන්ට තල් රා නිෂ්පාදනය කරන්න, ඒ වාෙග්ම ෙපොල් රා 
නිෂ්පාදනය කරන්න අවසර ලැබිලා තිෙබනවා. අද වන විට 
මිනිසුන් කිතුල් කර්මාන්තය කරෙගන යන්ෙන් ඉතා අවදානම් 
කර්මාන්තයක් හැටියටයි.  

අද අපට දැනගන්න ලැබිලා තිෙබනවා, සුරාබදු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් රා ෙබෝතල් ෙදකක් ඒ කර්මාන්තෙය් 

නියැෙලන අයට තියාගන්න පුළුවන් අවසරය දී තිෙබන බව. 
හැබැයි, අද සමහර ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙග් තිෙබන දුර්වලකම් 
නිසා ඔවුන්ෙග් අවශ්යතාවන් ඉෂ්ට කර ගැනීෙම් පරමාර්ථය තුළ 
ෙම් කර්මාන්තය කරන අහිංසක ජනතාව ඉතා දුක්ඛිත 
තත්ත්වයකට වැටිලා තිෙබනවා. බෙලන් ෙගනැල්ලා නඩු දානවා. 
නැත්නම්, තමන් හදාගත්ත ඒ රා ෙබෝතල් ෙදකට සීනි ටිකක් දාලා, 
සීනි කරිඤ්ඤං කියලා උසාවියට ඉදිරිපත් කරන ෙපොලිස් 
නිලධාරින් ඉන්නවා. ෙම්වා අපි දන්නා ඇත්ත ෙද්වල්. එම නිසා ඒ 
ෙගොවීන්ට තමන්ෙග් ෙගොවි අවශ්යතාවන්, ඒ වාෙග්ම තමන්ෙග් ඒ 
වරපසාදයන් භුක්ති විඳීම සඳහා රජයක් හැටියට අපි කියා කළ 
යුතුව තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, ඔවුන්ව ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා 
යම් කියා මාර්ගයක් ගත යුතුව තිෙබනවා. තල් කර්මාන්තය, 
ෙපොල් කර්මාන්තය වාෙග්ම කිතුල් කර්මාන්තය ආශිත නිෂ්පාදන 
කිරීෙම්දී ඒ කර්මාන්තකරුවා රැක ගැනීම සඳහා කර්මාන්ත හා 
වාණිජ කටයුතු අමාත්යාංශය ෙමොන උත්සාහය ගත්තත්, ෙම් අය 
කිතුල් ගසකට උණගහක් බැන්ඳ ගමන් පහුෙවනි දා ෙපොලීසිය 
ගිහිල්ලා ෙම් අයට විරුද්ධව නඩුවක් දානවා, ෙම් අය අයුතු ෙලස 
රා නිෂ්පාදනය කළා කියලා. අෙනක් අයට ලැෙබන වරපසාද අෙප් 
ෙකොට්ඨාසවල ජීවත් වන ෙම් ෙගොවීන් සඳහාත් ලබාදීම අෙප් 
රජෙය් යුතුකමක් හා වගකීමක් හැටියටයි මා දකින්ෙන්. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කාරණා ඉතා වැදගත් කාරණා 
හැටියට මම ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරන්න කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අද පහත් බිම් 
ෙගොඩ කිරීම සඳහා ෙනොෙයකුත් අවකාශයන්, ෙනොෙයකුත් 
අවසරයන් රජයන් මඟින් ලබා ෙදනවා. 

හැබැයි සමහර ඉඩම් තිෙබනවා, වතුර නැති නිසා ආෙයත් 
කිසිම දවසක වවන්න බැරි. ඒවා කුඹුරු හැටියට තිෙබන නිසා 
ෙවනත් වගාවක් කරන්න අවසරය ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා 
ෙගොවිජන ෙසේවා මධ්යස්ථාන මඟින් ඒ ඒ ෙකොට්ඨාස තුළ තිෙබන 
වී වගා කළ ෙනොහැකි කුඹුරු ෙතෝරාෙගන ඒවා ෙගොඩ වගාව 
සඳහාත් අෙනකුත් ඉදි කිරීම් සඳහාත් ලබා දීම සුදුසුය කියන 
ෙයෝජනාවත් මා ෙම් සභාවට ෙගෙනනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කාලය ලබා දීම පිළිබඳව 
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ ෙවනවා.    

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Mohamed Navavi.  
 
 

[6.06p.m.] 
 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
Thank you, Sir, for giving me this opportunity and I 

am very happy to take part in this Debate on a very 
important Bill. If our country is to go forward, we have to  
relax rules and regulations, so that the foreigners can 
come and help us. Yesterday also I spoke on this matter. I 
agree one hundred per cent with the Hon. Minister on this 
legislation.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අද හුඟක් කථා 
වුණා, විල්පත්තුව ගැන. විල්පත්තුව ගැන අෙප් මන්තීවරුන් 
පස්හයෙදෙනක්ම කථා කළා. හැබැයි, විල්පත්තුවට අයිති වන්ෙන් 
අපි. මන්නාරමටත් ෙනොෙවයි, වව්නියාවටත් ෙනොෙවයි, 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

විල්පත්තුව පෙද්ශය අයිති වන්ෙන් පුත්තලමට. විල්පත්තු  මායිෙම් 
තිෙබනවා, ෙමෝදරගම්ආරු -උප්පුආරු- කියලා ඔයක්. ඒ ඔෙයන් 
වම් පැත්ෙත් පුත්තලම දිස්තික්කය. එයට විල්පත්තුවත් ඇතුළත් 
ෙවනවා. ඊට එහා පැත්ෙත් තමයි මරිච්චිකට්ටු, කරඩික්කුලි කියන 
ගම්මාන තිෙබන්ෙන්. ඒ ඔක්ෙකෝම අයිති මන්නාරමට. විල්පත්තුව 
ඇතුෙළේ මන්නාරෙම් ජනතාව එක් ෙකෙනකුවත් ජීවත් වන්ෙන් 
නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම විල්පත්තු භූමිෙය් තිෙබනවා පූක්කුලම් 
ගම්මානය. ඒ පූක්කුලම් ගම්මානය අයිති වන්ෙන් පුත්තලම 
ආසනයට. පූක්කුලම් ගම්මානෙය් ඡන්ද දායකෙයෝ මෙග් ඡන්ද 
දායකෙයෝ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙවලාෙව් මා 
සභාගත* කරනවා, පූක්කුලම් ගම්මානෙය් ඡන්ද දායකයන්ෙග් 
නාම ෙල්ඛනයක්.   

ඡන්දදායකෙයෝ ෙදසියපනස් ගණනක් ඉන්නවා. සෑම 
මැතිවරණයකදීම ඒ අය අපට ඡන්දය ෙදනවා. ඒ අයෙග් 
ඡන්දෙයන්  දිනලා තමයි අපි ෙම් ඇවිල්ලා ඉන්ෙන්. ඒ පූක්කුලම් 
ගම්මානය අයිති වන්ෙන් පුත්තලමට. අෙප් වනාතවිල්ලුව 
පාෙද්ශීය සභාව, වනාතවිල්ලුව පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලය 
තමයි ඒ අයෙග් පහසුකම් සම්බන්ධව කටයුතු කරෙගන යන්ෙන්, 
ඒ අයෙග් පශ්න විසඳාෙගන යන්ෙන්.  

තලවිල පිහිටි කෙතෝලික ෙද්වස්ථානය වාෙග් පල්ලන්කන්ද 
කෙතෝලික ෙද්වස්ථානය  තිෙබනවා, විල්පත්තු භූමිෙය්. 
කෙතෝලික ජනතාව  -ලක්ෂයට වඩා වැඩි ජනතාවක්- 
සාමාන්යෙයන් අවුරුද්දකට  ෙදසැරයක්, එෙහම නැත්නම් තුන් 
සැරයක්  ඒ ෙද්වස්ථානෙය් මංගල්යයට යනවා. එතැනත් ෙපොඩි 
ෙපොඩි පශ්න ආවා. මට මතකයි, මාස පහහයකට ෙපර ගාමිණී 
ජයවිකම ෙපෙර්රා ඇමතිතුමාත්, එස්.බී. නාවින්න ඇමතිතුමාත්, 
මාත් -අපි තුන්ෙදනාම-  ගිහින් එතැන තිබුණු පශ්න විසඳා දුන්නා. 
ඒ ෙද්වස්ථානය තිෙබන්ෙන් පුත්තලම දිස්තික්කෙය් විල්පත්තුව 
තුළ. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.  එෙහේ Army camps තිෙබනවා.  

විජය කුමාරයා ආෙව් කුෙව්ණිය වාසය කරපු  ලංකාෙව් ඒ 
පළාතට. ඒ නිසා තමයි ඒ පෙද්ශය එදා තම්මැන්නාපුර කියලා නම් 
කෙළේ.  ඒ රාජධානිෙය් කඩා වැටුණු ෙද්වල් එෙහේ තිෙබනවා. 
එච්චරයි එෙහේ තිෙබන්ෙන්. ඒ හැර මන්නාරෙම් එක්ෙකෙනක් වත් 
එහි නැහැ කියන එක අපි කියන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන් අපි  දැනගන්න 
ඕනෑ ෙදයක් තිෙබනවා. මරිච්චිකට්ටු, කරඩික්කුලි, මන්නාරම 
පෙද්ශවලට එදා එල්ටීටීඊ කණ්ඩායම් ඇවිල්ලා ඒ පෙද්ශවල 
ජනතාව ඉවත් කරන ෙකොට පැය ෙදෙකන් තමයි ඒ ජනතාව පිටත් 
වුෙණ්. එදා ඒ ජනතාව එල්ටීටීඊ එකට විරුද්ධ ෙවච්ච නිසා තමයි 
රුපියල් 2,000ක් අරෙගන පැය ෙදෙකන් ඒ ඉඩම්වලින් පිටත් 
වුෙණ්. මා ළඟ තිෙබනවා ඒ  අයෙග් ඉඩම්වල ඔප්පු. එදා ඒ 
ජනතාව රට ෙබදන්න කැමැති වුණා නම්, ඒ තීරණය ගත්තා නම්, 
එල්ටීටීඊ එකත් එක්ක එකතු වුණා නම් ෙම් පශ්න ඇති ෙවන්ෙන් 
නැහැ. නමුත් ඒ පළාෙත් ජීවත් ෙවච්ච මුස්ලිම් ජනතාව එල්ටීටීඊ 
එකට විරුද්ධව  රට ෙබදන එකට විරුද්ධ වූ නිසා තමයි ඒ 
පෙද්ශවලින් පිටත් වුෙණ්. ඒ ජනතාව අවුරුදු 20ට පසුව දැන් 
ආපසු ගිහින් බලද්දී  ඒ තැන්වල කැෙල් වැවිලා. මා ළඟ ඒ ඔප්පු 
ඇතුළු ෙල්ඛන කිහිපයක්ම තිෙබනවා. මා ෙම් ඔක්ෙකෝම ෙල්ඛන 
සභාගත* කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.   

ඒ ජනතාව ජීවත් වූ ගම්වල පල්ලිය, කෙතෝලික පල්ලිය, 
ඉස්ෙකෝල ආදි ඔක්ෙකෝම තමයි ඒ ස්ථානවල තිෙබන්ෙන්.    

ෙලොකුම පශ්නය තමයි දැන් ඇතිෙවලා තිෙබන්ෙන්. යුද්ධය 
කාලෙය් ඒ පෙද්ශවල ඉඳලා පුද්ගලයන් 125,000ක් පුත්තලමට 
ආවා. යුද්ධය ඉවර වුණාට පස්ෙසේ ආපසු ඒ පළාත්වලට 50,000ක්, 
60,000ක් ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, පුද්ගලයන් 25,000ක් 
පුත්තලෙම් ලියාපදිංචි ෙවලා පුත්තලෙම් ජීවත් ෙවනවා. එෙලස 
පදිංචි ෙවලා ඡන්දදායකෙයෝ හැටියට 18,000ක් ඉන්නවා. තව 
40,000ක්, 50,000ක් ලෑස්ති ෙවලා ඉන්නවා, ආපසු ඒ පළාත්වලට 
ගිහිල්ලා පදිංචි ෙවලා ජීවත් ෙවන්න. නමුත් ෙම් තිෙබන පශ්න උඩ 
ඒ ෙගොල්ලන්ට යන්න බැරි ෙවලායි ඉන්ෙන්. දැන් ඒ ජනතාවට 
අඩු ගණෙන් ගාම  නිලධාරිෙගන් ලියුමක් ගන්න බැහැ. කිසි 
වැඩක් කරගන්න බැහැ. ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් ළමයි ඉස්ෙකෝලයකට 
දාන්න බැහැ. ෙම් වාෙග් පශ්න මැද්ෙද් තමයි ඒ ෙගොල්ලන් ජීවත් 
ෙවන්ෙන්. එදා ඒ ෙගොල්ලන් එල්ටීටීඊ එකත් එක්ක ඉන්න කැමති 
වුණා නම්, අද ෙම් පශ්නවලට මුහුණ ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා 
හැකි ඉක්මනට ෙම් පශ්න විසඳලා ඔවුන්ට ඉඩමක්  ෙදන්න ඕනෑ. 
ඉඩමක් දීලා ආපසු යවන්න ඕනෑ.  

මෙග් නායකතුමාට -රිසාඩ් බදියුදීන් ඇමතිතුමාට- විරුද්ධව 
තමයි දැන් කථා කරන්ෙන්. අපි ඉඩම් අඟලක්වත් අල්ලාෙගන 
නැහැ. අපි කවදාවත් ඒක කරලා නැහැ. නමුත්, ඒ ජනතාව එදා රට 
ෙබදන්න කැමති නැහැ කියලා ෙකොටින් එක්ක එකතු ෙවන්ෙන් 
නැතුව ආපු නිසා තමයි ෙම් පශන්ය ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ 
නිසා අපි අද ඉඩම් සම්බන්ධෙයන් කථා කරන ෙකොට ඒ ජනතාවට 
තිෙබන ඉඩම් පශ්න ගැනත් කල්පනා කරන්න ඕනෑ. මම ඒ සියලු 
විස්තර කලින් සභාගත කළා. මම නැවත කියන්ෙන් ෙම්කයි. 
විල්පත්තු පෙද්ශය අයිති ෙවන්ෙන් පුත්තලම දිස්තික්කයට; 
මන්නාරමට කිසි සම්බන්ධයක් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන් අපි 
ජනාධිපතිතුමාෙගනුත්, අගමැතිතුමාෙගනුත්  ඉල්ලා සිටිනවා, ඒ 
ජනතාවට අයිති ඉඩම් ආපසු දීලා ඒ ජනතාවට ජීවත් ෙවන්න 
අවස්ථාව ෙදන්න කියලා  අපට ඡන්දය දීලා අප  පත් කරපු,  
සියයට 100ක් අපිත් එක්ක හිටපු කණ්ඩායමට ඒ ඉඩම්  ෙදන්න 
ඕනෑ.   

ආණ්ඩුවට විරුද්ධව ඉන්න ඒ කණ්ඩායම මෙග් නායකතුමාට 
විරුද්ධව -රිසාඩ් බදියුදීන් ඇමතිතුමාට - කියන ෙබොරු ෙද්වල් අපි 
පිළිගන්ෙන් නැහැ. ඒවා පිළිගන්නත් එපා. ඕනෑ නම් ෙකොමිෂන් 
එකක් පත් කරලා හරි ඒ ඉඩම් සම්බන්ධෙයන් බලලා 
කරුණාකරලා ඒ ජනතාවට ඒ ඉඩම් ආපසු ෙදන්න කියමින් මා 
නිහඬ ෙවනවා. ස්තුතියි. 

 

[අ.භා. 6.13] 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉඩම් (සන්තකය පැවරීම සීමා 

කිරීෙම්) (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත, ෙර්ගු ආඥාපනත යටෙත් 
ෙයෝජනාව, විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත් නියමය සහ 
සුරාබදු ආඥාපනත යටෙත් නිෙව්දනය සම්බන්ධෙයන් අදහස් 
දැක්වීමට කාලය ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා.  

997 998 

[ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි  මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ඒ සම්බන්ධෙයන් අදහස් දැක්වීමට ෙපර වාසුෙද්ව 
නානායක්කාර මැතිතුමාෙග් කථාවට පිළිතුරක් ෙදන්න ඕනෑ. 
එතුමාෙග් කථාෙව්දී කිව්වා, "වර්තමාන රජයට එතුමන්ලා 
විෙරෝධය පළ කරනවා ෙනොෙවයි, ජනතාව එතුමන්ලා 
ෙපොලඹවනවාලු විෙරෝධය පළ කරන්න." කියලා. මම වාසුෙද්ව 
නානායක්කාර මැතිතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි,  රජයට 
විෙරෝධය පළ කරන්න වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා වාෙග් 
වෙයෝවෘද්ධ නායකෙයක් හැර තරුණ නායකෙයක් ජනතාවට 
ඇත්ෙත්ම නැද්ද කියලා. ඒකට තරුණ නායකෙයක් ඇත්ෙත්ම 
නැත්නම් වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමා  වාෙග් වෙයෝවෘද්ධ 
නායකෙයක් අල්ලා ගත්තාට කමක් නැහැ. ෙමොකද, එතුමා එක්ක 
ෙම් ගමන යන්න  ඒ අයට තවම වයසක්වත් නැති නිසා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ආෙයෝජන සිදු 
කිරීෙම්දී ඉඩම් ලබා ගැනීම සිදු කළ යුතු ෙවනවා. පර්චස් 30ක 
ඉඩම් ලබා ගැනීම සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙකටුම්පතක් 
ඉදිරිපත් කරලා අවසරය ගනු ලබන එකම අවස්ථාව ෙම් අවස්ථාව 
කියලා මා විශ්වාස කරනවා. පසු ගිය කාලෙය් ඉඩම් ලබා ගැනීම, 
ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම සහ ඉඩම්  ෙකොල්ලකෑම ගැන කථා 
කරනවා නම්, සමහර අවස්ථාවලදී චීන ජාතිකයන්ෙග් නම්වලින් 
පවා ඉඩම් ගත්තා. ඒ වාෙග්ම ඒ ඉඩම් එකක්වත් කිසිදු ආෙයෝජන 
ව්යාපෘතියකට ෙනොෙවයි ගත්ෙත්. ඒවා ගත්ෙත් තමුන්ෙග් පවුෙල් 
උදවිය සඳහා. විෙශේෂෙයන්ම කුරුඳුවත්ත, ගාලු  මුව ෙදොර, 
හම්බන්ෙතොට, පාසිකුඩා වාෙග් පෙද්ශවලින් ඉඩම් අල්ලා ගත්තා. 
ඒ වාෙග්ම තමන්ෙග් ආච්චිෙග් නමටත් ඉඩම් ගත්ත අවස්ථා 
තිබුණා. එෙහම තමයි පසු ගිය රජය කාලෙය් කියා කෙළේ. දැන් 
ෙමතැනට ඇවිත් ඉඩම් ගැන කථා කරනවා. ෙරදි ඇඳෙගනද 
දන්ෙන්  නැහැ කථා කරන්ෙන්.  

ඊළඟට,  ෙම් කාරණය ගැනත් මා  කියන්නට ඕනෑ. ෙර්ගු 
ආඥාපනත යටෙත් 1992/26 දරන  අති විෙශේෂ ගැසට් පතය මඟින් 
වර්ගීකරණ සංෙක්ත යටෙත් වන අයිතමයන් කිහිපයක් සඳහා බදු 
ලිහිල් කිරීමක් සිදු කර තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් ෙද්ශීය වශෙයන් 
නිෂ්පාදනයන්ට අවශ්ය වන අයිතමයන් සඳහා වන බදු ෙමෙසේ 
ලිහිල් කර තිෙබනවා. පැළ කිරීම සඳහා වන රසායනිකව 
සංකලනය කරන ලද තල්ඇට, ඒ වාෙග්ම අමද්යප පාන වර්ග, 
  ෙෆල්ට් පෑන් සඳහා  තීන්ත, ෙමෝටර් වාහන සඳහා භාවිත කරනු 
ලබන ලිහිසි ෙතල්  වර්ග, මාර්ග සලකුණු  තීන්ත වර්ග ආදිය 
ෙමයට ඇතුළත් ෙවනවා.   

ඊළඟට, කර්මාන්ත අංශය ගැන කථා කරනවිට  භූමිෙය් සියලු 
තැන යා හැකි වාහන,  ඒ වෙග්ම විදුලි වාහන,  අවුරුදු පහත් 
දහයත් අතර භාණ්ඩ පවාහනය කිරීමට ෙයොදා ගන්නා වාහන ආදිය 
සඳහා ෙම්  මඟින් තීරු ගාස්තු සඳහා සහන දීලා තිෙබනවා.  
ඇසුරුම් සඳහා ගනු ලබන  නිමකළ යකඩ නිෂ්පාදන,  සලකුණු 
සහිත ටයර් නිෂ්පාදනය සඳහා,  ෙරොෙබෝ නිෂ්පාදන සහ නිර්මාණය 
සඳහා අවශ්ය උපකරණ ෙකොටස්  සඳහා බදු කප්පාදු කිරීමක් කර 
තිෙබනවා. ෙරොෙබෝ නිෂ්පාදන හා නිර්මාණ ගැන කියද්දී, ෙරොෙබෝ 
කර්මාන්තය  ෙම් රෙට් අඩුෙවන්ම කියාත්මක වන කර්මාන්තයක් 
බව කියන්නට ඕනෑ. ෙම්  කර්මාන්තය සංවර්ධනය කිරීමට 
යහපාලන ආණ්ඩුව  විසින් පියවර ෙගන තිෙබන බවත් කියන්නට  
ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම 2016 වර්ෂය 
වනවිට  ෙවළඳ ෙශේෂය ඍන 1.8ක් දක්වා  අඩු කර  ගැනීමට 
යහපාලන ආණ්ඩුව  සමත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 2014 හා 
2015 වර්ෂ   සමඟ සංසන්දනය කිරීෙම්දී අපනයන වියදම 2.4කින් 
අඩු කර ගැනීමට රජය සමත් ෙවලා තිෙබනවා.  

සුරාබදු  ආඥාපනත යටෙත් නිෙව්දනය  තුළින්  තීරුබදු රහිත 
ෙවෙළඳ සැල්වල විෙද්ශ ව්යවහාර මුදලට විකිණීම සඳහා 
ආනයනය කරනු ලබන විෙද්ශීය මත්පැන් සඳහා බදු අඩු කිරීමක් 
සිද්ධ කර තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම  2016.10.04  වන දින සිට 
ෙමය කියාත්මක ෙවනවා. ෙම් සඳහා විෙශේෂෙයන්ම ෙහේතු වුෙණ් 
විෙද්ශ රටවල සිට ලංකාවට පැමිෙණන සංචාරකයන්  ලංකාෙව් 
තීරුබදු රහිත  සාප්පුවලින් මත්පැන් මිලදී ගැනීම ෙවනුවට ෙවනත් 
රටවලින් මත්පැන්  මිලදී ගැනීම සිදුවීමයි.   ඒ  තුළින් සිදු වුෙණ්  
එම මත්පැන් මිල  ඉහළ යාමයි. එම පාඩුව තූලනය කිරීෙම් උපාය 
මාර්ගයක්  විධියට ෙම් බදු අඩු කිරීම සිදු ෙවලා  තිෙබනවා. 
මත්පැන් ගැන කථා කරන විට අප  මතක් කර ෙදන්නට  ඕනෑ,  
පසු ගිය රජය කාලෙය්  නීති විෙරෝධී විධියට ෙම් රටට  එතෙනෝල් 
ෙගන්වා කරපු පාඩුව ගැන.   ෙම් රජෙයන්  කිසිෙසේත්ම එවැනි 
කියා සිදු  ෙනොවන බව කියන්නට ඕනෑ  ඒ කාලෙය්  ෙම්  නිෙයෝග 
සම්බන්ධෙයන් ෙහෝ බදු සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්නට 
කවුරුවත් සි ටිෙය් නැහැ. ඒ හිටපු උදවිය කථා  කෙළේත් නැහැ;  
කථා  කරන්නට හැකියාව තිබුෙණ්ත් නැහැ.  දැන් අපි  යම් යම් 
ෙවනස්කම් කරන ෙකොට රජය අපහසුතාවයට පත් වන විධිෙය්  
විෙව්චන කරන්නට  උත්සාහ කිරීම ගැන මම කනගාටු ෙවනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්  
රුපියෙල් අගය ගැන කථා කළා. ඒ කාලෙය් රුපියෙල් අගය  ගැන 
කථා කරනෙකොට කිව්වා, ප්ලග් එක ගැෙලව්වාම රුපියල පා 
ෙවනවාය,  ඒ නිසා කිසි පශන්යක් ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා.  
ෙකොෙහොම වුණත් ප්ලග් එක ගලවන්නට ගිහින්   ෙම් රටට 
රුපියල් බිලියන 7000ක් පාඩු කරපු ඒ නායකත්වය සහ එම 
නායකත්වය අනුගමනය කරපු උදවිය  දැන් ෙම් රුපියෙල් අගය 
ගැන  කථා කරන  එකත් විහිළුවක්.  ඒ වාෙග්ම  විමල් වීරවංශ 
මන්තීතුමා කිව්වා, "ෙදවිෙයෝ අශ්වයාට අං දුන්ෙන් නැහැ" කියලා. 
ෙදවිෙයෝ අශ්වයාට අං දුන්ෙන් නැති වුණාට, මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයා  පසු ගිය කාලෙය්  එතුමාෙග් අශ්වයන්ට අං දුන්නා.   අං 
දීපු කට්ටිය තමයි අද හිෙර් ඉන්ෙන්. හිෙර් ඉඳලා ඇවිල්ලත් 
අශ්වයාෙග් අං ගැන කථා කරනවා. එතුමන්ලා ඔෙහොම කථා 
කරලා ගිහින්  ටික කාලයක් යනෙකොට  හිෙර් ඇතුෙළේත් අං 
අරෙගන  දඟලන්නට පටන් ගනීවිද දන්ෙන් නැහැ.  මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක තමයි වර්තමාන තත්ත්වය. අපි යහපාලන 
ආණ්ඩුවක් විධියට  ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන යන්නට හදන ෙකොට;  
ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ෙගොඩ නඟන්නට හදනෙකොට, පසු ගිය  
කාලෙය් අනවශ්ය විධියට ගත් ණය කන්දරාව ජනතාව මත 
පැ ටෙවන එක අඩු කරන්නට යනෙකොට අෙප් ආණ්ඩුවට විරුද්ධව 
විවිධ මත ෙගෙනනවා.  

ඒ වාෙග්ම උද්ෙඝෝෂණ කරනවා, විෙරෝධතා දක්වනවා. ඔය 
සෑම විෙරෝධතාවක් පිටුපසම ඉන්ෙන් ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ඇතුළු 
විපක්ෂෙය් උදවියයි. ඒෙගොල්ලන් හැම තිස්ෙසේම උත්සාහ 
කරන්ෙන් ෙමොකක් ෙහෝ කරලා ආණ්ඩු බලය අල්ලා ගන්නයි. 
ආණ්ඩු බලය ලබා ගැනීෙම් පුදුම පිස්සුවක් තිෙබන්ෙන්. ෙම් අය 
පසුගිය කාලෙය් ඡායා කැබිනට් එකක් හදාෙගන දැඟලුවා. දැන් ඒ 
ඡායා කැබිනට් එෙක් ඡායාවක්වත් මතක නැහැ. ඊළඟට, දැන් 
විවිධ කට්ටිය එකතු කරෙගන ආණ්ඩු හදන්න පුළුවන්ද කියලා 
උත්සාහ කරලා බලනවා. වර්තමාන යහ පාලන ආණ්ඩුවට 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තුෙනන් ෙදකක බලයක් තිෙබනවා.   ෙම් උදවිය 
ආණ්ඩු හදන්නට ඉස්ෙසල්ලා, පුළුවන් නම් ෙම් තුෙනන් ෙදෙක් 
බලය නැති කරන්නට උත්සාහ කරන්න ඕනෑ. හැම දාම අසාර්ථක 
පයත්න ෙයොදන ඒකාබද්ධ කල්ලියට කවදාවත් ෙම් රෙට් බලය 
ගන්න බැහැ කියන කාරණය පකාශ කරමින් මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

999 1000 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව ෙද වන වර කියවන ලදී.   
 
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
அதன்ப ,   சட்ட லம் இரண்டாம் ைறயாக மதிப்பிடப்பட்ட . 
 
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read a Second time. 
මතු පළවන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය.: 
 
 
''පනත් ෙකටුම්පත පූර්ණ පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභාවකට පැවරිය 
යුතු ය.'' --[ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා ] 
 
தீர்மானிக்கப்பட்ட . 
"சட்ட லம் ப் பாரா மன்றக் கு க்குச் சாட்டப் 

ப மாக"  [மாண் மிகு   (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ ] 
 
Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." 

- [The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe] 
 

 
කාරක සභාෙවහිදී සලකා බලන ලදී. 
[මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 
கு வில் ஆராயப்பட்ட . 
[மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள் தைலைம 

வகித்தார்கள்.] 
Considered in Committee. 
[MR. PRESIDING MEMBER in the Chair.] 

 
 
 

 

1 වන වගන්තිය.- (ලුහුඬු නාමය සහ කියාත්මක 
වීෙම් දිනය.) 

வாசகம் 1.- (சு க்கப் ெபய ம் நைட ைறக்கு வ ம் 
ேததி ம்.) 

CLAUSE 1.- (Short title and date of operation.) 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා (අධිකරණ 
අමාත්ය සහ බුද්ධශාසන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ - நீதி 
அைமச்ச ம் த்தசாசன அைமச்ச ம்) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - Minister of Justice 
and Minister of Buddhasasana) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය 

ඉදිරිපත් කරනවා:  

ෙමම පනත 2016 අංක වශෙයන්, - ෙකොෙහොමටත් 2017 
ෙවනවා. 

" ...පනත යනුෙවන් හඳුන්වනු ලබන අතර, 2016 ජනවාරි 
මස 1 දින සිට කියාත්මක වූ ෙලස සලකනු ලැබිය යුතු ය" 
ෙවනුවට, "2017 ජනවාරි මස 8 වන දින සිට කියාත්මක වන 
ෙලස සලකනු ලැබිය යුතු ය."   

 
සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 

සම්මත විය. 
தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 
 
1 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
1ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 1, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

2 වන වගන්තිය.- (2014 අංක 38 දරන පනතට 5අ 
වගන්තිය ඇතුළත් කිරීම.) 

வாசகம் 2.- (2014ஆம் ஆண் ன் 38ஆம் இலக்க, 
சட்டத்தில் 5அ என் ம் பிாிைவ உட் குத் தல்.) 

CLAUSE 2.- (Insertion of section 5A in Act, No. 38 of 2014.) 
 
 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙදෙවනි වගන්තිෙය්ත් දිනය 

ෙවනස් විය යුතුයි.  
 
එහි proviso එෙක්  "2016 ජනවාරි මස 1 දින" ෙවනුවට, 

"2017 ජනවාරි මස 8 "යනුෙවන්  ආෙද්ශ වන්නට ඕනෑ. 
 
සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 

සම්මත විය. 

தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

Amendment put, and agreed to. 

 

2 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

2ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 
இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clause 2, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 
 
3 වන වගන්තිය, පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 

යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
3ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 3 ordered to stand part of the Bill. 

 
පඥප්ති වගන්තිය සහ නාමය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් 

හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
පනත් ෙකටුම්පත, සංෙශෝධන සහිතව වාර්තා කරන ලදී.  
 

சட்டமாகு வாசக ம் தைலப் ம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக 
இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

சட்ட லம் தி த்தங்க டன் அறிக்ைக ெசய்யப்பட்ட . 
 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  
Bill reported with Amendments. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "පනත් ෙකටුම්පත 

සංෙශෝධිතාකාරෙයන් දැන් තුන්වන වර කියවිය යුතුය" යි මා 
ෙයෝජනා කරනවා. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව සංෙශෝධිතාකාරෙයන්,  තුන් වන 

වර කියවා සම්මත කරන ලදී.  
 
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
அதன்ப , சட்ட லம் தி த்தப்பட்டவா  ன்றாம் ைறயாக 

மதிப்பிடப்பட்  நிைறேவற்றப்பட்ட . 
 
Question put, and agreed to. 
Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed. 
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කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් 

තැබිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 

 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
සභාව කල්  තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව, ගරු එම්.ඒ. 

සුමන්තිරන් මහතා. 
 
 

 

ආරක්ෂක බලකා පදිංචි වී සිටින ෙකප්පාපුලව් ඉඩම් 
பா காப் ப் பைடயினர் வச ள்ள ேகப்பாப் ல  

காணிகள் 
LANDS OCCUPIED BY SECURITY FORCES IN KEPPAPULAVU  

 

 
[6.25 p.m.] 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Hon. Presiding Member, I have given notice of the 

following Motion to be moved at the time of 
Adjournment.  
 

I move, 
 
"Whereas several thousand acres of land belonging to the Tamil 

People of the Northern Province were forcibly occupied by the 
military forces when the armed conflict came to an end in May 
2009. 

 
And since then people who were displaced could not be 

resettled in their original places due to their lands being illegally and 
unlawfully occupied by the security forces; 

 
Several agitations were undertaken to have those land returned 

to the original inhabitants. 
 
At the Presidential Election held on 08th January 2015, the joint 

opposition candidate Maithripala Sirisena promised to give back all 
the private lands back to the people for their resettlement and the 
Tamil people of the North and the East overwhelmingly voted for 
him enabling him to win and become the President of Sri Lanka. 

 
In the two years of this new Government some lands were 

released to the original owners for their re-occupation, but most of 
the lands occupied by the security forces are yet to be released. 

 
In 2012, the then Government closed the illegal internment 

camp in Manik Farm, and in order to do that, moved the last 

occupants who belonged to the village of "Keppapulavu" in the 
Mullaitivu District out to a place called "Seenimoddai". Their 
village was continued to be occupied by the security forces. 

 
The people of Keppapulavu have been promised time and again 

that their lands could be released, but for years this promise has 
been breached. They have now started an agitation and have 
occupied the streets with their families for over a week and have 
caused to remain there until their lands are returned to them. 

 
I move that the Government takes immediate and urgent steps 

to return the occupied lands in Keppapulavu to the original 
inhabitants." 

Hon. Presiding Member, this is a very serious 
situation, because today is the ninth day that several 
families have occupied the ways, the roads and the streets 
with their children and have remained there. This has 
come about because at the end of January, His Excellency 
the President was to visit Mullaitivu -  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 

සභාපතිතුමා මූලාසනය ගන්නවා ඇති. 

 
අනතුරුව ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා [ගරු ෙසල්වම් 
අෛඩක්කලනාදන් මහතා] මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் அக்கிராசனத் 
தினின்  அகலேவ,  கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்  
[மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்] தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the 
Chair, and DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE 
HON. SELVAM ADAIKKALANATHAN] took the Chair 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please continue. 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Hon. Deputy Chairman of Committees, I was saying 

that the grave situation in Keppapulavu has been 
occasioned because towards the end of last month, His 
Excellency was to visit the Mullaitivu District and release 
a certain extent of land, not all of it. There is more than 
1,000 acres that are under occupation. He was to release 
243 acres. Unfortunately, His Excellency could not go to 
that event on that day. Our Party was asked to stand in 
and declare those lands to be released. His Excellency's 
Coordinating Secretary was present and handed over a 
document to the District Secretary in Mullaitivu, stating 
that identified land, 243 acres in extent, was being 
released for people's resettlement.  

About 4,000 people turned up hopeful of being able to 
go to their original places. But, after the event, it was 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

revealed that only 145 acres have been released, and of 
that too, 50 acres does not belong to that area, which 
belongs to a private person who lives somewhere else.  
So, in effect, only 95 acres have actually been released. 
The District Secretary feigns ignorance.  But, there was 
an official promise given that 243 acres would be 
released. So, the balance - close to 150 acres - has not 
been released even though there was an express promise 
given to the people through His Excellency’s 
Coordinating Secretary and the people who came have 
refused to go back to their temporary shelters.  

The climatic conditions are very bad in Mullaitivu at 
the moment. It is extremely cold at nights. Very young 
children and families are occupying the streets. People are 
saying, “We will not return.” Many have publicly 
intimated that they will rather take their lives than go 
back to these temporary shelters. The Government seems 
to be oblivious to this. The Government reacts fast when a 
private bus owners’ association goes on strike.  Within 24 
hours, there is action taken. When somebody else goes on 
strike, immediately, the Government gives in. But, here, 
our people, people who have lived on these lands and 
whose ancestors have lived on these lands for over 100 
years - originally, it was in 1910 that the grants or 
licences were given - are unable to get back. Even after 
the promise was given, the President’s express promise is 
being breached by the Security Forces. The Secretary to 
the Ministry of Defence says, “They will not release those 
lands.”, and the people are legitimately agitating that the 
President would keep his promise.  

Close to ten days, this has gone on and the 
Government does not seem to be mindful that this is 
happening in a part of the country. I wish to ask whether 
this apathy that is being shown by the Government 
towards these people is because of their ethnicity and the 
place where they live. This is an area about which we 
spoke many times in this House and I have with me the 
Hansard of 8th August, 2013, when the Hon. 
Rajavarothiam Sampanthan, the Leader of the Opposition 
moved an Adjournment Motion. I refer to Column 330 of 
the Hansard of that day and I quote:   

“I will, Sir, give the particulars in regard to these matters. The 59th 
Division of the army has built a large military facility in 
Keppapulavu in the Mullaitivu District. The families belonging to 
Keppapulavu were forced to relocate to Seenimottai, a barren area in 
South Eastern Keppapulavu as a temporary measure upon leaving 
Manik Farm in September 2012.”  

So, you see, Sir, this is a matter that has been agitated 
by us since September, 2012.  

The Government was in an indecent hurry to close 
Manik Farm. Manik Farm, itself was an illegal internment 
camp. There was so much international pressure and UN 

Human Rights Council Sessions were in the offing in 
October, 2012 and in order to say that there are no more 
camps, hurriedly the then Government closed Manik 
Farm. The Minister of Justice in that Government is here 
today and might remember these events. The present 
Minister of Justice is also here, but seems preoccupied 
with something else and is running around the House, 
listening.  

These people were therefore not allowed to go to their 
village. They were dumped in this place called 
"Seenimoddai" as I have mentioned in my Adjournment 
Motion of today and as we have mentioned time and 
again in this House through several Adjournment 
Motions.  I have personally visited that place in 2012.  It 
was a jungle. I have photographs of that place. I have 
photographs of military intelligence personnel 
photographing us while we went and interacted with 
those people. I have plenty of photographs directly 
videoing and photographing my face in that jungle area 
called "Seenimoddai". They  were told that it is 
temporary. You closed Manik Farm. We knew why it 
was closed; because UNHRC Sessions were coming up 
within a month. Just to announce to the world that there 
are no more camps, these people were dumped in the 
forest. They were told it is a temporary measure.  

A temporary measure in September, 2012 has now 
extended up to 2017 and what is worse, as I have 
mentioned in the Adjournment Motion is, that a promise 
was given to give back private lands to the original 
owners by His Excellency the President when he was the 
common opposition candidate. It was given in writing. I 
was there when it was written and the phrase was agreed 
upon. The Hon. Patali Champika Ranawaka was there. 
He wrote the promise that was to be given to the people 
by his own hand before the President went to Batticaloa 
for a campaign meeting and it was carried by hand by 
Hon. Arjuna Ranatunga. We were part of the campaign. 
This was a written promise given to the people. And two 
years after that, the President fixes a date, fails to turn up, 
but announces to the people that these lands are being 
released. After that event, they find the lands have not 
been released or rather the military is saying, “No, we 
will not release it”.  

This is a very serious issue and as we have been 
notified, people are not leaving the place. They have 
vowed not to leave the place. I do not blame them. We 
fully support their agitation that is going on today. If 
necessary, we will ourselves go and join them. How can 
it be that five years after they were told that this is just 
temporary and two years after the incumbent President 
gave a written promise when he was the common 
candidate and at an event when he actually announced 
identifying the lands, that it is still not given to them?  
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 It probably happens only in this country and probably 
happens only in this “Yahapalanaya”.   I am ashamed to 
even pronounce that word, "Yahapalanaya" for this 
Government. If it treats its citizens like this, if it treats its 
Tamil citizens like this, it would not dare treat its Sinhala 
citizens like this. As I said, if there is a private bus 
owners’ strike, you react within 24 hours. But this does 
not seem to impinge on you the least.  You are seated here 
but, many of the Ministers do not even know that this 
agitation is going on.  I wonder whether the Minister of 
Prison Reforms, Rehabilitation, Resettlement knows. He 
probably knows; but it does not seem to have moved even 
him. Why do you treat your citizens like this?  

I wish the Government gives an appropriate answer 
today.  

Thank you.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
நன்றி. அ த் , இந்தப் பிேரரைணைய ெகளரவ டாக்டர் 

சிவேமாகன் அவர்கள் வழிெமாழிவார்.   
 

 
[பி.ப. 6.40] 

 
ගරු (ෛවද්ය) එස.් සිවෙමෝහන් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) சி. சிவேமாகன்) 
(The Hon. (Dr.) S. Sivamohan) 
ெகளரவ உ ப்பினர் எம்.ஏ. சுமந்திரன் அவர்களால் 

எதிர்க்கட்சி சார்பாக ன்ெமாழியப்பட்ட சைப ஒத்திைவப்  
ேவைளயின் ேபாதான பிேரரைணைய ஆேமாதித் , சில 
க த் க்கைள நான் கூறவி ம் கின்ேறன். ேகப்பாப் ல  
கிராமம் என்ப , இன்  இந்த நாட் ேல அைடயாள 
மிடப்பட்ட தியேதார் உதாரணம். இன்  ஒட் ெமாத்தக் 
கிராம ேம ஆக்கிரமிக்கப்பட் ள்ள  என்ப தான் இதி ள்ள 
கவைலக்குாிய விடயம். இந்த மக்கள  ெசாத் க்கள், கள், 
ேதாட்டங்கள் என அைனத் ம் இன்  இரா வத்தினரால் 
ஆளப்பட்  வ கின்றன. இவர்களால் அம்மக்கள  
வ மானங்கள் தினசாி சூைறயாடப்பட் க்ெகாண் க் 
கின்றன. அ மட் மல்ல, இ  நந்திக்கடைலச் சார்ந் ள்ள ஒ  
கிராமமாக இ ப்ப  இதன் இன் ெமா  க்கிய அம்சமாகும். 
அந்த மக்கள் இந்த நந்திக்கடைல நம்பித்தான் ெதாழில் 
ெசய்கிறார்கள். ம றம் ஒ  ெதாைக வயல் காணிகள்! இந்த 
வயைல நம்பிேய அவர்கள  விவசாயம் இ க்கின்ற . அங்ேக 
இந்த மக்களின் வய டன் ேசர்த்  ஒ  பகுதிைய அதாவ   
ஒட் ெமாத்தக் கிராமத்ைத ம் எ த்  விமானப்பைடத் 
தளத்ைத அைமத்ததால், இன்  அவர்கள  வாழ்விடங்கள் 
அைனத் ம் உ க்குைலக்கப்பட் க்கின்றன. எனேவ, இந்த 
விடயங்கைளக் க த்திற்ெகாண் , இதற்கு ஒ  ைவ 
உடன யாகக் காணேவண் ய ஓர் இக்கட்டான நிைலயில் 
இன்  நாம்  இ க்கின்ேறாம். 

அன்  நாங்கள் இந்த காைமப் பார்ைவயி வதற்காக 
லக்கு யி ப் ப் பிரேதசத் க்குச் ெசன்ேறாம். இன்  அந்த 

மக்கள் ேகட்கும் காணியான , 50 மீற்றர் அகல ம் 1,300 
மீற்றர் நீள ம் ெகாண்ட ஒ  சிறிய ண்டாகும். அந்தப் 

பிரேதசெமங்கும் அவர்கள  எல்ைலக ம் அவர்கள் ைவத்த 
மரங்க ம் ெதன்ைனக ம்தான் இ க்கின்றன. இந்தப் 

லக்கு யி ப் ப் பிரேதசத்தில் மக்கள் ேகட்ப , 84 
பயனாளிக க்குாிய ெவ ம் 50 ஏக்கர் வைரயிலான 
காணிைய மட் ம்தான். அதைனேய இன்  இந்த இரா வம் 
வி விப்பதற்கு வி ப்பம் இல்லாத நிைலயில் இ க்கின்ற  
என்ப  கவைலக்குாிய ஒ  விடயம்.  இந்தப் ேபாராட்டத்ைதத் 
ெதாடக்கிைவத்த  அவர்கேளதான். ேமதகு ஜனாதிபதி 
அவர்களால் வி க்கப்பட்ட அறிவித்த க்கைமய 95 ஏக்கர் 
காணிகள் வி விக்கப்பட் ந்தன. அதன் பின்னர் 
இன் ெமா  ெதாகுதிக் காணிகள் வி விக்கப்பட 
ேவண் யி ந்த .   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, த் க்ெகாள் ங்கள்! 

 
ගරු (ෛවද්ය) එස.් සිවෙමෝහන් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) சி. சிவேமாகன்) 
(The Hon. (Dr.) S. Sivamohan) 
இன் ம் 2 நிமிடங்களில் த் க்ெகாள்கிேறன்.  

அந்தக் காணிகள் தங்க க்கு உாித்தான  என்   எண்ணி 
அவர்கள் ேபாயி ந்ததால் ெதாடர்ந்  அந்தப் ேபாராட்டத்தில் 
ஈ பட் க்ெகாண் க்கிறார்கள். அந்த மக்கள் பனியி ம் 
குளிாி ம் வா வதங்கிக் ெகாண் க்கிறார்கள். நாங்கள் 
இந்தப் பாரா மன்றத்தில் இந்த சைப ஒத்திைவப் ப் 
பிேரரைணையக் ெகாண் வந்த  ேபசிவிட் ச் ெசல்வதற்காக 
அல்ல. இந்தத் தகவல் உாிய உயர் அதிகாாிக க்குச் ெசல்ல 
ேவண் ம். ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் வழங்கிய வாக் 
கு திைய உடன யாக நிைறேவற்ற ேவண் ெமன்  ேகட் , 
விைடெப கின்ேறன். நன்றி. வணக்கம்! 

 
 

[பி.ப. 6.44] 
 
ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா) 
(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 

ள்ளிவாய்க்கால் எவ்வா  பிரபல்யம் ெபற்றேதா, 
அேதேபால் இன்  ேகப்பாப் ல  பிரபல்யம் ெபற் க் 
ெகாண் க்கின்ற . இந்தப் பகுதியி ள்ள சீனியாேமாட்ைட 
என்ற கிராமத்திேல 42 ேப க்குச் ெசாந்தமான 78 ஏக்கர் 
ேமட் நிலப் பயிர்ச்ெசய்ைகக் காணிக ம் சூாிய ரம் 
பகுதியில் ஒ வ க்குச் ெசாந்தமான - அவர் தற்ெபா  
இலங்ைகயில் இல்ைல - 70 ஏக்கர் காணி ம் இன்ெனா  
வ க்குச் ெசாந்தமான 6 ஏக்கர் காணி மாக ெமாத்தம் 154 
ஏக்கர் காணிகைள வி விப்பதாக ேமதகு ஜனாதிபதி 
அவர்களால் கடந்த 25.01.2017 அன்  வித்தியானந்தாக் 
கல் ாியில் ைவத்  அவற் க்கான சான்றிதழ் வழங்கப் 
பட்ட . இந்தச் சான்றித க்கு அைமவாக அந்தக் 
காணிகைளப் ெபற் க்ெகாள்வதற்கு மக்கள் ெசன்றேபா  
அந்தக் காணிகைள மறித்  ேவ யைடத்ததனால்தான் இன்  
9வ  நாளாக ம் இந்தப் ேபாராட்டம் ெதாடர்ந்  
ெகாண் க்கின்ற .  

இங்கு ெகளரவ அைமச்சர் சுவாமிநாதன் ஐயா அவர்கள் 
இ க்கின்றார். ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள! நான் 
உங்க க்கு இந்தக் காணி சம்பந்தமான பிரச்சிைன 
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ெதாடர்பாக எ தியெபா  தாங்கள் கடந்த 26 ஒக்ேராபர் 
2016 அன்  பா காப்  அைமச்சுக்கு இந்தக் காணிைய 
வி விப்ப  ெதாடர்பான ஒ  விாிவான க தத்ைத 
எ திவிட் , அதன் பிரதிெயான்ைற நீங்கள் எனக்கு அ ப்பி 
யி ந்தீர்கள். இந்தக் க தத்தின் ெதாடர் நடவ க்ைககள் 
என்ன? நாங்கள் இந்த மக்களின் அ ப்பைடப் பிரச்சிைனகள் 
ெதாடர்பாகக் ேகட்கின்றேபா  ெவ மேன அைமச்சுக்ேகா, 
சம்பந்தப்பட்ட அதிகாாிக க்ேகா க தங்கைள எ திவிட் , 
உங்க ைடய file கள்  உறங்கிவி கின்றனவா? என்ற ஒ  
ேகள்விைய நான் இங்கு ன்ைவக்கின்ேறன்.  இ  ெவ மேன 
வழைமயான ஒ  ேபச்சுப்ேபால் அல்லாமல் எங்க ைடய  
மக்க ைடய உயிர்ப் ேபாராட்டத்ேதா  சம்பந்தப்பட்ட . 
எனேவ, தய ெசய்  இங்கி க்கின்ற அைமச்சர்கள் இதற்குச் 
சாியான ஒ  ைவத் தரேவண் ெமன்  ேகட் , 
நிைற ெசய்கின்ேறன். நன்றி.  

 
[பி.ப. 6.46] 

 
ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
ெகௗரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 

ேகப்பாப் ல  கிராமத்தில் அைமந் ள்ள காணிகைள வி விப் 
பதற்காக ம் லக்கு யி ப்  பிரேதசத்தில் அைமந்தி க்கின்ற 
காணிைய வி விப்பதற்காக ம் நல்லாட்சிையக் ெகாண்  
வந்த மக்கள் இன்  ஒன்பதாவ  நாளாக ஒ  சாத் கப் 
ேபாராட்டத்ைத நடத்திக் ெகாண் க்கின்றார்கள். உண்ைம 
யில்  தங்கைள வ த்தி தங்க ைடய காணிகைள அவர்கள் 
ேகட் க் ெகாண் க்கின்றார்கள். ஜனாதிபதி ேதா்த ன் 
ேபா  நிபந்தைனகைள ன்ைவக்காமல் நல்லாட்சி ஏற்பட 
ேவண் ெமன்ற  அ ப்பைடயில் வாக்களித்த மக்க க்கு, 
ஏற்ெகனேவ ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் இ  சம்பந்தமாக 
வாக்கு தி ெகா த்தி க்கிறார். ஜனாதிபதி அவர்கள் ெகா த்த 
வாக்கு திையக் காப்பாற்ற ேவண் ெமன்ற அ ப்பைடயில் 
தான் ஒன்ப  நாட்களாக அவர்கள் சாத் க ாீதியான ெதாடர் 
ேபாராட்டத்ைத நடத்திக்ெகாண் க் கின்றார்கள். மீன்பி , 
விவசாயம் சார்ந்த தங்க ைடய ெதாழிற் ைற ம் பாதிக்கக் 
கூ ய விதத்தில் இந்த ஆக்கிரமிப்  உள்ளதனால்தான் 
அவர்கள் தங்கள  காணிகைள வி விக்கக் ேகாாி ேபாராட் 
டத்தில் குதித்தி க்கின்றார்கள். நல்லாட்சி நைடெப கின்ற 
ேபா  நியாயமான வி விப் க்க ம் நைடெபற ேவண் ம். 
அந்த அ ப்பைடயிேலேய இந்த நல்லாட்சி லம் நல்ல தீர்  
கிைடக்க ேவண் ெமன்பதற்காக அவர்கள் அறவழிப் 
ேபாராட்டத்தில் ஈ பட் க் ெகாண் க்கின்றார்கள். இ ந்த 
ெபா தி ம் அதற்குாிய சாியான  எ க்கப்படா 
தி க்கின்ற . ‘விடாக்கண்டன் ெகாடாக்கண்டன்’ என்  
ெசால்வார்கள். எந்தெவா  விடயத்ைத ம் விட் க்ெகா க்க 
வி ம்பாம ம் ெகா க்க யாம ம் இ ப்பெதன்ப  
மக்கைள அதி ப்தியைடயச் ெசய்வேதா , அவர்கள் 
விபாீதமான கைள எ ப்பதற்கும் அ  வாய்ப்பாக 
அைமந்  வி ம்.  

ெகௗரவ உ ப்பினர் சுமந்திரன் அவர்களால் ெகாண்  
வரப்பட்ட இந்த பிேரரைணயான  நியாயமான , நீதியான , 
உண்ைமயான . இந்த இடத்தில் நாங்கள் ேகட் க்ெகாள்வ  
என்னெவன்றால், ெவ மேன வார்த்ைதகளால் மாத்திரம் 
விைடகைளத் தராமல் அதற்குாிய சாியான தீர்ைவ ெசய ல் 
நீங்கள் காண்பிக்க ேவண் ம் என் தான். எனேவ, இந்தப் 

பிரச்சிைனக்குச் சாியான தீர்ைவ வழங்கு ர்கெளன்  
எதிர்பார்ப்பேதா , அந்தப் பதி க்காக ம் நாங்கள் காத்தி க் 
கின்ேறாம்.நன்றி. 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ெகௗரவ காதர் மஸ்தான் அவர்கள்! உங்க க்கு 3 

நிமிடங்கள் ஒ க்கப்பட் க்கின்றன.   
 
[பி.ப. 6.48] 

 

ගරු ෙක්. කාදර් මසත්ාන් මහතා 
(மாண் மிகு கா. காதர் மஸ்தான்) 
(The Hon. K. Kader Masthan) 
ெகௗரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, இன்  

எம  ேகப்பாப் ல  மக்கள் ப ம் ேவதைனகைள நா ம் 
ெசன்  பார்த் விட்  வந்ேதன். அ  சம்பந்தமாக சம்பந்தப் 
பட்ட அதிகாாிகேளா  ேபசும்ெபா  அவர்களால் ஒ  
சாியான பதிைலத் தர யவில்ைல. ‘பார்ப்ேபாம்; அங்கு 
அ ப்பியி க்கின்ேறாம்’ என்றவா  கூ கின்றார்கள். 
அவர்கள் தற்ெபா  ேகட்ப  தங்க ைடய 
காணிையத்தான்! மக்க ைடய காணிையக் காட் , "அந்தக் 
காணி குறிப்பிட்ட திகதியில் உாிய ைறயில் உங்க க்குத் 
தரப்ப ம்; அைதத் ப் ரவாக்குங்கள்" என்  விமானப்பைட 
கூறியி க்கின்ற . அந்த மக்கள் அைத நம்பி பிரேதச 
ெசயலாளாின் அ மதி ேயா  மரங்கைள ெவட்  காணிையத் 

ப்பர  ெசய்தார்கள். தங்க ைடய ெசாந்த இடத் க்கு 
வரேவண் ெமன்ற ேபராவேலா  இ ந்தவர்களிடம், 
விமானப்பைடயினர் திடீெரன அங்கு வந்  ேவ கைள 
அைடத் விட்  அந்தக் காணிையத் தர யாெதன்  
கூறி ள்ளார்கள். இ   நியாயமற்ற ஒ  ெசயலாகும். எம  
இந்த நல்லாட்சியில் ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க ம் 
மக்க க்குாிய காணிகைள அவர்க க்கு 
வழங்கேவண் ெமன்ற வி ப்பத்தில்  இ க்கின்றார். எனேவ, 
இப்ப யான ெசயற்பா கள் எமக்கு பாாிய பின்னைடைவ 
ஏற்ப த் ம். இப்ப யான இக்கட்டான நிைலயி க்கின்ற 
மக்க க்கு வி  ஏற்ப ம் விதமாக, இந்த விடயத்தில் 
பி வாதமாக இ ப்பவர்கைள இறங்கிவரச் ெசய் , அந்த 
மக்க ைடய காணிைய வழங்குவதற்கான யற்சிைய 
எ க்கேவண் ெமன்  ெகளரவ அைமச்சர் அவர்களிடம் 
ேகட் க்ெகாண் , விைடெப கின்ேறன். நன்றி 

[பி.ப. 6.50] 
 

ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා (බන්ධනාගාර පතිසංස ්
කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා හින්දු 
ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன் - சிைறச்சாைலகள் 
ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் 
இந் மத அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan - Minister of Prison Reforms, 
Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs) 
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 

ெகளரவ உ ப்பினர் எம்.ஏ. சுமந்திரன் அவர்கள் ன்ைவத்த 
பிேரரைணக்கு நான் பதில் அளிக்கின்ேறன். என  உைரையக் 
ேகட் க்ெகாண் ந்தால், எங்க ைடய அரசாங்கம் எவ்வா 
றான நடவ க்ைககைள எ த் வ கின்ற  என்பைத நீங்கள் 
ெதாிந் ெகாள்ளலாம். ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தில் 
ேகப்பாப் ல  பிரேதசத்தில் லக்கு யி ப் க் கிராமத்ைதச் 
ேசர்ந்த மக்கள் தம  காணிகைள வி விக்கக்ேகாாி 
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[ගරු  ශාන්ති ශ් රීස්කන්දරාසා මහත්මිය] 
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ேபாராட்டம் ஒன்றிைன ஆரம்பித் ள்ளனர். 2005ஆம் ஆண்  
கைர ைறப்பற் ப் பிரேதச ெசயலாளரால் லக்கு யி ப் க் 
கிராமத்தி ள்ள 54 கு ம்பங்க க்கு காணி அ மதிப் 
பத்திரங்கள் வழங்கப்பட்டன. இந்த 54 கு ம்பங்க ம் 
2009ஆம் ஆண்  இ திக்கட்ட த்தத்தின் ேபா  இடம் 
ெபயர்ந் , வ னியாவி ள்ள நலன் ாி நிைலயங்களில் 
தங்கியி ந்தன. இந்த மக்க க்ெகன ேகப்பாப் ல  
பிரேதசத்தில் சூாிய ரம் கிராமத்தில் 287 கள் மீள்கு  
ேயற்ற அைமச்சினால் அைமக்கப்பட் , அங்கு இவர்கள் 
மீள்கு யமர்த்தப்பட்டனர். தற்ேபா , இம்மக்கள் 42 ஏக்கர் 
விஸ்தீரணமான தம  காணிகைள தம்மிடம் மீளத் த மா  
ேகா கின்றார்கள். இ  ெதாடர்பாக நான் பா காப்  
அைமச்சின் ெசயலாள டன் ெதாைலேபசியில் உைரயா ய 
ேபா , இந்தக் காணிகள் அரசாங்கக் காணிகள் என ம் 
இவர்க க்கான அ மதிப்பத்திரங்கள் வ டாந்தம் ப் 
பிக்கப்ப கின்றன என ம் ஆயி ம் நீண்டகாலமாக இந்த 
அ மதிப் பத்திரங்கள் ப்பிக்கப்படவில்ைல என ம் 
பா காப் க் காரணங்களின் அ ப்பைடயில் இந்த நிலங்கைள 
வி விப்பதில் சிக்கல் காணப்ப கின்ற  என ம் அவர் 
என்னிடம் ெதாிவித்தார். எனேவ, இந்தக் காணிகளின் உாித்  
ெதாடர்பான ஆவணங்கைளப் ெபா மக்கள் நி பிக்கும் 
பட்சத்தில், அவற்றிைனப் பாிசீ த்  நடவ க்ைக எ க்க 

ம் என நான் இங்கு ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். 
அதாவ , ெகளரவ உ ப்பினர் ன்ைவத்த பிேரரைண 

ன்ெமாழிைவ நான் மன டன் ஏற் க்ெகாள்கின்ேறன். 
அேதேநரம், நான் இரா வப் பைடயினாின் ம ெமாழிையத் 
தான் இப்ெபா  இங்கு சமர்ப்பித்ேதன். இந்த விடயம் 
ெதாடர்பில் அவர்க டன் பல தடைவகள் நான் 
ேபசியி க்கின்ேறன். எனி ம், ஒ  க்கும் வரவில்ைல. 
தி ம்ப ம் அவர்க டன் ேபசி, இ ெதாடர்பில் ஒ  க்கு 
வ ம் நிைலைமைய ஏற்ப த்திய பின்னர் நான் உங்க க்குக்  
கூ கின்ேறன்.நன்றி! 

 
ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 
(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
LDO permits வழங்கப்பட் க்கிற ; அங்கி க்கின்ற 

விமானப் பைடயினர், "அந்தக் காணி எங்க ைடய 
எல்ைலக்குள் வரவில்ைல; ேம டத்தி ந்  உத்தர  
வந்தால், நாங்கள் அைத வி விப்பதற்குத் தயார்" என்  
ெசால் யி க்கின்றனர். ஆகேவ, உங்க க்குப் பிைழயான 
தகவைலத் தந்தி க்கிறார்கள்.   
 

ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
அ தான். அவர்கள் தந்த பதிைலத்தான் நான் இங்கு 

வாசித்ேதன். 

 
[6.53p.m.] 
 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා (ආරක්ෂක රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன - பா காப்  இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardene - State Minister of 
Defence) 
The Adjournment Motion moved by the Hon. M.A. 

Sumanthiran in Parliament today is about a land which is 
now under the Air Force Camp in Mullaitivu.  

On the 31st of January, a group of people had come 
and started an agitation in front of the guardroom of the 
Air Force Camp. However, once this issue came up, we 
spoke with the Air Force authorities and what they said 
was, they actually did not know that they were occupying 
private land and that land was given to them by the Forest 
Department. They had spoken with the Divisional 
Secretariat and the Forest Department had given them the 
clearance and the permit to establish the Air Force Camp 
in that area. That was just after the war.  

The reason why they established this camp there, 
Hon. Sumanthiran, was that the LTTE airstrip was 
situated in that place. The importance of national security 
is the reason why the Air Force had gone and established 
the camp there. They have refurbished that airstrip and 
now we are using that, not only for the transport of 
military personnel but also for civilian transport as well.  

With this issue that has come up, the Air Force 
authorities have spoken to the officials of the Divisional 
Secretariat to know what they have to say about this. 
Then, the officials of the Divisional Secretariat had come 
back and said that in 2005, some of the families have 
been given permits to come and settle in that area, and 
there is also the issue whether those permits have been 
renewed or not. However, when we spoke with the Air 
Force authorities, they said that if the original inhabitants 
of that area could come forward, they would speak with 
them, come to an amicable solution and give some land 
for them to come and resettle in that area. So, it is not 
something that we cannot discuss and sort out. Definitely, 
we can go to that area, speak with the people and see if 
we can come up with a solution to their problem.  

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Hon. Minister, may I? 

 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardene ) 
Please. 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
If that is a possibility, what do you suggest as a means 

of these negotiations? As I pointed out, in 2012 itself, the 
people were told that they would be allowed to go back. 
We have raised it every year by way of Adjournment 
Motions. Earlier, I read out from an Adjournment Motion 
in 2013. So, it is not as though that the Defence 
authorities did not know; it not as though that this has 
suddenly been discovered to be a forest land. From 1910, 
permits have been given. It is true that during the armed-

1011 1012 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

conflict  permits were not extended; people could not do 
that. But in 2005, as you yourself say, permits have been 
given. Sometimes, annual permits are not extended. But, 
that does not mean that people have not lived in that area. 
So, be that as it may, now that you say this is not a matter 
which cannot be resolved amicably, can we know what 
modality you suggest for somebody on behalf of the 
people and the authorities to sit down and talk about it? 
We need to tell them something; some process that the 
Government agrees now as a means of resolving this 
issue.  

 
 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardene ) 
Absolutely, Hon. Sumanthiran. I will speak with the 

Air Force Commander as well as the Army Commander 
and ask them to send representatives of the military to 
discuss this issue. Then, maybe, at the Divisional 
Secretariat, we can speak with the people and come up 
with a solution for their problems. I can set that up or if 
there is a better way, you can suggest that as well. There 
is no problem in that.  

 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Sumanthiran, நாைள 11.00 மணிக்கு காணாமல் 

ேபானவர்களின் கு ம்பங்கைள ம் 12.00 மணிக்குப் க்கு  
யி ப் , ேகப்பாப் ல  மக்களின் பிரதிநிதிகள் சிலைர ம் 
சந்திப்பதற்கு பிரதமர் அவர்கள் time தந்தி க்கிறார்.  

 
 
 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Yes. Has the Hon. Prime Minister agreed to meet 

some people from Keppapulavu after meeting the families 
of the disappeared? 

 
 
 

ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardene ) 
We are meeting them tomorrow.  
 
 
 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
That is, tomorrow at 11.00 o’clock. 
 
 
 

ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardene ) 
Yes. 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
But, I am told that the Hon. Prime Minister has agreed 

to meet these people also just after meeting the families 
of the disappeared. Anyway, if some representatives 
come, then we can start the process. But, otherwise, 
would the Hon. Minister ‐ 

 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
அவர்கள் நாைளக்கு வ கிறார்கள். 

 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
அப்ப யா? 

I am told that some representatives are coming. So, 
just after our meeting with the families of the 
disappeared, if that arrangement has been made, can we 
do the first meeting and then decide on the process that is 
to follow with the Divisional Secretariat and our 
Members of Parliament from the Vanni District? Three of 
them are here today. They also can represent them and be 
involved in the process.  

 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardene ) 
Absolutely. We can definitely discuss this tomorrow 

and see how we can proceed and go forward.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you.  

 
ගරු (ෛවද්ය) එස.් සිවෙමෝහන් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) சி. சிவேமாகன்) 
(The Hon. (Dr.) S. Sivamohan) 
Hon. State Minister, - 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon.  (Dr.) S.  Sivamohan,  நீங்கள் ேபசுங்கள்! 

 
ගරු (ෛවද්ය) එස.් සිවෙමෝහන් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) சி. சிவேமாகன்) 
(The Hon. (Dr.) S. Sivamohan) 
The release of these lands has already been promised 

by the President. On the 25th of January, there was a 
meeting arranged with a large number of people; about 
4,000 people came for that. Due to bad weather, the 
President could not attend. That is why he returned by 
helicopter. Then, another Parliamentarian and I 
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conducted the meeting and promised the people on behalf 
of President about the release of lands. The President 
agreed to release 243 acres. But, only 95 acres have been 
released. So, the balance should be identified and released 
by the military. That is the issue. Please consider this 
issue favourably, because that has been a Presidential 
order. Consider this matter properly before deciding on it. 
If it was stated as 200 or 300 acres, we can say that the 
President made a vague promise. But here, the President 
has promised to release 243 acres, which were 
specifically marked. Before taking that decision, 
somebody had marked the land. That is why there has 
been a lot of suspicion about the military and these people 
have also been agitating against them. So, as the State 
Minister of Defence, please look into the matter and take 
a decision favourable for the people. Do not give reasons 
such as land permits have to be renewed annually and so 
on because, during the last 30 years of war, nobody have 
been able to renew the permits of those lands in the Vanni 
District. That is the history. 

 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardene ) 
Hon. Member, the 243 acres are to be released by the 

Army. That comes under the Army. I think the Army 
holds about 600 acres of private land in that area. Out of 
that, they are now releasing 243 acres and are planning to 
release 30 more acres  soon after. There is a process and 
they are going through that. I think this particular incident 
happened in front of the Air Force Camp.  As you know, 
we give priority to national security. Similarly, this 
Government has given priority to help the people who 
have been displaced and who do not have houses.  That is 
a promise the President, the Hon. Prime Minister and the 
Government have made. We can definitely come to some 
kind of an arrangement and come up with a solution for 
that. I think, tomorrow, we can discuss it and see how the 
process can be taken forward.   

 
 
ගරු (ෛවද්ය) එස.් සිවෙමෝහන් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) சி. சிவேமாகன்) 
(The Hon. (Dr.) S. Sivamohan) 
Hon. Minister, if you are prepared to release the lands 

in Keppapulavu region, we are very thankful to you. I 

discussed this matter directly with the officers of the Air 
Force Headquarters there. Actually, they have only a 
small problem. One road leads straight to the landing 
area. So, other than that road, they are agreeable to 
release the other land.  About 20 acres of private land is 
also there.   

 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ெகளரவ சிவேமாகன் அவர்கேள, 7.00 மணிக்குச் சைபைய 

ஒத்திைவக்க ேவண் யி க்கிற . ஆைகயால், ேபச்ைச 
த் க்ெகாள்ள ம்.  

Hon. Minister, would you like to reply?  
 
 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardene ) 
I think we can discuss all that tomorrow, Hon. 

Member. These are issues that can be discussed and come 
up with some kind of a solution. I was not aware of that 
issue about that road . I am sure we can look into it. 

 
 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
We will discuss it tomorrow. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 7.04ට, 2016 මාර්තු 08 වන 

දින සභා සම්මතිය අනුව, 2017 ෙපබරවාරි මස 09 වන බහසප්තින්දා 
පු. භා. 10.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

 
அதன்ப  பி.ப. 7.04 மணிக்கு பாரா மன்றம், அதன  2016 மார்ச் 

08ஆந் திகதிய தீர்மானத் க்கிணங்க, 2017 ெபப் வாி 09, 
வியாழக்கிழைம .ப. 10.30 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

 
Parliament adjourned accordingly at 7.04 p.m. until 10.30  a. m. on 

Thursday, 09th February, 2017 pursuant to the Resolution of 
Parliament of 08th March, 2016 
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 නාවික හමුදාෙව් උසස්වීම් ව හෙය් අඩු පාඩු 
 
2017 ෙපබරවාරි 08  වන දින සභාගත කළ ෙකෝප් වාර්තාව: 
 මුදල් අමාත්යතුමාෙග් පකාශය 

 
වරපසාද ෙයෝජනාව: 
 නිල ෙෆේස්බුක් ගිණුම ආකමණය 
 
ෙර්ගු ආඥාපනත : 
 ෙයෝජනාව 
 

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 
அறிவிப் கள் : 
     மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன் அவர்களின் பா காப்  
 

ைறசார் ேமற்பார்ைவக்கு  அறிக்ைககள் 
 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
 
தனி அறிவித்தல் ல வினா: 
    கர்ேவார் பா காப் ச் சட்ட விதிகைள மீ தல் 
    ெமாறெவவ கிராம மக்கள் எதிர்ேநாக்கும் பிரச்சிைனகள் 
    கடற்பைடயினாின் பதவி யர் க் கட்டைமப்பின் 

குைறபா கள் 
 
2017 ெபப் வாி 08இல் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ‘ேகாப்’ அறிக்ைக : 
     நிதி அைமச்சாின் கூற்  
 
சிறப் ாிைமப் பிேரரைண: 
     உத்திேயாக ர்வ க ல் ஊ தல் 
 
சுங்கக் கட்டைளச் சட்டம்:  
    தீர்மானம் 
 
விேசட வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் சட்டம்: 
     கட்டைள 

විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත: 
 නියමය 
 
සුරාබදු ආඥාපනත: 
 නිෙව්දනය 
 

දිවි නැගුම (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත: 
 ෙදවන වර සහ තුන්වන වර කියවා සම්මත කරන ලදී 
 

ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය පනත: 
 නිෙයෝග 
 

බසීලෙයහි ශී ලංකා තානාපති කාර්යාලය සහ ඇමරිකා 
එක්සත් ජනපදෙයහි, නිව්ෙයෝක් නුවර, එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
ශී ලංකා නිත්ය නිෙයෝජිත කාර්යාලය සඳහා කාර්යාල 
මිලදී ගැනීම සඳහා ශී ලංකා මහ බැංකුව විසින් එක් එක් 
සථ්ානය ෙවනුෙවන් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් දරන ලද වියදම 
පිළිබඳ ෙසොයා බලා වාර්තා කිරීම පිණිස වූ විෙශේෂ කාරක 
සභාව 

 
කල්තැබීෙම් ෙයෝජනාව: 
 පළාත් පාලන මැතිවරණය දින නියමයක් ෙනොමැතිව කල්  

දැමීම  

ம வாிக் கட்டைளச் சட்டம் : 
    அறிவித்தல் 
 
வாழ்வின் எ ச்சி (தி த்தம்) சட்ட லம் : 
     இரண்டாம், ன்றாம் ைறகள்  மதிப்பிடப்பட்  

நிைறேவற்றப்பட்ட  
 
ேதசிய ம ந் கள் ஒ ங்குப த் ம் அதிகாரசைபச் சட்டம்: 
     ஒ ங்குவிதிகள் 
 
பிேரசில் நாட் ல் உள்ள இலங்ைகத் தரகத்தின் அ வலகம் 

மற் ம் ஐக்கிய அெமாிக்கா, நி ேயார்க்கி ள்ள ஐக்கிய 
நா களின் இலங்ைகக்கான நிரந்தரப் பிரதிநிதியின் 
அ வலகம் என்பவற்ைறக் ெகாள்வன  ெசய்வதற்காக 
இலங்ைக மத்திய வங்கிக்கு ஏற்பட்ட 
ெசல கைள  ஒவ்ெவா  வளாகம் ெதாடர்பில் 
தனித்தனியாக ஆராய்ந்  அறிக்ைக சமர்ப்பிப்பதற்கான 
ெதாிகு  

 
ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண : 
     உள் ராட்சித் ேதர்தைலக் காலவைரயைறயின்றிப் 

பிற்ேபா தல் 



ANNOUNCEMENTS: 

    Security of Hon. M.A. Sumanthiran 

 
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 
 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 

    Violation of Provisions of Consumer Protection Act 

    Problems Faced by People in Morawewa 

    Shortcomings in Promotional Structure of the Navy 

 
COPE REPORT TABLED ON 08TH FEBRUARY, 2017: 

    Statement by Minister of Finance 

 
PRIVILEGE MOTION: 

    Hacking of Official Facebook Account 

 
CUSTOMS ORDINANCE: 

    Resolution 

PRINCIPAL  CONTENTS 

SPECIAL COMMODITY LEVY ACT: 

    Order 
 

EXCISE ORDINANCE: 

    Notification 

 
DIVINEGUMA (AMENDMENT) BILL: 

    Read a Second, and the Third time, and passed 

 
NATION A L ME DI CINES REGULA TO RY 

AUTHORITY ACT: 

    Regulations 
 

SELECT COMMITTEE TO LOOK INTO AND REPORT 
ON THE EXPENSES INCURRED BY THE 
CENTRAL BANK OF SRI LANKA FOR THE 
PURCHASING OF THE OFFICE FOR THE SRI 
LANKAN EMBASSY IN BRAZIL AND THE 
O F F I C E  F O R  T H E  P E R M A N E N T 
REPRESENTATIVE OF SRI LANKA TO THE 
UNITED NATIONS, NEW YORK, USA 

 
ADJOURNMENT MOTION: 

    Indefinite Postponement of Local Government Election 



 

පාර්ලිෙම්න්තුව 
பாரா மன்றம் 
PARLIAMENT 
—————–—-                                                                               
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පූ. භා. 10.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   

කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා]  
මූලාසනාරූඪ විය. 

பாரா மன்றம் .ப. 10.30 மணிக்குக் கூ ய .  
சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய]  

தைலைம வகித்தார்கள். 
The Parliament met at 10.30 a.m. 

MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair. 
 
 

නිෙව්දන 
அறிவிப் க்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මන්තීතුමාෙග් ආරක්ෂාව 

மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன் அவர்களின் பா காப்  
SECURITY OF HON. M.A. SUMANTHIRAN 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මන්තීතුමාෙග් ආරක්ෂාව පිළිබඳව මතු 

වී තිෙබන වර්තමාන තත්ත්වය එතුමා සහ ෙවනත් මන්තීවරුන් 
කිහිපෙදෙනක් විසින්ම මාෙග් අවධානය ෙයොමු කරනු ලැබූ බැවින්, 
දැනටමත් ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මන්තීතුමාෙග් ආරක්ෂාව 
සම්බන්ධෙයන් දැඩි අවධානය ෙයොමු කර අවශ්ය කියා මාර්ග 
ගන්නා ෙලසට අදාළ ආරක්ෂක අංශ ෙවත දැනුම් දී තිෙබන බව 
ෙමම ගරු සභාවට දැනුම් දීමට කැමැත්ෙතමි. 

 
ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் அரசாங்கக் 
கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන්  මම 2013 සහ 2014 
වර්ෂ සඳහා පරිපාලන කටයුතු පිළිබඳ පාර්ලිෙම්න්තු ෙකොමසාරිස් 
(ඔම්බුඩ්ස්මන්) කාර්යාලෙය් වාර්ෂික වාර්තා ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තා අභ්යන්තර පරිපාලනය හා රාජ්ය කළමනාකරණය 
පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතු යැයි 
මම ෙයෝජනා කරමි.  

 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන්  මම 2013/2014 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා 
රජෙය් වාණිජ (විවිධ) නීතිගත සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව 
ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව ව්යාපාර සහ වාණිජ පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.    

 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන්  මම 2012 වර්ෂය සඳහා නාගරික 
සංවර්ධන අධිකාරිෙය් වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.  

 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
 

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා වාර්තා 
 ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  அறிக்ைககள்  

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 
 

ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana 
ගරු කථානායකතුමනි, ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික 

අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කරන ලද “වාර්තා, නිෙයෝග 
සහ නිෙව්දනය” සම්බන්ධෙයන්, එම කාරක සභාෙව් වාර්තාව 
මම ඉදිරිපත් කරමි. 

 

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙසෞඛ්ය සහ මානව සුභසාධනය, 

සමාජ සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 
ෙවත ෙයොමු කරන ලද “2015 අංක 5 දරන ජාතික ඖෂධ නියාමන 
අධිකාරිය පනත යටෙත් නිෙයෝග” සම්බන්ධෙයන්, එම කාරක 
සභාෙව් වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි. 

 

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රංජිත් අලුවිහාෙර් මහතා 
(மாண் மிகு ரஞ்சித் அ விஹாேர) 
(The Hon. Ranjith Aluvihare) 
ගරු කථානායකතුමනි, ජාත්යන්තර සබඳතා පිළිබඳ ආංශික 

අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කරන ලද “1996 අංක 9 
දරන තානාපති වරපසාද පනත යටෙත් නියමයන්” 
සම්බන්ධෙයන්, එම කාරක සභාෙව් වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි. 

 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෛනතික කටයුතු (දූෂණ විෙරෝධී) සහ 

මාධ්ය කටයුතු පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු 
කරන ලද “2002 අංක 25 දරන සාපරාධී කරුණුවල දී අෙන්යෝන්ය 
සහෙයෝගීතාව දැක්වීෙම් පනත යටෙත් නියමය” සම්බන්ධෙයන්, 
එම කාරක සභාෙව් වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි. 

 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 
 

 
ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා (විෙද්ශ කටයුතු 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா - ெவளிநாட் 
ட வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Deputy Minister of 
Foreign Affairs) 
Hon. Speaker, I present a petition from Mr. K.U. 

Pushpakumara of No.90/5, Sapumal Uyana, Pitakotte. 
 

ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 
සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம ைவப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

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

 ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි,- 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමාෙග් පශ්නය පධාන කටයුතුවලදී ගන්න පුළුවන්. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ෙහොඳයි. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Sir, I rise to a point of  Order.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Dinesh Gunawardena, what is your point of 

Order? 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Sir, yesterday, the House had listed and debated four 

Items - a Bill, a Resolution, an Order and a Notification - 
but only the Bill was passed. There have been major 
deviations and errors in the other three Items that were 
presented to the House. These are financial regulations. 
Sir, I would bring to your notice that Parliament has been 
misled.  If Parliament has been misled, it has to be 
immediately looked into and action has to be taken in 
relation to that, because these are financial regulations. 
The Hon. Minister of Finance presented them but they 
were not moved after the passage of the Bill. There are 
major errors. We would like the Hon. Speaker to suspend 
the Sittings and call for a Party Leaders’ Meeting to go 
into this serious error.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Member, it was brought to my notice yesterday.  

-[Interruption.] Yes, the Hon. Leader of the House.  
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස ් අධ්යාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப 

தல்வ ம்) 
(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
I was there yesterday at that time. The Chair should 

call for the Items to be moved.  The Chair called only 
Item No. 1 to be moved  and  did not call for the other 
Items.  I cannot move. That is what happened. The 
officials were there and they should have advised the 
Chair to call for the relevant Items to be moved. They 
advised to move Item No. 1 only and then Parliament was 
adjourned.  
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
That was as an error but it is to be corrected today 

with the permission of the House.  
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්වා මුදල් ෙරගුලාසි නිසා නීති- 

[බාධා කිරීම්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. [බාධා කිරීම්] ගරු 
කථානායකතුමනි, ෙම්වා මුදල් පිළිබඳ ෙරගුලාසි. ඒ නිසා-[බාධා 
කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමා පිළිතුරු දුන්නාට පස්ෙසේ ඔබතුමාට 

අවස්ථාව ෙදන්නම්. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඊෙය් දිනය අවසානෙය්දී Items 

හතරක් ඉදිරිපත් කරන්න තිබුණා. නමුත් මූලාසනය 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කෙළේ පළමුවන ෙයෝජනාව විතරයි. 
අෙනක් ෙයෝජනා තුන ඉදිරිපත් කෙළේ නැහැ.  

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා (සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා 
සුභසාධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க - ச க வ ட்டல் மற் ம் 
நலன் ாி அைமச்சர்) 
(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of  Social 
Empowerment and Welfare) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ ෙයෝජනා ඔබතුමාට ඉදිරිපත් කරන්න 

බැහැ.  

 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔව්. ඒ ෙයෝජනා මට ඉදිරිපත් කරන්න බැහැ. ඒවා ඉදිරිපත් 

කරන්න ඕනෑ මූලාසනෙයන්. නිලධාරින් තුන්ෙදෙනක් ඉන්නවා. 
ඒ නිලධාරින් උපෙදස් ෙදන්න ඕනෑ.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඉතින් ඒක වැරදියි. ඒකයි කියන්ෙන්. 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒෙක් වැරැද්දක් නැහැ. ෙමොකක්ද වැරැද්ද? ආෙයත් move 

කරන්න පුළුවන් ෙන්. We can move those Items again, Sir. 
[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. Order, please! Let me 

explain. ෙම් සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් මම අද උෙද් අවධානය 
ෙයොමු කළා. ඒ අනුව ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා, මූලාසනෙයන් 
අද ඒ ෙයෝජනා සභාවට ඉදිරිපත් කරන්න. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා ඉදිරිපත් කරන්න. 
 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්වා මීට කලිනුත් ෙවලා තිෙබන 

ෙද්වල්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීට ඉස්සරත් ෙවලා තිෙබන ෙද්වල් ෙම්වා. ඉතින් ෙම් වාෙග් 

ෙද්වල්-[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ටියුෂන් පන්තිෙය් වාෙග් හැමදාම උෙද් පාන්දර කියවනවා.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් point of Order 

එක ෙමොකක්ද? 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඊෙය් ඒවා සම්මත කර ගැනීමට පියවර 

ෙනොගත්ෙත් කුමන ෙහේතුවක් නිසාද කියලා ෙම් ගරු සභාවට 
පැහැදිලි කරන්න ඔබතුමාට පුළුවන්ද?  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔව්. ඒ ගැන මා දැනුවත් කළා, ඒක administration එක -  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ෙමොකක්ද ෙහේතුව? 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක කාර්යාලෙයන් වුණු අතපසුවීමක් බව පිළිගත්තා.  ඒ නිසා 

ඒක අද ඉදිරිපත් කරනවා. 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඒ කියන්ෙන් ඒක ෙම් නිලධාරින් තුන්ෙදනාෙගන් සිදු වුණු 

අතපසුවීමක්ද? නැත්නම් ඒ අදාළ ෙයෝජනාවල තිබුණු ෙදෝෂයක්ද? 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
නැහැ, නැහැ. කිසිම ෙදෝෂයක් නැහැ. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
කිසිම ෙදෝෂයක් නැහැ. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
කිසිම ෙදෝෂයක් නැහැ. මම උෙද් ඒ ගැන ෙසොයා බැලුවා. මම 

ඒ ගැන සෑහීමට පත් ෙවනවා. ඊෙය් කරන්න තිබුණු ෙදයක්. ඊෙය් 
යම් කිසි අතපසුවීමක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අනුව තමයි මම 
ෙයෝජනා කරන්ෙන්. ඒකට අවසර ෙදන්න. මීට ඉස්සර ෙම් වාෙග් 
ෙද්වල් ෙවලා තිෙබනවා. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
එෙහම ෙවලා නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. අතපසුවීම්වලින් 

පනත් සම්මත වීම වැළකිලා නැහැ. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඕනෑකමින් ෙනොෙවයි.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
එෙහම ෙවලා නැහැ. ඒ නිසා කරුණාකරලා ඔබතුමා ෙම් 

සභාව- අපි ඔබතුමාට උපරිම ගරුත්වය ලබා ෙදමිනුයි ෙම් කරුණු 
කියන්ෙන්. නමුත් ෙම් සභාව විහිළුවක් බවට පත් කරන්න ෙදන්න 
එපා. ඊෙය් සම්මත ෙවන්න ඕනෑ ෙද්වල් අද ආෙයත් ෙගෙනන්නයි 
- [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු එස්.බී. දිසානායක මැතිතුමා. 
 

ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම 1989 වසෙර් ඉඳලා ෙම් 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්නවා. ෙමෙහම අවස්ථා ෙදක-තුනක් මට 
ෙහොඳට - [බාධා කිරීම්] ෙම්වා පුංචි අත්වැරදීම්. ෙම්ක ඉදිරිපත් 
කරන්න පුළුවන්, ඊට පසුව.  

 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා (අධ්යාපන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம் - கல்வி அைமச்சர்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 

 

නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අධ්යාපන ඇමතිතුමා. 
 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, විමල් වීරවංශ මැතිතුමාට ෙගදරත් 

අතපසුවීම් තිබුණා ෙන්, පසු ගිය දවස්වල. ඒ නිසා ෙම්ක ඒ තරම් 
ෙලොකු අතපසුවීමක් ෙනොෙවයි. 

 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මම ෙම් ගැන සෑහීමට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ක 

අතපසුවීමක් නිසාත්, මීට කලින් අතීතෙය්දීත් ෙමවැනි සිදුවීම් 
ෙවලා තිෙබන නිසාත් එය ඉදිරිපත් කරන්න අවසර ෙදන්න මට 
පුළුවන්. [බාධා කිරීම්] We have discussed this for the last time 
- අන්තිම වතාවට. 
 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙමොකක්ද point of Order එක? 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, - [බාධා කිරීම්] මට ඒකට උත්තර 

ෙදන්න අවශ්යයි. ඔබතුමා මෙග් අයිතිය ගැන බලන්න. ගරු 
කථානායකතුමනි, මෙග් engine එක පිටුපසට සවි කරලා නැහැ. ඒ 
නිසා මට අතපසුවීම් ෙවන්න කිසිම ෙහේතුවක් නැහැ. අර්ජුන 
මෙහේන්දන් මහ බැංකුෙව් හිටපු අධිපති - [බාධා කිරීම්] 

1023 1024 



2017 ෙපබරවාරි 09  

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මැතිතුමා. 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, වැරැද්දක් වුණු බව සභානායකතුමාත්, 

ඔබතුමාත් පිළිගත්තා. 
  
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔව්.  
 

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
එතෙකොට වැරැද්ද නිවැරදි කිරීමට කිසි බාධාවක් නැහැ. 

හැබැයි, ෙම්ක මරණාධාර සමිතියක රැස්වීමක් ෙනොෙවයි. ෙම්, 
උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුව. මෙග් අෙත් ෙම් තිෙබන්ෙන් අද දිනට 
අදාළ න්යාය පතය. ෙම් න්යාය පතෙය් නැති විෂයයක් අපි ෙම් 
ෙමොෙහොෙත් move කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? එෙහමනම් පක්ෂ 
නායක රැස්වීමක් කැඳවලා, ඒ සම්මත කමය තුළ ඒක කරන්න. 
[බාධා කිරීමක්] කරන්න එපා කියලා ෙනොෙවයි ෙම්  කියන්ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම්ක මිනිත්තු පහක වැඩක්. [බාධා කිරීම්] ඒක මෙග් අභිමතය 

පරිදි කරන්න පුළුවන්. මට සාධාරණ ෙවන්න ඉඩ ෙදන්න. [බාධා 
කිරීමක්]  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
වැරදුණු ෙද් කරන හරි මාර්ගය ෙකොෙහොමද කියලායි, මම ෙම් 

කියන්ෙන් ගරු කථානායකතුමනි. [බාධා කිරීමක්]  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔව්, ඒක තමයි. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
එපා කියලා ෙනොෙවයි කියන්ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක තමයි. අපි දැන් ඒ කටයුතු කරන්න සූදානම් කරලා 

තිෙබන්ෙන්. අත් වැරැද්දක් සිදු වුණු බව පිළිෙගන තිෙබනවා. මීට 
ඉහත ඉතිහාසෙය් ෙමවැනි ෙද්වල් ෙවලා තිෙබනවා. 

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, නිවැරැදි කමෙව්දයක් යටෙත් ඒ 

වැරැද්ද නිවැරැදි කරමු. [බාධා කිරීමක්] නැහැ, නැහැ. ඔබතුමාට 
උගන්වන්න ෙනොෙවයි, ගරු කථානායකතුමනි. නිලධාරින්ට 
ෙචෝදනා කිරීෙමන් පමණක් ෙම්ක විසඳන්න බැහැ. [බාධා 
කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම්ක ඊෙය් සිදු වුණු අතපසුවීමක් බව මම පිළිෙගන 

තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි මම සභාෙව්ත් අවසරය ඇතිව ෙම්ක 
කරන්න ඉඩ ෙදන්ෙන්. ඒක මිනිත්තු ෙදකක වැඩක්. ඒක සභාෙව් 
අද දින කටයුතුවලට බාධාවක් ෙවන්ෙන් නැහැ. සමහර ෙව්ලාවට 
පැය භාගය, පැය බාධා ෙවන අවස්ථා තිෙබනවා. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ෙමය වැරදි පූර්වාදර්ශයක් ෙවයි, ගරු කථානායකතුමනි. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
වැරදි පූර්වාදර්ශයක් ෙවන්ෙන් නැහැ. මම ෙහොයා බැලුවා. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ෙමය සභාවට වැරදි පූර්වාදර්ශයක් ෙවයි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
වැරදි පූර්වාදර්ශයක් ෙනොෙවයි, ගරු මන්තීතුමා. ඉතිහාසෙය් 

ෙමවැනි ෙද් සිදු ෙවලා තිෙබනවා.  [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, එදිනට තිෙබන කටයුතු ටික සම්මත 

කර ගැනීම සඳහා අවශ්ය විධිවිධාන තමයි ෙම් ගරු සභාෙවන් අපට 
ලබා ෙදන න්යාය පතෙය් ඇතුළත් ෙවන්ෙන්. න්යාය පතය තුළ 
එදිනට තිෙබන කටයුත්තක් එදින කෙළේ නැත්නම්, ඒක ඊට 
පසුදින කරනවා නම්, ෙමවැනි ෙදයක් සිද්ධ වූ බව ඔබතුමා ෙම් 
ගරු සභාවට පථමෙයන් කියලා, පක්ෂ නායක රැස්වීමක් කැඳවලා, 
ඊට පස්ෙසේ ඒක කරන්න ඕනෑ. ඊෙය් දිනෙය්දී ෙම් ෙයෝජනා 
සම්මත ෙවලා නැහැ. ඊෙය් දිනෙය් මුදල් ෙරගුලාසි සම්මත ෙවලා 
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නැතිනම්, මුදල් ඇමතිතුමා ෙකොෙහොමද වැඩ කරන්ෙන්? එතුමාට 
විරුද්ධව නඩුවක් දැම්ෙමොත්, අධිකරණය ෙකොෙහොමද කටයුතු 
කරන්ෙන්? කල්පනා කරන්න. ෙම් ව්යවස්ථාදායකය ෙන්; නීතිය 
හදන තැන ෙන්; lawmakersලා ෙන්. Teamakersලා වාෙග් වැඩ 
කරලා හරි යනවාද?  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
නීතිය ගැන කථා කරනවා. අග විනිශ්චයාකරතුමිය පැය 

විසිහතෙරන් එළියට දැම්ෙම් ඔය ෙගොල්ෙලෝ ෙන්.  
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
කවුද? ඔයෙගොල්ෙලෝ ෙන්, පාර්ලිෙම්න්තුවට,- [බාධා කිරීම්] 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 

Order, please!  ෙයෝජනා අංක 1, 2, 3 වශෙයන් ෙවන් කරලා 
අද දින න්යාය පතෙය් ඇතුළත් කර තිෙබනවා. ඒ නිසා නැවත ඒ 
ගැන සඳහන් කරන්න අවශ්ය වන්ෙන් නැහැ. ඒ වරද අතපසු වීමක් 
බව මා අද උෙද් පිළිගත්තා.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඊෙය් සිදු වුණු ෙද් අතපසු වීමක් ෙහෝ 

අඩුපාඩුවක් වශෙයන් -  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා, එක කරුණක් ගැන දීර්ඝ 

වශෙයන් කථා කරන්න එපා. ඒක ෙත්රුම් ගිහින් තිෙබනවා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙම් කාරණය මතු කෙළේ, ඔබතුමාට අෙප් ඉල්ලීම හා අදහස 

ඉදිරිපත් කරන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හා ඔබතුමාෙග් ෙගෞරවය 
ආරක්ෂා වන පරිදියි. ෙයෝජනාව, නියමය, නිෙව්දනය ඊෙය් න්යාය 
පතෙය් තිබුෙණ් ඊෙය් අනුමත කරන්නයි. නමුත් එෙසේ වුෙණ් 
නැහැ. ඉදිරිපත් කෙළේ නැහැයි කියලා සභානායකතුමා කියනවා. 
[බාධා කිරීමක්] ඔෙහොම ඉන්නෙකෝ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මා පිළිතුරු ෙදන්නම්. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමනි, ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. 

ඉවසන්න. ඔබතුමා ඉවසනවා නම් ෙබොෙහෝ ෙද්වල් ඔබතුමාට 
කියන්න පුළුවන්. ඉවසුෙව් නැති එකයි අඩු පාඩුව. [බාධා කිරීම්] 
ගරු කථානායකතුමනි, ඊෙය් ඇමතිතුමා ඇතුළු සියලුම කථිකයින් 
කථා කෙළේ ෙම් ෙයෝජනාව, නියමය, නිෙව්දනය ඉදිරිපත් වූ 

ෙලසටයි. ෙම් ෙයෝජනාව, නියමය, නිෙව්දනය  ඉදිරිපත් ෙවලා 
නැහැයි කියලා කිසිම අවස්ථාවක සභාවට දැනුම් දුන්ෙන් නැහැ. 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා අද උෙද් සභාවට ඇවිල්ලා ඒ 
සම්බන්ධෙයන් දැනුම් දුන්නා. ඒ සම්බන්ධෙයන් දැනුම් දීෙම් 
අදහසින් තමයි ඔබතුමා පැමිණ තිෙබන්ෙන්. ෙමහි අඩු පාඩුවක් සිදු 
වී තිෙබනවා. It is an accepted fact. දැන් ෙමොකද කළ යුත්ෙත් 
කියන එකටයි අෙප් අදහස ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. ෙම් ෙයෝජනාව, 
නියමය, නිෙව්දනය අද ඉදිරිපත් කරලා සම්මත කරනවාය කියලා 
සභානායකතුමා කිව්වාට, එෙහම කරන්න බැහැ. එෙහම reverse 
කරන්න බැහැ; the Minutes of Parliament cannot be reversed. 
There are Minutes of Parliament kept by the Secretary-
General of Parliament. That is the procedure. What you can 
do, Hon. Speaker, is to announce this and take it up on 
another day. That is the only way out.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
We can have a Party Leaders' Meeting and take it up 

there.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
If you try to say that this was adopted yesterday, that 

is wrong. That is what I have to say.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
We will have a Party Leaders' Meeting and get it 

endorsed.        
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි,- 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
සභානායකතුමා කියන්ෙන්ම ඔය වාෙග් කථා තමයි. [බාධා 

කිරීම්] 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Let me speak. - [Interruption.] 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමා, you go ahead. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙමතුමාට පිස්සු. 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
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ෙමතුමාට හැමදාම උෙද්ට පිස්සු 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
හැෙදනවා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමා. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙබොෙහෝ අවස්ථාවල ෙයෝජනා 

අවසානෙය් ඡන්දයක් ගන්ෙන් නැතිව, පහුව දා ඡන්දය ගන්නවා. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
නැහැ, නැහැ. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒක ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් - 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Shut up, bloody fool! 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! Let me speak.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, සමහර පනත් ෙකටුම්පත් පිළිබඳව ෙම් 

පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ කරන ෙබොෙහෝ විවාදයන් අවසානෙය් 
ඡන්දයක් ගන්ෙන් නැතුව පහුව දා ඡන්දය ගන්නවා. එෙහම ෙදයක් 
තමයි ඇති වුෙණ්. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා. ඊට 

පස්ෙසේ අදහස් පකාශ කරන්න මට අවස්ථාව ෙදන්න. 
 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
Hon. Speaker, under "General Authority of Mr. 

Speaker", Standing Order No. 136 states, I quote:  
  

"Mr. Speaker shall have power to regulate the conduct of 
business in Parliament in all matters not provided for in these 
Standing Orders."  

So, if that has not been provided for in the Standing 
Orders, it is very clear that you have the power to 
regulate. Therefore, you have the authority to do so.   

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම්ක ඊෙය් රාතිෙය්ම, -[බාධා කිරීම්] Let me speak, please. 

[බාධා කිරීම්] මම ඊෙය් රාතිෙය් දී ෙමම කරුණ ගැන දැන ගත්තා. 
අද උෙද් ෙම් සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡාවක් පවත්වා ෙමය ඉදිරිපත් 
කරන්නයි මම බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්. මීට ඉහත ඉතිහාසය මම 
ෙහොයලා බැලුවා. ෙම් විධියට පසුවදා කරපු ෙද්වල් එහි අවස්ථා 
කිහිපයකම තිබුණා. නමුත් ෙපොෙත් විධියට නියම විධියට කරන්න 
නම් මිනිත්තු දහයකට සභාව අත්හිටුවා පක්ෂ නායක රැස්වීමක් 
පවත්වා අපි තීරණයක් ගනිමු.  

 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
හරි. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
 So, we will do that. විනාඩි දහයකට සභාව අත් හිටුවනවා 

ඇත. 
 

රැසව්ීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, පූ.භා. 
11.06ට නැවත පවත්වන ලදී. 

அதன்ப , அமர்  .ப.11.06 மணிவைர இைடநி த்தப்பட்  
மீண் ந் ெதாடங்கிற் .   

Sitting accordingly suspended till 11.06 a.m. and then resumed.   

 
 

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 1 - 387/'15 - (4), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර දීම සඳහා සතියක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
තුන් වතාවකට වැඩිෙයන් ෙමම පශ්නය අසා තිබුණත්, ඊට 

පිළිතුරු ෙදන්න පමාද වුණා. ඒ තත්ත්වය ෙහොඳ මදි. ඒ නිසා ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ගරු ඇමතිතුමාට උපෙදස් ලබා ෙදන්න. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
 

හයට් ෙහෝටල් සංකීර්ණය ඉදිකිරීම: ෙටන්ඩර් 
කැඳවීම 

ஹயற் ேஹாட்டல்ெதாகுதி நிர்மாணம் : விைலம க் 
ேகாரல் 

CONSTRUCTION OF HYATT HOTEL COMPLEX: CALLING FOR 
TENDERS  

919/’16 
 

2.  ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
මුදල් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) ෙකොල්ලුපිටිය, හයට් ෙහෝටල් (Hyatt Hotel) 
සංකීර්ණය ඉදිකරන ඉඩෙම් වර්ග පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ඉඩම ලබාෙගන ඇත්ෙත් බදු පදනමින්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, ඒ කවර ආයතනෙයන් කවර 
කාලයකටද;  

 (iv) එම ඉඩෙම් තක්ෙසේරු වටිනාකම කවෙර්ද; 

 (v) එම ඉඩෙම් බදු වටිනාකම කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ෙහෝටලය ඉදිකිරීම සඳහා ෙටන්ඩර් කැඳවා තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද; 

 (iii) ඉදිරිපත් වූ ෙකොන්තාත්කරුවන් හා ඔවුන් ඉදිරිපත් 
කළ මිල ගණන් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iv) ඉදිකිරීම් ෙකොන්තාත්තුව අත්සන් කළ දිනය 
කවෙර්ද; 

 (v) ඒ සඳහා උත්සවයක් පවත්වනු ලැබුෙව්ද; එෙසේ 
නම්, එහි වියදම කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) ඉදිකිරීම් සඳහා විෙද්ශීය ඉංජිෙන්රු උපෙද්ශක 
ෙසේවා ලබාෙගන තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම ආයතනය කවෙර්ද; 

 (iii) ඒ සඳහා ෙගවූ මුදල ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

நிதி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) ெகாள் ப்பிட் , ஹயற் ேஹாட்டல் (Hyatt Hotel) 

ெதாகுதி நிர்மாணிக்கப்ப கின்ற காணியின் 
பரப்பள  எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  காணி ெபறப்பட் ப்ப  குத்தைக 
அ ப்பைடயிலா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், அ  எந்த நி வனத்திடமி ந்  
எவ்வள  காலத்திற்காக என்பைத ம்; 

 (iv) அக்காணியின் விைலமதிப்பீட் ப் ெப மதி 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  காணியின் குத்தைகப் ெப மதி எவ்வள 
ெவன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) (i) ேஹாட்டைல நிர்மாணிப்பதற்காக ேகள்விப் 

பத்திரம் ேகாரப்பட்டதா என்பைத ம்; 
 (ii) ஆெமனில், அத்திகதி யாெதன்பைத ம்; 
 (iii) ன்வந் ள்ள ஒப்பந்தகாரர்க ம் அவர்கள் 

ன்ைவத்த விைலக ம் தனித்தனியாக யாைவ 
ெயன்பைத ம்; 

 (iv) நிர்மாணிப்  ஒப்பந்தம் ைகச்சாத்திடப்பட்ட 
திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 (v) அதற்காக ைவபவெமான்  நடத்தப்பட்டதா? 
ஆெமனில், அதற்கான ெசல  எவ்வளெவன் 
பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(இ) (i) நிர்மாணிப்பிற்காக ெவளிநாட் ப் ெபாறியியல் 

ஆேலாசைனச் ேசைவ ெபற் க் ெகாள்ளப் 
பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அந்த நி வனம் யாெதன்பைத ம்; 
 (iii) அதற்காகச் ெச த்தப்பட்ட பணத்ெதாைக 

எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Finance: 

(a) Will he inform this House - 
 (i)  the extent of the land on which Hyatt Hotel 

complex, Kollupitiya is to be built; 
 (ii) whether the aforesaid land has been 

obtained on lease basis; 
 (iii) if so, the name of the institution that leased 

the land and the lease period; 
 (iv)  the assessed value of the aforesaid land; 

and 
 (v)  the lease value of the aforesaid land; 
(b) Will he also inform this House - 

 (i) whether tenders were called for the 
construction of the aforesaid hotel; 

 (ii) if so, the date on which it was done; 
 (iii) the contractors who made offers and the 

bids offered by them separately; 
 (iv) the date on which the building contract was 

signed; and 
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 (v) whether a ceremony was organized to mark 
the event; if so, the expenditure borne for 
that purpose? 

(c) Will he state - 
 (i) whether foreign engineering consultancy 

service was sought for the construction 
activities; 

 (ii) if so, the name of such institution; and 
 (iii) the amount of money paid for that purpose? 
(d) If not, why? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා (මුදල් අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - நிதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) අක්කර 02 රූඩ් 01 පර්චස ් 11.14 (විසත්රාත්මක 
ෙතොරතුරු ඇමුණුම 01හි  දක්වා ඇත.) 

 (ii) ඉඩෙම් ෙකොටසක් වන ෙලොට් අංක C පමණක් බදු 
පදනම මත ලබාෙගන ඇත. (ඇමුණුම 01) 

 (iii) නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් 2012 ජූලි 16 
දින සිට බල පැවැත්ෙවන පරිදි 99 අවුරුදු බදු 
පදනම යටෙත් ලබාෙගන ඇත. 

 (iv) ෙමම ඉඩෙම් A, B, C, D, E යන ෙලොට් අංකයන් 
 තක්ෙසේරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් තක්ෙසේරු කර 
ඒවාෙය් අත්පත් කර ගන්නා දිනට අදාළ තක්ෙසේරු 
වටිනාකම ඉදිරිපත් කර ඇත. (විසත්රාත්මක 
ෙතොරතුරු සඳහා ඇමුණුම 02 බලන්න.) 

 (v) අවුරුද්දක් සඳහා වූ රුපියල් 10,000.00ක පදනම 
මත රුපියල් 999,000.00ක් වූ මුදලක් බදු 
වටිනාකම ෙලස ගණනය කර ඇත. (අදාළ බදු 
ගිවිසුම සඳහා ඇමුණුම 03 බලන්න.) 

(ආ) (i) මිල ගණන් කැඳවා ඇත. 

 (ii) ෙහෝටලය ඉදිකිරීම සඳහා ආරම්භෙය් සිට 2015 
ජනවාරි 08 දක්වා සිටි කළමනාකාරිත්වය විසින් 
පධාන ෙකොන්තාත් 14ක් පිරිනමා ඇති අතර 2015 
ජනවාරි 08 දිනට පසු පත් වූ කළමනාකාරිත්වය 
විසින් තවත් ෙකොන්තාත් 21ක් පිරිනමා ඇත. ඒ 
පිළිබඳව ගෑන්ඩ් හයට් කළම්බු ව්යාපෘතිය විසින් 
ඉදිරිපත් කළ සවිසත්රාත්මක වාර්තාවක් ඇමුණුම 
04හි දැක්ෙව්.  

 (iii) ඉහත (ආ) (ii) පිළිතුර අදාළ ෙව්. 

 (iv) ඉහත (ආ) (ii) පිළිතුර අදාළ ෙව්.  

 (v) මුළු වියදම රුපියල් මිලියන 6.99කි. (විසත්රාත්මක 
ෙතොරතුරු ඇමුණුම 05හි දැක්ෙව්.  

(ඇ) (i)   ලබාෙගන ඇත. 

        (ii)    ඇමුණුම 06හි දක්වා ඇත. 

        (iii)   රුපියල් 549,735,484.21කි. විසත්ර ඇමුණුම 06හි 
දක්වා ඇත.  

(ඈ)  පැන ෙනොනඟී.  

ඇමුණුම් සභාගත* කරමි. 

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි,  මුලින්ම මට ගරු ඇමතිතුමා දුන් 

පිළිතුරක් ගැන ෙපොඩි නිරාකරණය කර ගැනීමක් කර ගන්න ඕනෑ. 
ගරු ඇමතිතුමනි, මා  විසින් අසන ලද පශ්නෙය් (අ) (v) ෙකොටසට 
ඔබතුමා දුන් පිළිතුෙර්දී ඉඩෙම් බදු වටිනාකම කීයක් කියාද 
කිව්ෙව්?  
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
"අවුරුද්දක් සඳහා වූ රුපියල් 10,000.00ක පදනම මත 

රුපියල් 999,000.00ක් වූ මුදලක් බදු වටිනාකම ෙලස ගණනය 
කර ඇත." කියායි මම කිව්ෙව්. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
අක්කරයට රුපියල් 10,000ක්ද?  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 ඒකට මට ෙම් ෙවලාෙව් හරි උත්තරයක් ෙදන්න අමාරුයි. ඒ 

පිළිබඳව check කරන්න ෙවනවා, ගරු මන්තීතුමනි. ෙම් මුදල 
පර්චස් එකක් සඳහාද, අක්කරයක් සඳහාද කියන එකට මට 
උත්තර ෙදන්න ෙවයි. ෙම් අවස්ථාෙව් මට ඒ ගැන කියන්න 
අමාරුයි. ඔබතුමාට අවශ්ය නම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙම් පශ්නය 
ඇසුවාට පසුව මම call කරලා අහලා, නැවත පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඇවිත් කියන්නම්. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ෙකොල්ලුපිටිය පෙද්ශෙය් අක්කර ෙදකකට වැඩි ඉඩමක් 
අනූනව අවුරුද්දකට බදු දීලා තිෙබනවා. අවුරුද්දක් සඳහා රුපියල්  
10,000ක පදනම මත කියා ගණනය කර තිෙබන්ෙන් 
අක්කරයකටද, පර්චස් එකකටද කියාත් ෙහොයාගන්න අමාරුයි.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔව්. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ෙකොල්ලුපිටිය පෙද්ශෙය්  පර්චස් එක වුණත් රුපියල් 

10,000කට බදු දුන්නා කියන්ෙන් ෙසොයා බැලිය යුතු තත්ත්වයක්. 
එම නිසා ෙමම ගනු-ෙදනුව සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යාංශෙයන් 
ෙම් වනෙකොට  යම් පරීක්ෂණයක් කරලා තිෙබනවාද? ඒ අයට 
එෙරහිව ෙගන තිෙබන කියා මාර්ග ෙමොනවාද? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙම් පශ්නය අහන විට මා ඇමුණුම 03 

ෙදස බැලුවා. ෙම් ඇමුණුෙම් ෙදෙවනි පරිච්ෙඡ්දය මම කියවන්නම්:  

1033 1034 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

It states, I quote: 
"...authenticated by the Surveyor General fully described in the 

Schedule hereto together with everything standing thereon for an 
annual nominal lease rental of RUPEES TEN THOUSAND ( Rs. 
10,000/=)  of lawful money of Sri Lanka for a term or period of 
Ninety Nine (99) Years specially for the purpose of constructing and 
operating a Luxury Hotel Complex with all facilities for the Tourist 
Industry subject to the conditions contained in the Grant bearing 
No...." 

රුපියල් 10,000ට දීලා තිෙබන්ෙන් මුළු ඉඩම. ෙම්ක nominal 
lease එකක් යැයි කියලා තිෙබනවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
ඔබතුමාෙග් ඉදිරි පශ්නයට උත්තරය "ඔව්". ෙම්ක අපි භාර ගත්ෙත් 
2015 ජනවාරි මාසෙය් 8වැනි දා. ෙම්ක විමර්ශනයට ලක් කළා. 
FCID එකටත් භාර දීලා තිෙබනවා. දැනට අපි ෙම් සඳහා රුපියල් 
බිලියන 38ක් -ඒ කියන්ෙන් රුපියල් ෙකෝටි 3,800ක්- පමණ 
වියදම් කරලා තිෙබනවා. ෙම්ක ෙකොෙහොමද ආෙව්? ඒෙක් 
අධ්යක්ෂවරු හතරෙදෙනක් ශී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාෙවන් 
ඉදිරිපත් කරලා ඒ තුළින් ෙම් කටයුත්ත කර ෙගන ගිහිල්ලා 
තිෙබනවා. එක් ෙකෙනකුට share එකක් රුපියල් 10 බැගින් තමයි 
දීලා තිෙබන්ෙන්. ෙම්ක ෙගන ගිෙය් ෙකොහාටද, ෙම්ක රජයට අයිති 
වනවාද, නැත්නම් පස්ෙසේ ෙම්ක ෙපෞද්ගලික අංශයට විකුණන්න 
යනවාද කියලා තවම දන්ෙන් නැහැ. ඒක අහන ෙකොට ඒ අය 
ෙබොරු කියලා තිෙබනවා. එම නිසා එක් ෙකෙනක් අපි ඉවත් 
කරලා තිෙබනවා. ෙම් ෙද්වල් තමයි දැනට ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ 
වාෙග්ම මීට ෙපර රාජපක්ෂ ආණ්ඩුෙවන් කරපු වැඩ පිළිෙවළ තුළ 
ෙම් කටයුත්ත ගිවිසුම්ගත කරලා තිෙබනවා. අපට ඒ ගිවිසුම් 
කියාත්මක කරන්න තිෙබනවා. ගිවිසුම් තුනක් තිෙබනවා. අපි 
එකක් පතික්ෙෂේප කළා. හැබැයි, ඒෙගොල්ෙලෝ arbitration ගිහිල්ලා 
තිෙබනවා. ඒක තමයි අද වන විට සැබෑ තත්ත්වය.  

 

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
හැබැයි, ෙකොල්ලුපිටිෙයන් අක්කර ෙදකක ඉඩමක් ෙම් විධියට 

අනූනව අවුරුද්දකට බදු දීෙම්දී ඒ සම්බන්ධෙයන් කැබිනට් 
මණ්ඩලය දැනුවත් කර තිෙබනවාද? කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් 
කර තිෙබනවාද? එෙසේ නම් ඒ කැබිනට් පතිකාව ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන්ෙන් කවුද? 

 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 මම හිතන විධියට ඒක ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන් එවකට හිටපු 

මුදල් ඇමති  ජනාධිපති තුළින්. ඒක පනතකින්  expropriate කර 
ලැබුණ වත්කමක්. එතෙකොට ඒක එන්ෙන් මුදල් අමාත්යාංශයටයි. 
එවකට මුදල් අමාත්යාංශය භාර ඇමති වශෙයන් හිටිෙය් ජනාධිපති.  
 

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ඒ හයට් ෙහෝටල් සංකීර්ණය ෙකොල්ලුපිටිෙය් විතරක් ෙනොව 

හම්බන්ෙතොටත් ෙහෝටල් සංකීර්ණයක් ඉදි කරන්න සාකච්ඡා 
කරමින් තිබුණ බව ඔබතුමා දන්නවා ඇති.   ඒ උත්සවය සඳහා 
පමණක් ඔබතුමා සඳහන් කළ විධියට රුපියල් ලක්ෂ 70ක් වියදම් 
කර තිෙබනවා.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිල වශෙයන් ෙපන්වන්න පුළුවන් ඒවා. 

නිල ෙනොවන මට්ටමින් ෙවනත් ෙද්වලට ඒ වාෙග් දහගුණයක් 
වියදම් කර තිෙබනවා. ඒවා ගණනය කරන්න  ඒ හිටපු 

කට්ටියෙගන් පශ්න කළාම ඒෙගොල්ෙලෝ උත්තර දීලා නැහැ. 
ලිස්සලා යන උත්තර තමයි ෙදන්ෙන්. ලිඛිතව ඉල්ලුෙවොත් 
ෙදන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඉදිරි කියා මාර්ග ගන්න එක්ෙකෝ මූල්ය 

අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසයට ෙහෝ- 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අපි භාර දීලා තිෙබනවා. ඒක කියාත්මක කර ෙගන යනවා.  
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ෙහොඳයි, ඔබතුමාට කියන්න පගතියක් තිෙබනවා. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගාමිණී ෙසනරත්ෙග් සභාපතිත්වය යටෙත් තමයි තිබුෙණ්. ඒ 

නම් ෙලෙහසිෙයන්  එළියට එන්ෙන් නැහැ, හංගා ෙගන 
තිෙබන්ෙන්. ෙමන්න ෙම් වාෙග් අය තමයි හිටිෙය්. රක්ෂණ 
සංස්ථාෙව් හිටපු අධ්යක්ෂවරු හතරෙදනා රුපියල්  දහෙය් share 
එකක් අරෙගන තමයි ෙපෞද්ගලික ෙකොම්පැනියක් වාෙග් ෙම් 
ආයතනය ෙගන ගිෙය්. රජය සල්ලි ෙදනවා, පුද්ගලිකව තියා 
ගන්නවා. [බාධා කිරීමක්] බලෙය් නැති වුණත්, බලෙය් ඉන්නවා 
වාෙග් හැසිෙරනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 3- 959/’16-(1), ගරු බිමල් රත්නායක මහතා. 

 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I ask  two weeks' time to answer that Question. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
 
 

1 වැනි ෙශේණියට ඇතුළත් කර ගැනීෙම්දී සිදුවී ඇති 
අසාධාරණය: ගන්නා වූ පියවර 

1ஆம் தர அ மதியில் ஏற்பட்ட அநீதி : பாிகார 
நடவ க்ைக 

INJUSTICE CAUSED IN ADMISSION TO GRADE 1: REMEDIAL 
MEASURES 

1108/’16 
5. ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

1035 1036 

[ගරු රවි කරුණානායක මහතා] 
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(අ) (i) ෙකොළඹ 07, ෙම්ට්ලන්ඩ් ෙපෙදෙසේ, අංක 55/2/
T/85 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි  ඒ. සමීර පුෂ්පකුමාර 
මහතාෙග් දරුවා සෙහෝදර පදනමින් ෙකොළඹ 
රාජකීය විදුහෙල්, 1 වැනි ෙශේණියට ඇතුළත් කර 
ගැනීම සඳහා ඉල්ලුම් කිරීෙමන් පසු, සම්මුඛ 
පරීක්ෂණයට කැඳවා ලකුණු 62ක් ලබා දුන් බවත්; 

 (ii)  සෙහෝදර පදනමින් ඇතුළත් කර ගැනීම සඳහා 
අවශ්ය ලකුණු පමාණය 44 ක් වුවත්, ඉහත කී 
අයෙග් දරුවා ලකුණු 62ක් ලබා තිබියදීත් පාසලට 
ඇතුළත් කර ෙනොගත් බවත්; 

 එතුමා පිළිගන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙමම දරුවාට සිදුවී ඇති අසාධාරණය පිළිබඳව සලකා බලා 
ඔහු රාජකීය විද්යාලෙය් 1 වැනි ෙශේණියට ඇතුළත් කර 
ගැනීමට අවශ්ය පියවර ගන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම 
සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) ெகா ம்  07, ெமயிற்லன்ட் பிேளஸ், இல. 55/2/

T/85 இல் வசிக்கும் தி . ஏ. சமீர ஷ்பகுமார 
என்பவாின் பிள்ைளைய சேகாதரர் என்ற 
அ ப்பைடயில் ெகா ம்  ேறாயல் கல் ாியில் 
1ஆம் தரத்திற்கு அ மதிப்பதற்காக 
விண்ணப்பித்த பின்னர் ேநா் கப் பாீட்ைசக்கு 
62 ள்ளிகள் வழங்கப்பட்டைத ம்; 

 (ii) சேகாதரர் அ ப்பைடயில் அ மதித் க் 
ெகாள்வதற்குத் ேதைவப்ப ம் ள்ளிகள் 44 
என்றேபாதி ம், ேமற்கூறியவாின் பிள்ைள 62 

ள்ளிகைளப் ெபற்றி ந் ம் பாடசாைலக்கு 
அ மதிக்கப்படவில்ைல என்பைத ம்; 

 அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(ஆ) இந்தப் பிள்ைளக்கு ஏற்பட் ள்ள அநீதி ெதாடர்பாக 
க த்திற்ெகாண்  இவைர ேறாயல் கல் ாியின் 1ஆம் 
தரத்திற்கு அ மதிப்பதற்குத் ேதைவயான 
நடவ க்ைககைள எ ப்பாரா என்பைத அவர் இந்தச் 
சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Education: 

(a) Will he admit that- 

 (i) when Mr. A. Sameera Pushpakumara 
residing at No. 55/2/T/85, Maitland Place, 
Colombo 07 applied to the Royal College - 
Colombo to get his son admitted to Grade 
01 under sibling category, he was called for 
the interview and  was given 62 marks; and 

 (ii) although the cut off mark for the  sibling 
category is 44 the son of the aforesaid 
person has not been admitted to the school 
even  though he has obtained 62 marks; 

(b) Will he inform this House whether he will look 
into the injustice caused to this child and take 
necessary action to admit this child to the Grade 1 
in Royal College? 

(c)    If not, why? 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා  
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) පාසෙල් පැවති ෙල්ඛන අනුව පිළිගනී. 

 (ii) පිළිගනී. සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලය ලකුණු 62ක් 
ලබා දුන්න ද, පදිංචිය තහවුරු කරන ෙල්ඛනය 
ෙලස 23/2013 චකෙල්ඛෙය් සඳහන් කර ඇති 
ෙල්ඛනවලින් කිසිවක් ඉදිරිපත් ෙනොකිරීම 
ෙහේතුෙවන් 2015 පළමු වසරට ඇතුළත් කිරීමට 
ෙතෝරා ගත් සිසුන්ෙග් ෙල්ඛනෙය් ඉහත 
අයදුම්කරුෙග් දරුවාෙග් නම ඇතුළත් වී 
ෙනොමැත. 

(ආ) ඉල්ලීම හා චකෙල්ඛ පතිපාදන සලකා බලා දරුවා නියමිත 
පන්තියට ඇතුළත් කිරීමට කටයුතු කරනු ඇත. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ඔබතුමා ෙම් දරුවා පාසලට ඇතුළත් කිරීමට අවශ්ය පියවර 
ගන්නවා ද? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, සාමාන්යෙයන් ෙම් වාෙග් පශ්නයකදී 

ආරක්ෂා කිරීම කරන්ෙන් වැරදි කරන අය කියලා ඔබතුමා 
දන්නවා. ෙමතැන වැරැද්දක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ දරුවාට රාජකීය 
විද්යාලෙය් හිටපු නිලධාරින් විසින් ලකුණු දැමිය යුතුව තිබියදී 
බින්දුව දමා තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි පසු ගිය කාලෙය් ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණ කරලා නිලධාරින් හත්ෙදෙනක් 
interdict කෙළේ. ඒ වාෙග්ම, තුන්ෙදෙනකු මාරු කරලා අවශ්ය 
පියවර ෙගන තිෙබනවා. එතැන වැරැද්දක් ෙවලා තිෙබනවා.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒ දරුවා රාජකීය විද්යාලෙය් නියමිත වසරට ඇතුළත් කිරීමට 

ඔබතුමා මැදිහත් වී කටයුතු කරනවා ෙන්ද කියලායි මා ඇහුෙව්.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, පළමුවැනි වසෙර්දී තමයි ඒ සිද්ධිය 

ෙවලා තිෙබන්ෙන්. දැන් ඒ දරුවා ඉන්ෙන් තුන්වන වසෙර්යි. 
නමුත් තුන්වන වසෙර් අවස්ථාව දැන් ෙදන්න පුළුවන්.   

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
කුමන වසරකට ෙහෝ ඒ දරුවා ඇතුළත් කිරීම සඳහා 

ඔබතුමාෙග් මැදිහත් වීම සිදු කරන්ෙන්ද කියන එකයි මා 
අහන්ෙන්.  
 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
මැදිහත්වීම සිදු කරනවා, ගරු කථානායකතුමනි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟ පශ්නය, ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මන්තීතුමා.  
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා අතුරු පශ්න ෙදකයි ඇහුෙව්. 

තුන්වන අතුරු පශ්නය අහන්න මට අවස්ථාව ෙදන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අතුරු පශ්න තුනක් ඇහුවා.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
අතුරු පශ්න ෙදකයි ඇහුෙව්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි කාලය සීමා කරගන්නත් ඕනෑ. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මම අතුරු පශ්න ෙදකයි ඇහුෙව්. තුන්වන අතුරු පශ්නය 

එතුමාට අහන්න ෙදන්න.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා.  

  
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් ඊළඟ පශ්න ෙදෙක්දීම අතුරු 

පශ්න අහන්න අවස්ථාව එපා. එහිදී මම අතුරු පශ්න අහන්ෙන් 
නැහැ. ගරු අධ්යාපන අමාත්යතුමනි, මම ඔබතුමාට ඉදිරිපත් කළා, 
රාජකීය විද්යාලෙය් ගත් තීන්දුව. රාජකීය විද්යාලය කියන්ෙන්, ෙම් 
රෙට් පාසල් අධ්යාපනෙය් මුදුන් මල්කඩයි. ඔබතුමා ෙකළින් ඍජු 
තීන්දුවක් ගත්තා ෙල්කම්තුමාත් එක්ක එකතු ෙවලා. අපි ඒ ගැන 
සතුටු ෙවනවා. දූෂිතයන් සම්බන්ධෙයන් ගත් කියා මාර්ග 
ෙවනුෙවන් සමස්ත පාසල් පජාෙව් -හතළිස්පන්ලක්ෂයක් වන 
ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන්ෙග්, ගුරුවරුන්ෙග්- පණාමය අපි ඔබතුමාට පුද 
කරනවා, ගරු අමාත්යතුමනි. ඒ එක්කම මම ඔබතුමාෙගන් 
පරීක්ෂණයක් ඉල්ලුවා,-  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එය අදහස් පකාශ කිරීමක්. අතුරු පශ්නයක් ෙනොෙවයි.  

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, අතුරු පශ්නය තමයි ෙම් අහන්ෙන්. 

අතුරු පශ්නය අහන්ෙන් දැනුයි. ගරු කථානායකතුමනි, පශ්නය 
අහන ෙකොට ෙපොඩ්ඩක් ආලවට්ටම් දාලා, ගණ පිහිටුවලා,- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැන් එෙහම බැහැ. ෙකළින්ම පශ්නය අහන්න ඕනෑ.  

  
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මා අහන්ෙන් ෙම්කයි. මා සුජාතා 

විද්යාලෙය් දූෂණ ගැන කිව්වාම ඊෙය් විදුහල්පතිවරිය  මට 
විරුද්ධව, මා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හැන්සාඩ්ගත කරපු ලිපියකට 
විරුද්ධව නිෙයෝජ්ය විදුහල්පතිවරුන් ලවා බලහත්කාරෙයන් 
ලියුමක් අත්සන් කරවනවා. ගරු අමාත්යතුමනි, ඒ සම්බන්ධෙයන් 
කියා මාර්ගයක් ගන්නවාද, සුජාතා බාලිකා විද්යාලෙය් 
විදුහල්පතිවරියට විරුද්ධව විනය පරීක්ෂණයක් පවත්වනවාද? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ සම්බන්ධෙයනුත් විමර්ශනයට භාර 

දීලා තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් විධියට ගිෙයොත් නම් -
හැම තැනම පාසල්වල පශ්න ආෙවොත් නම්- හරිම අමාරුයි. නමුත් 
ඉතින් එයත් විමර්ශනයකට භාජන කරලා තිෙබනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එය විමර්ශනයකට ලක් කර තිෙබනවා ෙන්. ෙබොෙහොම 

ස්තුතියි.   
 

පශ්න අංක 6 - 1111/'16 - (1), ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා. 

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 7 - 1140/'16 - (1), ගරු එම්.එච්.එම්. සල්මාන් 

මහතා. 
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ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක් 
ඉල්ලා සිටිනවා.  

 

පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
 
 

 

මුදල් අමාත්යවරයාෙග් කාර්ය මණ්ඩලය: විසත්ර  
நிதி அைமச்சாின் பணியாட்ெடாகுதி : விபரம் 

STAFF OF FINANCE MINISTER: DETAILS 
1264/’16 

10.ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
මුදල් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) මුදල් අමාත්යවරයාෙග් අමාත්ය කාර්ය මණ්ඩලයට පත් කර 
ඇති,   

 (i) සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම්වරයන්; 

 (ii) උපෙද්ශකවරයන්; 

 (iii) අෙනකුත් කාර්ය මණ්ඩල; 

 සංඛ්යාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද යන්න එතුමා 
ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) සමසත් කාර්ය මණ්ඩලය ෙකොපමණද; 

 (ii) සමසත් කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා මාසිකව ෙවන් 
කර ඇති දීමනා, වැටුප්, වාහන, ඉන්ධන හා 
අෙනකුත් සියලුම වරපසාද ඇතුළත් පූර්ණ  
වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;  

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

நிதி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) நிதி அைமச்சாின் அைமச்சு பணியாட்ெடாகுதிக்கு 

நியமிக்கப்பட் ள்ள, 
 (i)  ஒ ங்கிைணப் ச் ெசயலாளர்களின்; 
 (ii)  ஆேலாசகர்களின்; 
 (iii)  ஏைனய பணியாட்ெடாகுதியினாின்; 
 எண்ணிக்ைக தனித்தனிேய எவ்வளெவன்பைத அவர் 

இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i)  ெமாத்த பணியாட்ெடாகுதியினாின் எண்ணிக் 
ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii)  ெமாத்த பணியாட்ெடாகுதியின க்காக மாத 
ெமான் க்கு ஒ க்கப்பட் ள்ள ப கள், சம்பளம், 
வாகனங்கள், எாிெபா ள் மற் ம் ஏைனய சகல 
சிறப் ாிைமகள் உள்ளடங்கிய ைமயான 
அறிக்ைகெயான்ைறச் சமர்ப்பிப்பாரா என்ப 
ைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Minister of Finance: 

(a) Will he inform this House separately the 
number of - 

 (i) Coordinating Secretaries; 
 (ii) Consultants; and 
 (iii) other staff 

 that have been appointed to the Minister’s Staff of 
the Minister of Finance? 

(b) Will he also inform this House whether a 
comprehensive report will be presented to this 
House stating-   

 (i) the total staff; and  
 (ii) the amount of the monthly allocation for 

allowances, salaries, vehicles, fuel and 
other privileges provided to the aforesaid 
staff? 

(c)    If not, why? 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා.  

(අ) (i) සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම් - 02 

 (ii) උපෙද්ශක - 01 

 (iii)  

 
(ආ) (i)  

 

  තනතුර සංඛ්යාව 

01 ෙපෞද්ගලික ෙල්කම් 01 

02 මාධ්ය ෙල්කම් 01 

03 මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරි 01 

04 ෙපෞද්ගලික සහකාර 01 

05 කළමනාකරණ සහකාර 05 

06 කාර්යාල කාර්ය සහායක 02 

07 රියැදුරු (ආරක්ෂක රථෙය් 
රියැදුරු සමඟ) 

03 

  එකතුව 14 

  තනතුර සංඛ්යාව 

01 ෙපෞද්ගලික ෙල්කම් 01 

02 සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම් 02 

03 මාධ්ය ෙල්කම් 01 

04 උපෙද්ශක 01 

05 මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරි 01 

06 ෙපෞද්ගලික සහකාර 01 

07 කළමනාකරණ සහකාර 05 

08 කාර්යාල කාර්ය සහායක 02 

09 රියැදුරු (ආරක්ෂක රථෙය් 
රියැදුරු සමඟ) 

03 

  එකතුව 17 

1041 1042 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (ii)  

 

 

 
 *  උපෙද්ශක සඳහා අතිෙර්ක ෙල්කම්වරෙයකුට හිමි 

දුරකථන හා ඉන්ධන දීමනා ෙගවනු ලැෙබ්. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர்.எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට අහන්න තිෙබන අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඉස්ෙසල්ලා නලින්ද ජයතිස්ස 
මන්තීතුමාෙග් පශ්නයකට උත්තර ෙදන ගමන් කිව්වා, නියමෙයන් 
තිෙබන පමාණය ෙමය වුණාට අනියමින් ෙවනත් විධියකට 
තිෙබනවා කියලා. මම අහන්න කැමැතියි, ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල 
ඇමතිතුමාට හිටියා වාෙග් ඒ විධියට අනියමින් හරි උපෙද්ශකවරු, 
සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම්වරු 60, 70ක්වත් සිටීද කියලා.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් කියන්න තිෙබන්ෙන් එවැනි පාලනයක් 

නැති බවයි. 2015 ජනවාරි මාසෙය් 08ෙවනි දා ඒ පාලනයට තිත 
තැබූවා. ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා  සහ ගරු  රනිල් 
විකමසිංහ අගමැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් ඒ වාෙග් ෙදවල් 
ෙමොනවත් ෙවන්ෙන් නැහැ. මුදල් අමාත්යාංශය අනියම් ආකාරයට 
කවුරුත් බඳවා ගත්ෙත් නැහැ. ඒ වාෙග්ම ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ 
මන්තීතුමා මුදල් ඇමති කාලෙය් මුදල් අමාත්යාංශෙය් 
උපෙද්ශකවරුන් 43 ෙදෙනක් හිටියා, අපට ඉන්ෙන් 14යි, ගරු 
සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමා ඉන්න කාල ෙය් 17 ෙදෙනකු සිටියා, 
ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මැතිතුමා ඉන්න අවස්ථාෙව්දී  22ක් 
හිටියා. ෙමන්න ෙවනස.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙදෙවනි අතුරු පශ්නය අහන්න. 
 

ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர்.எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ඔබතුමා 2015 ජනවාරි 08 දින සම්බන්ධෙයනුත් පැහැදිලි 

කිරීමක් කළා. ජනවාරි 08න් පසුව තමයි ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල 
ඇමතිතුමාෙග් අමාත්යාංශෙය් ෙම් පිරිස ඉන්ෙන්. ඒකත් මතක් 
කරන ගමන් අද පත්තරෙය් තිෙබනවා මුදල්- 

වැටුප් රු. 580,299.00 

ඉන්ධන දීමනා රු. 125,308.00 

  තනතුර හිමි වාහන 
සංඛ්යාව 

01 ෙපෞද්ගලික ෙල්කම් 01 

02 සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම් (02) 02 

03 මාධ්ය ෙල්කම් 01 

04 මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරි 01 

  තනතුර දුරකථන 
දීමනාව සඳහා 

01 ෙපෞද්ගලික ෙල්කම් රු.6,000.00 

02 සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම් (02) රු. 5,000.00 

03 මාධ්ය ෙල්කම් රු. 5,000.00 

04 මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරි රු. 5,000.00 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙමතුමා මෙග් නම සඳහන් කළා. [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් 

අහෙගන ඉන්න. [බාධා කිරීමක්] නැහැ, ෙමතුමා මෙග් නම 
සඳහන් කළා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
නම සඳහන් කළ නිසා එතුමාට අවස්ථාව ෙදන්න ඕනෑ. ගරු 

ඇමතිතුමා ෙකටිෙයන් පැහැදිලි කරන්න. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මම එතුමාට දැනුම් ෙදන්නට කැමැතියි, මම COPE  එෙක් 

සාමාජිකයින්ට ලියුම් ලියලා තිෙබන බව. දැන් ඒ උපෙද්ශකවරුන් 
ෙසේවය කරන්ෙන් නැහැ. They worked only for one year.  
අවුරුද්දකට විතරයි ඒ අය ගත්ෙත්. දැන් ඒ අය අයින් කරලා 
තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர்.எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
මෙග් ඊළඟ අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ගරු මුදල් අමාත්යතුමනි, 

අද "දිවයින" පත්තරෙය් තිෙබනවා "පර්ෙපචුවල් ෙටෂරීස්ට- [බාධා 
කිරීමක්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම්ෙගොල්ලන් ආණ්ඩුෙව් ඉන්න කාලෙය් මහින්ද රාජපක්ෂ 

ජනාධිපතිතුමාෙග් උපෙද්ශකයන් 190ක් හිටියා. [බාධා කිරීමක්] 
190ක් හිටියා. බුදියාෙගනද, හි ටිෙය් ඒ කාලෙය්? [බාධා කිරීම්] ඒ 
කාලෙය් බුදියාෙගනද හිටිෙය්? හැම එකකටම අත ඉස්සුවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැන් තුන්ෙවනි අතුරු පශ්නය අහන්න. පශ්න සඳහා තිෙබන 

ෙව්ලාව සීමා කරන්නට ඕනෑ. 
 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர்.எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
අද "දිවයින" පත්තරෙය් තිෙබනවා, " පර්ෙපචුවල් ෙටෂරීස්ට 

එෙරහිව මහ බැංකුෙවන් ෙපොලිස්පතිට පැමිණිල්ලක්" කියලා. එහිදී 
කියනවා, බැදුම්කර ගනුෙදනු ගැන ෙචෝදනා එල්ල වී ඇති 
පර්ෙපචුවල් ෙටෂරීස් ආයතනෙය් ඇතැම් කරුණු ගැන පරීක්ෂණ 
පැවැත්වීමට මුදල් මණ්ඩලය තීරණය කරලා තිෙබනවා කියලා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අදාළ පශ්නයක් ෙනොෙවයි. 
 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர்.எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
මම මුදල් ඇමතිතුමාෙගන් අහන්ෙන් ෙමයයි. [බාධා කිරීමක්] 

ඔබතුමාට කියන්නට පුළුවන්ද, ෙම්කට සම්බන්ධ නැති වුණත් 
ඔබතුමාට වගකීමක් තිෙබන නිසායි අපි අහන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] 

1043 1044 

[ගරු රවි කරුණානායක මහතා] 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමාට පුළුවන්. [බාධා කිරීම්] ඒක පශ්නයට අදාළ 

නැහැ. 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
එම පශ්නය අදාළ නැහැ. මෙග් විෂයය පද්ධතියටත් අයිති 

නැහැ. 

 
කුරුඳු නිෂප්ාදනය : විසත්ර 
க வா உற்பத்தி : விபரம் 

CINNAMON PRODUCTION: DETAILS 
539/’16 

11.ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
පාථමික කර්මාන්ත අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2) : 

(අ) (i) වර්ෂ 2015 වන විට ශී ලංකාෙව් කුරුඳු වගා කරනු 
ලැබූ භූමි ප මාණය ෙකොපමණද;    

 (ii) 2010 සිට 2015 දක්වා වසර පහ තුළ කුරුඳු 
නිෂ්පාදනය, වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කිෙලෝග ෑම් ෙකොපමණද;  

 (iii) රජය විසින් ෙගොවීන්ෙගන් සෘජුවම කුරුඳු මිලදී 
ගන්ෙන්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, පසු ගිය වසර පහ තුළ රජය විසින් මිලදී 
ගත් කුරුඳු ප මාණය වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) කුරුඳු නිෂ්පාදනය ඉහළ නැංවීමට රජය පියවර 
ගන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම පියවර කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) (i )  2015ஆம் ஆண்டளவில் இலங்ைகயில் க வா 

பயிர்ெசய்யப்பட்ட நிலப்பரப்  எவ்வள ; 
 (ii) 2010 ெதாடக்கம் 2015 வைரயான ஐந்  வ ட 

காலப்பகுதியில் க வா உற்பத்தி ஆண்  
வாாியாக ெவவ்ேவறாக எத்தைன கிேலாகிராம்; 

 (iii )  அரசாங்கம் விவசாயிகளிடமி ந்  ேநர யாகக் 
க வாைவக் ெகாள்வன  ெசய்கின்றதா; 

 (iv )  ஆெமனில், கடந்த ஐந்  ஆண் களில் 
அரசாங்கத்தினால் ெகாள்வன  ெசய்யப்பட்ட 
க வாவின் அள  ஆண் வாாியாக 
ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா ? 

(ஆ) (i )  க வா உற்பத்திைய அதிகாிக்கச் ெசய்ய 
அரசாங்கம் நடவ க்ைக ேமற்ெகாள் மா; 

 (ii) ஆெமனில், அந்நடவ க்ைககள் யாைவ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா ? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Minster of Primary Industries: 

(a) Will he state-  

 (i) the extent of land in which cinnamon has 
been grown in Sri Lanka by the year  2015; 

 (ii) the quantity of cinnamon produced in each 
year during the five years from the year 
2010 up to 2015 separately, in kilograms; 

 (iii) whether the Government directly purchases 
cinnamon from farmers; and 

 (iv) if so, the quantity of cinnamon purchased 
by the Government in each year during the 
last five years separately ? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) whether steps will be taken by the 
Government to enhance cinnamon 
production; and 

 (ii) if so, the aforesaid steps; 

(c) If not, why? 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, පාථමික කර්මාන්ත අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 
 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 
 

(අ) (i) ෙහක්ෙටයාර 32,342 

 (ii)  

 
 (මූලාශය : අපනයන කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් දත්ත පද්ධතිය) 

 (iii) නැත. 

 (iv) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ආ) (i) ඔව්. 

 (ii) *  වාර්ෂිකව සිදු කරනු ලබන නව වගා ව්යාපෘති අනුව 
කුරුඳු    නව වගා ඇති කිරීම.  

 
*  ජාතික කුරුඳු පර්ෙය්ෂණ හා පුහුණු මධ්යස්ථානය 

මඟින් NVQ-4 පාඨමාලාවක් යටෙත් කුරුඳු 
සැකසුම්කරුවන් පුහුණු කිරීම සිදු කරනු ලබන 
අතර, නවීන තාක්ෂණික කරුණු ෙගොවීන්ට 
අවෙබෝධ කර දීමට කටයුතු කරනු ලැෙබ්. 

*  පාථමික කර්මාන්ත අමාත්යාංශය යටෙත් ඉදිරි වසර 
පහ තුළ කුරුඳු අක්කර 25,000ක් අලුතින් වගා 
කිරී මට සැලසුම් කර ඇත. වතු සමාගම් සතු ආන්තික 
ඉඩම් අක්කර 5,000ක් පමණ ෙම් සඳහා දැනටමත් 
හඳුනාෙගන ඇත. 

*  කුරුඳු ඉඩම්වල ඵලදායිතාව නංවාලීෙම් 
ව්යාපෘතියක් ආරම්භ කර ඇත. ඒ යටෙත් වගා 
පවත්වාෙගන යමින් යහපත් කෘෂි කාර්මික පිළිෙවත් 
GAP සහ යහපත් නිෂ්පාදන පිළිෙවත් අනුව කුරුඳු 
නිෂ්පාදනය සඳහාත් ෙයොමු කරවීෙම් වැඩසටහන් 
අරඹා ඇත. 

වර්ෂය 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

කි.ගෑම් 16,435,000 18,250,000 17,165,000 17,500,000 17,600,000 17,707,000 

වර්ෂය වපසරිය (ෙහක්ෙටයාර) 
2015 475.49 
2016 558.15 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

*  "ධන සවිය" ෙගවතු වගා වැඩසටහන යටෙත් අඩු 
ආදායම්ලාභී කාන්තාවන්හට අක්කර ¼ට අඩු වගා 
වපසරියක වගා කිරීම සඳහා ෙනොමිෙල් පැළ 700ක් 
පමණ ලබා ෙද්. 

*  නව වගා පවර්ධනය සඳහා පැළ ඉල්ලුම සපුරාලීමට 
කුරුඳු පැළ තවාන් සංවර්ධන වැඩසටහන් කියාත්මක 
ෙකොට ඇත. 

*  කුරුඳුවල ඖෂධීය ගුණ සනාථ කිරීම සඳහා 
අපනයන කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව, ජාතික විද්යා 
පදනම, කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය සහ 
විශ්වවිද්යාල ඒකාබද්ධව පර්ෙය්ෂණ සිදු කිරීමට 
කටයුතු කර ඇත. 

*  ෙපොල් වගාව තුළ අතුරු වගාවක් ෙලස කුරුඳු වගා 
කිරීමට කටයුතු ෙයොදා ඇත. ෙම් සඳහා ෙපොල් 
තිෙකෝණෙය් පවතින ෙපොල් ඉඩම් ෙතෝරා ෙගන 
ඇති අතර ෙම් වන විට වගාවන් ආරම්භ කර ඇත. 

*  කුරුඳු තැලීම යාන්තීකරණය කිරිම සඳහා අගය 
එකතු කළ කුරුඳු නිෂ්පාදන බිහි කිරීම සඳහා 
පර්ෙය්ෂණ සිදු කරමින් පවතී. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 12 - 960/'16 - (1), ගරු බිමල් රත්නායක මහතා. 

      
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I ask  two weeks' time to answer that Question.  
 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 14 - 1131/'16 - (1), ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද 

ජයතිස්ස මහතා. 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. අද නම් 

පශ්නයට පිළිතුරක් ඕනෑමයි. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්යන්තර 

ෙවළඳ අමාත්යතුමා දන්වා තිෙබනවා, සති ෙදකකින් පිළිතුරු 
සපයන බව.  

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

ආහාර හා ඖෂධ පරීක්ෂකවරු බඳවා ගැනීෙම් 
ෛතමාසික පුහුණු පාඨමාලාව: සහභාගි වූවන්  

உண  மற் ம் ஔடத பாிேசாதகர்கள் 
ஆட்ேசர்ப் க்கான பயிற்சிப் பாடெநறி: 

பங்ேகற்ேறார்  
 THREE-MONTH TRAINING COURSE  FOR FOOD AND DRUG 

INSPECTORS: PARTICIPANTS 
     582/’16 

15.ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (3) : 

(අ) (i) 2008.01.09 දින සිට 2008.04.09 දින දක්වා පැවති 
ආහාර හා ඖෂධ පරීක්ෂකවරු බඳවා ගැනීෙම් 
ෛතමාසික පුහුණු පාඨමාලාවට සහභාගි වූ 
නිලධාරින් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  ඔවුන්ෙග් නම්, ලිපින, පළාත හා ෙසේවා සථ්ාන 
කවෙර්ද;  

 (iii) ෙමම පාඨමාලාව අවසානෙය් ලිඛිත හා 
පාෙයෝගික පරීක්ෂණ පැවැත්වූ දින ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iv) පාෙයෝගික පරීක්ෂණය සමත් වීෙම් කඩඉම් 
ලකුණු කවෙර්ද; 

 (v) එම ලකුණු ලබාගත් නිලධාරින් සංඛ්යාව සහ 
ඔවුන්ෙග් නම් කවෙර්ද; 

 (vi) පරීක්ෂණය සමත් වූ නිලධාරින්ට පත්වීම් ලබා දුන් 
දිනය එක් එක් නිලධාරියා අනුව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) 2008.01.09ஆம் திகதி தல் 2008.04.09ஆம் 

திகதி வைர நைடெபற்ற உண  மற் ம் ஔடத 
பாிேசாதகர்கைள ஆட்ேசர்ப் ச் ெசய்வதற்கான 

ன் மாத காலப் பயிற்சிப் பாடெநறியில் 
பங்ேகற்ற உத்திேயாகத்தர்களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) இவர்களின் ெபயர், கவாி, மாகாணங்கள், 

மற் ம் ேசைவ நிைலயங்கள் யாைவெயன் 
பைத ம்; 

 (iii) இப்பாடெநறியின் இ தியில் எ த்  மற் ம் 
ெசய் ைறப் பாீட்ைசகள் நடத்தப்பட்ட திகதிகள் 
ெவவ்ேவறாக யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iv) ெசய் ைறப் பாீட்ைசயில் சித்தியைடவதற்கான 
ெவட் ப் ள்ளிகள் யாெதன்பைத ம்; 

 (v) இவ்ெவட் ப் ள்ளிகைளப் ெபற் க்ெகாண்ட 
உத்திேயாகத்தர்களின் எண்ணிக்ைக மற் ம் 
இவர்களின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (vi) பாீட்ைசயில் சித்தியைடந்த உத்திேயாகத் 
தர்க க்கு நியமனம் வழங்கப்பட்ட திகதி, 
ஒவ்ேவார் உத்திேயாகத்த க்குேமற்ப தனித் 
தனியாக யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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asked the Minister of Health, Nutrition and Indigenous 
Medicine: 

(a) Will he inform this House - 
 (i) the number of officers who participated in 

the three-month training course conducted 
from 09.01.2008 to 09.04.2008 to recruit 
Food and Drug Inspectors; 

 (ii) their names, addresses, provinces and places 
of service; 

 (iii) the dates on which the written and practical 
tests were held at the end of this course 
separately; 

 (iv) the cut off marks for passing the practical 
test; 

 (v) the number of officers who scored that 
marks and their names;  and 

 (vi) the date on which the officers who passed 
the test were granted appointments, 
separately with respect to each officer? 

(b) If not, why?  

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට තිෙබන අපමාණ ආදරය 
නිසා එම පිළිතුරත් table කරන්න කියලා මා ඉල්ලා සිටිනවා. 
ෙමොකද, සුජාතා විද්යාලෙය් ෙහොරකම් ගැන අහන්න ඔබතුමා මට 
අවස්ථාව දුන්න නිසා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මටත් වැඩිය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 

තිෙබන ආදරය නිසා. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
Sir, on behalf of the Minister of Health, Nutrition and 

Indigenous Medicine, I table* the Answer. 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 
 

(a) (i) 35 (Thirty Five) 

 (ii) Indicated in  the Annex. 

 (iii) Written Exam - 30.06.2008 

  Practical Exam - 01.07.2007 

 (iv) 75 (Seventy Five) 

 (v) 11 (Elevan) 

 Names of the Officers 

I. A.M.B.M.K. Gangodathanna 

II. D.S.P. Gunasekara 

III. Y. Muralitharan 

IV. R.M.K. Rajapaksha 

V. R.D.D. Rajapaksha 

VI. J.A. Samarajeewa 

VII. J.M. Sirikumara 

VIII. N.T. Wikramasinghe 

IX. S.D. Wijeweera 

X. A.M.T.B. Wickramasinghe 

XI. W.D.P. Wickramarathne 

        (vi)  

 
 

No Name Appointment 
date of the post 
of  Food and 
Drug Inspector 

1 R.M.K. Rajapaksha 2010.09.01 

2 J.M. Sirikumara 2010.09.01 

3 A.M.T.B. Wickramasinghe 2010.09.01 

4 S.D. Wijeweera 2010.09.01 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

(b) Does not arise.   
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙදවන වටය. 

 
තසත්වාදය ෙහේතුෙකොට ෙගන මියගිය සහ තුවාල 

ලැබූ ෙපොලීසිෙය් සාමාජිකයන්: විසත්ර  
பயங்கரவாதம் காரணமாக மரணமைடந்த மற் ம் 

காயமைடந்த ெபா ஸார்: விபரம் 
 POLICE OFFICERS DIED AND WOUNDED AS A RESULT OF 

TERRORISM: DETAILS 
998/’16 

4. ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා               
(ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர - 
மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில சார்பாக) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera on 
behalf of the Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (2) : 

(අ) වර්ෂ 1972 සිට 2009 දක්වා කාලය තුළ ෙදමළ ෙබදුම්වාදී 
තසත්වාදය ෙහේතුෙකොට ෙගන මියගිය සහ තුවාල ලැබූ ශී 
ලංකා ෙපොලීසිෙය් සාමාජිකයන් සංඛ්යාව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට 
දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதற்கு அபிவி த்தி 
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) 1972ஆம் ஆண்  தல் 2009ஆம் ஆண்  
வைரயிலான காலப்பகுதியில் தமிழ் பிாிவிைனவாதப் 
பயங்கரவாதம் காரணமாக மரணமைடந்த மற் ம் 
காயமைடந்த இலங்ைக ெபா ஸ் பைடயினாின் 
எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக எத்தைனெயன்பைத 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Law and Order and Southern 
Development:  

(a) Will he inform this House the number of members 
of the Sri Lanka Police who died and were 
wounded owing to the Tamil separatist terrorism 
from 1972 to 2009 separately? 

(b) If not, why?  
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ 

සංවර්ධන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර 
සභාගත* කරනවා. 
 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 
 

(අ) මියගිය සමාජිකයින් සංඛ්යාව  - 2,598 

 තුවාල ලැබූ සාමාජිකයින් සංඛ්යාව - 1,608 

(ආ) පැන ෙනොනඟී. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 8 - 1151/'16 - (1), ගරු (ෛවද්ය) කවින්ද ෙහේෂාන් 

ජයවර්ධන මහතා. 
 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු (ෛවද්ය) කවින්ද ෙහේෂාන් 

ජයවර්ධන මහතා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 
 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුරු දීම සඳහා සතියක් කල් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
 

පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 9 - 1168/'16 - (1), ගරු මහින්දානන්ද 

අලුත්ගමෙග් මහතා. 
 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர்.எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති 
ෙදකක් කල් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
 

පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 13 - 1000/'16 - (2), ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල 

මහතා. 
 
 

ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුරු දීම සඳහා සති තුනක් කල් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ස්ථාවර නිෙයෝග 23 (2) යටෙත් පශ්න. ගරු දිෙන්ෂ් 

ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. 

 

ෙපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 
தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
I 
 

පාරිෙභෝගිකයන් ආරක්ෂා කිරීෙම් පනෙතහි 
විධිවිධාන උල්ලංඝනය කිරීම 

கர்ேவார் பா காப் ச் சட்ட விதிகைள மீ தல் 
VIOLATION OF PROVISIONS OF CONSUMER PROTECTION 

ACT 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23 (2) යටෙත් ෙමම 

පශ්නය කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට 
අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව මා ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. 

කිසියම් භාණ්ඩයක් අෙළවි කළ හැකි උපරිම සිල්ලර මිල 
නියම කිරීෙමහිදී අනුගමනය කළ යුතු කියා පිළිෙවත 
පාරිෙභෝගිකයන් ආරක්ෂා කිරීෙම් පනෙතහි ඉතා පැහැදිලිව දක්වා 
ඇති අතර, ඒ පිළිබඳ බලය පාරිෙභෝගික කටයුතු පිළිබඳ 
අධිකාරියට පවරා ඇත. එකී අධිකාරිය විසින් ගැසට් පතයක් මඟින් 
උපරිම සිල්ලර මිල නිශ්චිත වශෙයන් සඳහන් ෙනොකළෙහොත් 
උපරිම මිල නියමය කඩකරන්නන්ට නීත්යනුකූලව දඬුවම් ලබාදිය 
ෙනොහැක. ජන ජීවිතයට ෙබෙහවින් අදාළ වන සහල්වල උපරිම 
මිල නියම කිරීෙම්දී උක්ත පනෙතහි විධිවිධාන උල්ලංඝනය ෙකොට 
ඇති බැවින් එම තත්ත්වය නිවැරදි කිරීම සඳහා වහාම මැදිහත් වන 
ෙලස ගරු අමාත්යතුමාට ෙයෝජනා කරනවා. 

මම  විෙශේෂෙයන් ෙම් කාරණාව අහන්ෙන් දිනපතා සහල් මිල 
ඉහළ යමින් පවතින නිසායි. ආණ්ඩුව කියනවා, ෙම් ගණනට සහල් 
තිෙබනවා කියලා. නමුත් ෙම් උපරිම මිල පාලනය කර ගන්න 
බලය ලැෙබන ආණ්ඩුෙව් ගැසට් පතයක්වත් තවම පිට කරලා 
නැහැ.  ෙමොකක්ද, ආණ්ඩුව කරන්ෙන් කියන පශ්නය තමයි අප 
අහන්ෙන්. ෙමොකද, ආණ්ඩුව කරන ෙද් ආණ්ඩුවම දන්ෙන් නැහැ. 
නීතිය අෙත් තිෙබනවා. නමුත් නීතිය කියාත්මක නැහැ. ෙවෙළඳ 
ව්යාපාරිකයන් එක්ක එකඟතාවකට ඇවිල්ලා, ෙම් පනෙත් අදාළ 
වගන්තිය,- 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මුදල් අමාත්යතුමා. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, අදහසක් පකාශ කිරීමට මා ෙම් 

අවස්ථාව උපෙයෝගී කර ගන්නවා. ගැසට් එක ගහන විධියක් 
තිබුණා. මීට ෙපර  කළාම බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා 
උසාවියට ගිහිල්ලා ඒක නිෂ්පභ කර ගත්තා. ඊට පසුව එය නිවැරදි 
කිරීමක් වශෙයන්  ඉල්ලීම කළාට පසුව එය පාරිෙභෝගික කටයුතු 
පිළිබඳ අධිකාරිෙය් Council  එකට යන්න ඕනෑ. ඒ Council 
එෙකන් අනුමැතිය දුන්නාට පසුව තමයි ගැසට් කරන්න පුළුවන් 
වන්ෙන්. ඊෙය් පස් වරු 3.00ට ඒක කරලා දැන් ගැසට් කරලායි 
තිෙබන්ෙන්. අෙප් අවශ්යතාව ඉටු කරන්න අපි ඔක්ෙකෝම taxes 
සිකුරාදා රාතිෙය්ම අඩු කළා. නමුත් ඊෙය් පස් වරු 3.00ට Council 
එෙක් approval එක දුන් විගස තමයි ඒ කියාදාමය ඉවර වුෙණ්.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
1979 අංක 1 දරන පාරිෙභෝගිකයන් ආරක්ෂා කිරීෙම් පනෙත් 

ෙමොන වගන්තියක් යටෙත් ද ගැසට් කරලා තිෙබන්ෙන් ගරු 
ඇමතිතුමා? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ වාෙග් භාණ්ඩ specify කරලා මිල සඳහන් කරන්න, 

පාරිෙභෝගිකයන් ආරක්ෂා කිරීෙම් පනෙත් එක වගන්තියක් තමයි 
තිෙබන්ෙන්.  ඒ වගන්තිය මම දන්ෙන් නැහැ. අවශ්ය නම් මම 
අහලා කියන්නම්. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 

මැතිතුමා පශ්නය අහලා ඉවර කරනතුරු ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි අධිකරණයට ගිෙය් 1979 අංක 1 

දරන පාරිෙභෝගිකයන් ආරක්ෂා කිරීෙම් පනෙත් විධිවිධානවලට 
පටහැනිව, පාරිෙභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිෙය් අවසරය 
නැතිව ක්ෂණිකව තීන්දු කරලා මිල නියම කරන නිසායි. එෙහම 
කරන්න බැහැ. මම හිටපු ෙවළඳ ඇමතිවරයා. 
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ගරු කථානායකතුමනි, 1979 අංක 1 දරන පාරිෙභෝගිකයන් 
ආරක්ෂා කිරීෙම් පනෙත්  6 (2) වගන්තිෙය් ඉතා පැහැදිලිව ෙමෙසේ 
සඳහන් වී තිෙබනවා:  

"ෙකොමසාරිස්වරයා විසින් (1) වන උපවගන්තිය යටෙත් නිකුත් කරන ලද 
සෑම සාමාන්ය විධානයක් ම ගැසට් පතෙයහි පළ කරනු ලැබිය යුතු ය. තව 
ද, යම් නිෂ්පාදකයකු ෙහෝ ෙවෙළන්දකු ෙවත ෙකොමසාරිස්වරයා විසින් (1) 
වන උප වගන්තිය යටෙත් නිකුත් කරනු ලබන...."  

දැන් ෙම් නඩු කටයුත්ත අවසන් නැහැ, ගරු ඇමතිතුමනි. ෙම්ක 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් විභාග ෙවමින් තිෙබන කාරණයක්. 
ඔබතුමන්ලා පරිෙභෝගිකයන් ආරක්ෂා කිරීෙම් පනෙත් තිෙබන 
විධිවිධාන උල්ලංඝනය කරමිනුයි ෙම් උපරිම මිල නියම 
කරන්ෙන්. එතෙකොට ඒෙකන් වාසිය ලැෙබන්ෙන් 
පාරිෙභෝගිකයාට ෙනොෙවයි. අධිකරණෙය් යම් කිසි නඩුවක් විභාග 
වුණාම, ඒ නඩුෙවන් ව්යාපාරිකයින් සියලු ෙදනා නිදහස් ෙවනවා. 
ෙමොකද, පාලන මිල කියාත්මක කරන්න අවශ්ය කමෙව්දය 
වැරදුණාම ජාවාරම්කරුවන්ට තමයි වාසි ලැෙබන්ෙන්.   

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා අදහස් කරන කාරණය මා 

දන්නවා. එතුමා හිටපු ෙවෙළඳ ඇමතිවරයා වුණත් මා තමයි 
පාරිෙභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය හරහා ඒ නීතිය ෙගනාෙව්. 
ඒ අවස්ථාෙව්දී තීරණය කෙළේ,  ආණ්ඩුවක ජනාධිපති, අගමැති 
ක්ෂණිකව තීන්දු කෙළොත්, කැබිනට් එක අනුමත කෙළොත් ඒක 
වහාම ගැසට් කරන්නයි. ඒක තමයි සම්පදායක් වශෙයන් අපි 
ඉදිරියට ෙගන ආෙව්.  ෙම් වතාෙව් අපි මාස තුන හතරකට කලින් 
ෙම් කටයුත්ත කළාම,  ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා 
උසාවියට ගිහිල්ලා තිබුණා. අපි ෙම්ක නිවැරදි කිරීමකුයි කෙළේ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැන් ඔබතුමා ගරු සභාවට දැනුම් දුන්නා ෙන්, ඊෙය්ම ගැසට් 

කළායි කියලා.   
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔව්. ෙම් කාරණාව නිකම් ඇද ඇද යන්න ඕනෑ නැහැ. ෙම්ක 

තමයි සැබෑ තත්ත්වය. ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමාට මා- 
[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එතුමාට පිටපතක් භාර ෙදන්න.   

මීළඟට, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මන්තීතුමා. 
 

II 
 

ෙමොරවැව ජනතාව මුහුණ පා ඇති  ගැටලු 
ெமாரெவவ கிராம மக்கள் எதிர்ேநாக்கும் பிரச்சிைனகள்  

PROBLEMS FACED BY PEOPLE IN MORAWEWA  

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, விவசாய அைமச்சர் 

ெகளரவ மிந்த திசாநாயக்க அவர்களிடம் ேகள்வி ேகட்க 
அ மதித்ததற்கு நன்றி.  

அ ராத ர மாவட்டத்தின் எல்ைலயி ள்ள ெமாரெவவ 
கிராமத்தில் வசித் வந்த மக்கள், பயங்கரவாதத் தாக்குதல் 
காரணமாகக் கடந்த 1994ஆம் ஆண்  அக்கிராமத்ைதவிட்  
ெவளிேயறி அல்மிட் கல எ ம் கிராமத்தில் வாழ்ந் வந்தனர். 
தற்ேபா  அவர்கள் தங்கள  ெசாந்த இடமான ெமாரெவவ 
கிராமத்திற்குச் ெசன்  அங்கு கு ேயறி ள்ளேபாதி ம் 
தங்கள  வாழ்வாதாரங்கைள ேமற்ெகாள்வதற்கு அ ப்பைட 
வசதிகள் எ மற்ற நிைலயில் இ ப்பதாகத் 
ெதாிவிக்கின்றனர்.  சுமார் 23 வ டங்களாக இடம்ெபயர்ந் , 
பல்ேவ  பாதிப் க்க க்குள்ளான நிைலயில் ெபா ளாதார 
வசதிகள் எவற்ைற ம் ெகாண் ராத சுமார் 42 விவசாயக் 
கு ம்பங்கைளச் ேசர்ந்த இம்மக்கள், தாங்கள் ேமற்ப  
கிராமத்தில் வா ம் வைகயில் தங்கள  ஜீவேனாபாயத் 
ெதாழிற் ைறயான விவசாயத்ைத ேமற்ெகாள்வதற்கு 
அங்குள்ள நீர்ப்பாசனக் குளங்கள் மற் ம் கால்வாய்கைளப் 

னரைமத் த் த மா  ேகா கின்றனர்.  இம்மக்க க்கு 
கள் உட்பட ேம ம் பல்ேவ  அ ப்பைடத் ேதைவகள் 

ெசய் ெகா க்கப்பட ேவண் ள்ள . எனி ம், தற் 
கட்டமாக ேமற்ப  குளங்கைள ம் கால்வாய்கைள ம் 

னரைமப் ச் ெசய்  ெகா த்தால் தாங்கள் விவசாயச் 
ெசய்ைகயில் ஈ பட் த் தங்கள  ெபா ளாதார நிைலைய 
ேமம்ப த்திக்ெகாள்ள ம் என்ற நம்பிக்ைக இம்மக்க க்கு 
இ க்கிற . 

ேமற்ப  மக்கள  க்கிய ேகாாிக்ைகயான ெமாரெவவ 
கிராமத்தின் நீர்ப்பாசனக் குளங்கைள ம் கால்வாய்கைள ம் 

னரைமப்பதற்குத் ாித நடவ க்ைகெய த்  உதவ 
மா? 

ேம ம், அம்மக்கள  அ ப்பைடத் ேதைவகைள 
இனங்கண் , ன் ாிைம அ ப்பைடயில் அவற்ைறப் ர்த்தி 
ெசய்  ெகா ப்பதற்கு நடவ க்ைக எ க்க மா? 

ேமற்ப  என  ேகள்விக க்கான பதில்கைள ம் எ க்கப் 
படக்கூ ய நடவ க்ைககள் குறித்த விளக்கங்கைள ம் 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் வழங்குவார் என 
எதிர்பார்க்கின்ேறன். 
 

ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා (කෘෂිකර්ම රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர - கமத்ெதாழில் இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon.Wasantha Aluwihare - State Minister of 
Agriculture)  
ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් ගරු 

ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මන්තීතුමා විසින් අසන ලද පශ්නවලට මා 
පිළිතුර  ලබා ෙදනවා. 

01. තිකුණාමලය දිසත්ික්කෙය් පන්කුලම් ෙගොවිජන බල 
පෙද්ශෙය් ඇති ෙමොරවැව පිහිටා ඇති වාරිමාර්ග පද්ධති 
තුළ මහ වාරිමාර්ග, පළාත් වාරිමාර්ග ෙමන්ම සුළු 
වාරිමාර්ග ද පවතී. ෙගොවිජන සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
විසින් සුළු වාරිමාර්ග වැව් අමුණු සහ ඇළ මාර්ග නඩත්තු 
කරනු ලැෙබ්. ෙමොරවැව පෙද්ශෙය් වැව් 38ක පමාණයක් 
ඇති අතර, ඒවා අඛණ්ඩව නඩත්තු කටයුතු සිදු කරනු ඇත. 

 තවද, පතිසංසක්රණය කළ යුතු වැව් අමුණු ඇළ මාර්ග, 
කෘෂිකර්ම ෙයෝජනා (20ක පමාණයක්) පාෙද්ශීය 
සංවර්ධන කමිටු/දිසත්ික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු  ෙවත 
ඉදිරිපත් කරමින් පමුඛතාව අනුව ලබා ගත් විගස ලැෙබන 
පතිපාදන මත ඒවා පිළිසකර කිරීමට දැනටමත් කටයුතු 
කරමින් පවතී. ෙමම වසර සඳහා වූ පතිපාදන ලද විගස සුළු 
වාර්මාර්ග පතිසංසක්රණයන් සිදු කිරීමට නියමිතය. ෙම් 
වන විට ෙමොරවැව සහ ෙගෝමරන්කඩවල පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස තුළ විශාල පමාණයක් වැව් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පතිසංසක්රණ කටයුතු සිදු කර ඇත. ෙකෙසේ ෙවතත්, 
ෙගොවිජන සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව යටෙත් 
පතිසංසක්රණය කළ යුතු වැව් සහ ඇළවල් ෙව් නම් එම 
විසත්ර ලබා ෙගන පමුඛතාව මත ඒවා පතිසංසක්රණය කර 
දීමට හැකිය.  

02.  කෘෂිකර්මයට අදාළ පහසුකම් හඳුනාෙගන පමුඛතාවය 
අනුව ඒවා ඉටු කර දීමට කියා කළ හැක. 

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
நான் உங்களிடம் தி ேகாணமைல மாவட்டத்தி ள்ள 

ெமாரெவவ கிராமத்ைதப்பற்றிக் ேகட்கவில்ைல.  அ ராத ர 
மாவட்டத்தி ள்ள எல்ைலக் கிராமமான ெமாரெவவ 
கிராமத்ைதப் பற்றிக் ேகட்ேடன்.   

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ගරු කථානායකතුමනි, සියලුම වැව් පතිසංස්කරණය කරන්න 

දිස්තික් කමිටු රැස්වීෙම්දී ගත්ත තීන්දු තීරණ අමාත්යාංශයට ලැබුණු 
විගස ඒවා කියාත්මක කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
Sir, I am talking about the Anuradhapura District, but 

he referred to Trincomalee. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Minister, did you get his point? He is talking 

about the Anuradhapura District. 

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
අනුරාධපුරෙය්ත් ඒ වැඩ කටයුතු කියාත්මක කරනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Okay, thank you very much.   

මීළඟට, ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා.  
 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
පිළිතුරු ලබා ෙදන්ෙන් කවුද? 

 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
පිළිතුර ඉදිරිෙය්දී ලබා ෙදනවා කියා කිව්වා. 

III 
 

නාවික හමුදාෙව් උසසව්ීම් ව හෙය් අඩු පාඩු 
கடற்பைடயினர  பதவி யர் க் கட்டைமப்பின் 

குைறபா கள் 
SHORTCOMINGS IN PROMOTIONAL STRUCTURE OF THE 

NAVY 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් ෙමම 

පකාශය කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට 
ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. නාවික හමුදාෙව් නාවික 
ෙසබළ අංශෙය් නිලධාරින්ෙග් හා නාවිකයන්ෙග් උසස්වීම් 
ව හෙය් අඩුපාඩු ෙහේතුෙවන් ඔවුන් මුහුණපා ඇති ගැටලුව 
පිළිබඳව ෙමම සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරනු කැමැත්ෙතමි. 

ෙගොඩබිම කියාන්විතයන් විධිමත් කිරීෙම් අරමුණින් 1984 
වසෙර්දී නාවිකයන් 25 ෙදෙනකු පමණ පිරිසකින් ආරම්භ කරන 
ලද නාවික හමුදාෙව් නාවික ෙසබළ අංශය ෙම් වන විට නිලධාරින් 
හා නාවිකයන් 5,000කට වැඩි පමාණයක් දක්වා වර්ධනය වූ 
අංශයක් බවට පත් වී තිෙබනවා. ෙකෙසේ  වුවත්, එම අංශෙය් 
වර්ධනය වූ පිරිස් බලයට සාෙප්ක්ෂව ඔවුන්ෙග් උසස්වීම්වලට 
අදාළ තනතුරු ස්ථාපිත ෙනොවීම ෙහේතුෙවන් ඔවුන් දැඩි පීඩාවකට 
ලක්ව සිටිනවා. 

ෙම් වන විට නාවික ෙසබළ අංශෙය් පවතින්ෙන්, නාවිකයන් 
2,000ක් සහ නිලධාරින් 35ක් සිටින 1992 වසෙර් ස්ථාපිත කරන 
ලද උසස්වීම් සංඛ්යාවමයි. එතෙකොට නාවිකයන් සිටිෙය් 2,000යි. 
දැන් එම සංඛ්යාව වැඩි වී තිෙබනවා.  

පිරිස් බලෙය් සංඛ්යාත්මක වර්ධනයට සමානුපාතිකව එම 
අංශෙය් උසස් තනතුරු ව හය පුළුල් ෙනොවීම ෙහේතුෙවන් නාවික 
ෙසබළ අංශෙය් නිලධාරින්ට හා නාවිකයන්ට දිගු කාලයක් එකම 
තනතුරුවල රැඳී සිටීමටත්, උසස්වීම් ෙනොලබා විශාම ලැබීමටත් 
සිදු වී තිෙබනවා. ඒ, ඔවුනට වඩා ෙසේවා කාලෙයන් සහ 
ෙජ්යෂ්ඨත්වෙයන් අඩු අෙනක් අංශවල නිලධාරින්ට සහ 
නාවිකයන්ට උසස්වීම් ලැෙබමින් තිබියදී වීම තවත් බරපතළ 
කරුණක්. 

නාවික හමුදාෙව් තනතුරු පමාණය සසඳා බැලීෙම්දී නාවික 
ෙසබළ අංශෙය් උසස්වීම්වලට සිදු වී ඇති අසාධාරණය පිළිබඳව 
අදහසක් ලබා ගත හැකියි. නිදසුනක් ෙලස 12,500ක් පමණ වන 
විධායක අංශෙය් නිලධාරින් සහ නාවිකයන් ෙවනුෙවන් රියර් 
අද්මිරාල් නිලයන් 17ක්, ෙකොමෙදෝරු නිලයන් 31ක්, කපිතාන් 
නිලයන් 52ක් සහ ෙකොමාන්ඩර් නිලයන් 108ක් ෙවන් වී 
තිෙබනවා.  

ෙකෙසේ වුවද, දැනට පවතින තත්ත්වය අනුව 5,000කට වැඩි 
නාවික ෙසබළ අංශෙය් නිලධාරින් සහ නාවිකයන් ෙවනුෙවන් 
රියර් අද්මිරාල් නිලයන් ෙවන් වී නැහැ. ඔවුන් ෙවනුෙවන් ෙවන් වී 
තිෙබන්ෙන් ෙකොමෙදෝරු නිලයන් 02ක්, කපිතාන් නිලයන් 11ක් 
සහ ෙකොමාන්ඩර් නිලයන් 25ක් පමණයි. ෙමම සංඛ්යාව ඔවුන්ෙග් 
පිරිස් බලෙය් පමාණයට කිසිෙසේත් පමාණවත් නැහැ. 

ෙම් වන විට එම අංශෙය් උප ලුතිනන්වරුන්ෙගන් සියයට 
75ක් පමණ පමාණයක් ඔවුනට හිමි විය යුතු ෙකොමාන්ඩර් 
නිලයන් අහිමිව සිටින අතර, ලුතිනන් ෙකොමාන්ඩර්වරුන් 60කට 
ආසන්න පමාණයක් ඊළඟ උසස්වීම අහිමිව අසාධාරණයට ලක්ව 
සිටිනවා. නාවික හමුදා ෙරගුලාසි අනුව නිලධාරිෙයකුට නිලෙය් 
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සිටිය හැකි උපරිම ෙසේවා කාලයක්ද, උපරිම ෙසේවා දිගු ලැබිය හැකි 
කාලයක්ද පවතින නිසා අදාළ උසස්වීම් ෙනොලැබීෙමන් ඔවුන්ට 
වයස අවුරුදු 55 පිරීමට ෙපර නාවික හමුදාෙවන් විශාම යෑමට සිදු 
වී තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, සමහර අය දැනුත් තියා ෙගන ඉන්ෙන් 
අවස්ථා ෙදක-තුන ෙසේවා දිගු ලබා දීලායි. අදාළ උසස් නිලයක් 
ඇති ෙනොවීම ෙහේතුෙකොට ෙගන, ඉන්න නිලෙය් අවුරුදු හතරකට 
වැඩි කාලයක් ඉන්න බැරි වීම ෙහේතුෙකොට ෙගන, ඔවුන්ට අවුරුදු 
45න්, 46න් විශාම යන්න සිදු ෙවනවා. ඒ නිසා අවුරුදුපතා ෙසේවා 
දිගු ලබා දීමක් තමයි දැන් සිදුවන්ෙන්. නමුත් එම ෙසේවා දිගුව ලබා 
ෙදන්න පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන්ත් සීමිත පමාණයකට පමණයි. ඒ 
නිසා ඉතා අඩු ව යසින්, තමන්ෙග්  නිල උසස්වීම්  ෙනොලැබී  විශාල 
පිරිසකට නාවික හමුදාව අත්හැර යන්නට සිදු වී තිෙබනවා. 
වර්තමානෙය් නාවික ෙසබළ අංශෙය්  තත්ත්වය අනුව උසස්වීම් 
ව හයට රියර් අද්මිරාල් තනතුරු 02ක්ද  අවම වශෙයන් 
ෙකොමෙදෝරු  නිලෙය් සියයට 75ක වැ ඩි  වීමක්ද, කපිතාන් නිලෙය් 
සියයට 50ක වැඩි වීමක්ද, ඊට සාෙප්ක්ෂ වශෙයන් ෙකොමාන්ඩර්  
නිලෙය්  වැඩිවීමක්ද ඔවුන්ට හිමිවිය යුතුව තිෙබනවා. ෙමම 
අසාධාරණය නාවික ෙසබළ අංශයට ෙමන්ම සිවිල් ඉංජිෙන්රු 
අංශයටද බලපා  තිෙබනවා.  

උසස්වීම් සමබන්ධව  පමණක් ෙනොව  ඔවුන්ෙග් විෙද්ශ පුහුණු  
කටයුතු ආදී ක්ෙෂේත සම්බන්ධෙයන්ද ගැටලු  තත්ත්වයක්  වාර්තා 
ෙවනවා. එෙහත් ෙමම කරුණු සම්බන්ධෙයන් ෙම් වන ෙතක් 
බලධාරින්ෙග් නිසි අවධානයක් ෙනොමැති වීම ෙහේතුෙවන් නාවික 
ෙසබළුන් අතර මහත් පීඩාකාරී හැඟීමක් වර්ධනය ෙවමින් 
පවතිනවා.  

ෙම් තත්ත්වය තුළ පැන නඟින පහත ගැටලුවලට  
අමාත්යවරයා පිළිතුරු ලබා ෙදනු ඇතැයි මා බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා.   

01.  නාවික හමුදාෙව්  නාවික ෙසබළ අංශෙය් පවතින ගැටලු 
සාකච්ඡා කිරීම සඳහා ආණ්ඩුව විසින් මැදිහත්වීමක්  සිදු 
කරන්ෙන්ද? 

02.   නාවික ෙසබළ අංශය  උසසව්ීම් පටිපාටිය  පතිව හගත  
කර, පිරිස ්  බලයට  සාෙප්ක්ෂව  උසසව්ීම්වලට  අදාළ  
තනතුරු  පමාණයක් කඩිනමින්  සථ්ාපිත කිරීමට කටයුතු 
ෙයොදන්ෙන්ද? 

03.   නාවික ෙසබළ අංශෙය්  බඳවා ගැනීම් අඩු කිරීමට සහ භට 
පිරිස අඩු කිරීමට  රජය  විසින් තීරණයක් ගනු ලැබ තිෙබ්ද?  

04.  එම අංශෙය් නිලධාරින්ෙග් සහ නාවිකයන්ෙග් විෙද්ශීය  
පුහුණු  පාඨමාලා  නියමිත පරිදි ලබා දීමට පියවර ගනු 
ලබන්ෙන්ද? 

05.  නාවික හමුදාෙව්ත්  ෙපොදුෙව් ආරක්ෂක අංශවලත් විවිධ 
අංශවල පවතින ගැටලු  ෙසොයා  බැලීම  සඳහා ආණ්ඩුව සතු   
වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබ්ද?  

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු කථානායකතුමනි. 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Hon. Prime Minister will answer tomorrow. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Now we have a Ministerial Statement. ගරු මුදල් 

අමාත්යතුමා. 

2017 ෙපබරවාරි 08 වන දින සභාගත කළ 
ෙකෝප් වාර්තාව:  මුදල් අමාත්යතුමාෙග් 
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා (මුදල් අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - நிதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
ගරු කථානායකතුමනි, මට ෙම් අවස්ථා ව ලබා දීම 

සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට ස්තුතියි. මා ෙම් කථා කරන්ෙන් ඊෙය්  
ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් සභාපති, ගරු සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළ වාර්තාව 
සම්බන්ධවයි.   

ඒ වාර්තාෙව් පළමුවන පිටුෙව් සඳහන් කර තිෙබනවා, ෙපොදු 
ව්යාපාර  පිළිබඳ කාරක සභාව විමර්ශනයට ලක් කළ ආයතන 
පිළිබඳව. නමුත් එහි ෙකො ෙහේවත් සඳහන් කර නැහැ, ඒ විමර්ශන 
කර තිෙබන්ෙන් කුමන අවුරුද්දට අදාළවද කියලා. අද පත්තර හැම 
එකකින්ම ෙපන්වා දී තිෙබන්ෙන් ෙම්වා අෙප් පාලන කාලෙය් 
ෙවලා තිෙබන දුර්වලතා ෙලසයි. ඒ නිසා මම එම වාර්තාව බැලුවා. 
එම ආයතන පිළිබඳව විමර්ශනය කරන ලද දිනය විතරයි එම 
වාර්තාෙව් තිෙබන්ෙන්. විමර්ශන සිදු කෙළේ ෙමොන අවුරුද්දට 
අදාළවද කියලා සඳහන් කර නැහැ. ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක 
සභාව මගින් විමර්ශනය කළ ආයතනයක් ෙලස ඒ වාර්තාෙව් 
සමුපකාර ෙතොග ෙවළඳ සංස්ථාව ගැන සඳහන් ෙවනවා. එය 2012 
අවුරුද්දට අදාළව සිදු කළ විමර්ශනයක්.  

ඊළඟට, RDA එක පිළිබඳව ෙසොයා බලා තිෙබන්ෙන් 2012-
2013 වර්ෂවලට අදාළව. සීමාසහිත ශී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව 
පිළිබඳව ෙසොයා බලා තිෙබන්ෙන් 2014 වර්ෂයට අදාළව. ඒ අනුව 
බලනෙකොට, ෙම් ආයතන 15හිම පරණ ගිණුම් සම්බන්ධව තමයි 
විමර්ශනය කර තිෙබන්ෙන්. ඒ කියන්ෙන්, මහින්ද රාජපක්ෂ 
පාලන කාල පරිච්ෙඡ්දෙය් සිදු වුණු ෙද්වල්. ඒ නිසා මම ෙපොදු 
ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් සභාපතිතුමාට පථමෙයන්ම 
කියන්න කැමැතියි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් මීට වඩා පැහැදිලි කිරීමක් 
කරන්න අවශ්යයි කියන එක. ෙමොකද, ඒ කියන ඒවා මාධ්ය විසින් 
එෙහමම උපුටා ෙගන වැරදි නිගමනවලට එන නිසා. ෙම් කියන 
ආයතන 15ම අද -අෙප් කාලෙය්- ලාභ ලබන ආයතන බවට 
පරිවර්තනය ෙවලා තිෙබනවා. 2015 ජනවාරි මාසෙය් 08 වැනි දා 
ලබා ගත් ෙද් තුළින් අද වනවිට එම ආයතන 15ම ලාභ ලබා 
තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] ඉතින්, ඒ සම්බන්ධව අපට ෙපොදු ව්යාපාර 
පිළිබඳ කාරක සභාෙව් සභාපතිතුමාට කියන්න තිෙබන්ෙන්, එය 
වැරදි පකාශයක් නිසා කරුණාකරලා එහි නිවැරදි කිරීමක් කරන්න 
ඕනෑ කියන එකයි.  

Sir, I draw your attention to the headline of "the 
Sunday Times" dated 05th February, 2017.  It states, I 
quote: 

“Request to appoint ‘outsider’ as CB Deputy Governor                    
Monetary Board examines proposal from Finance Minister”  

Sir, this is a thing which  was not  taken up and I 
would like to know who leaked this out to the media.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

There is an independent inquiry going on to find  out 
who was present that day. I was informed that five  
Monetary Board  representatives, including one Deputy 
Governor and one other official were present. These were 
the only five people who were there when it was 
discussed. It was not only this matter, there were other 
matters that were also discussed.  But, I am only  referring 
to what was stated  in the newspapers. So, this is not the 
first time such information has gone to the media. - 
[Interruption.] No, it is not.  How do you know I have 
said so? 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
But, you  were saying - 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
No, I have not said so.  They are saying I have said so.  

Dr. R H S Samaratunga, the Secretary to my Ministry is 
an ex officio member of the Monetary Board. He 
specifically says  how this has come out in the newspaper 
is unknown. So, I would like Parliament, which controls 
the financial activities, to look into this. The Central Bank 
has been up for many discussions among the Hon. 
Members. As to how they cannot keep things within 
themselves -whether it is right or wrong is not the 
question- how it got out, who were the Members involved 
should be investigated.  I would appreciate, Hon. Speaker, 
that you immediately initiate an inquiry into this. This is 
not the first time that this happened. As I told you, last 
time also a report which was asked by me was presented 
by a JVP Member of Parliament.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Minister, I will bring that matter to the attention 

of the Governor.  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I would appreciate that a report be given to us at the 

next Parliamentary Session.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, ශී ලංකා මහ බැංකු ව රෙට් මූල්ය 

ක්ෙෂේතෙය්  මුදුන් මල්කඩ වන නිසා, ෙම් ඇති වී තිෙබන අර්බුද  
හා පවෘත්තිවල පළ වන ෙද්වල් පිළිබඳව නිවැරදිව දැන ගන්න 
පුළුවන් වන විධියට දින ෙදකක විවාදයක් අපට ලබා ෙදන්න 
කියලා ඉතාම කරුණාෙවන් අපි ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
 Hon. Leader of the House, we have to discuss that at 

the next Party Leaders’ Meeting.  
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
නැහැ, එෙහම විවාද අවශ්ය නැහැ. ෙමොකද, අපි ෙකෝප් 

වාර්තාව සම්බන්ධෙයන් දවසක විවාදයක් කළා ෙන්. [බාධා 
කිරීම්] 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
We will discuss that. 

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙකෝප් වාර්තාව සම්බන්ධව දවසක් විවාද කළා. [බාධා කිරීම්] 

ආෙයත් කථා කරන්න ෙද්වල් නැහැ. ඒ නිසා නැවත මාස 
ෙදකකින් ඉල්ලන්න.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම කලිනුත් නැඟී සිටියාම ඔබතුමා 

කිව්වා පසුව මට අවස්ථාව ෙදනවා කියලා.  

ගරු සභානායකතුමනි, විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා විෙද්ශ 
වාර්තාකරුවන්ට මාධ්ය සාකච්ඡාවක් තියලා පකාශ කර 
තිෙබනවා, "නව ව්යවස්ථාවක් ෙගන එනවා, ජනමත 
විචාරණයකට යනවා, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් සහ ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුෙණ් සහෙයෝගය ඒ ජනමත විචාරණෙය්දී 
එතුමන්ලාට ලැෙබනවා,  අපි ෙම් ව්යවස්ථාව ෙවනුෙවන් ජනමත 
විචාරණයකට යනවා" කියලා. රජය එෙහම පතිපත්තිමය 
තීන්දුවක් අරෙගන තිෙබනවාද කියලා මම දැන ගන්න කැමැතියි. 
ගරු සභානායකතුමනි, විෙද්ශ ඇමතිතුමා විෙද්ශ මාධ්යෙව්දීන්ට 
කර තිෙබන පකාශය "ෙඩ්ලි එෆ්ටී" පත්තරෙය් සඳහන් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒද සත්යයද, ඒක රජෙය් මතයද, නැත්නම් - 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම් අවස්ථාෙව් රජෙය් පළමුවැනි අරමුණ අලුත් ව්යවස්ථාවක් 

නිර්මාණය කිරීමයි. ජනමත විචාරණයකට යන එක ෙදවැනි 
අරමුණයි. අපි ඒක පිළිගන්නවා. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
සහෙයෝගය ඇතුව අපි ජනමත විචාරණයකට යන්න  
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අද ස්ථාවරය එපමණයි, as of today.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
So, that is the official stand. ඒක තමයි රජෙය් ස්ථාවරය 

කියලා ගරු සභානායකතුමා සඳහන් කරනවා.  [බාධා කිරීමක්] අපි 
ඒ සම්බන්ධව විවාදයකට යන්න අවශ්ය නැහැ, ගරු විමල් වීරවංශ 
මැතිතුමනි.   

 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමන්ලා නව ආණ්ඩුකම 

ව්යවස්ථාවක් ෙගෙනනවා නම්, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී එය 
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සාකච්ඡාවට ෙගෙනන්න ඕනෑ. ඔබතුමන්ලා ෙකටුම්පත් 
සාකච්ඡාවට ගන්න තිබුණු දින ෙදකත් කල් දැම්මා. ෙම් කියාවලිය 
තමුන්නාන්ෙසේලා නතර කරලාද තිෙබන්ෙන්, නැත්නම් තවදුරටත් 
ඉදිරියට යනවාද? 

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අප එය නතර කරලා නැහැ. සමහර පක්ෂ ඒ අයෙග් ෙයෝජනා 

ඉදිරිපත් කරලා නැහැ. තවම ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් එක 
වගන්තියක්වත් හදලා නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. අපි 
පක්ෂවලට කියලා තිෙබනවා ඒ සඳහා ෙයෝජනා ෙදන්න කියලා. 
සමහර පක්ෂ දීලා තිෙබනවා, සමහර පක්ෂ දීලා නැහැ. ඒ සියලු 
ෙයෝජනා ඉදිරිපත් වුණාම, ඒ සියලු ෙයෝජනා අපි පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කරලා, පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේදී මාධ්ය ඉදිරිෙය් අපි 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් හදනවා. අපි හැංගි ෙහොරා හදන්ෙන් 
නැහැ.   මම එතුමාට ෙම් කාරණයත් මතක් කරන්න කැමැතියි. 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා තමයි මුලින්ම කිව්ෙව්,  දහතුන්වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව පමාණවත් නැහැ කියලා. එතුමා තමයි 
කිව්ෙව් "Thirteen Plus" කියලා. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ෙම්ක විවාදයක් කර ගන්න බැහැ. ඔබතුමාෙග් 

ස්ථාවරය කිව්වා.  
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා තමයි ඉස්සරෙවලාම - [බාධා 

කිරීමක්] දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව මදි, දහතුන්වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට වඩා වැඩි ෙදයක් ෙදන්න ඕනෑ කියලා, 
යුද්ධය පවතින අවස්ථාෙව් කිව්ෙව්. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, -  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි ෙමය ෙමතැනින් නවත්වමු, ගරු විමල් වීරවංශ මැතිතුමා.  

ෙම්ක විවාදයක් කර ගන්න ඉඩ ෙදන්න බැහැ. 
 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාෙග් අනුකම්පාව යටෙත් මට 

විනාඩියක් ෙදන්න. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අනුකම්පාවක් අවශ්ය ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒකට අයිතියක් 

තිෙබනවා නම් මම ඔබතුමාට අවස්ථාව ෙදනවා. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා 

"Thirteen Plus" කියලා කිව්ෙව් ෙෆඩරල් ව්යවස්ථාවකට 

ෙනොෙවයි. අවශ්ය නම් පාර්ලිෙම්න්තුවත්, පළාත් සභාවත් අතර 
මණ්ඩලයක් හදන්න. තමුන්නාන්ෙසේලා යන්න හදන්ෙන් ෙෆඩරල් 
ව්යවස්ථාවකට. [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
හරි, ඔබතුමා දැන් පැහැදිලි කළා ෙන්. 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙබදුම්වාදීන්ට ඕනෑ කරන න්යාය පතයයි 

ෙගෙනන්න හදන්ෙන්. ඒකට - [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි,  අපි විසඳුම් ෙගෙනන්ෙන් දහතුන්වන 

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය පදනම් කර ෙගනයි. එතැනින් 
එහාට ෙමොනවත් නැහැ.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම. ගරු සභානායකතුමා. 

 
 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැසව්ීම් 
பாரா மன்ற அமர்  

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move,  

 
"That this Parliament at its rising this day do adjourn until 1.00 p.m. 
on Tuesday 21st February 2017." 
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
 

වරපසාද  ෙයෝජනාව 
சிறப் ாிைமப் பிேரரைணகள் 

PRIVILEGE MOTION 
 

 
නිල ෙෆේසබ්ුක් ගිණුම ආකමණය 

உத்திேயாக ர்வ க ல் ஊ தல்  
HACKING OF OFFICIAL FACEBOOK ACCOUNT 

 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move,  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

"That the question of privilege arising out of the matter raised by the 
Hon. K. Kader Masthan, M.P. on  09th December, 2016 in 
Parliament to the effect that his privileges have been infringed, be 
referred to the Committee on Privileges under Standing Order No. 
127 of the Parliament." 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැනටමත් ෙව්ලාව පහු ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අද දින 

දිවා ෙභෝජනය සඳහා නියමිත පැය භාගයත් අපට ලබා ගන්න සිදු 
ෙවනවා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I propose to continue without the lunch interval.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. Does the House agree? 
 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
 (Hon. Members) 
Aye.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීවරුනි, ඊෙය් න්යාය පතෙය් අනුමත කිරීමට 

ෙනොහැකි වූ කරුණු තුනක් සම්බන්ධෙයන් අද උෙද් මාෙග් 
අවධානයට ෙයොමු කළා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් විවිධ අදහස් ඉදිරිපත් 
කළා. ඊට පසුව නීත්යනුකූලව පක්ෂ නායකයින්ෙග් රැස්වීමක් 
කැඳවූවා. මම පළමුෙවන්ම කනගාටුව පකාශ කළා, ෙමය යම් කිසි 
අතපසුවීමක් නිසා සිදු වූ ෙදයක් මිස, හිතා මතා කළ ෙදයක් 
ෙනොවන බවට. ඒ වාෙග්ම, ෙමය මුදල් පනතක් ෙනොෙවයි, මුදල් 
පිළිබඳ නිෙයෝගයක්. ඒ වාෙග්ම මීට ඉහතදී  ෙමවැනි ෙද්වල් සිදුවූ 
අවස්ථාවල  පසුදින එය ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලැබිලා 
තිෙබනවා. ඒ සියල්ලටම වඩා ස්ථාවර නිෙයෝග 21. හි ෙම් 
පිළිබඳව පූර්ණ පැහැදිලි කිරීමක් තිෙබනවා, මා එය කියවන්නම්. 
ස්ථාවර නිෙයෝග 21. යටෙත් ෙමෙසේ සඳහන් කර තිෙබනවා: 

''පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන විට වැඩ කටයුතු අවසන් ෙනොකරන ලද දිනට 
නියමිත සියලු කටයුතු ඒ සඳහා ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් ෙනොකර ම ඊළඟ 
රැස්වීම් දිනයට කල් දැමිය යුතු ය. තවද, මන්තීවරයකුෙග් නමින් ඇති 
ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම් සම්බන්ධෙයන් එම මන්තීන්ෙගන් නිශ්චය 
වශෙයන් ම යම් උපෙදසක් ලැබී නැතෙහොත්, වැඩ කටයුතු අවසන් 
ෙනොකළ ෙයෝජනා පිළිබඳ සියලු දැනුම්දීම්, ඇමතිවරයකුෙග් ෙහෝ 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයකුෙග් ෙහෝ නමින් තිෙබ් නම් ඊළඟ රැස්වීම් දිනට ද, 
ෙපෞද්ගලික මන්තීවරයකුෙග් නමින් තිෙබ් නම් රැස්වීමක් නියමිතව ඇති 
ඊළඟ මාසෙය් පථම සිකුරාදා දිනට ද; ෙගන යා යුතු ය.'' 

ඊෙය් ෙම් පිළිබඳව සම්පූර්ණෙයන්ම සාකච්ඡා කළා. යම්කිසි 
අතපසු වීමක් නිසා එය අවසාන කරන්න බැරි වුණා. ඒ නිසා මා 
තීරණය කළා, අද ෙමය සභාවට ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ අනුව ඊෙය් 
දිනෙය් අනුමත කිරීම පිණිස න්යාය පතෙය් ඇතුළත්ව තිබූ අයිතම 

අංක 2 , 3 සහ 4 යන විෂයයන් සම්මත කිරීමට ෙනොහැකි වූ බැවින් 
විවාදය කල් තබන පශ්න වශෙයන් අද දිනට නියමිත න්යාය 
පතෙය් අයිතම 1, 2 සහ 3 විෂයයන් ෙලසට ඇතුළත් කර තිෙබන 
අතර අද දිනට නියමිත පධාන කටයුතු ආරම්භ කිරීමට ෙපර ඒවා 
පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සම්මත කළ හැකි බව දන්වනු 
කැමැත්ෙතමි.  

ඊට අනුකූලව විෂය අංක 1 සභාව එකඟද?  
 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
Aye. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් point of 

Order එක ෙමොකක්ද? ඒ සම්බන්ධෙයන් තීරණය දීලා තිෙබනවා. 
ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධෙයන් විවාද කරන්න අමාරුයි. අපි ඒ කරුණ 
පිළිබඳව සාකච්ඡා කළා. මා අවස්ථාවක් ෙදන්නම්. 
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ කරුණ ෙනොෙවයි. 2016 

ෙනොවැම්බර් 16වන දින නිකුත් කරන ලද ගැසට් නිෙව්දනය තමයි 
ෙම් අනුමත කරන්න යන්ෙන්. ඒ ගැසට් නිෙව්දනය ගරු මුදල් 
අමාත්යතුමා අත්සන් කර තිෙබනවා, 2016 ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 
16වන දා. එය රජෙය් මුදණාලෙය් මුදණය කරලා තිෙබනවා. 
මුදණය කරපු එකට උඩින් ෙකොළයක් අලවලා තිෙබනවා. ෙම් 
තිෙබන්ෙන් අලවපු ෙකොළය. ඒක අර ටික වහලා අලුතින් අලවපු 
එකක්. එතෙකොට ෙම් අලවා තිෙබන ෙකොළෙය් තිෙබන එක 
රජෙය් මුදණාලෙය් මුදණය කරපු එකක් ෙනොෙවයි. ඒ කියන්ෙන්, 
අපි අනුමත කරන්න යන්ෙන්, ගරු මුදල් ඇමතිතුමා අත්සන් කරපු 
ගැසට් නිෙව්දනය ෙනොෙවයි. අලවපු ෙකොළයක්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම්ක ඊෙය් විවාදයට භාජන කළා. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතැන ෙකොළයක් අලවලා ෙන්.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම්ක අලුත් ෙදයක්. ෙම්ක ඔබතුමා අද ඉදිරිපත් කෙළේත් 

නැහැ.  
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙම් ගැසට් නිෙව්දන ෙදක බලන්නෙකෝ, ගරු 

කථානායකතුමනි. 

1067 1068 

[ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා] 
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ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු මුදල් ඇමතිතුමා ඊෙය් එතුමාෙග් කථාෙව්දී ඒ සියල්ල 

පැහැදිලි කළා. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඊෙය් ෙම් පිළිබඳව විවාද වුණා.  

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, kindly put those three items for consideration.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මුදල් ඇමතිතුමාට ඒ ගැන පැහැදිලි කිරීමක් තිෙබනවාද?  

එෙහම නැත්නම් ඔබතුමා ඊෙය් පැහැදිලි කළාද?  
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඊෙය් කියපු එක විතරයි තිෙබන්ෙන්. ෙවන ෙමොනවත් නැහැ. 

නිවැරැදි කරලා තිෙබනවා. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ව්යවස්ථානුකූලව, ස්ථාවර නිෙයෝග අනුව මා ෙම් 

අවස්ථාෙව්දී  එම ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරනවා. විෂය අංක 1. 

 
ෙර්ගු ආඥාපනත : ෙයෝජනාව 

சுங்கக் கட்டைளச்சட்டம் : தீர்மானம் 
CUSTOMS ORDINANCE: RESOLUTION 

කල් තබන ලද විවාදය තවදුරටත් පවත්වනු පිණිස නිෙයෝගය 
කියවන ලදී  ඊට අදාළ පශන්ය [2017 ෙපබරවාරි 08] 

ஒத்திைவக்கப்பட்ட  விவாதம் மீளத் ெதாடங்குதற்கான கட்டைள 
வாசிக்கப்பட்ட .  சம்பந்தப்பட்ட வினா - [2017 ெபப் வாி 08] 

Order read for resuming Adjourned Debate on Question - [08th 
February, 2017] 

 

 
 "(235 අධිකාරය වූ) ෙර්ගු ආඥාපනෙත් 10 වගන්තිය යටෙත් තීරුගාස්තු 

සම්බන්ධෙයන් 2017.01.24 දින ඉදිරිපත් කරන ලද ෙයෝජනාව අනුමත කළ 
යුතු ය." -  [ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා] 

(2016 ෙනොවැම්බර් 10 දිනැති අංක 1992/26 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් 
පතය.) 

"2017.01.24 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, (235ஆம் அத்தியாய 
மான) சுங்கக் கட்டைளச் சட்டத்தின் 10ஆம் பிாிவின்கீழ் 
இறக்குமதி தீர்ைவகள் ெதாடர்பிலான தீர்மானம் அங்கீகாிக்கப் 
ப மாக." - [மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல] 

(2016 நவம்பர் 10ஆம் திகதிய 1992/26ஆம் இலக்க அதிவிேசட 
வர்த்தமானிப் பத்திாிைக.) 

“Resolution under Section 10 of the Customs Ordinance (Chapter 
235) relating to import duties, which was presented on 24.01.2017 be 
approved." [The Hon.  Lakshman Kiriella] 

(Gazette Extraordinary No. 1992/26 of 10th November 2016) 

පශන්ය යළිත් සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா மீண் ம் எ த்தியம்பப்பட்ட . 
Question again proposed. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සභාව එකඟද? 
 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
 (Hon. Members) 
Aye. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
 

විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත : නියමය 
விேசட வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் 

சட்டம் : கட்டைள 
SPECIAL COMMODITY LEVY ACT: ORDER 

 
කල් තබන ලද විවාදය තවදුරටත් පවත්වනු පිණිස නිෙයෝගය 

කියවන ලදී   
ඊට අදාළ පශන්ය [ 2017 ෙපබරවාරි 08] 
ஒத்திைவக்கப்பட்ட  விவாதம் மீளத் ெதாடங்குதற்கான கட்டைள 

வாசிக்கப்பட்ட .  
சம்பந்தப்பட்ட வினா - [ 2017 ெபப் வாி 08 ] 
Order read for resuming Adjourned Debate on Question - [08th 

February, 2017] 
 

“2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වගන්තිෙය් 3 
උප වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් 
අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2016 ෙනොවැම්බර් 10 දිනැති අංක 1992/27 
දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2017.01.24 දින ඉදිරිපත් 
කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය." -  [ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා] 

 
"2007ஆம் ஆண் ன் 48ஆம் இலக்க விேசட வியாபாரப் பண்ட 

அற ட் ச் சட்டத்தின் 2ஆம் பிாிவின் 3ஆம் உப பிாிவின்  கீழ் 
விேசட வியாபாரப் பண்ட அற  ெதாடர்பில் நிதி அைமச்சரால் 
ஆக்கப்பட் , 2016 நவம்பர் 10ஆம் திகதிய 1992/27ஆம் இலக்க 
அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 
2017.01.24ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக" - [ மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல ] 

 “Order made by the Minister of Finance under Sub-section 3 of 
Section 2 of the Special Commodity Levy Act, No. 48 of 2007 relating 
to special commodity levy and published in the Gazette Extraordinary 
No. 1992/27 of 10th November 2016, which was presented on 
24.01.2017 be approved.” [The Hon.  Lakshman Kiriella] 
 

පශන්ය යළිත් සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா மீண் ம் எ த்தியம்பப்பட்ட . 
Question again proposed. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සභාව එකඟද? 
 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
Aye. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සුරාබදු ආඥාපනත : නිෙව්දනය 
ம வாிக் கட்டைளச்சட்டம் : அறிவித்தல் 

EXCISE ORDINANCE: NOTIFICATION 

 
කල් තබන ලද විවාදය තවදුරටත් පවත්වනු පිණිස නිෙයෝගය 

කියවන ලදී   
ඊට අදාළ පශන්ය [ 2017 ෙපබරවාරි 08] 
 
ஒத்திைவக்கப்பட்ட  விவாதம் மீளத் ெதாடங்குதற்கான கட்டைள 

வாசிக்கப்பட்ட .  
சம்பந்தப்பட்ட வினா - [2017 ெபப் வாி 08] 
 
Order read for resuming Adjourned Debate on Question - [08th 

February, 2017] 
 

“සුරාබදු ආඥාපනෙත් (52 අධිකාරය වූ) 22(2) වගන්තිය යටෙත්, පති-
අපනයනය කිරීම සඳහා ෙහෝ තීරුබදු රහිත සාප්පුවල විෙද්ශ ව්යාවහාර මුදලට 
විකිණීම සඳහා ආනයනය කරනු ලබන විෙද්ශීය මත්පැන් මත සුරාබදු අය 
ෙනොකිරීම සම්බන්ධෙයන් 2016 ඔක්ෙතෝබර් මස 04 දින සිට කියාත්මක වන 
පරිදි මුදල් අමාත්යවරයා විසින් පනවන ලදුව, 2016 ඔක්ෙතෝබර් මස 03 දිනැති 
අංක 1987/5 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2017.01.24 දින 
ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙව්දනය අනුමත කළ යුතු ය. " -  [ගරු ලක්ෂ්මන් 
කිරිඇල්ල මහතා] 

(අංක 990 දරන සුරාබදු නිෙව්දනය) 
 
"ம வாிக் கட்டைளச் சட்டத்தின் (52ஆம் அத்தியாயம்) 22 (2)

ஆம் பிாிவின்கீழ் மீள் ஏற் மதிக்காக அல்ல  தீர்ைவயற்ற 
கைடகளில் ெவளிநாட்  அலகில் விற்பைன ெசய்வதற்காக 
இறக்குமதி ெசய்யப்ப கின்ற ெவளிநாட்  ம பானம் மீ  
ம வாியிைன விலக்களிப்ப  ெதாடர்பில் 2016 ஒக்ேராபர் 04ஆம் 
திகதி தல் அ க்கு வ ம் வைகயில், நிதி அைமச்சாினால் 
விதிக்கப்பட் , 2016 ஒக்ேராபர் 03ஆம் திகதிய 1987/5ஆம்  
இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப் 
பட்ட ம் 2017.01.24ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான 
அறிவித்தல் அங்கீகாிக்கப்ப மாக." - [ மாண் மிகு ல மன் 
கிாிஎல்ல]  

(ம வாி அறிவித்தல் இல. 990) 

“Notification made by the Minister of Finance under Section 22 (2) 
of the Excise Ordinance (Chapter 52) on exempting the payment of 
excise duty on foreign liquor imported for the purpose of re-export or to 
sell at duty free shops for foreign currency with effect from 04th October 
2016 and published in the Gazette Extraordinary No. 1987/5 of 03rd 

October 2016, which was presented on 24.01.2017 be approved." [The 
Hon.  Lakshman Kiriella]  

(Excise Notification No. 990)  
 

පශන්ය යළිත් සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா மீண் ம் எ த்தியம்பப்பட்ட . 
Question again proposed. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සභාව එකඟද? 

 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
 (Hon. Members) 
Aye. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
No. -[Interruption.] Sir -[Interruption.]  
 

 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් අපි ඊෙය් සාකච්ඡා කළා; අද සාකච්ඡා 

කළා. පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාෙව්දී ඒ 
සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා කළා. ඊෙය් ෙම් සම්බන්ධෙයන් කථා 
කරන්න ඕනෑ තරම් අවස්ථාව තිබුණා. අලුත් ෙද්වල් 
තමුන්නාන්ෙසේලා අරෙගන එන්ෙන්. ෙම්වා අලුත් ෙද්වල්. ඊෙය් 
දවස තුළ ෙම් සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්න තිබුණා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගැසට් නිෙව්දන ෙදකක් තිෙබනවා. 

එක ගැසට් නිෙව්දනයක උඩින් අලවා තිෙබනවා ෙන්ද කියලා 
ෙහොඳින් බලන්න. 

 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම්ක රජෙය් ගැසට් නිෙව්දනයක් වශෙයන් අපි පිළිගන්නවා. 

[බාධා කිරීම්] ෙමය ආණ්ඩුෙව් ගැසට් නිෙව්දනය. ෙමය 
නීත්යනුකූල ගැසට් නිෙව්දනයක් කියලා ඔප්පු කරනවා. අපි 
පිළිතුරු ලබා ෙදන්නම්. ෙම්ක ෙහොර ගැසට් නිෙව්දනයක් 
ෙනොෙවයි. මා ඒ ගැන සෑහීමට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා 
ෙම්ක අනුමත කරනවා. [බාධා කිරීමක්] 

 
 

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා (රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne - Deputy Minister of Public 
Enterprise Development)  
ගැසට් පතයකට කඩදාසි ෙදකක් තිෙබන්න පුළුවන්. [බාධා 

කිරීම්] 
 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, අපි පධාන කටයුතු සඳහා යමු. [බාධා කිරීම්] මම 

Government Printerව කැඳවලා ෙම් පිළිබඳ සහතිකය 
ලබාගන්නම්.  

මීළඟට, දිවි නැගුම (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත ෙදවැනි 
වර කියැවීම, ගරු එස්.බී දිසානායක අමාත්යතුමා.  

 
දිවි නැගුම (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත 

வாழ்வின் எ ச்சி (தி த்தம்) சட்ட லம் 
DIVINEGUMA (AMENDMENT) BILL 

 
ෙද වන වර කියවීෙම් නිෙයෝගය කියවන ලදී. 
இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டைள வாசிக்கப்பட்ட . 
Order for Second Reading read. 
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ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා (සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා 
සුභසාධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க - ச க வ ட்டல் மற் ம் 
நலன் ாி அைமச்சர்) 
(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of  Social 
Empowerment and Welfare) 
ගරු කථානායකතුමනි, "පනත් ෙකටුම්පත දැන් ෙදවන  වර 

කියැවිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමය 2013 අංක 1 දරන දිවි නැගුම 
පනෙත්, "දිවි නැගුම" කියන වචන ෙවනුවට "සමෘද්ධි" යන 
වචනය ආෙද්ශ කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කර තිෙබන පනත් 
ෙකටුම්පතක්. ගරු කථානායකතුමනි, මට ලබාදී තිෙබන විනාඩි 
10න් මුලින්ම විනාඩි 5ක්  මම ෙම් පිළිබඳව කථා කරලා, 
අවසානෙය් දී ෙම් පිළිබඳව මතුවන පශ්නවලට පිළිතුරු දීම සඳහා  
ඉතිරි විනාඩි 5 පාවිච්චි කරන්නට මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් පසු ගිය රජය විසින් 2013 අංක 1 
දරන දිවි නැගුම පනත ෙගනාෙව්, සමෘද්ධි සංවර්ධන අධිකාරි 
පනත, ඒ වාෙග්ම උඩරට සංවර්ධන අධිකාරි පනත සහ දක්ෂිණ 
සංවර්ධන අධිකාරි පනත යටෙත් පිහිටවූ සමෘද්ධි සංවර්ධන 
අධිකාරිය, ඒ වාෙග්ම උඩරට සංවර්ධන අධිකාරිය හා දක්ෂිණ 
සංවර්ධන අධිකාරිය "දිවි නැගුම සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව" 
හැටියට ෙදපාර්තෙම්න්තුගත කරන්නයි. ගරු කථානායකතුමනි, 
ෙම් වැඩ පිළිෙවළට එකතු වූ පධානම ආයතනය වන්ෙන් සමෘද්ධි 
සංවර්ධන අධිකාරියයි. 1994 දී ගරු චන්දිකා බණ්ඩාරනායක 
කුමාරතුංග මැතිනිය ෙම් රෙට් අගමැතිනිය වශෙයනුත්, ඊට පසුව 
ජනාධිපතිනිය වශෙයනුත් එතුමියෙග් පධානත්වෙයන් පිහිට වූ රජය 
යටෙත් සමෘද්ධි සංවර්ධන අධිකාරිය පිහිටුවා අපි සමෘද්ධි 
සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවළ ආරම්භ කළා. ඒ ෙවනෙකොට  ෙම් රෙට් 
විශාල පීඩනයකට ලක්වී සිටි අඩු ආදායම්ලාභී ජනතාව එම 
පීඩනෙයන් මුදවා ගැනීමටයි අපි එම වැඩ පිළිෙවළ ආරම්භ කෙළේ. 
ගරු කථානායකතුමනි, 1994 ෙවනෙකොට උතුර සහ දකුණ 
ඇතුළුව ෙම් රට පුරාම මතුෙවලා තිබුණු භීෂණකාරී තත්ත්වය 
පදනම් කරෙගන අෙප් රෙට් දුප්පත්කම ඉතා විශාල ෙලස 
වැඩිෙවලා තිබුණා. මුළු ජනගහනෙයන් සියයට 28.8ක් 
දුප්පත්කෙම් ෙර්ඛාෙවන් පහළ  ජීවත් වුණා. ඒ ෙවලාෙව් ඇත්තටම 
දුප්පත්කෙම් ෙර්ඛාව අපි ඇන්ෙද් රුපියල් 1,200ට. ළදරු මරණ, 
මාතෘ මරණ, මන්ද ෙපෝෂණය සියයට 33, සියයට 37 දක්වා ඉහළ 
නැඟලා තිබුණා, ගරු කථානායකතුමනි. උද්ධමනය සියයට 18ක්, 
සියයට 19ක් විතර ෙවලා තිබුණා. විරැකියාව සියයට 14 දක්වා 
වැඩිෙවලා තිබුණා.  

ෙම් කාලෙය් තමයි ෙම් සමෘද්ධි වැඩ පිළිෙවළ අපි හැදුෙව්. 
"සමෘද්ධි" කියන වචනය අපි ගත්ෙත් සිංහල භාෂාවටත්, දමිළ 
භාෂාවටත්, සංස්කෘතික භාෂාවටත්, හින්දි භාෂාවටත් ගැළෙපන 
වචනයක් හැටියටයි. ශී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්යාලෙය් (මහාචාර්ය) 
සුනිල් ආරියරත්න මැතිතුමා තමයි ෙම් වචනය අපට දුන්ෙන්. 
ඇත්තටම අපි දුගී දුප්පත්කම නැති කිරීෙම් ව්යාපාරය පටන් ගත් 
ෙවලාෙව් අපට ලංකාෙව් තිබුණු ආදර්ශය තමයි, දිවංගත ජනාධිපති 
ආර්. ෙපේමදාස මැතිතුමා පටන් අරෙගන තිබුණු "ජන සවිය" වැඩ 
පිළිෙවළ. ඒ වන ෙකොට අෙප් අල්ලපු රට වන ඉන්දියාෙව් 
විෙශේෂෙයන්ම ෙක්රළ පාන්තය පදනම් කරෙගන "ෙසේවා" කියලා 
වැඩසටහනක් දියත් වුණා. අපි ෙම් පිළිබඳව හුඟක් ගැඹුරින් 
අධ්යයනය කළා. ඒ වනෙකොට (මහාචාර්ය) යූනුස් මැතිතුමාෙග් 
පධානත්වෙයන් බංග්ලාෙද්ශෙය් "ගාමීන්" වැඩ පිළිෙවළ ඉතාම 
ශක්තිමත් මට්ටමකට ඇවිල්ලා තිබුණා. (මහාචාර්ය) යූනුස් 
මැතිතුමාට ෙනොෙබල් ත්යාගයත් ලැබුණා. අපි යූනුස් 
මහාචාර්යතුමා එක්කත්, ඒ ව්යාපාරයට සම්බන්ධ අය එක්කත් 

සාකච්ඡා කරමින් ෙබොෙහොම ගැඹුරින් ඒ පිළිබඳව ෙතොරතුරු එකතු 
කර ගත්තා. මහාචාර්ය පාර්ක්ස්  "සැමිෙයොල් ෙඩොන්" ව්යාපාරය 
හරහා දුගී දුප්පත්කම නැති කිරීෙම් දැවැන්ත ව්යාපාරයක් දකුණු 
ෙකොරියාෙව් දියත් කරලා තිබුණා. ෙම් වැඩ පිළිෙවළ පිළිබඳවත් 
අපි අධ්යයනය කළා. 1975 බලයට පත් වුණු චීන ජනාධිපති 
ෙඩන්ග් ෂියාඕපිංග් ඒ රෙට් ගම්වල තිබුණු මහජන ෙකොමියුන, 
"මහජන සංවර්ධන සභා" හැටියට ෙවනස් කළා. දුප්පත්කමට 
පිළියමක් හැටියට කරෙගන ගිය ඒ වැඩසටහන පිළිබඳවත් අපි 
අෙප් අවධානය ෙයොමු කළා. ඊශායලෙය් ආරම්භ කරලා තිබුණු 
"කිබිත්සු" ව්යාපාරය පිළිබඳවත් අවධානය ෙයොමු කරලා තමයි අපි 
ෙම් සමෘද්ධි ව්යාපාරය ආරම්භ කෙළේ. ෙම් ව්යාපාරය යටෙත් අප ඒ 
ෙවලාෙව් ලක්ෂ 21කට සහනාධාර දුන්නා. ඒ ෙවලාෙව් රෙට් 
ජනගහනය, පවුල් සංඛ්යාව වශෙයන් ගත්ෙතොත් ලක්ෂ 49යි. 
එයින් ලක්ෂ 21කට අප සමෘද්ධි සහනාධාරය දුන්නා. හැබැයි, ඒ 
ලක්ෂ 21ට ෙමම සහනාධාරය ෙදන අතෙර්, ෙම් ව්යාපාරෙය් තව 
එක් මූලික අදහසක් තිබුණා.    

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව මිනිත්තුවක කාලයක් 

තිෙබනවා. ඔබතුමාෙග් කාලෙයන් මිනිත්තු පහයි -භාගයයි- ෙන්ද, 
ගන්ෙන්? 

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ඔව්, ගරු කථානායකතුමනි. 

 
ෙම් සහනාධාරය දුප්පත්කම පිරිමහන්න, එෙහම නැත්නම් 

විරැකියාවට උත්තරයක් ෙහොයන්න, ෙම් රෙට් මන්දෙපෝෂණයට, 
ළදරු මරණ, මාතෘ මරණ වැනි ෙද්වල්වලට උත්තරයක් ෙනොෙවයි 
කියන කාරණය පදනම් කරෙගන අප සමෘද්ධි බැංකු සමිති 
ව්යාපාරය, සමෘද්ධි සමාජ ආරක්ෂණ ව්යාපාරය සහ සමෘද්ධි නිවාස 
සංවර්ධන ව්යාපාරය වැනි වැඩසටහන් ගණනාවක් ෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ ඇතුෙළේ ආරම්භ කළා. ඒ අනුව, අද වන විට ලංකාෙව් 
සමෘද්ධි බැංකු සමිති 1,074ක් තිෙබනවා. ෙම් සමිති එකතු කරලා 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් පටන් ගත්ත බැංකු මහා 
සංගම් 332ක් තිෙබනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් කාල සීමාව අවසන් ෙවනවා.  
 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
මම කථාව අවසන් කරන්නම්, ගරු කථානායකතුමනි.  

ඒ අනුව සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදලත්, සමෘද්ධි සංවර්ධන 
අරමුදලත් යටෙත් ඉතාම අඩු ආදායම්ලාභී ව්යවසායකයන්ට 
අවශ්ය මූලික ක්ෂුද පාග්ධනය සැපයීෙම් වැඩ පිළිෙවළ පසු ගිය 
කාලෙය් අඩපණ ෙවලා තිබුණා. එය නැවත පණ ගන්වමින්, 
ෙමම ව්යාපාරය සාර්ථකව කියාත්මක කිරීමට තමයි අප 
උත්සාහ ගන්ෙන්.  ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, අවසානෙය් පිළිතුරු කථාව කරන්න 

ඔබතුමාට තව විනාඩි පහක් ඉතිරි ෙවලා තිෙබනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු ශාන්ති ශීස්කන්දරාසා මන්තීතුමිය. ඊට ෙපර, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනයට පැමිෙණනවා ඇති.  

 
අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වූෙයන්, 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා [ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 
தினின்  அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு திலங்க 
சுமதிபால] தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 
SPEAKER [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA]  took the 
Chair. 

 
      
[ .ப. 11.59] 

 

ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா) 
(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, ச ர்த்தி 

ெதாடர்பான இன்ைறய விவாதத்திேல உைரயாற் வதற்கு 
எனக்கும் சந்தர்ப்பம் வழங்கியைமக்கு த ல் தங்க க்கு 
நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். இந்தச் ச ர்த்தித் 
திட்டமான , வ ைமைய ஒழிக்கின்ற ேநாக்கத்திேல பல்ேவ  
விதமான நிகழ்ச்சித்திட்டங்கைள ைமயமாகக்ெகாண்  
ஆரம்பித் ச் ெசயற்ப த்தப்பட்  வ கின்ற . இ  மிக ம் 
சிறந்த ஒ  திட்டமாகக் காணப்ப கின்ற . ஆனா ம், இந்தச் 
ச ர்த்தித் திட்டம் வடக்கு, கிழக்கில் வாழ்கின்ற மக்கைள 

ன் ாிைமப்ப த்தி, அவர்கள்மீ  கவனம் ெச த்தி 
நைட ைறப்ப த்தப்பட ேவண் ம் என்ற என  க த்திைன 

தலாவதாக  இங்கு ன்ைவக்கின்ேறன்.  ஏெனனில், 30 
வ ட கால த்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வடக்கு, கிழக்குப் 
பிரேதசங்களில் வ ைமையப் ேபாக்குவதற்ெகன்  
விேசடமான திட்டங்கள் எ ம் வகுக்கப்படவில்ைல. த்த 
காலத்திேல அந்தப் பிரேதசங்க க்குப் ெபா ளாதாரத் 
தைடவிதிக்கப்பட் ந்த . அந்தக் காலகட்டத்திேல அங்கு 
மக்க க்கு வ ைமையப் ேபாக்குவதற்குாிய உண ப் 
ெபாதிகள் அ ப்பப்ப வதற்குப் பதிலாகக் குண் க ம் 
'ெஷல்'க ம் தான் அ ப்பப்பட்டன. அ மட் மல்ல, அந்தப் 
ெபா ளாதாரத் தைட காரணமாக 'ஏ-9' தி டப்பட் , 
அத்தியாவசிய உண ப் ெபா ட்க க்குக்கூட அங்கு தைட 
விதிக்கப்பட்ட .  

ஆனால், இந்த த்தம் வைடந்  8 வ டங்கள் 
ர்த்தியைடந்த நிைலயி ம் 60,000க்கு ேமற்பட்ட மக்கள் 

ச ர்த்தி நிவாரணம் ெப வதற்குத் தகுதியாக இ ந் ம், 
அவர்க க்கான நிவாரணங்கைள வழங்குவதற்கு விேசட நிதி 
ஒ க்கீ  ெசய்யப்படவில்ைல. ஆனால், ஒேரதடைவயில் 
இவ்வள  ெப ந்ெதாைகயாேனா க்கு அந்த நிவாரணத்ைத 
வழங்கக்கூ ய வசதி வாய்ப்  இல்லாதி ந்தா ம், இந்த 

த்தத்திேல மிக ம் பாதிப்பைடந்தவர்க க்கு இந்த 
நிவாரணத்ைத வழங்கேவண் ம். குறிப்பாக னர்வாழ்  
ெபற்ற ன்னாள் ேபாராளிகள் இன்  ச கத்ேதா  
இைணக்கப்பட் க்கின்றார்கள். அவர்கள் சுயெதாழில் 
இல்லாத நிைலயில், வ மானேம இல்லாத நிைலயில், நீண்ட 

காலமாக இந்தச் ச ர்த்தி நிவாரணம்கூடக் கிைடக்கா  
ெதாடர்ந்  பாதிக்கப்பட் க்ெகாண் க்கின்றார்கள். இேத 
ேபால், இந்த த்தத்திேல ேநர யாகப் பாதிக்கப்பட்ட 
கணவைன இழந்த விதைவகள், கணவைனத் ெதாைலத்த 
ெபண்கள், கு ம்பத்திற்கு வ மானத்ைத ஈட் ேவார் நீண்ட 
காலமாகச் சிைறகளிேல அைடபட் ப்பதனால் 
ெபா ளாதார வ மானத்திற்காக மிக ம் ன்பப்ப கின்ற 
கு ம்பங்கள், மாற் வ ள்ேளார் என விேசடமாக 
அைடயாளம் காணப்பட்டவர்கைளயாவ  

ன் ாிைமப்ப த்தி இந்தச் ச ர்த்தி நிவாரணங்கைள 
வழங்குவதற்கு ஆவன ெசய்ய ேவண் ெமன்  ெகளரவ 
அைமச்சர் அவர்கைள மிக ம் தயவாக நான் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

அ மட் மல்ல, 'ெசழிப்பான இல்லம்' என்ற திட்டத்தின் 
அ ப்பைடயில் இதற்கு ன்பி ந்த அரசு 2,500 பாைய ஒ  
பயனாளிக்கு அவர  வங்கிக் கணக்கில் ைவப்பி ட்ட . 
ஆனால், இந்தப் பணத்ைதத் தி ம்பச் ெச த் மா  இந்தப் 
பயனாளிகளிடம் இப்ெபா  வற் த்தப்ப கின்ற . 
வாழ்வாழ்வாதாரத்தின் அ மட்டத்தி ந்  மீண்ெடழாத 
எம  மக்கள் தங்கள  அபிவி த்திக்ெகனத் தரப்பட்ட இந்தப் 
பணத்ைத மீளச் ெச த் வதில் மிக ம் கஷ்டங்கைள 
உள்வாங்குகின்றார்கள். ஆகேவ, அைத ம் க த்திற்ெகாண்  
இந்தப்பணம் மீளப் ெபறப்படாத ஒ  நிைலைய உ வாக்க 
ேவண் ம் என்  நான் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

மக்கள  வாழ்வாதாரத்ைத அ ப்பைடயாகக்ெகாண் , 
அதாவ  அவர்கள  வாழ்வாதார வி த்திக்காகச் ச ர்த்தித் 
திட்டத்தின்கீழ் பல உதவித் திட்டங்கள் வழங்கப்ப கின்றன. 
ஆனால், அவர்களால் தம  வாழ்வாதாரத்திற்காக உற்பத்தி 
ெசய்யப்ப ம் ெபா ட்கைளச் சந்ைதப்ப த் வதற்கு அங்கு 
சாியான ஒ  ெபாறி ைற வகுக்கப்படவில்ைல. இதனால் 
உள் ர் உற்பத்திகளில் இந்த மக்கள் ஆர்வம் காட்டாத ஒ  
நிைலைம ம் அவர்களால் உற்பத்தி ெசய்யப்ப கின்ற 
ெபா ட்கைள அவர்கள் சாியான ைறயில் சந்ைதப்ப த்தக் 
கூ ய வசதி இல்லாத ஒ  நிைலைம ம் அங்கு 
காணப்ப கின்ற . இந்த நிைலைய மாற்றி ச ர்த்தித் 
திட்டத்தின்கீழ் உற்பத்தி ெசய்யப்ப கின்ற லப் 
ெபா ட்கைள ப் ெபா ட்களாக ஆக்கக்கூ ய வைகயில் 
அங்கு சி  ைகத்ெதாழிற்சாைலகைள ஆரம்பிக்கும்ேபா தான் 
அந்த மக்க க்கு ஒ  நிரந்தரமான வ மானத்ைத ஏற்ப த்தி 
அவர்க ைடய வாழ்வாதாரத்ைத ன்ேனற்றமைடயச் ெசய்ய 

ம். இன்  அந்த உற்பத்திப் ெபா ட்கைளச் 
சந்ைதப்ப த்தக்கூ ய ஒ  வாய்ப்ைப ஏற்ப த்திக் 
ெகா க்காைமயினால் எம  மக்கள் ெதாடர்ந் ம் வ ைம 
நிைலயிேலேய வாழ்கின்ற ஒ  நிைலைம காணப்ப கின்ற . 
ஆகேவ, அந்த லப்ெபா ட்கைள ப் ெபா ட்களாக 
ஆக்கக்கூ ய ைகத்ெதாழில்சார் உற்பத்தித் ைறகைள அங்கு 
ேமம்ப த்த ேவண் ம் என்ற என  ேகாாிக்ைகைய ம் 
இந்ேநரத்திேல நான் ன்ைவக்கின்ேறன்.  

இதி ம் ேமலாக இந்த ச ர்த்தித் திட்டமான  வ ைம 
நிைலையப் ேபாக்கக்கூ ய வைகயிேல ெபண்க க்கான 
பல்ேவ விதமான உதவித் திட்டங்கைள மற் ம் 
பிள்ைளகள  கல்விக்கான உதவித் திட்டங்கைள வழங்கி 
வந்தா ம் த்தத்திேல பாதிக்கப்பட்ட மக்கைள ேநர யாக 
உள்வாங்கக் கூ ய வைகயிலான நிதிகைள விேசடமாக 
வடக்கு, கிழக்கிற்கு அவசரமாக ஒ க்கீ  ெசய்ய ேவண் ம் 
என்  நான் இந்ேநரத்தில் ெகளரவ அைமச்சர் அவர்களிடம் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  
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இதைனவிட ச ர்த்தி அபிவி த்தி அ வலர்களின் 
பற்றாக்குைற காரணமாக ஓர் அ வலர் ன் க்கும் ேமற்பட்ட 
கிராம அ வலர் பிாி களில் கடைமயாற்ற 
ேவண் யி க்கின்ற . ஆனால், இவர்க க்கான பதிலீட் க் 
ெகா ப்பனேவா அல்ல  ேபாக்குவரத் க் ெகா ப்பனேவா 
அல்ல  வி ைறக் ெகா ப்பன கேளா வழங்கப்ப வதற்கு 
இ வைர எ வித நடவ க்ைகக ம் எ க்கப்படவில்ைல. 
இதனால் இந்த அ வலர்கள் தங்க ைடய ேசைவகைள 
ஆற் வதில் பல சுைமகைளச் சுமக்கின்றார்கள். ஆனால், 
அவர்கள் அதற்குாிய ஊதியங்கைளப் ெபற் க்ெகாள்ளாத 
நிைல ெதாடர்ந்  காணப்ப கின்ற . இதனி ம் ேமலாக 
அந்த ேநரத்திேல அரசியல் ாீதியாக நியமிக்கப்பட்ட இந்தச் 
ச ர்த்தி அ வலர்கள் சிலர் தகுதியற்றவர்களாக 
உள்வாங்கப்பட்டைம இங்கு விேசடமாகக் குறிப்பிடப்பட 
ேவண் ய ஒ  விடயமாகும். இ  ெதாடர்பாக எங்க ைடய 
வன்னிப் பாரா மன்ற உ ப்பினர் ெகளரவ சார்ள்ஸ் 
நிர்மலநாதன் அவர்கள் இங்கு ெதாடர்ந்  ேகள்வி 
எ ப்பிவ வ  தங்க க்குத் ெதாிந்த விடயமாகும். 
அதைன ம் இங்கு நான் சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். இந்த 
வைகயில் தகுதியற்ற - அ ப்பைடக் கல்வித் தராதரமற்றவர்கள் 
கூட ச ர்த்தி அபிவி த்தி உத்திேயாகத்தர்களாக நியமிக்கப் 
பட் க்கின்றார்கள். ஆகேவ, இதில் கவனம் ெச த்தி இந்த 
உத்திேயாகத்தர்கள் ெதாடர்பான உண்ைம நிைல கண்டறியப் 
பட்  அதாவ  அவர்கள் தகுதியானவர்களா, இல்ைலயா 
என்பைத அறிந் , அதற்ேகற்ற வைகயில் குறித்த ேவைல 
ெதாடர்பான ஏற்பா கைளச் ெசய்  ெகா க்க ேவண் ம் 
என்ற ேகாாிக்ைகைய ம் நான் ன்ைவக்கின்ேறன்.  
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Member, you have only one minute more.  
 
ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா) 
(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
Okay. 

இதற்கும் ேமலாக வடக்கு, கிழக்கிேல வாழ்கின்ற 
மாற் வ ள்ேளா க்கு ச க ேசைவத் திைணக் 
களத்தினாேல விேசடமாக வழங்கப்பட்ட ட் த்திட்டம் 
தற்ெபா  ச ர்த்தி திைணக்களத்தின்கீழ் ெகாண் வரப் 
பட் க்கின்ற . இந்த ட் த்திட்டத்ைத ம் உாியவர்க க்கு 
வழங்குவதற்கு விேசட கவனம் ெச த்த ேவண் ம் என்  
ேகட் , என  உைரைய நிைற ெசய்கின்ேறன். நன்றி.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ජයම්පති විකමරත්න මහතා. ඔබතුමාට විනාඩි 4ක් වාෙග් 

ෙකටි කාලයකුයි තිෙබන්ෙන්. 

 
[අ.භා. 12.06] 

 
ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன) 
(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne) 
ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. 

මා ඉතාමත්ම ෙකටිෙයන් කරුණු ඉදිරිපත් කරන්නම්. දිවි 
නැගුම (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පෙත් තිෙබන්ෙන් නම ෙවනස් 
කිරීම සම්බන්ධෙයන් පමණයි. "දිවි නැගුම" ෙවනුවට "සමෘද්ධි 

ෙදපාර්තෙම්න්තුව" ආදී වශෙයන්. මට ඒ පිළිබඳව කිසිම පශ්නයක් 
නැහැ. නමුත්, දිවි නැගුම පිළිබඳව මූලික කාරණා කීපයක් මතු 
කරන්න මා කැමැතියි.  

දිවි නැගුම පනත් ෙකටුම්පත මුලින්ම ඉදිරිපත් කළ 
අවස්ථාෙව්දී ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ගියා. 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ඒ පිළිබඳව වූ නඩු විභාගෙය්දී කියා සිටියා, 
ඉතාමත්ම පැහැදිලි ෙලස පළාත් සභාවලට ෙවන් කරන ලද -ඒ 
කියන්ෙන් ෙබදා හරින ලද- විෂයයන් ගණනාවක් පිළිබඳව ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පෙත් විධිවිධාන තිෙබනවා කියලා. ඉන් පසුව එම 
පනත් ෙකටුම්පත පළාත් සභාවලට නැවත ෙයොමු කරලා තුෙනන් 
ෙදකක බලයකින් සම්මත කළා. ඒක ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට 
අනුකූලයි. නමුත්, පශ්නය ෙවන්ෙන් ෙම්කයි. ෙම් පනත පළාත් 
සභා විෂයයන් ගණනාවක් මධ්යම ආණ්ඩුවට පවරා ගත් පනතක්.  

බලය ෙබදා හැරීම පිළිබඳව අපි උනන්දුවක් දක්වන කාලයක; 
විෙශේෂෙයන්ම ජනවාර්ගික ගැටලුව පිළිබඳව සාකච්ඡා වන 
කාලයක; ෙම් සම්බන්ධෙයන් අපි කල්පනා කර බැලිය යුතුයි. 
මධ්යම ආණ්ඩුවට අයත් විෂයයන් පිළිබඳව ෙම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට තිෙබන බලතල කියන්ෙන් ෙවනම 
කතන්දරයක්. නමුත්, පළාත් සභා විෂයයන් ආපසු ෙම් පනෙත් 
ක්ෙෂේතෙයන් මුදා හැර ඒ විෂයයන් ආපසු පළාත් සභාවලට දිය 
යුතුයි. ෙමොනවාද ෙම්?  ගණනාවක් තිෙබනවා. ෙශේෂ්ඨාධිකරණ 
නඩු තීන්දුෙව් ෙම් සම්බන්ධෙයන් කරුණු තිෙබනවා.   

දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙය් Provincial 
Council List එෙක් අංක 2 යටෙත් තිෙබන්ෙන්, "Planning - 
Implementation of provincial economic plans" කියලායි; අංක 
10 යටෙත් තිෙබන්ෙන් "Rural Development" කියලායි.   ගාම 
සංවර්ධනය පිළිබඳව පවා පළාත් සභාවල බලතල දිවි නැගුම 
පනතින් මධ්යම රජය ෙවත පවරා ගනු ලැබුවා. අංක  16  යටෙත් 
තිෙබන්ෙන් "Food supply and distribution within the 
Province" කියලායි. අංක 16  යටෙත් ආහාර ෙබදා හැරීම 
සම්බන්ධෙයන් සඳහන්ව තිෙබනවා. අංක  5:3 යටෙත් තිෙබන්ෙන් 
"Construction activity in respect of subjects in this List", 
පළාත් සභා ලැයිස්තුෙව් සඳහන් විෂයයන් සම්බන්ධ ෙගොඩනැඟිලි 
ඉදිකිරීම් ආදිය පිළිබඳවයි. පළාත් සභා ලැයිස්තුෙව් අංක  6 යටෙත් 
පාරවල්, පාලම්, ඒ වාෙග්ම පාරු පාලම් - ferries within the 
Province - ගැන සඳහන් ෙවනවා. ෙම්වා සියල්ලම පිළිබඳ බලතල 
මධ්යම රජයට ගනු ලැබුවා.  Then, 7:2 is, "The rehabilitation of 
destitute persons and families"; 7:3 is "Rehabilitation and 
welfare of physically, mentally and socially handicapped 
persons";  7:4 is "Relief of the disabled and unemployable" 
and 15 is "Market fairs". 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Member, your time is running out. 
 
ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன) 
(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, දිවි නැගුම පනත මඟින් 

කෙළේ පළාත් සභා දුර්වල කිරීමක්, පළාත් සභාවල බලතල පවරා 
ගැනීමක් බව අපට ෙපෙනනවා. ඒ සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
තුෙනන් ෙදකක බලය පාවිච්චි කළා. මුලදී ආණ්ඩුවට තුෙනන් 
ෙදකක බලයක් තිබුෙණ් නැහැ. තුෙනන් ෙදෙක් බලය ලබා 
ගැනීමට අවශ්ය ඉතිරි ඡන්දය ලබා ගත්ෙත්, මන්තීවරු 
ගණනාවකෙග් දෑත ශක්තිමත් කරන්න ආරාධනය කරලායි. ඒ 
විධියට තුෙනන් ෙදකක බලය ලබා ෙගන එය පාවිච්චි කරලා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පළාත් සභා දුර්වල කළා. එම නිසා ෙම් පිළිබඳ නැවත බලන්නට 
අපට යුතුකමක් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම, ෙම් කාලය අපි 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා පතිසංස්කරණ ගැන කල්පනා කරන 
කාලයක්. ඒ විෂයන් පිළිබඳ බලතල දිවි නැගුම 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ඉවත් කරලා, නැවතත් පළාත් සභාවලට 
බලය දීම පිළිබඳ අපි සිතා බලන්නට ඕනෑ. ෙමය රජෙය් 
අවධානයට ෙයොමු ෙවයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා.  

 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, කළුතර දිස්තික් මන්තී ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද 
ජයතිස්ස මැතිතුමා. 

 
 
[අ.භා. 12.10] 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි ෙම් පනත් ෙකටුම්පත් 

සංෙශෝධනය හරහා සාකච්ඡා කරන්ෙන්, අෙප් රෙට් තිෙබන 
දරිදතාව පිළිබඳ විශ්ෙල්ෂණයක් කරලා පතිලාභ ලබන පවුල් 
සංඛ්යාව වැඩි කරන්නට ෙහෝ පතිලාභය වැඩි කරන්නට ෙනොෙවයි. 
දිවි නැගුම ෙදපාර්තෙම්න්තුව යළි සමෘද්ධි ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
කරන්න, දිවි නැගුම ජාතික සභාව යළි සමෘද්ධි ජාතික සභාව 
කරන්න, දිවි නැගුම දිස්තික් කමිටු යළි සමෘද්ධි දිස්තික් කමිටු 
කරන්න, දිවි නැගුම බැංකු යළි සමෘද්ධි බැංකු කරන්න, දිවි නැගුම 
අරමුදල යළි සමෘද්ධි අරමුදල කරන්නයි.  

දැනට   අවුරුදු 19ක පමණ කාලයක් තිස්ෙසේ ෙමම සමෘද්ධි 
ව්යාපාරය පැවෙතනවා. ඔබතුමා ඒ කාලෙයත් ඒ පැවති ආණ්ඩුෙව් 
ඇමතිවරෙයක්. ඊට පසුව -වසර ෙදකකට ආසන්න කාලයක්- "දිවි 
නැගුම" බවට පත් වුණා. ඒ කාලෙයත් ඔබතුමා ඒ පැවති ආණ්ඩුෙව් 
ඇමතිවරෙයක්. ඊට  පසුව, පසු ගිය අය වැෙය්දී ෙම්ෙක් නම "ජන 
ඉසුර" නමින් ෙවනස් කරන්න කියලා මුදල් ඇමතිතුමා කිව්වා. 
පහුෙවනිදා ඔබතුමා කිව්වා, "මුදල් ඇමතිතුමාට නම් මඤ්ඤං 
ෙවන්න ඇති. ෙම්ක එෙහම ෙනොෙවයි." කියලා. දැන් ආෙයත් 
"සමෘද්ධි" බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ක ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, ෙඛත්තාරාමය ආර්. ෙපේමදාස කීඩාංගනය 
කියලා නම ෙවනස් කරනවා වාෙග් වැඩක් ෙනොෙවයි. ටිෙරෝන් 
පනාන්දු කියන නම පුරන් අප්පු කියලා ෙවනස් කරනවා වාෙග් 
වැඩක් ෙනොෙවයි.  රට පුරා ව්යාප්ත ෙවලා තිෙබන බැංකු 
පද්ධතියක නම ෙවනස් කරනවා කියන්ෙන්, විශාල මුදලක් වියදම් 
වීමක්. ඔබතුමා දන්නවා ඇති, ගිය සැෙරත් "සමෘද්ධි බැංකු" නමින් 
පැවති පුවරු ටික "දිවි නැගුම බැංකු" යන නාමයට සැකසීම සඳහා 
ෙකොපමණ මුදලක් වියදම් කළාද කියලා. සමහර බැංකුවලින් 
කරන ලද වියදම් පිළිබඳ ම ෙග් අෙත් ෙල්ඛනයක් තිෙබනවා. දිවි 
නැගුම පජා මූල බැංකු 1074ට දැන්වීම් පුවරු ෙවනස් කරන්න 
විතරක් ඒ කාලෙය් දළ වශෙයන් රුපියල් මිලියන 37.5ක් වියදම් 
ෙවලා තිෙබනවා. සමෘද්ධි මහා සංගම් 331 දිවි නැගුම සමිති 
කරන්න විතරක් ඒ කාලෙය් රුපියල් මිලියන 11.5ක් ගිහිල්ලා 
තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන්, 2014 අවුරුද්ෙද්දී ෙම් සමෘද්ධි බැංකු දිවි 
නැගුම බැංකු බවට පත් කළාට පසුව දළ වශෙයන් රුපියල් මිලියන 
50ක් වියදම් කරලා තිෙබනවා. එදා, රුපියල් මිලියන 50ක් ගියා. 
දැන්, ෙම් වතාෙව් ෙම් ෙබෝඩ් ටික ෙවනස් කරන්න දළ වශෙයන් 
රුපියල් මිලියන 75ක්, 80ක් යාවි.  

ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
රුපියල් 2000කින් පුළුවන්. 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
හැබැයි, එදා රුපියල් 2,000න් ඒ ටික ෙවනස් කර ගත්ෙත් 

නැහැ.  [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමාත් හිටපු ආණ්ඩුව. මට ෙවලාව 
අඩුෙවන් ලැබුණු නිසා පශ්න කිහිපයක් තමයි අහන්ෙන්. දැන් 
සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදලක් තිෙබනවා. සමාජ ආරක්ෂණ 
අරමුදලට ඔබතුමන්ලා පතිලාභියාෙගන් රුපියල් 100 ගණෙන් 
කපා ගන්නවා. එහි කියා තිෙබනවා, සමෘද්ධි පතිලාභිෙයක් මිය 
ගියාට පස්ෙසේ  මරණ සඳහා හිමි පතිලාභය හැටියට  රුපියල් 
10,000ක් ෙදනවා කියලා. හැබැයි, ඔබතුමාම දන්නවා 2013, 
2014, 2015 අවුරුදුවල 8,000කට මරණ  සඳහා හිමි පතිලාභය 
ලබා දීලා නැහැයි කියලා. 8,000ක් ඉන්නවා- 

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ෙගවලා තිෙබනවා. 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ෙගවලා තිෙබනවා නම් ෙහොඳයි. 
 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
මරණයක් වුණාම වළලන්න කලින් අපි ෙදනවා.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
අපි කියන්ෙන් 2015 සහ 2016 වසරවල් ගැන ෙනොෙවයි.  
 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
නැහැ, නැහැ. හිඟය ෙගවලා තිෙබනවා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
හිඟය ෙගවලා තිෙබනවා නම් ෙහොඳයි.  

ඊළඟට, ෙම් සමෘද්ධි ආරක්ෂණ අරමුදල ගැන කියන්න ඕනෑ. 
පසු ගිය දිවි නැගුම විවාදෙය්දීත් අපි ෙපන්නුම් කළා, ෙමම අරමුදල 
විගණනය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාට යටත් කරන්න බැරි ඇයි 
කියලා. 

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayak)    

ගරු මන්තීතුමනි, අපි ඒ පිළිබඳව අවස්ථා ගණනාවකදී 
ඉල්ලීම් කළා. ඊට පස්ෙසේ විගණකාධිපතිතුමා කිව්වා, "ෙම් මුදල් 
රජෙය් මුදල් ෙනොෙවයි. ඒ නිසා ඒක කරන්න බැහැ." කියලා. ඒ 
නිසා අෙප් කාලෙය් ඒක ෙපෞද්ගලික විගණන සමාගමක් මඟින් 

1079 1080 

[ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා] 
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කළා. දැන් මම ආපු ගමන්  Ernst & Young    කියන ෙලෝකෙය් 
ඉහළම මට්ටෙම් තිෙබන සමාගමට සියලුම බැංකු, සියලුම අරමුදල් 
විගණනය කරන්න භාර දුන්නා.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ඔව්. නමුත් දැන් ඔබතුමාට ෙපෙනනවා ඇති  පතිලාභියාෙගන් 

රුපියල් 100ක් කපා ෙගන තමයි ෙම් අරමුදල හදන්ෙන් කියලා. 
එෙහම හදන අරමුදලක් රජෙය් විගණකාධිපතිවරයා විගණනය 
කරනවා නම් තමයි  මුදල්වල පාරදෘශ්යභාවය රැඳිලා තිෙබන්ෙන්. 

 

ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ෙවනම internal audit එකක් යනවා. හැබැයි, 

විගණකාධිපතිවරයා රජෙය්  ෙනොවන මුදල් විගණනය කරන්ෙන් 
නැහැ.  
  

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ෙහොඳයි, ඊළඟ පශ්නය ෙම්කයි. 2017 ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 

"ඉසුරුමත් නිවහන" වැඩසටහන යටෙත් නිවාස අලුත්වැඩියා 
කරන්න රුපියල් 10,000ක් ෙදනවා කියලා, රුපියල් 2,500 බැගින් 
දුන්නා. ඒ සඳහා ඒ ෙවලාෙව් රුපියල් ෙකෝටි 299ක් වියදම් කර 
තිෙබනවා. දැන් ඔබතුමන්ලාෙග් අධ්යක්ෂ  ජනරාල්වරයා  දිවි 
නැගුම අධ්යක්ෂ ෙවත ලියුමක් යවනවා ෙම් රුපියල් 2,500 අය කර 
ගන්න කියලා.  සමහර තැන්වල රුපියල් 2,500 එකවරම අය කර 
ගන්නවා.  

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
නැහැ. 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ඔව්, ඔව්. මම ඒ ගැන කියන්නම්. ෙම් වන විට බණ්ඩාරගම, 

මිල්ලනිෙය් රුපියල් 2,500 එකවර අය කරන්න කටයුතු කර 
තිෙබනවා.  

ජනතාවට තමන්ෙග් නිවෙසේ අලුත්වැඩියා කටයුතු සඳහා දීපු 
ආධාරයක් ෙම්ක. හරි නම්, ඔබතුමන්ලා ඉතුරු රුපියල් 7,500ත් ඒ 
මිනිසුන්ට ෙදන්නයි ඕනෑ. නමුත්, දැන් ඔබතුමන්ලා ඒ අයට දීපු 
රුපියල් 2,500ත් ඉක්මනට අය කරගන්න කටයුතු කරනවා. ඒ 
නිසා ඒ සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා. 

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒ සල්ලි දීලා තිෙබන්ෙන් අහිංසක 

මිනිසුන්ෙග් ඉතිරිකිරීම්වලින්.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
රුපියල් 2,500ක් එක සැෙර් අය කරගන්න ගියාම ඒ මිනිසුන්ට 

ෙමොකද ෙවන්ෙන්? ඒ දුප්පත් සමෘද්ධිලාභීන් ෙන්. ඒකයි තිෙබන 
පශ්නය. ඒ වාෙග්ම, සමෘද්ධි ෙසේවකයන්ෙග් ගමන් වියදම් දීමනාව 

සඳහාත් රුපියල් 750ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ඒ රුපියල් 750 
ෙදන්න රුපියල් මිලියන 209ක් ඕනෑ. 2016 අවුරුද්දට දීලා 
තිෙබන්ෙන් රුපියල් මිලියන 46යි. ඒ නිසා ෙම් ගමන් වියදම් ටික දී 
ගන්නත් බැහැ. මට නියමිත විනාඩි 5ක කාලය තුළ ෙම් කරුණු 
ෙකෙරහි ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු පසන්න රණතුංග මන්තීතුමා කථා කරන්න. 
ඔබතුමාට විනාඩි අටක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 12.16] 
 
ගරු පසන්න රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ங்க) 
(The Hon. Prasanna Ranatunga) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 1994දී ෙපොදුජන එක්සත් 

ෙපරමුණ ආණ්ඩුව බලයට පත් වුණාට පස්ෙසේ රටට ඉතා වැදගත් 
පනත් කීපයක් ඉදිරිපත් වුණා. එයින් එකක් තමයි, සමෘද්ධි පනත. 
අෙනක් පනත තමයි, වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය පිහිටුවීෙම් පනත. 
ෙම් ෙදකම එදා පිහිටුවනු ලැබුෙව් එවකට ෙම් රෙට් පැවති 
පසුබිමත් එක්කයි. යුද්ධයත් ඒ වාෙග්ම භීෂණයත් එක්ක රෙට් 
ආර්ථිකය කඩා වැෙටන ෙකොට දරිදතාව පිළිබඳව ෙනොෙයකුත් 
පශ්න මතු වුණු බව අපි දන්නවා. අපි දන්නවා, 1994 විරැකියාව 
සියයට 13.1ක් බව. ඒ වාෙග්ම දුප්පත්කම සියයට 30කට ආසන්න 
පමාණයකට තිබුණා. එයින් අවුරුදු 20කට පසුව, ඒ කියන්ෙන් 
2014 වන විට,  විරැකියාව සියයට 4.3ට අඩු වුණා; දුප්පත්කම 
සියයට 6 දක්වා අඩු වුණා. ෙම් කාර්ය භාරය කරන්න සමෘද්ධි 
කියාවලිය තුළින් විශාල දායකත්වයක් ලැබුණා. ඒ සඳහා කටයුතු 
කෙළේ සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරින්; එෙහම නැත්නම්, දිවි නැගුම 
සංවර්ධන නිලධාරින්. නම් ෙවනස් වුණාට පුද්ගලයන් එකයි. ෙම් 
අයෙග් විශාල දායකත්වයක් ෙම්කට ලැබුණා. ගරු එස්.බී. 
දිසානායක ඇමතිතුමා ඒක දන්නවා. 1994දී සමෘද්ධි පනත 
ෙගෙනන ෙකොටත් ෙමතුමා තමයි ෙම් විෂය භාර ඇමතිවරයා. ඒ 
පිළිබඳවත් මම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ෙම් ව්යාපාරෙය් ආරම්භය 
ගැනත්, ආරම්භ කරන්න ෙහේතුවත්, ඒෙක් පගතිය පිළිබඳවත් එදා 
එතුමා පැහැදිලි කළා. ඒ පිළිබඳව මම කථා කරන්ෙන් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම ෙම් කාරණය පිළිබඳව 
කථා කරන්ෙන් ෙමන්න ෙම් නිසායි. 2013දී දිවි නැගුම පනත 
ෙගෙනන ෙකොට දුප්පත්කම සියයට 6 දක්වා අඩු ෙවලා තිබුණා. 
ඒක පාදක කරෙගන සියයට 94කෙග් දායකත්වයත් ලබාෙගන 
දුප්පත්කම අඩු කරන්නත්, රෙට් සංවර්ධනයට ඒ අයෙග් 
දායකත්වය ලබා ගන්නත් තමයි දිවි නැගුම පනත ෙගන ආෙව්. ඒ 
නිසා තමයි ගරු එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග් 
ආයතන 5ක් එකතු කරලා තමයි දිවි නැගුම වැඩසටහන ආරම්භ 
කෙළේ. දිවි නැගුම වැඩසටහන තුළින් ඒ වකවානුෙව්දී විශාල කාර්ය 
භාරයක් ෙකරුණා. ඒ කාර්ය භාරෙය්දී දිවි නැගුම සංවර්ධන 
නිලධාරින් විශාල මහන්සියකින්, කැපවීමකින් කටයුතු කළා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, කනගාටුෙවන් වුණත් ෙම් 
කාරණය කියන්න ඕනෑ. දිවි නැගුම පනත කියාත්මක කරන 
ෙකොට එතැනදී යම් යම් පාෙයෝගික ගැටලු මතු වුණා. ෙම් ෙකටි 
ෙවලාවක් තිෙබන නිසායි ඒ පාෙයෝගික ගැටලු පිළිබඳව 
ඔබතුමාෙගන් අහන්න කල්පනා කෙළේ. පළමුවැනි කාරණාව 
පිළිබඳව ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා. 'සමෘද්ධි' 
නම ෙවනස් කළාම ෙම්කට සම්බන්ධ ෙවච්ච අෙනක් ආයතනවල 
නිලධාරින්ට ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? ඒ නිලධාරින් සම්බන්ධෙයන් 
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වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබනවාද? ඒ ෙගොල්ලන් සමෘද්ධි එක යටතට 
ගත්තාම ඒ අය යම් අසාධාරණයකට ලක් ෙවනවා. ඒ නිසා ඒ 
පිළිබඳවත් ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු විය යුතුයි කියලා මා 
විශ්වාස කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම දිවි නැගුම 
සංවර්ධන නිලධාරින්ට විශාම වැටුපක් සහිත රැකියාවක් ලැෙබන 
විධියට ෙම් පනත සංෙශෝධනය වුණා. නමුත්, එදා දුන්ෙන්, 
තාවකාලික පත් වීමක්. තාවකාලික පත්වීම ලබා ෙදන්න ෙහේතු 
වුෙණ් ඔවුන්ට ඊපීඑෆ්, ඊටීඑෆ් ලබාෙගන ඒ පනත අනුව කියාත්මක 
කරන්න තිබුණු අවශ්යතාව නිසා තමයි. නමුත්, ඒ අයට විධිමත් 
පත්වීමක් ලබාෙදන එක රජෙය් වග කීමක්. ඒක ලබා ෙදන්න 
පාෙයෝගික ගැටලු තිබුණා. අපි ඒවා සාකච්ඡා කළා; ඒවාට ගියා.  

කළමනාකරණ ෙසේවා හා රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිසම එකතු ෙවලා 
බඳවා ගැනීෙම් පටිපාටියක් හදලා ඒ බඳවා ගැනීම් පටිපාටිය අනුව 
ඒ ෙසේවකයන් අන්තර් ගහණය කරලා ඒ අයට ෙම්ක ලබා දිය 
යුතුව තිෙබනවා. ෙම් රජය බලයට පත් වුණාට පස්ෙසේ විශාම 
වැටුප අෙහෝසි කිරීම නිසා ඊට ෙපර ඒ පත්වීම් ලැබීමට සුදුසුකම් 
ලබපු ෙම් සංවර්ධන නිලධාරින්ට විශාම වැටුප අෙහෝසි ෙවනවා. ඒ 
වාෙග්ම ඒ අයට ස්ථිර පත්වීමක් ෙනොමැති නිසා, ෙම් ආණ්ඩුෙවන් 
එල්ලපු රුපියල් 10,000ත් ඒ අයට ෙම් ෙවන ෙකො ට අහිමි ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ගරු අමාත්යතුමනි, ෙම් පිළිබඳව ඔබතුමාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරන්න. ෙමොකද, ඔවුන් දුප්පත්කම නැති 
කරන්න  විශාල වශෙයන් ෙම් රටට දායකත්වයක් ලබා දීපු පිරිසක් 
නිසා. රුපියල් 2,500 කථාව පිළිබඳව අෙප් ගරු නලින්ද ජයතිස්ස 
මන්තීතුමා පැහැදිලි කළා. ගරු අමාත්යතුමනි, ඔබතුමාෙග් 
දැනගැනීම සඳහා මා කියනවා, එය එක වර ගන්නවා කියා. සමහර 
ස්ථානවල එෙසේ ගන්නවා. අපි දන්නවා, ඒක ඒ අයට දරා ගන්න 
බැරි බව. ඒ පතිලාභින්ෙග් මුදල්වලින්ම තමයි ඒ අරමුදල ඒක රාශී 
වුෙණ්. ඒවා ඒ අයෙග් මුදල් වන නිසා ඒ රුපියල් 2,500 ආපසු අය 
ෙනොකරෙගන සිටීෙම් හැකියාවක් තිෙබනවා නම් ඒ අයට ෙලොකු 
ශක්තියක් වනවා කියා අපි විශ්වාස කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අප එදා දුප්පත් අයකු කියලා 
නිර්ණය කෙළේ මසකට රුපියල් 1,300ට වඩා අඩු වැටුපක් ගන්නා, 
අඩු ආදායම් තිෙබන අයයි. අද එය ඒ මට්ටමින් ගණන් ගන්න 
බැහැ. අද හාල් ගන්න ගිෙයොත්, කිෙලෝ එක රුපියල් 100යි; ෙපොල් 
ෙගඩියක් ගන්න ගිෙයොත්, රුපියල් 70යි. ඒ නිසා ෙම් ගැන සලකා 
බලා, ගත්තා වූ ෙම් තීන්දු පිළිබඳව අවශ්ය කටයුතු කරන්න. අපි 
දන්නවා, එදා ජන සවිය ආරම්භ කරන ෙකොට එය පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස කීපයකටයි සීමා වුෙණ් කියා. එහි අඩු පාඩු 
බලා ඔබතුමා සමෘද්ධි පනත නමින් ෙගන ආෙව් ඉතා වැදගත් 
පනතක්, ගරු අමාත්යතුමනි. එය රටටම බලපෑ පනතක්. ගරු 
ජයම්පති විකමරත්න මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග්, එහි නම ෙවනස් 
කිරීම තුළින්ම පශ්නය විස ෙඳන්ෙන් නැහැ. ඒ පනත සංෙශෝධනය 
කරන ෙකොට  තවත් ෙමොනවාද ඒකට අලුතින් එකතු කරන්න ඕනෑ 
කියා අපි කල්පනා කරන්න ඕනෑ. දිවි නැගුම සංවර්ධන 
නිලධාරින්ෙග් පශ්නය පිළිබඳවත්, රුපියල් 2,500 පශ්නය 
පිළිබඳවත් මා ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා, ගරු 
අමාත්යතුමනි. දිවි නැගුම සංවර්ධන නිලධාරින්ට ණයක් ගන්න 
ඕනෑ වුණාම, ෙවනත් බැංකුවකට ගිහින් තමයි ඒ අයට ණය ගන්න 
සිදු වන්ෙන්.  

දිවි නැගුම වැඩ පිළිෙවළ තුළ ගෙම් සමෘද්ධි පතිලාභියා විතරක් 
ෙනොව, ගෙම් දුප්පත් ෙකනාටත් ඒ සහන ලබා ෙදන්න පුළුවන් 
වුණා. මට මතකයි, 2015 වසෙර් සජිත් ෙපේමදාස අමාත්යතුමා ඒ 
විෂයය භාරව කටයුතු කරන ෙකොට ගෙම් දුප්පත් අයටත් රුපියල් 
10,000 ෙදන්න පටන් ගත්තා කියා. පතිලාභින්ෙග් අරමුදලින් 

සාමාන්ය දුප්පත් අයටත් මුදල් ෙදන්න පටන් ගත්තා. අද සමෘද්ධි 
ව්යාපාරය තුළ බැංකු සංගම් ඒ මට්ටමට ඉතා ශක්තිමත් ෙවලා 
තිෙබනවා. මිය ගිය, විශාම ගිය ෙසේවකයන්ට හිමි විශාම වැටුප්, 
වැන්දඹු, වැන්දඹු පුරුෂ හා අනත්දරු විශාම වැටුප් අරමුදල්වලට 
අදාළ හිඟ මුදල් දුන්නා කියා ඔබතුමා කිව්වා. නමුත් අපි දන්නවා, 
පසු ගිය අවුරුදු ෙදෙක් අෙප් පෙද්ශවල ඒ මුදල් ලබා දීලා නැහැ 
කියා. ඒවා ලබා දීෙම් කටයුතු සිදු විය යුතුය කියා අපි විශ්වාස 
කරනවා.  

ක්ෙෂේත නිලධාරින්ට හිමි වැඩ බැලීෙම් දීමනාව ගැනත් 
කියන්න ඕනෑ. අද දිවි නැගුම සංවර්ධන නිලධාරින් ෙකොට්ඨාස 
ෙදකතුනක වැඩ බලනවා. ඒ අයට ඒ වැඩ බැලීෙම් දීමනාව ෙම් 
වන කල් ෙගවා නැහැ, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. ඔබතුමා 
මාර්ගෙයන් මා ඉල්ලීමක් කරනවා, ඒ කාරණය ෙකෙරහි ගරු 
අමාත්යතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවන්න කියා. ෙමොකද, ඒ 
අයෙග් රැකියා තෘප්තිමත්භාවය ඇති කිරීම අෙප් වගකීමක්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අවසාන වශෙයන් තවත් 
කාරණයක් කියන්න ඕනෑ. ගරු ජයම්පති විකමරත්න මන්තීතුමා 
කථා කළා, දිවි නැගුම පනත මඟින් පළාත් සභාවල බලය  ෙබදීම 
පිළිබඳව. මම එවකට බස්නාහිර පළාෙත් පධාන ඇමතිවරයා 
හැටියටයි කටයුතු කෙළේ. මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්නට 
ඕනෑ පළාත් සභාවල බලය ෙබදීම පිළිබඳව අපි එකඟ බව. නමුත් 
බලය ෙබදුවාට වැඩක් නැහැ පතිපාදන නැත්නම්. අපි බස්නාහිර 
පළාත් සභාව කරෙගන යන කාලෙය් ඒක ශක්තිමත් පළාත් 
සභාවක්. ඒ ඒ වර්ෂවලට අපට අවශ්ය පතිපාදන විධිමත් විධියට 
රජෙයන් ලැෙබන්ෙන් නැත්නම් ඒ කටයුත්ත කරන්න බැහැ. ෙම් 
වර්ෂෙය් අය වැය ඉදිරිපත් කළ ෙවලාෙව්, පළාත් සභාවලට ලබා 
දීපු මුදල් පවා කපා හැරියා. දිවි නැගුම පනත යටෙත්, පළාත් 
සභාවලට තිබුණු බලතල පාවිච්චි කරලා ෙබෝක්කු, පාලම් වාෙග් 
මහා පරිමාණ ෙද්වල් කරන්නට අපට පුළුවන්කමක් තිබුෙණ් 
නැහැ. බලය ෙබදීම ගැන අපි එකඟයි. එෙහම බලය ෙබදනවා 
නම්, ෙම්ක දීලා නැවත ඒ මට්ටමට ෙග්නවා නම් රජය විසින් 
පළාත් සභාවලට මීට වඩා අරමුදල් ලබා දිය යුතුයි කියන 
කාරණයත් මතක් කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
මීළඟට, ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා. 

ඔබතුමාට විනාඩි 6ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 12.24] 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා (විෙද්ශ කටයුතු 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா - 
ெவளிநாட்ட வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Deputy Minister of 
Foreign Affairs) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද ෙම් ගරු සභාෙව් 

ෙකෙරන්ෙන් ඉතාමත්ම වැදගත් විවාදයක්. සමෘද්ධි වැඩසටහෙන් 
නම නැවත ස්ථාපිත කිරීම ගැන අපි ගරු එස්.බී. දිසානායක 
ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

සමෘද්ධි දීමනාව ලැෙබන පවුල් පමාණය ලක්ෂ 14ක් පමණ 
ෙවනවා කියලා තමයි අපිව දැනුවත් කරලා තිෙබන්ෙන්. දිගටම 
එල්ල වන විෙව්චනය තමයි සමෘද්ධි දීමනාව ලැබිය යුතු පවුල් 
සියයට 50කට පමණ  සමෘද්ධි දීමනාව ලැෙබන්ෙන් නැහැ කියන 

1083 1084 

[ගරු පසන්න රණතුංග  මහතා] 
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එකත්, ලැෙබන පවුල්වලින් සියයට 50කට පමණ ෙම් සමෘද්ධි 
දීමනාව ලැබිය යුතු නැහැ කියන එකත්. ෙනොෙයකුත් විෙව්චන 
අතරින් කියැෙවන තවත් ෙදයක් තමයි ෙමයට ෙද්ශපාලන බලපෑම් 
තිෙබනවා කියන එක. සමහර ෙව්ලාවට පාෙද්ශීය මට්ටෙම් 
ෙද්ශපාලනඥයා කියනවා තමන්ෙග් meetingsවලට ආෙව් 
නැත්නම් අපි සමෘද්ධි දීමනාව ෙදන්ෙන් නැහැ කියලා. ෙම් 
ආකාරයට සමෘද්ධි වැඩසටහන ෙද්ශපාලනීකරණය වීම ගැන 
විෙව්චන එල්ල  ෙවනවා. මම ෙකෝට්ෙට් පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසෙය් සමෘද්ධි නිලධාරින් සමඟ සාකච්ඡාවක් පවත්වලා 
ඔවුන්ෙගන් ෙම් පිළිබඳව විමසුවාම ඔවුන් කිව්ෙව්, "නැහැ, එෙහම 
ෙදයක් සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ. ලැබිය යුතු ෙකනාට සමෘද්ධි 
දීමනාව ෙදනවා" කියලා.  

අපි දන්නවා, ආණ්ඩුව මාරු වුණාට පසුව සමෘද්ධි 
වැඩසටහනට ෙවන් කළ මුදල අති විශාල ෙලස ඉහළ ගිහින් 
තිෙබන බව. 2014දී රුපියල් බිලියන 15ක් දීපු එක 2016දී රුපියල් 
බිලියන 32කට වැඩි ෙවලා, 2017 අවුරුද්ෙද් රුපියල් බිලියන 43ක් 
ලබා ෙදන්නට දැන් සූදානම් කරලා තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන්, 
සමාද්ධි වැඩසටහනට ෙවන් කළ මුදල ෙම් අවුරුදු ෙදෙක්-තුෙන්දී 
තුන් ගුණයකින් විතර වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.  

දැන් තිෙබන ගැටලුව තමයි, සමෘද්ධි දීමනාව අපි කාටද ලබා 
දිය යුත්ෙත් කියන එක. දැන් මම කිව්වා වාෙග් ලංකාෙව් සමෘද්ධි 
දීමනාව ලබන පවුල් 1,414,340ක් ඉන්නවා. ඒෙකන් සවිබල 
ගන්වා ඇති පවුල් පමාණය 136,417යි. සවිබල ගැන්විය ෙනොහැකි 
පවුල් සංඛ්යාව 20,075යි. සවිබල ගැන්විය හැකි පවුල් සංඛ්යාව 
1,253,846යි. ෙමතැන තමයි ගැටලුව තිෙබන්ෙන්. අපි ෙකොෙහොමද 
ෙම් කට්ටිය ෙතෝරා ගන්ෙන්? දැන් මම සමෘද්ධි සංවර්ධන 
අධිකාරිෙය් අධ්යක්ෂ  ජනරාල්ෙගන් ඇහුවාම එතුමා මට කිව්ෙව්, 
"ෙමච්චර කාලයක් ෙතෝරා ෙගන තිෙබන්ෙන්, ආදායම හා පවුෙල් 
සාමාජිකයන් සංඛ්යාව අනුවයි  කියලා. නමුත්, දැන් සමීක්ෂණයක් 
පවත්වාෙගන යනවා. මා ළඟ තිෙබනවා ඒ විස්තර. එහි පිටු 17ක් 
තිෙබනවා. එහිදී ෙනොෙයකුත් ෙද්වල් ගැන අහනවා. අහලා, ඒ 
සමීක්ෂණෙය් නිර්ණායක අනුව අලුෙතන් සමෘද්ධි දීමනාව ලැබිය 
යුතු අය හා දැන් සමෘද්ධි දීමනාව  ලැෙබන අයෙගන් ෙනොලැබිය 
යුතු අය ෙතෝරා ගන්නවා. ෙම් සමීක්ෂණය අනුව අපට දැනගන්නට 
ලැබී තිෙබනවා, තව පවුල් ලක්ෂයක් සමෘද්ධි දීමනාව ඉල්ලා 
තිෙබනවා කියලා. 

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ලක්ෂ 7ක් ඉල්ලා තිෙබනවා. 
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
සමාෙවන්න, මට වැරදුණා. ලක්ෂ 7ත්-10ත් අතර පමාණයක් 

අලුෙතන් සමෘද්ධි දීමනාව ඉල්ලා තිෙබනවා. ආණ්ඩුව සමෘද්ධි 
දීමනාව වැඩි කළා. ඉස්ෙසල්ලා සමෘද්ධි දීමනාව තිබුෙණ් රුපියල් 
420යි. දැන් ඒ රුපියල් 420 අවමය. සමෘද්ධි දීමනාව රුපියල් 
1,000ක් ලැබුණු අයට දැන් රුපියල් 1,500ක් ෙදනවා; රුපියල් 
2,000ක් ලැබුණු අයට දැන් රුපියල් 2,500ක් ෙදනවා; රුපියල් 
3,000ක් ලැබුණු අයට දැන් රුපියල් 3,500ක් ෙදනවා කියලා මට 
අමාත්යාංශෙය් නිලධාරි මහත්වරුන් දැන් ෙම් විස්තරය ෙගනැල්ලා 
දුන්නා.  

දැන් තිෙබන ගැටලුව තමයි, වැඩි කළ සමෘද්ධි දීමනාව ෙකොයි 
ආකාරයටද ෙබදී යා යුත්ෙත් කියන එක. කාටද ෙම් සමෘද්ධි 
දීමනාව ෙදන්න ඕනෑ? ඒ නිර්ණායක ෙමොනවාද? ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ගරු ඇමතිතුමා ෙම් කර ෙගන යන වැෙඩ් ගැන 

මම ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂ වනවා. ෙමොකද, අපි විද්යාත්මක 
ආකාරයට තමයි ෙම්ක කරන්න ඕනෑ. ෙද්ශපාලන පක්ෂය අනුව 
බලලා ෙනොෙවයි. එෙහම නම්, ෙනොලැබිය යුතු කාණ්ඩය ෙම් 
ලැයිස්තුෙවන් අයින් කරලා, ලැබිය යුතු කාණ්ඩය ෙම් ලැයිස්තුවට 
ඇතුළත් කරන්න ඕනෑ. ඒක ෙකොෙහොමද කරන්ෙන්? ෙම්කට තමයි 
ඉදිරිෙය්දී විෙව්චන එල්ල ෙවන්ෙන්, "ඇයි, ෙමයාට දුන්ෙන් 
නැත්ෙත්? ඇයි, අෙනක් එක්ෙකනාට දුන්ෙන්?" කියලා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ෙම්ක ඉතාමත්ම සංෙව්දී කාරණාවක්. ෙම් 
නිර්ණායක ෙතෝරා ගන්න ෙකොට ෙකොයි ආකාරයටද බර තැබිය 
යුත්ෙත් කියන එක පිළිබඳව ඔබතුමන්ලා ඉතාමත්ම ඕනෑකමින් 
අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. 

දැන් උදාහරණයක් ගනිමු. ෙම් නිර්ණායක යටෙත් තිෙබනවා, 
"ෙගදර TV එකක් තිෙබනවාද?" කියලා. ඊළඟට අහලා තිෙබනවා, 
"three-wheeler එකක් තිෙබනවාද? වාහනයක් තිෙබනවාද?" 
කියලා. දැන් මම ෙම් ගැන ෙහොයලා බැලුවා. සාමාන්යෙයන් අෙප් 
පෙද්ශවල අඩු ආදායම්ලාභී ජනතාව ඉහළ ආදායම්ලාභී ෙගවල්වල 
වැඩ කරනවා. ඒක ෙකෝට්ෙට්, රාජගිරිය පැත්ෙත් සාමාන්යෙයන් 
සිදු වන ෙදයක්. එතෙකොට ඔවුන් කියනවා, "ඔව්, අපට TV එකක් 
තිෙබනවා. ඒ TV එක අපි ගත්ත එකක්  ෙනොෙවයි. අපි වැඩ කරන 
 ෙගදර ෙනෝනා මහත්මයා අපට ෙම් TV එක දුන්නා. ඒ නිසා තමයි 
TV එකක් අපට තිෙබන්ෙන්. ෙම් TV එක තිෙබන නිසා මෙග් 
සමෘද්ධි දීමනාව කපා දමයිද?" කියලා. එෙහම නැත්නම් කියනවා, 
"මට බයිසිකලයක් තිෙබනවා. ෙම් බයිසිකලය මට ලැබුණු 
එකක්." ඒ ආදී වශෙයන් ෙනොෙයකුත් ගැටලු තිෙබනවා.  

අෙනක් එක ආදායම ගැන පශ්නයක් අහන ෙකොට 
සාමාන්යෙයන් අඩු ආදායම් ලබන සමහර පුද්ගලයන් තමන්ට අඩු 
ආදායමක් ලැෙබන බව කියන්ෙන් නැහැ. ඒෙගොල්ෙලෝ කියනවා, 
"නැහැ, නැහැ. අපට යම්කිසි ආදායම් පමාණයක් ලැෙබනවා" 
කියලා. ලැෙබන්ෙනත් නැති ආදායම් පමාණයක් කියනවා. නමුත්, 
වැඩි ආදායමක් ලබන පුද්ගලයා කියන්ෙන්, "අෙපෝ, මට හරි 
අමාරුයි. Business වැටිලා" ඒ ආදී වශෙයන් ෙද්වල් කියලා, 
ආදායම ලැෙබන පමාණයට වඩා අඩුෙවන් කියනවා. ෙම් ෙතෝරා 
ගැනීම කරන්ෙන් සමීක්ෂණයක් කරලා, ආදායම අනුව නම්, 
එතැනදී ෙලොකු ගැටලුවකට මුහුණ පාන්න සිද්ධ වනවා. අපට 
වියදම මනින්න පුළුවන්;  වියදම ෙකොපමණද කියලා බලන්න 
පුළුවන්; ෙගදර තිෙබන භාණ්ඩ ගැන ෙහොයලා බලන්න පුළුවන්; 
මාසයකට ෙකොච්චර වියදම් කරනවාද කියලා බලන්න පුළුවන්. ඒ 
අනුව ෙම් නිර්ණායක ෙයොදා ගත්ෙතොත් වඩාත් ෙහොඳයි කියන එක 
තමයි ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් මතය වන්ෙන්. බර තියන 
කමෙව්දයක් හදලා, මෘදුකාංගයක් හදනවා කියා ගරු ඇමතිතුමා 
කිව්වා. ඒ විධියට  scientifically  ෙම්ක කෙළොත්  අපට සමෘද්ධි 
දීමනාව ලැබිය යුතු  හරි පුද්ගලයන් ෙතෝරා ගන්න පුළුවන්.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසන්.  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
මා නැවතත් මතක් කරන්ෙන් අෙප් ආණ්ඩුෙවන්, සමෘද්ධි 

වැඩසටහනට අය වැෙයන් ෙවන් කරන මුදල් පමාණය ඉතා විශාල 
ෙලස වැඩි කර තිෙබනවා. ආණ්ඩුවට විෙව්චන එල්ල කරන 
පුද්ගලයන් ඒක පිළිගන්නට ඕනෑ. ෙම් සහනාධාරය අතිවිශාල 
ෙලස වැඩි කර තිෙබනවා. දැන් කරන්නට තිෙබන්ෙන් ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඒ දීමනාව ලැබිය යුතු අය හරියාකාරව ෙතෝරාෙගන 
ඒ අයට ලබා දීමයි. ෙබොෙහොම සත්ුතියි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
The next speaker is the Hon. Douglas Devananda. 

You have four minutes. 
 
 [பி.ப. 12.32] 

 
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள! 1995ஆம் 

ஆண் ன் 30ஆம் இலக்கச் சட்டத்தின் லம் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட 
இலங்ைக ச ர்த்தி அதிகாரசைப மற் ம் ச ர்த்தி 
ஆைணயாளர் நாயகம் திைணக்களம் என்பன வ ைமைய 
ஒழிக்கும் தளத்தில் நலன் உதவி மற் ம் ச கப் பா காப் , 
வாழ்வாதார அபிவி த்தி, ச க அபிவி த்தி, உட்கட்டைமப்  
அபிவி த்தி, கு நிதி டன் ெதாடர்பான வங்கி 
வைலயைமப் ப் ேபான்ற பிரதான நிைலகளில் 
பங்காற்றி ள்ளன. இந்த ேவைலத்திட்டத்ைத ேம ம் 
வ ப்ப த்தி உண ப் பா காப் , நிைலயான அபிவி த்தி, 
மக்கள் பங்ேகற்  ேபான்றவற்ைற உ திப்ப த் ம் வைகயில், 
பல சர்ச்ைசகள், எதிர்ப் கள், ேபாராட்டங்க க்கு மத்தியி ம் 
2013ஆம் ஆண் ன் 01ஆம் இலக்க 'வாழ்வின் எ ச்சி' 
சட்ட லம் நிைறேவற்றப்பட் , இலங்ைக ச ர்த்தி 
அதிகாரசைப, இலங்ைக ெதற்கு அபிவி த்தி அதிகாரசைப, 
இலங்ைக மைலநாட்  அபிவி த்தி அதிகாரசைப, ச ர்த்தி 
ஆைணயாளர் நாயகம் திைணக்களம் ேபான்ற நி வனங்கள் 
அதன்கீழ் ெகாண் வரப்பட்டன. 

இன்  ேமற்ப  'வாழ்வின் எ ச்சி' எ ம் ெபயர் 
மாற்றப்பட்  அதற்குச் 'ச ர்த்தி' என்  ெபயாிடப்பட ள்ள . 
இவ்வாறான மாற்றங்கள் பணியாளர்கள் மற் ம் 
பயனாளிகளிைடேய குழப்பங்கைள ஏற்ப த்தாத வைகயில்  

ன்ென க்கப்ப வேதா , இப்ப யான திட்டங்களின் 
தன்ைமகள், ெவளியீ கள், நைட ைறகள், அ லாக்கங்கள் 
என்பன ேபணத்தகுந்த அபிவி த்திைய இலக்காகக் 
ெகாண் ம் உ வாக்கம் ெபறேவண் ம்.  ஜனசவிய, ச ர்த்தி, 
வாழ்வின் எ ச்சி என ெவவ்ேவ  ெபயர்கைளக் காலத்திற்குக் 
காலம் சூட் க் ெகாண் ப்பதால், 1000க்கும் ேமற்பட்ட 
ச ர்த்தி வங்கிகள் 300க்கும் ேமற்பட்ட வங்கிச் சங்கங்கள் 
ேபான்றவற்றின் ெபயர்ப்பலைககள் மற் ம் ஆவணங்களில் 
மாற்றங்கைள ேமற்ெகாள்வதற்குப் பாாிய நிதியிைனச் ெசல  
ெசய்ய ேவண் ம். அந்த நிதிைய வ ைம ஒழிப் க்குச் ெசல  
ெசய்வதன் லம் பல கு ம்பங்கள் பயன்ெப ம் என்பதால் 
ஆட்சிக்கு ஆட்சி இவ்வாறான ெபயர் மாற்றங்கைளத் 
தவிர்ப்ப  நல்ல . எனேவ, வ ைம ஒழிப் த் திட்டத்தின் 
ேநாக்கம், ெசயற்பணிகள் ேபான்ற இலக்குகைள அைடவதற்கு 
உாிய அவதானங்கைளச் ெச த் மா  ேகட் க்ெகாள் 
கின்ேறன்.  

அத் டன், ேமற்ப  திைணக்கள உத்திேயாகத் 
தர்க க்கான ைறயான நியமனக் க தங்கைள உடன யாக 
வழங்குமா ம், 20 வ டங்கள் கடந் ள்ள நிைலயில் ேமற்ப  
உத்திேயாகத்தர்க க்கான பதவி உயர்  நடவ க்ைககைள 
ேமற்ெகாள் மா ம், சம்பளக் குறியீ கைள அவர்க க்கு 
வகுத் க்ெகா க்குமா ம், பதவி ெவற்றிடங்கைளத் 
தகுதிவாய்ந்தவர்கைளக் ெகாண்  நிரப் வதற்கு நடவ க்ைக 
எ க்குமா ம் ேகட் க் ெகாள்கின்ேறன்.  

யாழ். மாவட்டத்தில் 53,840 கு ம்பங்கள் ச ர்த்தி உதவி 
ெப ம் நிைலயில் ேம ம் 41,421 கு ம்பங்கள் அதைன 
எதிர்பார்த்தி க்கின்றன. கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தில் 11,740 
கு ம்பங்கள் உதவி ெப ம் நிைலயில் ேம ம் 16,640 
கு ம்பங்க ம், ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தில் 11,105 
கு ம்பங்கள் உதவி ெபற்  வ கின்ற நிைலயில் ேம ம் 
12,266 கு ம்பங்க ம், மன்னார் மாவட்டத்தில் 13,166 
கு ம்பங்கள் ச ர்த்தி உதவி ெப ம் நிைலயில், ேம ம் 
16,004 கு ம்பங்க ம், வ னியா மாவட்டத்தில் 11,956 
கு ம்பங்கள் ச ர்த்தி உதவி ெப ம் நிைலயில், ேம ம் 
16,004 கு ம்பங்க ம் அதைன எதிர்பார்த்தி க்கின்றன. 
அேதேபால் கிழக்கு மாகாணத்தி ம் ேம ம் பல 
ஆயிரக்கணக்கான கு ம்பங்கள் ச ர்த்திைய 
எதிர்பார்த்தி ப்பதால் அதைன ம் வழங்குவதற்கு உாிய 
நடவ க்ைக எ த்  உத மா  ேகட் க்ெகாள்வேதா , 
ச ர்த்தி நல தவி ேகா ம் கு ம்பங்களின் ஆய்  கைள 
விைரவில் ெவளிப்ப த்தித் தகுதியான கு ம்பங்க க்கு  இந்த 
நல தவி விைரவாகக் கிைடக்க நடவ க்ைக எ க்குமா ம் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அத் டன், லைமப்பாிசில் உத ெதாைகயாக 1,500 
பாய் ெப ம் உயர்தரம் பயி ம் மாணவர்கள  

எண்ணிக்ைகைய அதிகாிக்கும் ேநாக்கில் பிரேதச ெசயலர் 
பிாி களி ள்ள ச ர்த்திப் பயனாளிக் கு ம்பங்களில் 
உயர்தரம் பயி ம் பிள்ைளகள் உள்ள கு ம்பங்கைள 
இலக்காகக்ெகாண்  அக்கு ம்பங்களில் 30 

தமாேனா க்காவ  லைமப்பாிசில் உத ெதாைகைய 
வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக எ க்குமா  ெகளரவ அைமச்சர் 
அவர்களிடம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அத் டன் ெபண் தைலைமத் வக் கு ம்பங்கள், 
மாற் த்திறனாளிகள் வா ம் கு ம்பங்கள் மற் ம் மிக ம் 
ந ற்ற கு ம்பங்கைள இலக்காகக்ெகாண்  90 த மானிய 
அ ப்பைடயிலான க த்திட்ட உதவிக க்கான 
ஒ க்கீ கைள அதிகாிக்க ேவண் ம் என் ம் கனரக வாகனம் 
ஓட் தல், இலத்திரனியல் உபகரணங்கைளத் தி த் தல், 
உண  பதனி ம் ைறகைள அறிந் ெகாள்ளல் ேபான்ற 
ெதாழிற்பயிற்சிகள் ெதாடர்பில் ச ர்த்திப் பயனாளிகளின் 
பிள்ைளக க்கு வழங்கப்ப கின்ற, உத ெதாைக 
ெப ேவாாின் 80 த எண்ணிக்ைகைய, ச ர்த்திப் 
பயனாளிகளின் எண்ணிக்ைகக்கு ஏற்ப மாற்றியைமக்க 
ேவண் ம் என் ம் ெகளரவ அைமச்சர் அவர்களிடம் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன். நன்றி.  
 
 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මන්තීතුමා.  

 
[අ.භා. 12.37] 

 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 

ෙවනවා මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධව. හැබැයි, විනාඩි 
හතරකින් නම් කථා කරන්න ෙදයක් නැහැ. කනගාටුෙවන් තමයි 
ඒ බව කියන්ෙන්. මා අවසානෙය්දී ඒ ගැනත් යමක් කියනවා.  
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ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ''දිවි නැගුම'' කියන්ෙන්, ෙම් 
රෙට් ඉතාම  ආන්ෙදෝලනයට ලක් ෙවච්ච මාතෘකාවක්. අෙප් රෙට් 
ඉන්න අසරණ දුප්පත්ම ජනතාව ෙවනුෙවන් වූ වැඩසටහනක් 
තමයි දිවි නැඟුම කියන්ෙන්. හැබැයි, ෙම් දිවි නැගුම වැඩ පිළිෙවළ 
කාලයක් තිසෙසේ හරිහැටි සිද්ධ වුණාද කියන එක, ඒ ජනතාව 
හරියට  ෙතෝරා ෙබ්රාෙගන ෙම් ආධාර  ලබා දුන්නාද කියන එක 
ගැන අපි හැම ෙදනාටම පශ්නයක් මතු ෙවලා තිෙබනවා.  එම නිසා 
මම අද ගරු අමාත්යතුමාෙගන් විෙශේෂ ඉල්ලීමක් කරනවා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ෙම් දිවි නැගුම කියන නම ෙවනස් කරනවා හා 
සමානවම, ෙම් රෙට් ඉන්න ඉතාම දුප්පත්, අසරණ, අපි සියලු 
ෙදනාම එකට එකතුෙවලා නගා සිටුවන්න ඕනෑ ෙම් ජන ෙකොටස 
හරියට හඳුනාෙගන, ඒ  අය සඳහා පමණක් ෙම් ආධාර ලබා දීම 
කාලීනව සිදු කළ යුතුයි.   

දිවි නැගුම, සමෘද්ධිය, ජනසවිය ආදි වශෙයන් ෙම් වැඩසටහන්  
කියාත්මක කෙළේ ෙම් රෙට් අහිංසක දුප්පත් ජනතාව යම් 
තත්ත්වයකට ෙග්න්නයි.  ඒ අයෙග් ආදායම් තත්ත්වය උසස් 
කරලා, ඒ අයෙග් ජනජීවිතය උසස් කරලා, ඒ අයෙග් සමාජ 
තත්ත්වය උසස් කරලා, ඒ අය සංස්කෘතික සහ ආගමික වශෙයන් 
ෙපෝෂණය කරලා, සංවර්ධනය කරලා ඉස්සරහට ෙගනැල්ලා රෙට් 
අෙනක් හැමට ලැෙබන සම අයිතිය ලබාදීලා ඔවුන්ටත් ෙහොඳින් 
ජීවත්වීමට ඉඩ සැලසීම සඳහා තමයි ෙම් රෙට් නායකයන් ෙම් 
වැඩසටහන් කියාත්මක කෙළේ. සමෘද්ධිය ෙහෝ ජනසවිය ෙහෝ දිවි 
නැගුම කියන ෙම්  වැඩසටහන් හරහා එෙහම ආධාර ලබා දුන්නාට 
පස්ෙසේ, ආර්ථික තත්ත්ව ෙයන් ෙහෝ ජීවිත තත්ත්වෙයන්  ඉහළට 
ආපු කණ්ඩායම ෙකොපමණද කියන කාරණයත් විමර්ශනයට ලක් 
කරලා පගතිය සමාෙලෝචනය කරලා බැලුෙවොත් තමයි වටින්ෙන් 
කියලා මා විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා අපි දැන් ඒ ගැන නිවැරදි 
සමීක්ෂණයක් කරන්න ඕනෑකම තිෙබනවා. අපි එදා සිට ෙම් දක්වා 
ලබාදුන් ආධාර, පතිපාදන යටෙත් ෙම් රෙට් පවුල් කීයක් ආර්ථික 
වශෙයන් හා සමාජයීය වශෙයන් ශක්තිමත් වුණාද කියා ෙසොයා 
බලමින් අපි  ෙම් වැඩසටහන කියාත්මක කළ යුතුයි. ඒ පගතිය  අපි 
ෙසොයා බැලිය යුතුයි. අපි කරපු ෙද් ෙකොච්චර දුරට හරියට 
කරෙගන ආවාද කියන එක විමර්ශනයට ලක්කෙළොත් විතරයි ෙම් 
වැඩසටහන ෙකොච්චර දුරට සාර්ථකද,  වර්තමානෙය්  ෙකෙසේ 
කියාත්මක විය යුතුද,  අනාගතය සඳහා ෙකෙසේ සැලසුම් සකස් 
කළ යුතුද කියන තීන්දු තීරණ ගත හැකි ෙවන්ෙන්.   

ගරු අමාත්යතුමා සමෘද්ධි ව්යාපාරය සම්බන්ධෙයන් ෙහොඳ 
දැනුමක් තිෙබන අමාත්යවරෙයක්. ඒ නිසා ඔබතුමාට ෙම් කටයුතු 
කිරීම සඳහා හැකියාව තිෙබන බව මා විශ්වාස කරනවා. ඒ 
වාෙග්ම, ඔබතුමාට ෙහොඳ නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරෙයකුත් ලැබී 
තිෙබනවා. එතුමා ශක්තිමත් නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරෙයක්.  එතුමාත් 
ෙම් කටයුත්තට සම්බන්ධ කරෙගන, ඒ ශක්තියත් එකතු කරෙගන 
ෙම් වැඩසටහෙන් පගතිය ෙකොෙහොමද කියලා නැවත යම්කිසි 
විමර්ශනයකට ලක්කරලා සමාෙලෝචනය කරන්න ඕනෑ. එෙහම 
කරලා ඇත්තටම  සමෘද්ධිය තුළින්, ජනසවිය තුළින් ජනතාවට 
පතිඵල ලබා දුන්නාද කියන කාරණය විමර්ශනය කරන්න ඕනෑ.  

අවුරුදු 20ක් තිස්ෙසේ අෙප්  රෙට් ෙම් සම්බන්ධ පශ්නයක් 
තිෙබනවා. ඒ තමයි දුප්පත්, අහිංසක, අසරණ එක්සත් ජාතික 
පාක්ෂිකයන්ට ෙම් ආධාර ලැබුෙණ් නැහැ කියලා ෙචෝදනාවක් 
තිෙබන එක. අද ෙම් ආණ්ඩුෙව් අෙප් පධාන පක්ෂ ෙදක එකට 
එකතු ෙවලා ඉන්නවා. සමෘද්ධිය ෙනොලැබී ෙකෙනහිලිකම්වලට 
ලක්වුණු ඒ අහිංසක, දුප්පත් එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා පත් කරගැනීම සඳහා ඉතා ෙවෙහසුණා; කැපවුණා. 
ඒ අහිංසක දුප්පත් ජනතාවට එදා යම්කිසි අකටයුත්තක්, වැරැද්දක් 
සිද්ධ වුණා නම් මම විශ්වාස කරනවා, වත්මන් ආණ්ඩුෙව් සියලු 
ෙදනාෙග් වගකීම  එය නැවත නිවැරදි කිරීම බව.  ඒ අයට සමෘද්ධි 
ආධාරය ලබාදිය යුතුයි කියන ඉල්ලීම අෙප් ඇමතිතුමාෙගන් මා 
විෙශේෂෙයන්ම කරනවා. අපි සියලුෙදනාට ඒ වගකීම තිෙබනවා. 

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට, ගරු අගාමාත්යතුමාට, ඒ වාෙග්ම 
ආණ්ඩුෙව් සියලුෙදනාට ඒ වගකීම තිෙබනවා. ෙමොකද, ඒ අහිංසක 
ජනතාව  ෙම් ආණ්ඩුව නිර්මාණය කරන්න මහත් ෙසේ කැපවුණ 
නිසා. ඒ අය අතිගරු ජනාධිපතිතුමා  පත් කරන්න මහත් ෙසේ කැප 
වුණා. ඒ නිසා මා විශ්වාස කරනවා  ගරු ඇමතිතුමා ඒ කටයුත්ත 
සිද්ධ කරයි කියලා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට කථා කරන්න ලැබුෙණ් 
විනාඩි හතරක කාලයක් පමණයි.  මට ඡන්දය දුන් සහ ෙනොදුන් 
පුත්තලම් දිස්තික්කෙය් සියලු ජනතාවෙගන් මම සමාව ඉල්ලනවා, 
ඒ අය ෙවනුෙවන් කථා කරන්න මට අවශ්ය තරම් කාලයක් 
ෙනොලැබීම ගැන. ඒ  බවත් සඳහන් කරමින්  මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට ෙම් අවස්ථාව ලබාදීම 
පිළිබඳව ඔබතුමාටත් ෙබොෙහොම සත්ුතියි.  

 
[අ.භා. 12.42] 
 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர) 
(The Hon. Edward Gunasekara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට ලැබී ඇති කාලය අනුව 

වැඩි විස්තර නැතිව මාත් ෙකලින්ම කථාව පටන් ගන්නවා. මා 
පළමුෙවන්ම ගරු එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත 
වනවා. ෙමොකද, එදා රණසිංහ ෙපේමදාස මැතිතුමාෙග් ජනසවිය 
ව්යාපාරෙයන් පසුව, ඒ හා සමාන වැඩ කටයුත්තක් හැටියට  
සලකා ෙම් වැඩසටහන ඉදිරියට ආවා කියලා එතුමාෙග්  කථාව 
ආරම්භෙය්දීම සඳහන් කළ නිසා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට ඇමතිතුමාට මතක් 
කරන්න ඕනෑ කාරණයක් තිෙබනවා. සමෘද්ධි ආධාරය ගන්ෙන් 
'දිලින්ෙදෝ'ය කියලා ෙල්බලයක් ඇලවී තිෙබනවා. ඒ නිසා මම 
කියනවා, දුප්පත් කියන වචනය ෙමතැනින් ඉවත් කරන්න ඕනෑ 
කියලා. ෙලෝකෙය් දියුණු රටවල dole එකක් ෙදන්ෙන් දිලිඳුකම 
නිසා ෙනොෙවයි, ආදායමක් නැති නිසායි. ෙලෝකෙය් ෙවන රටවල 
ආදායමක් නැති අයටත්, ඉෙගන කියා ෙගන විශ්වවිද්යාලයට ගිහින් 
උපාධි තිෙබන අයටත්  dole එකක් ෙදනවා. නමුත් අෙප් රෙට් ෙම් 
අය දිලින්දන් කියලා ෙම් අය ලවා විවිධ වැඩ ගන්න තත්ත්වයක් 
ඇති වුණා. එනම්, ෙද්ශපාලන රැස්වීම්වලට ෙගනයන,  විවිධ 
නිලධාරින් යටෙත් බැළ ෙමෙහවර කරන, ආත්ම ගරුත්වයක් නැති 
තත්ත්වයකට ෙම් සමෘද්ධිලාභින්, දිවි නැගුමලාභින් පත් වුණා. 
ඒක අපට පිළිගන්න ෙවනවා. ඒ නිසා එෙහම කරන්ෙන් නැතිව ඒ 
අයෙග් ආත්ම ෙගෞරවය රැෙකන ආකාරයට කටයුතු කරන්න 
පුළුවන් ෙවන්න ඕනෑ.  

ගරු ඇමතිතුමනි, "සමෘද්ධි" කියන්ෙන්  සිංහල භාෂාවට, හින්දු 
භාෂාවට, ෙවනත් සංස්කෘතීන්වලට ගැළෙපන වචනයක් බව 
ඔබතුමා මතක් කළා.  ෙමය අෙප් රෙට් ඉතා ඉහළ, ෙහොඳම සිංහල 
කථිකාචාර්යවරයකු වන (මහාචාර්ය) සුනිල් ආරියරත්න මැතිතුමා 
දුන්නු වචනයක් කියලා ඔබතුමා මතක් කළා. එවැනි උතුම්, උසස් 
ගණෙය් නමකිනුයි ෙම් වැඩ පිළිෙවළ  ෙගන යන්ෙන්.  සමෘද්ධි 
ව්යාපාරය තුළ වැඩිපුර සිටින්ෙන් ඔය කියන පදනම්වලින් ආධාර 
ගන්න ඕනෑ අය. නමුත්, ඒ අය  දිලිඳු; දුප්පත් කියන තත්ත්වෙයන් 
ෙනොෙවයි අපි කටයුතු කරන්නට ඕනෑ. ආදායමක් ෙනොමැති 
මට්ටෙම් සිටින අයව ආදායමක් ලැෙබන තත්ත්වයට පත් කිරීමටයි 
අපි කටයුතු කළ යුත්ෙත්.  

ජනසවිය ව්යාපාරෙය්දීත් හිටපු ජනාධිපති ආර්. ෙපේමදාස 
මැතිතුමා කටයුතු කෙළේ ඒ ආකාරයටයි. මුලින්ම අවුරුදු ෙදකක් 
තුළ ජනතාවට ඒ සහනාධාරය දුන්නා. එතැනින් එහාට ලබා 
දුන්ෙන් නැහැ. එතැනින් එහාට ඔවුන්ට ජීවෙනෝපායක් ඇති කරලා 
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ඔවුන්ට ශක්තියක් ඇති කළා. නමුත්, සමෘද්ධිය ලබා ගන්නා අය 
තුළ තිෙබන්ෙන්, "සමෘද්ධිය කපා හැරිෙයොත් ඡන්දය ෙදන්ෙන් 
නැහැ" කියන ආකල්පයයි. සමෘද්ධිය කැපුෙවොත් ඒක ෙද්ශපාලන 
පළිගැනීමක් විධියටයි සලකන්ෙන්.  එෙහම නැත්නම් ඒක 
නිලධාරිෙයකුෙග් පළි ගැනීමක් කියන අදහසයි තිෙබන්ෙන්. 
සමෘද්ධිය කපා හරින්න වන ෙහේතු ෙපන්වා ෙදන ගමන්  දැන් ෙම් 
ආකල්ප ෙවනස් කරන්න ෙවනවා.  එෙහම නැතිව ගිෙයොත් ෙම් 
සමෘද්ධි ව්යාපාරෙයන්  රටට ෙලොකු අහිතකර තත්ත්වයක් ඇති 
ෙවනවා. ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් ඒක පසු 
ගිය කාලෙය් ෙද්ශපාලන පශ්නයක් වුණා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, එදා ඔබතුමන්ලා ගරු චන්දිකා 
බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනියෙග් නායකත්වය තුළ පිහිටුවා 
ගත් ආණ්ඩුව තුළ ඔබතුමා එහි ශක්තිමත් නායකයකු හැටියට, 
පාක්ෂිකයින්ට යම් උදව් කිරීමක් හැටියට සමෘද්ධි නියාමකවරුන් 
පත් කළා. එහි කිසිදු හරි වැරැද්දක් ගැන මා කථා කරන්ෙන් නැහැ.  
නමුත් එම නිලධාරිනුත්, අද සිටින අයත් සියලු ෙදනාම එකතු 
ෙවලා දැන් පිහිටුවාෙගන තිෙබන රජය තුළ, ෙද්ශපාලන වර්ග 
ෙභ්දයකින්, පක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව ක ටයුතු කෙළොත් ෙලෝකෙය් 
තිෙබන ෙහොඳම රටක් හැටියට, ෙහොඳම රජයක් හැටියට අපට 
ඉදිරියට යන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. එෙහම යනවා නම්, එෙහම 
යන්න අපට අවශ්යතාවක් තිෙබනවා නම් වැඩිපුරම ඊට අවස්ථාව 
තිෙබන්ෙන් සමෘද්ධිය තුළින්,  එෙහම නැත්නම් ඔය දිවිනැගුම 
තුළින් පමණයි. ෙමොකද, අෙප් රෙට් වැඩි පිරිසක් ෙම්කට සම්බන්ධ 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ව්යාපාරය තුළ ශක්තිමත් බැංකු තිෙබනවා. 
ඒ නිසා ෙම් අය තුළින්ම ෙම් ආකල්පය ෙවනස් කරන්න පුළුවන්. 

ඉස්සර වාෙග් ෙනොෙවයි, අද හැම ෙගදරකම දරුවන් ෙහොඳට 
ඉෙගන ගන්නවා. අද හැම ළමයකුම ෙහොඳින් ඉෙගන ගන්න 
සූදානම්.  ඒ හැම ෙකනකුටම ෙමහි පතිලාභ ලබමින්,  තමන්ෙග් 
ආත්ම ගරුත්වය, ආත්ම ශක්තිය සමඟ රෙට් ගරුත්වයත්, 
නම්බුවත් රැකෙගන  ඉදිරියට යන්න පුළුවන් ව්යාපාරයක් බවට 
ෙමය පත් කරන කමයක් තමයි අපට අවශ්ය වන්ෙන්.  ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඒ නිසා ෙම්ක දිලිඳු සහනාධාරයක් හැටියට නම් 
ෙනොකළ යුතුයි.   දැන උගත්කම තිෙබන ෙහෝ ඕනෑම තත්ත්වයක 
සිටින  ජීවෙනෝපාය මාර්ගයක් ෙනොමැති ෙකෙනකු ෙවනුෙවන්   
රජය විසින්  ඇති කර තිෙබන වගකිව යුතු වැඩ පිළිෙවළක් 
හැටියට නම් කරන්නයි අපට ඕනෑ වන්ෙන්.  

"සමෘද්ධිය" කියන වචනය අපට ඉතාම පහසුෙවන් කථා 
කරන්න පුළුවන් වචනයක්.  ෙම්ක මීට ෙපර "දිවි නැගුම" බවට 
පරිවර්තනය කර ගත්ත ෙහේතු අපි දන්නවා. ෙම් ලැබී තිෙබන 
විනාඩි හතරක කාලය තුළ ඒවා කියන්න බැහැ. මා ඉතාම සතුටු 
ෙවනවා, නැවත වතාවක් ෙමය සමෘද්ධිය බවට පත් කර ගැනීමට 
හැකි වීම ගැන.  අපි දන්නවා, පසු ගිය 2015 ජනවාරි මාසෙය් 08 
වැනිදායින් පසුවත් කලින් හිටපු අය අතටම ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ගියා 
නම් අද ඔබතුමාට ෙමය සමෘද්ධිය බවට පරිවර්තනය කරන්න 
හම්බ ෙවන්ෙන් නැති බව. එෙහම නම් එතැනින් එහාට ගිය 
ෙවනත් පිරිසකෙග් මල්ලක් බවට ෙමය පත් ෙවනවා. ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් නින්දගම් බවට පත් ෙවන තත්ත්වයක් ඇති 
ෙවනවා. කුමක් ෙහෝ ෙහේතුවක් නිසා 2015 ජනවාරි 08වැනිදා අපට 
ඒක ෙවනස් කරන්න පුළුවන් වුණා. ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි 
මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ විධියටම අද  ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමාත්, 
ඔබතුමන්ලාත් ෙම් ර ටට ආදෙර් ඇති, ෙම් රෙට් මිනිස්සුන්ට ආදෙර් 
ඇති ෙද්ශපාලනඥයන් හැටියට ෙම් රෙට් සිටින මිනිස්සුන්ෙග් 
ආත්ම ගරුත්වය ආරක්ෂා කරමින් දැන උගත්, බුද්ධිමත්, යමක් 
හරිහම්බ කරන පිරිසක් ෙම් තුළින් බිහි කරන්නට කටයුතු කර 
තිෙබන බව මතක් කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

මීළඟට, ගරු එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමා. 

 
[අ.භා. 12.47] 
 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා (සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා 
සුභසාධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க - ச க வ ட்டல் மற் ம் 
நலன் ாி அைமச்சர்) 
(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of  Social 
Empowerment and Welfare) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම 

ගැන ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  ෙම් වැඩ පිළිෙවළ පිළිබඳව 
අද දින කථා කළ සියලුම ගරු මන්තීවරුන්ට -මැතිඇමතිවරුන්ට- 
මෙග් විෙශේෂ ස්තුතිය පුද කරන්න කැමැතියි.  අද වන ෙකොට  
විසිෙදලක්ෂ හැටහයදහසක් ෙම් සහනාධාර ඉල්ලුම් කරලා 
තිෙබනවා. අපි දැනට ෙම් සහනාධාරය ෙදන්ෙන් 
දාහතරලක්ෂයකටයි. ෙම් සහනාධාර ලබා ෙදන්න ෙතෝරා 
ගැනීමට අපි  ෙතොරතුරු පතිකාවක් සකස් කර තිෙබනවා. 
ජනෙල්ඛන හා සංඛ්යාෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සංඛ්යාෙල්ඛන 
විෙශේෂඥයන්, විශ්වවිද්යාලවල ඒ සම්බන්ධව ඉන්න විෙශේෂඥයන්, 
අපිත් එක්ක සමෘද්ධි ව්යාපාරෙය් වැඩ කරපු බුද්ධිමතුන් සහ 
ෙලෝක බැංකු උපෙද්ශකයන් ඇතුළු සියලුම ෙදනා එක්ක එකතු 
ෙවලා තමයි අපි ඒ ෙතොරතුරු පතිකාව හැදුෙව්. ඒ වාෙග්ම අපි දැන් 
හදලා තිෙබනවා, ෙත්රීෙම් මෘදුකාංගයක්. ඒ ෙත්රීෙම් මෘදුකාංගය 
පිළිබඳව -අෙප් ගරු ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මැතිතුමාට මම ඒක 
ඉක්මනින් ෙදන්න ෙපොෙරොන්දු වුණා. ඇත්තටම ඒක හරි 
ගැස්වූෙවත් ෙම් වාෙග්ම ඉතාම පෙව්ශෙමන් බලලා. ෙම් 
ෙතොරතුරු පතිකාෙවන් අපි ඒ අයෙග් ආදායම් මට්ටම, වියදම් 
මට්ම, අධ්යාපන මට්ටම, ඒ වාෙග්ම ඔවුන්ෙග් පවුෙල් ෙසෞඛ්ය 
මට්ටම, ආබාධිතයන් සංඛ්යාව, වයස ආදී ෙද්වල් පිළිබදව හා 
නිශ්චල ෙද්පළ හා චංචල ෙද්පළ පිළිබඳව ෙතොරතුරු එකතු කරලා 
තිෙබනවා. ඒක පිටු 17ක පමණ විශාල ෙතොරතුරු පතිකාවක්. ඒ 
අනුව අපි හදලා තිෙබන මෘදුකාංගෙය්ත් ඒ අයෙග් ආදායම අනුව 
ලකුණු ෙදන කමයක් තිෙබනවා; වියදම අනුව ලකුණු වැෙටන 
කමයක් තිෙබනවා; අධ්යාපනය අනුව ලකුණු වැෙටන කමයක් 
තිෙබනවා; ෙසෞඛ්ය මට්ටම හා වයස අනුව ලකුණු වැෙටන 
කමයක් තිෙබනවා; නිශ්චල ෙද්පළ හා චංචල ෙද්පළ අනුව ලකුණු 
වැෙටන කමයක් තිෙබනවා. ඒ අනුව එම මෘදුකාංගය හරහා ෙම් 
අය වර්ගීකරණය කරනවා.  

ඇත්තටම අෙප් ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මන්තීතුමා කිව්වා 
වාෙග්ම, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග්ම ෙම් 
ෙත්රීම් පිළිබඳව අතීතෙය්දී ගැටලු තිබුණා. නුසුදුසු පිරිසකට ෙම් 
සහනාධාර ලැෙබනවා කියන ෙචෝදනාවත්, විෙශේෂෙයන්ම 
ෙද්ශපාලනමය වශෙයන් බලලා -එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අයට- 
ෙම් සහනාධාර දුන්ෙන් නැහැ කියන ෙචෝදනාවත් තිබුණා. හැබැයි 
මම විෙශේෂෙයන්ම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ කියන්න කැමැතියි,  
නව ෙත්රීම් රටාව  අනුව මෘදුකාංගෙයන් තමයි  එම වර්ගීකරණය 
සිදු කරන්ෙන්. ඒ ෙත්රීම් කටයුතු සඳහා අපි පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්තුමා, සහකාර පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමා, පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලෙය් ඉන්න සැලසුම් අධ්යක්ෂතුමා, මූලස්ථානෙය් ඉන්න 
සමෘද්ධි කළමනාකාරතුමා හා සමාජෙසේවා නිලධාරිතුමා නම් 
කරලා තිෙබනවා.  සමෘද්ධි නිලධාරියාවත්, කළමනාකරුවත් 
ෙනොෙවයි ඒ අයව ෙතෝරන්ෙන්. විස්තර පතිකාව ඒ අය පිෙරව්වාට 
පස්ෙසේ එහි ආදායම් ෙකොටස අපි ගාම නිලධාරියා ලවා සහතික 
කරෙගන තිෙබනවා. ඊළඟට, පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරයාටත් එය  
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සහතික කරන්න කියලා අපි කියා තිෙබනවා. ඒ නිසා මම වි ශ්වාස 
කරනවා, ෙම් ෙත්රීම් සියයට 90ක්ම ෙහොඳට ෙකෙරයි කියලා. 
පශ්නයක් ආෙවොත් ඊට පස්ෙසේ අභියාචනා කරන්න පුළුවන්. 
එතෙකොට අපට ඒ ගැන බලන්න පුළුවන්.  

ඊළඟට, අෙප් ගරු ශාන්ති ශීස්කන්දරාසා මන්තීතුමිය උතුෙර් 
පශ්නය ගැන කිව්වා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඇත්තටම 
අපි ඒ පිළිබඳව විෙශේෂෙයන්ම බලනවා. ඒ වාෙග්ම ස්වාමි පුරුෂයා 
-පිරිමියා- නැති, මව්වරු විසින් පාලනය කරනු ලබන පවුල් 
පිළිබඳවත් අපි විෙශේෂෙයන්ම බලනවා. ඒ වාෙග්ම නිෂ්පාදන 
අෙළවිය පිළිබඳවත් එතුමිය කථා කළා. ඒ පිළිබඳවත් අපි බලලා, 
ෙපොළවල් හා ෙපොදු ෙවෙළඳ සැල් හරහා  සමෘද්ධිලාභීන්ට ඉඩකඩ 
ලබා දීම සඳහා වැඩ කටයුතු කරනවා.  

අෙප් ආචාර්ය ජයම්පති විකමරත්න මන්තීතුමා ෙම්  දිවි නැගුම 
පනත නි ර්මාණය කිරීෙම්දී පළාත් සභා බලය යම් තරමකට ගත්ත 
එක ගැන කිව්වා. හැබැයි අපි අද ෙම් සමෘද්ධි බැංකු ව්යාපාරය 
හරහා, ෙම් වැඩ පිළිෙවළ හරහා කරන්ෙන් ඉතාම අඩු 
ආදායම්ලාභීන්ට - සමෘද්ධිය තිෙබන ෙහෝ නැති අයට- අවශ්ය ක්ෂුද 
ණය ඇපයක් නැතුව ලබා දීමයි. ඇපකරුවන් නැතුව ලබා ෙදන 
ක්ෂුද ණය හරහා ඔවුන්ෙග් පා ග්ධන ශක්තිය වැඩි කිරීම තමයි 
අෙප් පධානම කාර්ය භාරය. එම නිසා අපි පාලම්, ඇළවල් ආදී 
ෙද්වල් පිළිබඳව දැන් කටයුතු කරන්ෙන් නැහැ. අපි ෙම් පනෙත් 
දීර්ඝ වශෙයන් ෙතොරතුරු ෙවනස් කරන්ෙන් නැතිව බලාෙගන 
ඉන්ෙන් නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවත් එනතුරුයි. අපි ජයම්පති 
විකමරත්න මන්තීතුමාට  කියන්න කැමැතියි, නව ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවත් එක්ක අපි ෙම් පනෙත් අවශ්ය ෙවනස්කම් කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් සිටින බව.  

ඊළඟට, ගරු නලින්ද  ජයතිස්ස මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් අපි 
ෙබෝඩ් හදන්න එෙහම මහා ෙලොකු වියදමක් දරන්ෙන් නැහැ. 
සමෘද්ධි බැංකුවල අෙප් නිලධාරින්, කළමනාකරුවන් ෙබොෙහොම 
අඩු ගණනකට, ලස්සනට සමෘද්ධි සංවර්ධන බැංකු සංගමය කියලා 
ෙබෝඩ් හදයි. ඒ සදහා ඔය මිලියන ගණන් වියදම් ෙවන්ෙන් නැහැ 
කියන එක මම එතුමාට කියන්න කැමැතියි.  

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරින්ෙග්, කළමනාකරුවන්ෙග් 
පත්වීම් ලිපි පිළිබඳව තවමත් ගැටලුවක් තිෙබනවා. නමුත් දැන් අපි 
පත්වීම් ලිපි දී ෙගන යනවා. පත්වීම් ලිපි නැතිකම නිසා ඔවුන්ට 
ගමන් ගාස්තු දීෙම්ත් ගැටලුවක් තිෙබනවා. අපි ඒ පශ්නයත් විසඳා 
ෙගන යනවා. ෙම් ෙවනෙකොට ෙශේෂ්ඨාධිකරණය තීන්දුවක් දීලා 
තිෙබනවා, 1995 වසෙර් සිට රාජ්ය ෙසේවයට බැ ෙඳන්න එකඟ වූ 
අයටත් අර්ථ සාධක අරමුදෙල් රාජ්ය භාගය -සියයට 12- ලබා දිය 
යුතුයි කියා. ඒ අනුව අපිට පශ්නයක් මතු ෙවනවා. එෙහම නම් 
අලුත් ෙසේවකයන් හැටියට බැඳුණු අයත් 1995 වසෙර් ඉඳලා රාජ්ය 
ෙසේවයට බැඳුණු අය හැටියට ඇතුළත් කර ගැනීමට කටයුතු කිරීමට 
අපට සිදු ෙවනවා. ෙමම ගැටලුව සම්බන්ධෙයන් මම ඉදිරිපත් 
කරපු කැබිනට් පතිකාව පිළිබඳව නීතිපතිෙගන් ෙතොරතුරු විමසා 
තිෙබනවා. එම ෙතොරතුරු ඉක්මනින් ලැෙබයි කියා මම හිතනවා. 
ඒ අනුව එම කාරණය සම්බන්ධෙයන් වන ගැටලු අපි විසඳා 
ගන්නවා.  

ඊළඟට, ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මැතිතුමා කියපු ෙත්රීම් 
කියාමාර්ගය ඉතාම පෙව්ශෙමන් -පරිස්සමින්- සහ ඉතාම නිවැරදිව 
කරන්න අපි අවශ්ය සියලුම කටයුතු කරන බව මම කියන්න 
කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම උතුරු හා නැ ෙඟනහිර සහ වතුකර 
පෙද්ශවල විශාල පුරප්පාඩු පමාණයක් තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව අෙප් 
ගරු ඩග්ලස ් ෙද්වානන්දා මැතිතුමාත් පකාශ කළා. අපි ෙමම 
පශ්නය විසඳා ගන්න ඕනෑ. ඇත්තටම අපි මුදල් අමාත්යාංශයත් 
එක්ක ෙම් ගැන දිගින්-දිගට, දිගින්-දිගට සාකච්ඡා කළා. රාජ්ය 
ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාවත් එක්ක සාකච්ඡා කළා. ජාතික වැටුප් හා 

ෙසේවක සංඛ්යා ෙකොමිෂන් සභාවත් එක්ක කථා කළා. මුදල් 
අමාත්යාංශෙය් කළමනාකරණ ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් එක්ක 
කථා කළා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අෙප් මුළු cadre එක 
වශෙයන් 34,000ක් තිබුණා. 2010 වසෙර් සිටම උඩරට සංවර්ධන 
අධිකාරිය, ශී ලංකා දක්ෂිණ සංවර්ධන අධිකාරිය හා ශී ලංකා 
සමෘද්ධි අධිකාරිය කියන අධිකාරි තුන ෙදපාර්තෙම්න්තුගත 
කිරීෙම් කියාදාමය පැවතුණු නිසා ෙම් කාලය තුළ විශාම ගිය, 
ඉවත් වුණු සහ මිය ගිය ෙසේවකයන් නිසා පැවැති 5,000ක-6,000ක 
පුරප්පාඩු පිෙරව්ෙව්ම නැහැ. ඒ නිසා දැන් අපට සිටින ෙසේවක පිරිස 
24,000යි. දීර්ඝ සාකච්ඡාවකින් පසුව ජාතික වැටුප් හා ෙසේවක 
සංඛ්යා ෙකොමිසම හා කළමනාකරණ ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
විසින් 34,000ක්ව පැවැති ෙමම ෙසේවක සංඛ්යාව 29,000කට 
ෙගෙනන්න එකඟ වුණා. නමුත් මුදල් අමාත්යාංශය එකවරම එම 
සංඛ්යාව 24,000ක් දක්වා කැපුවා. අපි කෑ ගසනෙකොට, ආපසු එය 
26,000කට ෙගනාවා. අපි ඒකට එකඟ නැහැ. ෙමම ෙසේවකයින් 
විසිනවදහස් ගණන නැතුව අපට වැඩ කරන්න බැහැ. උතුරු සහ 
නැ ෙඟනහිර සිටින සමහර සමෘද්ධි නිලධාරින් ගාම නිලධාරි 
ෙකොට්ඨාස 5,6,7 සහ 8 ආවරණය කරනවා. අපිට ෙම්ක විශාල 
ගැටලුවක්. ඒ නිසා 29,000ක්ව පවතින පුරප්පාඩු අපි පුරවා ගත 
යුතුයි. මම ඒ පිළිබඳව අගමැතිතුමාව දැනුවත් කරලා තිෙබනවා; 
ජනාධිපතිතුමාව දැනුවත් කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මම ඒ 
පිළිබඳව නැවත කැබිනට් පතයක් ෙයොමු කරලා තිෙබනවා. ඒ 
අනුව අපි ෙම් පුරප්පාඩු ටික පුරවා ගන්නවා.  

ඊළඟට, අපි බැංකු ටික හදනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, අපි ෙම් බැංකු සමිති ෙගොඩ නැඟුෙව් 
මිනිසුන්ෙග් සල්ලිවලින්. අපි ලක්ෂ පහයි දුන්ෙන්. මිනිස්සු 
ෙගවල්වල තිබුණු ෙකොස් ගස් කපා ෙගන ඇවිල්ලා - පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්තුමා reservation එෙක් තිබුණු ගහ කපන්න අවසර 
දුන්නාට පසුව ඒ ගස ්කපා ෙගන ඇවිල්ලා, ඒ විධියට ෙබොෙහොම 
අමාරුෙවන් තමයි ෙම් බැංකු හැදුෙව්. අපි පළමුවැනි, ෙදවැනි 
මාසෙය්  -මුල- ඉඳලාම ලස්සන බැංකු ෙගොඩනැගිල්ලක් හදන්න,  
එකක් හදන්න, මහජනයා සවිබල ගන්වන මධ්යස්ථානයක් - 
empowerment centre එකක් - හදන්න සල්ලි එකතු කරෙගන 
ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒ නිසා එම බැංකුවලට ලක්ෂ 100ක්, 200ක්, 
300ක් වුණත් වියදම් කරන්න අවශ්ය මුදල් ෙම් සඳහා වූ ෙවනම 
ගිණුමක තිෙබනවා. ඒ අනුව අපි ෙම් බැංකු සියල්ල අලුතින් හදලා 
සමෘද්ධි බැංකු සංගම් හැටියට සකස ් කරලා විෙශේෂෙයන්ම 
සහනාධාර ෙනොලබන නමුත් අඩු ආදායම්ලාභීන්ට අවශ්ය මූලික 
පාග්ධනය ලබා දීෙම් කටයුත්තට අපි අත ගහනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් සමෘද්ධි 
බැංකුවල සල්ලි තිබුණා. සල්ලි තිබුණත් ෙම් අය ෙම් අඩු 
ආදායම්ලාභීන්ෙග් පාග්ධන අවශ්යතා හරියාකාරව සපුරා දුන්ෙන් 
නැති නිසා අද ගම්මාන සම්පූර්ණෙයන්ම ගිනි ෙපොලීකාරයන් 
ෙවලාෙගනයි ඉන්ෙන්. අද ගම්මානවල කියාත්මක ෙවන ගිනි 
ෙපොලී ව්යාපාර 49ක් සම්බන්ධව අපි දැනට අධ්යයනය කරලා 
තිෙබනවා. ෙම් සියලු ෙදනාෙග්ම ෙපොලිය සියයට 60ට වැඩියි. 
දවසට සියයට පහක ෙපොලියට ණය ෙදන ෙම් ගිනි ෙපොලී 
ව්යාපාරිකයන් අද දුප්පත් මිනිසුන් අතර, ෙපොෙළේ ෙවෙළඳාම් කරන 
මනුස්සයන් අතර, සංචාරක ෙවෙළඳුන් අතර, පදික ෙවෙළඳුන් 
අතර ඉතාම ජනපියයි. ඒ නිසා අපි එෙසේ දවසට සියයට පහක 
ෙපොලියට ණය ගන්නා මිනිසුන්ට දවසට සියයට කාෙල් ෙපොලියට 
ණය ෙදන වැඩසටහනක් අෙප් බැංකුව හරහා සකස් කරෙගන 
යනවා. ඒ නිසා අපි ඉදිරි කාලය තුළ ෙම් ෙපොලීකරුවන්ෙගන්; ගිනි 
ෙපොලීකරුවන්ෙගන් දුප්පත් අය ගලවා ගන්න කටයුතු ෙයොදනවා. 
අඩු ආදායම්ලාභීන් තමන්ෙග් ෙද්ෙපොළ උකස් තියලා, කුඹුර උකස් 
තියලා තිෙබනවා. අපි බැලුෙවොත් ජනපදවල කුඹුරු උකස් තියලා. 
ෙපොලිය ෙවනුවට අස්වැන්ෙනන් භාගයක් ෙදනවා. ඒ මිනිසුන්ට 
කවදාවත් ඔළුව උස්සන්න බැහැ. ගරු නිෙයෝජ්ය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කථානායකතුමනි, ඒ අය ඒ උකස්වලින් ෙබ්රා ගන්න සමෘද්ධි 
බැංකු ව්යාපාරෙය් තිෙබන, සමෘද්ධි ව්යාපාරෙය් තිෙබන මුදල් 
පාවිච්චි කරනවා.   ෙම් රෙට් මුළු ව්යවසායකයන්ෙග් පමාණෙයන්  
සියයට අනූහතක් කුඩා ව්යවසායකයන්. ඒ නිසා ෙම් අයෙග් 
අවශ්යතා සපුරන්න, ෙම් බැංකුව කුඩා පාග්ධන අවශ්යතාවන් 
තිෙබන අය ළඟට නිවැරැදිව අප අරෙගන යනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. [බාධා කිරීමක්] ගරු මන්තීතුමනි, 

දැන් නම් ෙව්ලාව අවසානයි. අපි පස් වරු එකට ෙමය අවසන් කළ 
යුතුමයි. ඒ ගැන ඇමතිතුමා ෙවනම උත්තරයක් ෙදයි. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව ෙද වන වර කියවන ලදී.   
 

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
அதன்ப , சட்ட லம் இரண்டாம் ைறயாக மதிப்பிடப்பட்ட . 
 

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read a Second time. 
 
 

මතු පළවන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය.: 
''පනත් ෙකටුම්පත පූර්ණ පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභාවකට පැවරිය 
යුතු ය.'' --[ගරු  එස.්බී. දිසානායක මහතා ] 
தீர்மானிக்கப்பட்ட . 
"சட்ட லம் ப் பாரா மன்றக் கு க்குச் சாட்டப் 

ப மாக"  [மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க] 
Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." 

- [The Hon. S.B. Dissanayake.] 
 

 
කාරක සභාෙවහිදී සලකා බලන ලදී. 
[ගරු  නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 
கு வில் ஆராயப்பட்ட . 
[மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம 

வகித்தார்கள்.] 
Considered in Committee. 
[THE HON. DEPUTY SPEAKER in the Chair.] 
 
1 සිට 5 ෙතක්  වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට 

තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

1ஆம் வாசகத்தி ந்  5ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின் 
பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clauses 1  to 5  ordered to stand part of the Bill. 
 
පඥප්ති වගන්තිය සහ නාමය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් 

හැටියට  තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
පනත් ෙකටුම්පත, සංෙශෝධන රහිතව, වාර්තා කරන ලදී. 
சட்டமாகு வாசக ம் தைலப் ம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .  
சட்ட லம் தி த்தமின்றி அறிக்ைக ெசய்யப்பட்ட .   
Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill. 
Bill reported without Amendment. 

ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
''පනත් ෙකටුම්පත දැන් තුන් වන වර කියවිය යුතුය''යි මා 

ෙයෝජනා කරනවා. 
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව තුන් වන වර කියවා සම්මත 

කරන ලදී.  

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
அதன்ப , சட்ட லம் ன்றாம் ைற மதிப்பிடப்பட்  

நிைறேவற்றப்பட்ட . 

Question put, and agreed to.  
Bill accordingly read the Third time, and passed. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
මීළඟට, න්යාය පතය අනුව අංක 5 දරන විෂය ඉදිරිපත් කිරීම, 

ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායක ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක 
මැතිතුමා. 

 

 
ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය පනත: 

නිෙයෝග 
ேதசிய ம ந் கள் ஒ ங்குப த் ம் 

அதிகாரசைபச் சட்டம் : ஒ ங்குவிதிகள்  
NATIONAL MEDICINES REGULATORY 

AUTHORITY ACT : REGULATIONS  
 

[අ.භා. 1.01] 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் 
அரசாங்கக் கட்சியின்  தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා 

ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම පහත සඳහන් 
නිෙයෝග ඉදිරිපත් කරනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා ෙම් 
සම්බන්ධව අදහස් ඉදිරිපත් කරනවා ඇත. 

''2015 අංක 5 දරන ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය පනෙත් 118 
වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු, එකී පනෙත් 142 වගන්තිය යටෙත් මිල ඉහළ 
සීමා සම්බන්ධෙයන් ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යවරයා විසින් 
සාදන ලදුව, 2016 ඔක්ෙතෝබර් මස 21 දින අංක 1989/61 දරන අති විෙශේෂ 
ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2017.01.24 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝග 
අනුමත කළ යුතු ය." 
 

පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ෆයිසාල් කාසිම් නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා. 
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[ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා] 
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[1.02p.m.] 
 
ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා (ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය 
ෛවද්ය නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம் - சுகாதாரம், ேபாசைண 
மற் ம் சுேதச ம த் வ பிரதி அைமச்சர்)  
(The Hon. Faizal Cassim - Deputy Minister of Health, 
Nutrition and Indigenous Medicine) 
Hon. Deputy Speaker, we are seeking approval of 

Parliament for the National Medicines Regulatory 
Authority (Ceiling on Prices) Regulation No. 02 of 2016 
made by the Hon. Minister of Health, Nutrition and 
Indigenous Medicine under Section 142, read with 
Section 118 of the National Medicines Regulatory 
Authority Act, No. 05 of 2015, published in the Gazette 
Notification No. 1989/61 dated 21.10.2016, in exercise of 
the power of making regulations vested in the Minister in 
charge of the subject by the same Act, in terms of Section 
142(4) of the National Medicines Regulatory Authority 
Act, No. 05 of 2015. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! At this moment of time, will an Hon. 

Member propose the  Hon. Lucky Jayawardena to the 
Chair?  

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා  
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake ) 
Sir, I propose that the Hon. Lucky Jayawardena do 

now take the Chair.  
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්,  ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் 
தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and  
THE HON. LUCKY JAYAWARDANA  took the Chair. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 
Sir,  Prof. Senaka Bibile’s Policy was implemented by 

the Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne,  Minister of Health, 
Nutrition and  Indigenous Medicine and the aforesaid  
Gazette Extraordinary has been presented to Parliament 
seeking approval. This has been pending for a  long time.  
His Excellency the President who was the former 
Minister of Health tried his best to bring this amendment 
to Parliament but  failed.  After this Government came 

into power,  Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne, our new 
Minister, took a great effort to bring this Regulation to  
Parliament  to  reduce the prices of  medicines for the 
benefit of  the poor people of the country.  

In fact, I saw on CNN,  the new American President 
has summoned  the pharmaceutical manufacturing 
companies  for a discussion to  reduce the prices of 
medicines in America too.  So, you can see  that the 
overall prices of  medicines in the world is high. 
Therefore, we have to thank  our Minister, (Dr.) Rajitha 
Senaratne for taking such a great effort to bring down the 
prices of 48 drugs which will be affordable to the poor 
people in Sri Lanka. The prices of these drugs have been 
brought down by almost 50 per cent by our Minister.   

In fact, Non-Communicable Diseases are rapidly 
increasing in Sri Lanka. Most people are affected by 
NCDs -Non-Communicable Diseases. By now, we have 
brought down almost 50 per cent of the cost of medicines. 
Almost every pharmacy is implementing that regulation. 
The importers of medicine are also very careful about 
distribution of medicines. Though there is a fixed price, 
complaints are coming against some places because they 
have not reduced the prices. Our Ministry has instructed 
the Authority which is handling this subject to check on 
those places that have not reduced the prices. We are 
looking into that. A flying squad is in operation for that 
purpose and we are looking forward to bring all these 
culprits to justice who have not reduced the prices. 

Next, the system that has been introduced by the 
Minister is to manufacture drugs in Sri Lanka. Only the 
State Pharmaceutical Manufacturing Corporation and 
some other companies have been producing drugs in Sri 
Lanka. But they are not manufacturing 100 per cent of the 
requirement. We have been asked by our Minister to 
improve manufacturing of drugs in Sri Lanka. Earlier, we 
gave a five-year buyback period for the investors who 
would like to manufacture pharmaceuticals in Sri Lanka 
and the buyback will be done by the Government for five 
years. The buyback period was five years with the 
Department of  Medical Services and the contract was for 
10 years with the State Pharmaceutical Manufacturing 
Corporation. Now it has been changed in order to bring 
down more manufacturers.  Now, we have gone up to a 
15-year buyback agreement with the State Pharmaceutical 
Manufacturing Corporation and with the Department of 
Medical Services, we have gone up to a 10-year buyback 
agreement now. I think the manufacture of medicines has 
gone up now.  We feel that it would increase further.  

Almost 22 factories have been approved by our 
Committee and that has gone to the Cabinet for approval. 
They will start production this year.  

The Cabinet has given approval to a Sri Lankan 
company to manufacture saline in Sri Lanka.  So, for the 
first time, saline is going to be manufactured in Sri Lanka.  
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All this time we have been importing saline from China.  
So,in future, after signing agreements with manufacturers, 
more drugs will be manufactured in Sri Lanka which will 
benefit the poor people.   

Thank you very much.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Thank you.  The next speaker is the Hon. Douglas 

Devananda.   
 
[பி.ப. 1.11] 

 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, நன்றி. 

ேதசிய ம ந் கள் ஒ ங்குப த் ம் அதிகாரசைபச் சட்டத்தின் 
கீழான ஒ ங்குவிதிகள் ெதாடர்பில் என  க த் க்கைள ம் 
இங்கு பதி ெசய்ய வி ம் கின்ேறன். எம  நாட் ல் ம ந்  
வைககளின் விைலகள் எந்தெவா  கட் ப்பா க மின்றி 
மிக ம் அதிகாித்தி ந்த ஒ  காலகட்டத்தில், எம  சுகாதார 
அைமச்சர் மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன 
அவர்கள் 48 ம ந்  வைககளின் விைலகைளக் குைறப்பதற்கு 
எ த்தி ந்த நடவ க்ைகைய நான் வரேவற்கின்ேறன்.  
இ ப்பி ம், அ  ெதாடர்பில் ெபா வாக எம  மக்களி 
ைடேய காணப்ப கின்ற க த் க்கைளெயாட் ச் சில 
விடயங்கைள இந்தச் சைபயில் ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன்.   

தற்ேபா  எம  நாட் ல் பயன்ப த்தப்ப கின்ற, 
அத்தியாவசியமான சுமார் 250 ம ந்  வைகக க்கான ஒ  
பட் யல் இ க்கின்ற . இந்த ம ந்  வைககள் பல்ேவ  
வர்த்தகப் ெபயர்களில் பதி ெசய்யப்பட் ள்ளன. அந்த 
வைகயில், தற்ேபா  இவற் க்கான வர்த்தகப் ெபயர்கள் சுமார் 
2000 வைரயில் இ க்கலாம் என் ம் கூறப்ப கின்ற . 
இவ்வாறான வர்த்தகப் ெபயர்களி ந்  48 ம ந்  வைககள் 
ேதர்ந்ெத க்கப்பட்  அவற்றின் விைலகள் குைறக்கப் 
பட் ள்ளதாகேவ நான் அறிகின்ேறன். அந்த வைகயில், 
தற்ேபா  சந்ைதயில் விற்பைனயாகின்ற ம ந்  வைககைளத் 
ேதர்ந்ெத த்  அவற்றின் விைலகைள ஒப்பிட் ப் பார்த் , 
அவ்விைலயின் ந த்தரப் ெப மதி அவதானத்தில் 
ெகாள்ளப்பட் , அதற்குக் குறிப்பிட்ட சில்லைற விைல 
வகுக்கப்பட் ள்ள  என்ேற ெதாியவ கின்ற .  ம ந்  
வைககைளச் சந்ைதப்ப த் கின்ற பல நி வனங்கள் உாிய 
விைலையவிடப் பல மடங்கு இலாபத்ைத ைவத்ேத அவற்ைறச் 
சந்ைதப்ப த் கின்றன. இந்நிைலயில், அந்த விைலகளின் 
அ ப்பைடயில் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற விைலக் குைறப் கள் 
ெதாடர்பில் நாம் ேம ம் அவதானத்ைதச் ெச த்த ேவண் ம் 
என்பைத இச்சந்தர்ப்பத்தில் வ த்த வி ம் கின்ேறன். 
ஏெனனில், அதிகூ ய விைலகைளக் ெகாண் ந்த ஒ சில 
ம ந்  வைககளின் விைலகள் மாத்திரம் குைறந் ள்ள 
நிைலயில், சாதாரண ெபா மக்கள் பயன்ப த் கின்ற 
ெப ம்பாலான வர்த்தகப் ெபயர்கைளக் ெகாண்ட ம ந்  
வைககளின் விைலகள் குைறக்கப்படாத ஒ  நிைல 
காணப்ப வதாகப் பல ம் விமர்சிப்பைத இங்கு சுட் க்காட்ட 
வி ம் கின்ேறன்.   

அேதேநரம், சர்வேதச சந்ைத விைலப் 
ெப மதிக க்ேகற்ற வைகயிலன்றி உற்பத்தி விைலயிைன, 
விைலப் ெபாறி ைற யிைன அ ப்பைடயாகக்ெகாண்ட 
விைலக் குைறப் கைள ேமற்ெகாள்ளக்கூ ய வாய்ப் கள் 
குறித் ம் அதிக கவனம் ெச த்தப்ப வ  உசிதமாகும் என்ேற 
க கின்ேறன். அத் டன், ம ந்  வைககளின் தரத் க்கும் 
அவற்றின் விைலக க்குமான ெதாடர் களின்ைம குறித் ம் 
நாம் அவதானம் ெச த்தேவண் ம். குறிப்பாக, அரச ஒளடதக் 
கூட் த்தாபனத் க்குாிய நி வனத்தினால் தயாாிக்கப் 
ப கின்ற ம ந்  வைககளின் தரம் உயர்வானதாக ம் 
அவற்றின் விைலகள் குைறவாக ம் காணப்ப கின்ற 
நிைலயில், ஒ சில விைலகூ ய ம ந்  வைககள் தரத்தில் 
உயர்ந்தனவாக இல்லாதி ப்ப ம் ெதாியவ கின்ற . இைவ 
ெதாடர்பிலான ாிந் ணர்  ெபா மக்கள் மத்தியில் பரவலாக 
இல்லாததால், அ குறித்த விழிப் ணர்ைவ மக்கள் மத்தியில் 
ஏற்ப த் வதற்கான வ வான ேவைலத்திட்டங்கைள 

ன்ென ப்ப ம் அவசியமாகின்ற . 

ம ந்  வைககளின் விைலக் கட் ப்பாட் ைனப் 
ேப வதற்கும் அவற்றின் இறக்குமதிக்கும் தயாாிப் க்குமான 
ெபா ப்பிைன அரசு ஏற்கேவண் ம் என்ற ேசனக பிபிேலயின் 
திட்டத் க்கு அைமவாக, அரச ம ந்தாக்கல் கூட் த்தாப 
னமான , 1971ஆம் ஆண் ல் உ வாக்கப்பட்ட  என 
நம் கின்ேறன். தற்ேபாைதய நிைலயில், எம  நாட் க்கு 95 
சத தமான ம ந்  வைககள் இந்தியா, பாகிஸ்தான், 
பங்களாேதஷ் ேபான்ற நா களி ந்  இறக்குமதி ெசய்யப் 
ப வதாக ம் இவற்றின் தரம் பற்றிப் பல ேகள்விகள் 
உள்ளதாக ம் அறிய கிற . இவ்வாறானெதா  சந்தர்ப் 
பத்தில் எம  நாட் ல் சுமார் 22 நி வனங்கள் ம ந் த் 
தயாாிப்பில் ஈ ப வதற்குத் தயாராகி வ வதாக ம் 
இவற்றி டாக எமக்குத் ேதைவயான அத்தியாவசிய ம ந்  
வைககளில் 10 இைன உற்பத்தி ெசய்ய ம் என் ம் 
அறியக்கிைடத் ள்ள . இ  உண்ைமயிேலேய வரேவற்கத் 
தக்க யற்சியாகும். எனேவ, இவ்வாறான யற்சிகைள 
ஊக்குவித்  அவற்றிைன வளர்ப்பதற்கும் அவற் க்கு 
வாய்ப் கைள ஏற்ப த்திக் ெகா ப்பதற்கும் உாிய 
நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாண் , ேசனக பிபிேலயின் 
ெகாள்ைகயிைன வ ப்ப த்தேவண் ெமனக் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

உலகின் பல்ேவ  நா களில் ஒளடதக் ெகாள்ைக 
வகுக்கப்பட் , அ  நைட ைறயில் உள்ளைதக் காணக் 
கூ யதாக இ க்கிற . இதற்கு உலக சுகாதார அைமப்பின் 
வழிகாட்டல்கள் மற் ம் ஒத் ைழப் கள் வழங்கப்பட் ள்ளன. 
இவ்வா  பின்பற்றப்ப கின்ற ெகாள்ைககளில் ெப ம் 
பாலானைவ ேசனக பிபிேல ஒளடத ெகாள்ைகயிைன 
அ ப்பைடயாகக் ெகாண் ப்பைத ம் காணக்கூ யதாக 
இ க்கிற . இவ்வாறான ெகாள்ைககள் ெசயற்ப கின்ற 
ேபா , அவற் ள் சில அ ப்பைட விடயங்கள் உள்வாங்கப் 
ப கின்றன. பல நா களில், குறிப்பாக, விைலக் கட் ப்பா , 
ம ந்  வைககளின் தரம் ேபான்ற விடயங்கள் இரசாயனக் 
கூடங்களின் ஊடாக ெநறியாள்ைக ெசய்யப்ப கின்றன. 
இவ்வா  ெநறியாள்ைக ெசய்யப்ப கின்ற ம ந்  
வைகக க்குத் தரச் சான் கள் வழங்கப்பட ேவண் ம் என்ற 
விடய ம் இங்கு சுட் க்காட்டத் தக்கதாகும்.  

இங்கு குறிப்பிடத்தக்க இன் ெமா  விடயம் என்ன 
ெவனில், ம ந்  வைகக க்கான தட் ப்பா கள் நிகழா 
வைகயில் அவற்றின் இ ப்பிைனப் ேப வதாகும். ம ந்  
வைககளின் தட் ப்பாட்ைட அ ப்பைடயாகக் ெகாண்  
ம ந்  உற்பத்தி நி வன கவர்கள் தங்கள  உற்பத்தி 
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ெதாடர்பிலான பிரசாரங்கைள ேமற்ெகாள் ம் வைகயில், 
ம த் வர்கைள நா கின்ற சந்தர்ப்பங்கள் அதிகாிக்கின்றன 
என்   ெதாியவ கிற . 
 

ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, நான் உங்க ைடய 

க த்ைத வரேவற்கிேறன். இ ந்தா ம், எங்க ைடய நாட் ல் 
கிட்டத்தட்ட 12 ம ந் கைளத் தவிர, ேவ  எந்த ம ந்  
க க்கும் தட் ப்பா  இல்ைல. நாங்கள் அந்த stockஐ 
maintain பண்ணிக்ெகாண்  வ கின்ேறாம். எனேவ, 
இலங்ைகயில் ம ந் த் தட் ப்பா  இல்ைல என் தான் 
ெசால்ல ேவண் ம். ஆனால், திதாக factories வ வதால்,  
ம ந் களின் விைலகைள ேம ம் குைறக்கக்கூ யதாக 
இ க்குெமன நான் நிைனக்கின்ேறன். அத் டன், நல்ல 
தரமான ம ந் கைள உற்பத்தி ெசய்யக்கூ யதாக ம் 
இ க்கும். அ மட் மல்ல, ம ந் கைள test பண் வதற் 
ெகன சீன அரசாங்கத்தினால் திதாக laboratory வசதி 
ெசய் த வதாகக் கூறப்பட் க்கிற . நாங்கள் அந்தக் 
கட் டத்ைத உ வாக்கியதற்குப் பிறகு, இன் ம் தரமான 
ம ந் கைள நாட்  மக்க க்கு வழங்க ம் என்  
நிைனக்கின்ேறன்.  
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
நன்றி. 

அரச ம த் வமைனகளில் ம ந் த் தட் ப்பா  
இல்லாமல் இ ப்ப  எப்ேபா ம் அவசியமானெதான் . 
நீங்கள் ம ந் க க்கான தட் ப்பா  குைற  என்  
ெசால்கின்றப யால், அைத ம் வரேவற் க்ெகாண் , என  
உைரையத் ெதாடர்கின்ேறன்.  

எம  நாட்ைடப் ெபா த்தவைரயில், அதன  ெபா வான 
சூழல் உஷ்ண நிைலயான  சுமார் 30 ெசன் கிேரட் 
அளவிைனக் ெகாண்டதாக இ க்கின்ற . இந்நிைலயில், 
அைனத் ச் சந்தர்ப்பங்களி ம் 25-30க்கும் குைறவான 
ெசன் கிேரட் உஷ்ண விகிதத்தில் சகல ம ந்  வைகக ம் 
ைவத்தி க்கப்பட ேவண் ம் எனக் கூறப்ப கின்ற . 
அவ்வாறின்ேறல், - 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have one more minute. 
 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
Hon. Presiding Member, please give me two minutes.  

அந்த ம ந்  வைகயின் ெசயற்பாட்  ாியம் 
ப ப்ப யாக பல னப்பட்  ேபாகக்கூ ய அல்ல  பக்க 
விைள கைள ஏற்ப த்தக்கூ ய மாற்றங்கள் உ வாகும் 
நிைல ஏற்ப ம் என்  ெதாியவ கின்ற . இந்த நிைலயில் 
ம ந்  வைககைளக் ெகாண் ெசல்கின்ற வாகனங்கைளப் 
ெபா த்தவைரயில், பகல் ேவைளகளில் அைவ ெச த்தப் 
ப கின்ற நிைலயி ம், நி த்தி ைவக்கப்ப கின்ற 

நிைலயி ம், அைனத்  வைகயி ம் டப்பட்ட நிைலயில், 
அவற்றின் உஷ்ண நிைல சுமார் 80 அல்ல  90 ெசன் கிேரட் 
வைரயில் உயர்வைடயக்கூ ம் என்ேற ெதாியவ கிற . இந்த 
அ மதிப்பத்திரமற்ற வாகனங்கள், குளி ட்டல் வசதிகைளக் 
ெகாண் ந்தா ம், அைவ ம ந் கைளக் ெகாண்  
ெசல்வதற்குத் தகுதியற்ற வாகனங்களாகேவ க தப்ப ம். 
எனேவ, இந்த வாகனங்கள் அதற்ேகற்ற வைகயில் குளி ட்டல் 
வசதிகைளக் ெகாண்டனவா? என்ப குறித்  ஆராய்ந்  
அதற்கான அ மதிப்பத்திரம் வழங்கும் ெபா ப் ம் ேதசிய 
ஒளடத கட்டைளகள் அதிகாரசைபையேய சார்ந் ள்ள . 
நன்றி! 

 
[1.19 p.m.] 
 
ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා  මහතා 
(மாண் மிகு ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ) 
(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 

Hon. Presiding Member, let me first thank you for 
allocating time to speak on the Regulations under the 
National Medicines Regulatory Authority Act of the 
Ministry of Health, Nutrition and Indigenous Medicine. 

At the outset, I am duty bound, as a Member of 
Parliament representing the Batticaloa District, to thank 
His Excellency the President, the Hon. Minister of 
Health, Nutrition and Indigenous Medicine, also the Hon. 
Deputy Minister and the officials of the Ministry who 
declared open the newly constructed hospital building in 
Kaluwanchikudy last week. Rs. 450 million was allocated 
by JICA on the initiative taken by His Excellency the 
President during his tenure of Office as the Minister of 
Health. 

The health sector in our country is considered as an 
important factor, which involves the lives of the citizens.  
Though our Hon. Minister and the Hon. Deputy Minister, 
who is from our Province and has been playing a very 
active role on this, are making enough effort and doing 
their best to improve the health sector and the health 
services of the country, I am sad to say that the full 
benefit of their tireless efforts are not received by needy 
recipients in the Batticaloa District, let alone in the 
Eastern Province. I would like to say that - I am not 
blaming you, Hon. Minister, the Deputy Minister or the 
officials of your Ministry - due to the 30 years of civil 
strife that prevailed in our country, the health sector 
development in these areas was barred and is still due to 
be restored.  

To be more specific, I would first draw the attention 
of the Ministers to the immediate shortcomings at the 
Batticaloa Teaching Hospital and the hospitals such as 
district hospitals, peripheral units, base hospitals and 
divisional hospitals under the administration of the 
Eastern Provincial Council.  Though sufficient specialists 
and consultants in varying fields are at the Batticaloa 
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Teaching Hospital, due to continuing increase in the 
number of patients getting admitted from Thuraineelvanai 
up to Kathiravely and Pullumalai with complicated 
diseases seeking treatment from specialist doctors, there 
is a significant dearth of adequate ward facilities. Some 
patients are placed on the floor and verandah for want of 
space and more importantly, beds, whereas patients who 
could afford financially are compelled to take treatment 
from private hospitals by channeling medical specialists. 
Thus, the concept of free medical services is only in 
words, but not in action.  

Not only land for the construction of medical wards 
are available, but I understand there is a move to shift the 
Batticaloa prison, housed next to the hospital to the land 
closer to the Thiraimadu area, with the intention of 
handing over the property for the expansion of the 
Teaching Hospital of Batticaloa. This land is already 
reserved for this purpose.  So, I kindly request the Hon. 
Minister to take up this matter with the Minister of Prison 
Reforms, Rehabilitation, Resettlement and Hindu 
Religious Affairs to expedite the construction of the 
Prison in the newly allocated land and help the poor 
patients undergoing immense suffering obtain treatment 
from medical specialists by staying in the wards.     

Further, I would also like to bring to the attention of 
the House, the need to consider for a free, mobile and 
efficient ambulance service in Batticaloa. As very 
correctly mentioned by the Hon. Douglas Devananda 
also, I need not to elaborate on the number of road 
accidents taking place daily in Batticaloa and the time 
spent on the transfer of accident victims to the Teaching 
Hospital. Ambulance services there are entirely 
inadequate. Time and again, I have to personally get 
involved in the affairs of those who had tragically passed 
away while being transferred to  the Hospital. To send 
accident victims to the Hospital as quickly as possible and 
thereby save their lives through early or immediate 
treatment, a free ambulance service is a must. This is 
being implemented in some districts and I am confident 
that the Hon. Minister will immediately take action to 
implement such service in the Battialaoa District as well. 

In order to have the Batticaloa Teaching Hospital 
running smoothly, as it is also an important institution for 
the undergraduate students of the Faculty of Health 
Sciences of the Eastern University of Sri Lanka, efficient, 
service-minded and qualified individuals should be 
appointed to the Hospital Committee. At this point of 
time, the term of  the present Hospital Committee in 
office is coming to an end. Therefore, I request the Hon. 
Minister to appoint a new committee, which will 
coordinate the development of the Teaching Hospital 
efficiently.  

Before I place the shortcomings, needs and 
requirements in the hospitals which come under the 

administration of the Eastern Provincial Council before 
the House, I wish to appeal to the Hon. Minister to 
instruct the officials of the Ministry to strictly consider 
applicants from the Batticaloa District for the minor 
grade vacancies since there are enough qualified, 
unemployed youths in our area. Coming back to the 
hospitals under the administration of the Eastern 
Provincial Council, I do not know whether the Hon. 
Minister is aware that some of the hospitals have been 
closed down for want of doctors. The buildings just stand 
up with the name board “divisional hospital” and those 
are included in the statistics of hospitals in the Batticaloa 
District, but those hospitals are, in fact, non-functional. 
The Hon. Minister might be surprised when I read out the 
names of the hospitals in that state. Those include 
hospitals at Mancholai, Mahiloor, Karadiyanaru, 
Mankerni, Mandur, Unnichchai, Navatkudah, Kathiraveli 
and Mahilavettuwan. So, I would kindly request the Hon. 
Minister to take prompt action and give utmost priority to 
making these hospitals functional by providing at least 
two doctors per hospital. Lives are at stake there and a 
quick decision by you would save them, Hon. Minister.  

These hospitals are in remote villages, where the 
residents are very poor, they find it very difficult to 
supply their daily meals and are unable to find adequate 
means of travelling to the Teaching Hospital or to any 
district hospital. The public transport facilities are also 
very poor in those areas. Hence, the Ministry of Health, 
Nutrition and indigenous Medicine is duty-bound to grant 
the requisite relief to these poor villagers who were 
affected very badly even during the period of war.  

Then, with regard to the improvement of facilities of 
the Base Hospital in Eravur, I made a request through a 
letter to the Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne, Minister of 
Health, Nutrition and Indigenous Medicine at the 
inception of the formation of this National Government. 
Due to lack of time, Hon. Minister, I table* that letter, 
which was dated 15th of December, 2015 for your easy 
reference and to take necessary action.  

Before I conclude my speech, Sir, I would like to 
point out that for the action taken to reduce the prices of 
48 important drugs, people of this country are ever 
grateful and thankful to His Excellency the President, the 
Hon. Prime Minister, the Hon. Minister of Health, 
Nutrition and Indigenous Medicine and the Hon. Deputy 
Minister. In this regard, it is very necessary to state that 
an Osusala under the State Pharmaceuticals Corporation 
should be established in Batticaloa as well so that the 
patients there could obtain such state-approved drugs at 
reduced prices without being cheated by private 
pharmacies. I am confident that, definitely, my good 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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Friend, the Hon. Deputy Minister of Health, Nutrition and 
Indigenous Medicine would look into this matter and give 
priority to my request. 

Thank you very much. 
 
ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 
I would like to answer him, Sir. Hon. Member, the 

development project of the Batticaloa Hospital has been 
approved by the Department of National Planning and we 
are looking for foreign funds as it is a big project. So, to 
find funds, we will need a little more time. But, some 
other development activities are going on in the 
Batticaloa Hospital. 

 
ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා  මහතා 
(மாண் மிகு ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ) 
(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 
Of course. For that, I am grateful to you. 
 
ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 
Then, I agree that there is a shortage of doctors in 

some hospitals. There are about five hospitals, we have 
been informed by the RDHSs, which have been closed 
down as a result. With the new appointments coming up, 
we will provide those with doctors. And also, in the 
Batticaloa District, we are going to open five PMCUs 
with an OPD and five beds to treat in an emergency 
before patients are transferred to the Batticaloa Hospital. 
We plan to start those this year. 

 
ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා  මහතා 
(மாண் மிகு ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ) 
(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 
Thank you very much. 
 
[අ.භා. 1.29] 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කථා කරන්න අවස්ථාව 

ලබාදීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඉතිහාසෙය් 
ඉඳලාම සමහර අය ෙම් රෙට් නිදහස් අධ්යාපනය ගැන කෑ ෙමොර 
ගහනවා. එෙහම යුගයක් තිබුණා. තවමත් ඒක ෙවනවා. නිදහස් 
ෙසෞඛ්යය රැකගන්න ඕනෑ කියලා කෑ ගහනවා. සමහර 
අධ්යාපනෙව්දින්, ඒ වාෙග්ම ෛවද්යවරුන් ෙම් සඳහා සටන් කරන 
බව අපි දන්නවා. නමුත්, ෙම් උද්ෙඝෝෂණවලින් ෙබොෙහෝ විට සිද්ධ 
ෙවන්ෙන් නිදහස් ෙසෞඛ්යය පතාෙගන ආපු අයට බාධා 
පැමිණවීමයි. එෙහම නැත්නම් නිදහස් අධ්යාපනය පතාෙගන ආපු 
අයට බාධා පැමිණවීමයි. 

අද නිදහස් අධ්යාපනය සඳහා සටන් කරන විට, නිදහස් 
අධ්යාපනය ලබන විශ්වවිද්යාල ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන් පාරට බස්සලා ඒ 
අයෙග් අධ්යාපනය කඩාකප්පල් කරනවා. නිදහස් ෙසෞඛ්යය ගැන 
කථා කරලා උද්ෙඝෝෂණය කරන්න ගියාම, අන්තිමට ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් නිදහස් ෙසෞඛ්යය ෙසේවාව ලබාගන්න ආපු ෙරෝගීන් 

පාණ ඇපකරුවන් බවට පත් කිරීමයි. ඒ අහිංසක ෙරෝගීන් 
මරණයට පත් කරලා තමයි නිදහස් ෙසෞඛ්යය රැකගන්න උත්සාහ 
කරන්ෙන්. අන්තිමට ඒ සටන්වල ෙත්මාව, ෙහේතුව අරෙගන 
බැලුෙවොත්, තමන්ෙග් ළමයා ඉස්ෙකෝෙලට දමාගන්න තිෙබන 
පශ්නයක් තමයි ෙහේතුව ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එය පශ්නයකුත් 
ෙනොෙවයි; අනවශ්ය පශ්නයක්. එෙහම නැත්නම් car permit එක 
ලැබුෙණ් නැති නිසා තමයි නිදහස් ෙසෞඛ්යය සඳහා සටන් 
කරන්ෙන්. එෙහම නැත්නම් ආණ්ඩු ෙපරළන්න කාෙග් ෙහෝ අත 
ෙකොළුවක් ෙවලා නිදහස් අධ්යාපනය, නිදහස් ෙසෞඛ්යය සඳහා 
සටන් කරනවා. ඒ සටන්වල ෙත්මාවක් නැහැ. සටන් කළා කියලා 
කරපු ෙද්කුත් නැහැ.  

පසු ගිය දවස්වල නිදහස් ෙසෞඛ්යය ෙසේවය කියලා කරපු 
ෙද්කුත් නැහැ; ෙවනසක් ෙවලාත් නැහැ කියන එක අපි දැක්කා. 
අන්තිමට කරලා තිෙබන්ෙන්, නිදහස් ෙසෞඛ්යය ෙසේවය ලබාගන්න 
පැමිණි අහිංසක ෙලඩා පාණ ඇපකරුෙවක් කරගැනීමයි. ෙම් 
විධියට නිදහස් ෙසේවාවන් සඳහා සටන් කරන කට්ටිය අන්තිමට 
තමන් ෙනොමිලෙය් ඉෙගන ගත් ෙද් සල්ලි හම්බ කිරීම සඳහා 
ෙපෞද්ගලිකව ලබාදීමක් තමයි අපි දැක්ෙක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙද්ශපාලනඥයන් දිහා 
බැලු වත් ඔය ටික තමයි ඉතිහාසෙය් සිට ෙමෙතක් කල් කරෙගන 
ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්. එක්ෙකෝ සමාජවාදය ගැන කථා කරමින් 
නිදහස් ෙසේවාවන් ගැන කථා කරනවා. එෙහම නැත්නම් "දුප්පත් 
මිනිසුන්ෙග් වීරයා, අහිංසක මිනිසුන්ෙග් වීරයා, අපි ඒ ෙවනුෙවන් 
සටන් කරනවා" කියලා කියනවා. ඒවා අපි ඉතිහාසෙය් ඉඳලාම 
දැකපු ෙද්වල්. එෙහම නැත්නම් ෙවෙල්, නියෙර් ඇවිදලා අපට 
තමයි මිනිසුන්ෙග් දහඩිය ගඳ සුවඳ ෙත්ෙරන්ෙන් කියලා සටන් 
කරනවා. නමුත්, ඉතිහාසය තුළ නිදහස් අධ්යාපනය ෙවනුෙවන්, 
නිදහස් ෙසෞඛ්යය ෙවනුෙවන් ෙමොනවාද කෙළේ? පාසල් පද්ධතිය 
කඩාෙගන වැටුණා. අධ්යාපනය හදන්න සල්ලි දුන්ෙන් නැහැ. 
ෙසෞඛ්ය පද්ධතිය කඩාෙගන වැටුණා. ෙරෝහල් කඩාෙගන වැටුණා. 
ඒවාට සල්ලි දුන්ෙන් නැහැ. ෙරෝහල්වල ෙබෙහත් නැහැ. ඒවා 
තමයි අපට අහන්න ලැබුණු අ ෙඳෝනා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නිදහස් අධ්යාපනය ගැන 
ෙකොච්චර අය සටන් කළත්, පාසල් යන දරුවන් සිටින ෙදමව්පියන් 
තමන්ෙග් ආදායෙමන් වැඩි ෙකොටසක් වියදම් කෙළේ තම 
දරුවන්ෙග් අධ්යාපනය සඳහායි. එෙහම නැත්නම් වැඩිහිටියන් 
සිටින පවුලක් තමන්ට ලැෙබන සල්ලිවලින් වැඩි ෙකොටසක් 
වියදම් කෙළේ ෙබෙහත්වලටයි. කරපු සටන්වලින් ලැබුණු පතිඵල 
ඕවාද? ෙරෝහල් වෙට් රසායනාගාර, pharmacies හතු පිෙපනවා 
වාෙග් බිහිෙවන්න පටන් ගත් යුගයක් තමයි පසු ගිය කාලෙය් අපි 
පසු කරෙගන ආෙව්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පාසල් පශ්නය සඳහා නව 
රජය උත්තරයක් ලබාදී තිෙබන බව අපි දන්නවා. ෙම් පශ්නය 
විසඳන්න පටන් ගත්තා. "ළඟම පාසල ෙහොඳම පාසල" කරන 
කියාදාමය ඉදිරියට අරෙගන ඇවිල්ලා, එය පාසල් පද්ධතිය තුළ 
කියාත්මක කරමින් නිදහස් අධ්යාපනය හරියට ලබාෙදන්න අවශ්ය 
පහසුකම් සලසා දීෙම් කටයුත්ත කළා. ශිෂ්යයන් 26,000ක් සඳහා 
පමණක් සීමා වුණු ෙම් රෙට් විශ්වවිද්යාල අධ්යාපනය 50,000 
දක්වා ෙගනයන්න ක්ෂණික සැලැස්මක් ඉදිරිපත් කළා. නිදහස් 
අධ්යාපනය රැකගන්න ෙම් රජය වාෙග් කටයුතු කරපු තවත් 
රජයක් නැහැ. නිදහස් ෙසෞඛ්යය ගැන කථා කළත් ඒ ටික තමයි 
අපට කියන්න තිෙබන්ෙන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි පසු ගිය දවස්වල ෙම් රෙට් 
ෙසෞඛ්ය ෙසේවය තුළ සුවිෙශේෂ පියවරක් තැබුවා. ඒක කාටවත් 
විශ්වාස කරන්න බැහැ. තමන්ෙග් දරුවා ෙලඩ වුෙණොත්, 
තමන්ෙග් භාර්යාව ෙලඩ වුෙණොත්, ස්වාමිපුරුෂයා ෙලඩ වුෙණොත්, 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙදමව්පියන් ෙලඩ වුෙණොත් 1990 අංකයට කථා කළාම ඒ 
ෙරෝගියා ළඟම තිෙබන ෙරෝහලට ෙගනයන්න ෙනොමිලෙය් ගිලන් 
රථයක් තමන්ෙග් නිවසටම එනවා. අඩු ගණෙන් පාසලක ඉෙගන 
ගන්නා දරුෙවක් අසනීප වුණත් ඒ දරුවා ළඟම ෙරෝහලට 
ෙගනයන්න පුළුවන් විධියට තමයි ඒ ගිලන් රථ ෙසේවය ආරම්භ 
කෙළේ. නමුත්, ෙමොකක්ද වුෙණ්? ෙම් ගැන ෙමොනවාද කරපු 
විෙව්චන? කථා කරලා කිව්ෙව්, "ඔන්න ෙරෝ ඔත්තු ෙසේවය එනවා. 
ඉන්දියානු ෙරෝ ඔත්තු ෙසේවයට අෙප් රට පාවා ෙදනවා" කියායි. 
ඕවා තමයි නිදහස් ෙසෞඛ්යය රැකගන්න කියලා කරපු සටෙන්දී 
අපට ඇහුණු සටන් පාඨ. එෙහම නැත්නම්, "ඉන්දියාෙව් අය 
ඇම්බියුලන්ස් එළවන්න ලංකාෙව් රස්සාවලට එනවා, ඉන්දියාෙව් 
කට්ටියට වැඩ නැහැ, ගස් යට ඉන්ෙන්. ඒ නිසා ඔවුන්ට රස්සාවල් 
ෙහොයාගන්න කමෙව්දයක් තමයි ෙම් ෙග්න්ෙන්. ඉන්දීය ආණ්ඩුෙව් 
ඕනෑකමට තමයි ෙම් වැඩ කටයුතු කරන්ෙන්" කියලා කිව්වා. 

ඒ වාෙග් කථා තමයි අපි ඇහුෙව්. නමුත් අද වන ෙකොට ඒක 
නියමු ව්යාපෘතියක් වශෙයන් බස්නාහිර පළාෙත්ත්, දකුණු 
පළාෙත්ත් කියාත්මක වනවා. නමුත් කවුද ඒක අගය කරන්ෙන්? 
අඩු ගණෙන් ඒ පහසුකම ලබා ගන්න ''1990'' කියලා හදිසි 
අංකයක් තිෙබන බව ජනතාවට කියලා ෙදන්ෙන් කවුද?  ෙම් 
ව්යාපෘතිය විරුද්ධව උද්ෙඝෝෂණ කළා වාෙග්,  විෙරෝධය පෑවා 
වාෙග්, ෙම් තුළින් ජනතාවට වන ෙසේවය ගැන කථා කරන අය 
නැහැ. ඒ ගැන ජනතාවට අවෙබෝධ කර ෙදන අය නැහැ. ඒ 
ෙවනුවට ෙම් ව්යාපෘති ෙගෙනන ෙකොට ඒවාට විරුද්ධව 
උද්ෙඝෝෂණ කළා. නිදහස් ෙසෞඛ්යෙය් නව නැම්මක් ඇති කරන 
ෙවලාෙව්, නව පියවරක් ගන්න ෙවලාෙව්, විවිධ උද්ෙඝෝෂණ, 
බාධක, තර්ජන, ගර්ජන ඔක්ෙකොම ආවා. නමුත් ආණ්ඩුව ෙම් 
සියලු අභිෙයෝග තුළ ෙනොසැලී ගත්ත තීන්දු  නිවැරැදියි. දුප්පත් 
අහිංසක ෙරෝගීන් ෙවනුෙවන්, අසරණ වුණු අය ෙවනුෙවන් තමයි 
ෙම් ෙසේවය තිෙබන්ෙන්. සමහර විට ඔවුන්ට සල්ලි තිෙබන්න 
පුළුවන්. නමුත් ඒ ෙවලාෙව් ෙගදර වාහනයක් නැති ෙවන්න 
පුළුවන්. එවැනි අවස්ථාවක තමයි ෙම් ෙසේවය සලසා ගන්න 
පුළුවන් වන්ෙන්.  

මහාචාර්ය ෙසේනක බිබිෙල් මැතිතුමාෙග් ඖෂධ පතිපත්තිය 
අවුරුදු 40ක්, අවුරුදු 50ක් තිස්ෙසේ ෙද්ශපාලන ෙව්දිකාවල පට්ට 
ගැහුවා. ඒක කියලා බලය ගත්තා. විදුලි පුටු ෙපන්වා බලය ගත්තා 
වාෙග්, ජිනීවාවල තිෙබන එල්ලුම්ගහක් ෙපන්වා බලය ගත්තා 
වාෙග්, මහාචාර්ය ෙසේනක බිබිෙල් මැතිතුමාෙග් ඖෂධ පතිපත්තිය 
ෙපන්වලාත් බලය ගත්තා. නමුත් ඒවා කියාත්මක කෙළේ නැහැ. 
බලය ගත්තාට පස්ෙසේ ඖෂධ ජාවාරම්කරුවන්ට යටෙවලා  ඒ 
ෙද්වල් කියාත්මක කෙළේ නැහැ. නමුත් ෙමොන තර්ජන තිබුණත්, 
ෙමොන ගර්ජන තිබුණත්, ෙමොන උද්ෙඝෝෂණ තිබුණත්, ෙමොන 
විෙරෝධතා තිබුණත් ෙම් රජය ඒ පතිපත්තිය කියාත්මක කළා. ඒ 
නිසා නිදහස් ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව ආරක්ෂා කිරීම සඳහා තීරණාත්මක 
තීන්දු ෙදකක් ගත්තාය කියලා ෙම් නව රජය ගැන, රාජිත 
ෙසේනාරත්න ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා  ගැන ඉතිහාසෙය් රන් අකුෙරන්  
ලියැෙවනවා. ඒ නිසා මා කියනවා, ෙම් නිදහස් ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව 
ආරක්ෂා කරගන්න කියලා. අද බලන්න - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මට විනාඩි කීයක්ද තිෙබන්ෙන්, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි? 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
විනාඩි 7යි. 

 

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තව විනාඩියක් ෙදන්න. 

විනාඩියකින් මෙග් කථාව අවසන් කරන්නම්. 

අද ෙසෞඛ්ය ෙසේවය ගැන කවුරු කෑ ගැහුවත්, ෙලඩාෙග් 
ෙබෙහත් ටිෙක් මිල අඩු කරන්න ඉතිහාසෙය් ඒ කිසිම ෙකනකුට 
බැරි වුණා. ගරු ඇමතිතුමාෙග් මැදිහත් වීෙමන්, ෙම් රජෙය් 
මැදිහත් වීෙමන් අද ෙරෝගියා ගන්න ෙබෙහත් ටිෙක් මිල සියයට 
50ට වඩා අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ජනතාව pharmacy ළඟ ඉඳෙගන 
ඒ ෙවනුෙවන් පින් ෙදනවා. හැබැයි අපි cut-outs ගැහුෙව් නැහැ,  
ඇමතිතුමාෙග් ඡායාරූප ගහලා ෙපන්නුෙව් නැහැ, "ෙමන්න, අපි 
ෙබෙහත් ටික අඩු මිලට ෙදනවා"යි කියලා. ඒ ෙවනුවට අපි ඒ 
සහනය ෙරෝගියාට ලැෙබන්න සැලැස්වූවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩියක් ෙදන්න, 
ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට අදහස් ටිකක් ෙයොමු කරන්න. දැන් 
මධ්යම ආණ්ඩුෙවන් පළාත් සභාවලට අතිවිශාල විධියට සල්ලි 
ෙදනවා. නමුත් ෙගොඩනැඟිලි ඉදි කිරීෙම්දී පමිතියක් නැහැ. ඒවාට 
අවශ්ය මූලිකාංග නැහැ. මධ්යම ආණ්ඩුෙවන් ඒ වැඩ කරන නිසා 
ජාතික ෙරෝහල්වල ෙම් පශ්නය   නැහැ. ඒ නිසා පළාත් සභාෙවන් 
ෙම් කටයුතු ෙකෙරද්දී type plan කමය අනුගමනය කරලා ඒ 
මූලික සිද්ධාන්ත ටික ගන්න කියලා මා කියනවා.  

 ෙබෙහත් මිලදී ගැනීෙම්දී මිල අඩුම ෙබෙහත ගන්ෙන් නැතුව 
original ෙබෙහත ගන්න අවධානය ෙයොමු කරන්න කියලා මා 
විෙශේෂෙයන්ම කියනවා. සමහර විට original ෙබෙහත ගන්ෙන් 
නැහැ, ගණන් වැඩි නිසා. නමුත් අපි ෙබෙහත්වල 
ගුණාත්මකභාවය ගැනත් හිතන්න සිද්ධ වනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. මෙග් ගම්පහ පෙද්ශෙය් - 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා දැන් විනාඩි 2ක් වැඩිපුර ලබාෙගන 

තිෙබනවා. 
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
විනාඩියකින් අවසන් කරනවා. අදහස් ටික විතරක් කියාෙගන-

කියාෙගන යන්නම්. 

අවසාන වශෙයන් මා ෙම් කාරණය කියන්න ඕනෑ. මෙග් 
පෙද්ශෙය් ජීවත් වන ෛවද්ය කහදූව මැතිතුමා සුවිෙශේෂ medical 
equipment වගයක් ෙසොයා ගත්තා. ඔහු ඒවාට ඇෙමරිකාෙවන් 
සම්මාන ෙදකක් ගත්තා; ෙප්ටන්ට් බලපතය ගත්තා. ෙමවැනි 
පර්ෙය්ෂණ කරන්න අෙප් ආයතන  ශක්තිමත් කරන්න ඕනෑ. 
ෙමොකද, අපි කතුෙර් ඉඳලා, ඉන්ෙජක්ෂන් කටුෙව් ඉඳලා scanning 
යන්තය දක්වා ආනයනය කරන නිසා. ඉදිරි පියවරක් වශෙයන් අපි 
ඒවාත් නවත්වන්න ඕනෑ.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙපොකුරු රසායනාගාර කමය ඇති කරලා 
ගාමීය පෙද්ශවලටත් රසායානාගාර පහසුකම් ලබා ෙදන්න කියලා 
විෙශේෂෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා.  
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[ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා] 
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ගරු ඇමතිතුමා සුවිෙශේෂ තීන්දුවක් අරෙගන තිෙබනවා 
ෙරෝහල්වලට dialysis යන්ත ලබා ෙදන්න. අෙප් දිස්තික්කයට -
ගම්පහ, මීගමුව, වතුපිටිවල ෙරෝහල්වලට-   dialysis යන්ත තුනක් 
ලැෙබනවා. අපි ඒවා සතුටින් භාර ගන්නවා. හැබැයි, පතිපත්තිමය 
තීරණයක් අනුව  ෙම් dialysis යන්තවල පහසුකම ෙදන්ෙන් 
වකුගඩු බද්ධ කිරීෙම් කමෙව්දයක් හදා ගත් අයට විතරයි.  නමුත් 
වකුගඩු බද්ධ කිරීෙම් කමෙව්දයක් නැති, වයස අවුරුදු 40, අවුරුදු 
50, අවුරුදු 60 වුණු ෙරෝගීන්ට ෙම්  යන්තවල පහසුකම 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ ගැනත් ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු 
කරනවා. පතිපත්තිමය තීරණයක් වශෙයන් තමයි  එෙහම කටයුතු 
කෙරන්ෙන්. ඒක circular එකක් මඟින් කරන ෙදයක් ෙනොෙවයි. 
ඒ නිසා ඒ ගැනත් සලකා බලන්න කියා ඉල්ලා සිටිනවා.   

නිදහස් ෙසෞඛ්ය ෙසේවෙය් රන් අකුරින් ලියෙවන්න පියවර 
රාශියක් ගැනීම සම්බන්ධෙයන් සතුට පකාශ කරමින්, ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ගරු ඇමතිතුමාටත්, නව රජයටත් ස්තුතිවන්ත 
ෙවමින් මා නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 1.39] 
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා (අධිකරණ 
අමාත්ය සහ බුද්ධශාසන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ - நீதி 
அைமச்ச ம் த்தசாசன அைமச்ச ம்) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - Minister of Justice 
and Minister of Buddhasasana) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින අපි  ජාතික ඖෂධ 

නියාමන අධිකාරිය පනත යටෙත් ෙගෙනන නිෙයෝග පිළිබඳ 
ගැසට් නිෙව්දනයට අදාළ විවාදය පවත්වන ෙවලාෙව්, ෙමම 
විෂයය පිළිබඳව  කථා කරන්න ලැබීම ගැන ෙලොකු සතුටක් 
දැෙනනවා. ෙමය, මීට අවුරුදු 40ට එහා සිට ෙම් රෙට් ජනතාව 
දැකපු සිහිනයක්. එදා මහාචාර්ය ෙසේනක බිබිෙල් මැතිතුමා 
දැක්කා, ඖෂධ නිෂ්පාදනය කරන බහුජාතික සමාගම්  රට රටවල 
ජනතාව සූරා ෙගන කන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. ඒ නිසා එදා 
ෙනොදියුණු රටක් විධියට තිබුණු ශී ලංකාව වැනි රටක ජනතාව 
ෙකොයි තරම් පීඩාවකට පත් වුණාද කියලා එතුමාට ෙහොඳ 
අවෙබෝධයක්, දැක්මක් තිබුණා. ඒක නිසා තමයි එතුමා ෙසෞඛ්යයට 
පතිපත්තියක් හඳුන්වා ෙදන්න දැඩි උත්සාහයකින් කටයුතු කෙළේ. 
ඒ පතිපත්තිය එතුමා ලංකාවට විතරක් සීමා කරලා සකස් කරපු 
එකක් ෙනොෙවයි. එදා තිබුණු ෙනොදියුණු රටවල -අපි වාෙග්- සහ 
අදටත් දියුණු ෙවමින් පවතින  සෑම රටකම ජීවත්වන ජනතාව ෙම් 
සූරාකෑෙමන්, ෙම් ෙකොල්ලෙයන් මුදා ගැනීෙම් කමෙව්දයක් ඇති 
කිරීම සඳහා තමයි එතුමා ඒ පතිපත්තිය හඳුන්වා දුන්ෙන්. සෑම 
මැතිවරණ කාලයකදීම ෙද්ශපාලන පක්ෂ තම තමන්ෙග් බලය 
ලබා ගැනීම සඳහා මහාචාර්ය ෙසේනක බිබිෙල් මැතිතුමා විකිණුවා; 
එතුමාෙග් ඖෂධ පතිපත්තිය පිළිබඳ ෙපොෙරොන්දු දුන්නා. හැබැයි,  
ලංකාෙව් ජනතාවටත් කවදාවත් විශ්වාසයක් තිබුෙණ් නැහැ,  ෙම් 
පතිපත්තිය ෙම් රෙට් ව්යවස්ථාදායකය තුළින් නිර්මාණය කරලා  
කියාත්මක ෙවයි කියලා.  

පසු ගිය රජය කාලෙය් ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරයා විධියට කටයුතු 
කරපු වර්තමාන අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම් ඖෂධ පතිපත්තිය 
පිළිබඳව දැඩි උනන්දුවක් දැක්වූවා. එතුමා ෙම් පිළිබඳ ෙකටුම්පත් 
කිරීම් යනාදී සියලු කටයුතු අවසන් කරලා, නීති ෙකටුම්පත් 
සම්පාදක මණ්ඩලයට යැව්වාට පස්ෙසේ,  ඒ ෙකටුම්පත එතැනින් 
අතුරුදන් වූ බව  එතුමාෙග් පකාශවලින්ම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 
කියැවිලා තිෙබනවා. එතුමා ෙම් ෙසෞඛ්ය පතිපත්තිය හදා ගන්න 
අධිකරණවලට පවා ගිහිල්ලා, ජනතාවට හිතකර ෙසෞඛ්ය 
පතිපත්තියක්  හදලා  ජනතාවට  සහන ලබා ෙදන්න  
නිරන්තරෙයන් සටන් කරපු ෙකෙනක්. එතුමා ජනාධිපතිවරණයට 
ෙපර -2015 ජනවාරි 08වන දාට ෙපර- ලබා දුන් එක 
ෙපොෙරොන්දුවක් තමයි, "අපි ජාතික ඖෂධ පතිපත්තිය ෙම් රෙට්  

කියාත්මක කරනවා"ය කියන එක. එතුමා ඒ කියපු විධියටම අෙප් 
දින 100 ආණ්ඩුව ෙවලාෙව් වර්තමාන ෙසෞඛ්ය ඇමති ගරු 
ෙසෞඛ්ය ඇමති රාජිත ෙසේනාරත්න මැතිතුමා  ඒ කටයුතුවල 
මූලිකත්වය අරෙගන ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට  ඉදිරිපත් කරලා ඒ 
පනත සම්මත කරගන්න පුළුවන්කම ලැබුණා.  ඒ නිසා අද ෙම් 
රෙට් සුවහසක් ෙරෝගී ජනතාවට එහි පතිලාභ ලැෙබන්න පටන් 
ෙගන තිෙබනවා. හැබැයි, යම් කිසි ආෙරෝග්යශාලාවක පැනෙඩෝල් 
ෙපති ටික නැති වුණාම, එෙහම නැත්නම් ඉන්ෙජක්ෂන් එකක් 
නැති වුණාම පුවත් පත්  මාධ්යෙය් පළමුෙවනි පිටුෙව්ම ෙලොකු 
පවෘත්තියක් විධියට ඒක පළ කරන හැටි අපි දකිනවා. හැබැයි, 
රුපියල් ෙකෝටි ගණනින්, බිලියන ගණනින් වන ෙම් සා මුදල් 
පමාණයක් අෙප් රෙට් ජනතාවට ඉතිරි කරලා ෙදන්න පුළුවන් 
විධියට ෙම් ෙසෞඛ්ය පතිපත්තිය සකස් කරලා කියාත්මක කිරීෙම්දී, 
ජනතාවට ලැෙබන පතිලාභ ගැන මුදිත මාධ්යෙයන්වත්, විද ත් 
මාධ්යෙයන්වත් කථා කරනවා  අපි දකින්ෙන් නැහැ.  ඒ නිසා ෙම් 
රෙට් ජනතාවට යම් සහනයක්, ෙසතක් තිෙබනවා නම්, ඒවා 
වාර්තා  කිරීම මාධ්යයට එතරම්ම ගුණදායක ෙදයක් ෙනොවන 
විධියට තමයි අපට ඒක දැෙනන්ෙන්.  

අද අෙප් රෙට් පධාන පශ්න ෙදකක් තිෙබනවා. එකක් තමයි, 
පතිකාර ලබා ගැනීෙම්දී ඒ ඖෂධවල, ආම්පන්නවල තිෙබන 
ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳ පශ්නය. ඒවාෙය් පමිතිය ආරක්ෂා කර 
ගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් රජය නිරන්තරෙයන් කියාත්මක 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම, ඒ පිළිබඳ නිරන්තර සංවාදයක් අප අතර 
තිෙබනවා. අෙනක් එක තමයි, ෛවද්ය ෙසේවෙය් තිෙබන 
ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳ පශ්නය. අද ෙම් පශ්නය වැඩිපුරම කථා 
බහට ලක් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම් ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය 
විද්යාලවලට ඉඩ දිය යුතුද නැද්ද කියන මාතෘකාව මුල් 
කරෙගනයි. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය් - 
1978 විවෘත ආර්ථිකය ෙම් රෙට් ඇති වුණාට පස්ෙසේ - එතුමා 
කල්පනා කළා, අෙනකුත් ක්ෙෂේත වාෙග්ම ෛවද්ය ක්ෙෂේතයටත් 
ෙපෞද්ගලික අංශය තුළින් දැනුම, අධ්යාපනය ලබා දීෙම් වරදක් 
නැහැ කියලා. ඒ නිසා තමයි එතුමා උතුරු ෙකොළඹ ෛවද්ය පීඨය - 
රාගම ෛවද්ය පීඨය - ආරම්භ කෙළේ. එම ෛවද්ය පීඨය ආරම්භ 
කරලා ටික දවසක් යනෙකොට ඒ සම්බන්ධෙයන් විශාල විෙරෝධතා 
ඉදිරිපත් වුණා. අවසානෙය් එතුමාට තීරණයක් ගන්න සිදු වුණා, 
එය රජයට පවරාෙගන, රජෙය් ෛවද්ය විද්යාලයක් විධියට 
පවත්වාෙගන යන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එදා ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය 
විද්යාලයක් විධියට ආරම්භ කරපු  රාගම ෛවද්ය විද්යාලෙයන් බිහි 
ෙවච්ච ෛවද්යවරු, විෙශේෂඥ ෛවද්යවරු අද ෛවද්ය ක්ෙෂේතෙය් 
ඉහළම, දක්ෂතම ෛවද්යවරු විධියට කටයුතු කරන බව අමතක 
කරන්න බැහැ. එය ෙම් රෙට් ජනතාවට එම ෛවද්ය විද්යාලෙයන් 
ලැබුණු එක් පතිලාභයක්. නැවතත් ෙම් ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය 
විද්යාල පිළිබඳ කාරණය මතු ෙවන්ෙන් 2011 වසෙර්දී ෙම් සයිටම් 
විශ්වවිද්යාලය ආරම්භ කිරීමත් එක්කයි. ෙකොතලාවල ෛවද්ය 
පීඨයකුත් ඒ විශ්වවිද්යාලෙය් ආරම්භ කරන්න කටයුතු කරලා 
තිෙබනවා. ෙම් විශ්වවිද්යාලය ආරම්භ කරපු කාලෙය් ෙම්වාට 
අවසර දුන්ෙන්, ෙම්වාට මූලික වැඩ පිළිෙවළ සකස් කෙළේ අෙප් 
යහ පාලන ආණ්ඩුව ෙනොෙවයි. පසු ගිය ආණ්ඩුෙවන් තමයි ෙම් 
කටයුත්ත කෙළේ. ෙම් විශව්විද්යාලයට ළමයි අරෙගන,  
ආචාර්යවරු බඳවාෙගන, ෙගොඩනැඟිලි හදලා, පීඨ හදලා, ඒ සියලු 
 කටයුතු ෙකරිලා අවුරුදු හතරක් යනෙකොට තමයි පශ්නයක් මතු 
ෙවන්ෙන්. යහ පාලනය තුළින් ලැබුණු නිදහස හරහා 
විෙශේෂෙයන්ම ෛවද්යවරුන්ෙග් සංගමය අද ඒකට ෙලොකු 
විෙරෝධතාවක් පාලා, ඒක වසා දැමිය යුතුයි කියන මට්ටමට 
පැමිණිලා තිෙබනවා.  

අෙප් රෙට් අද නීති උපාධිය ලබා ෙදන ෙපෞද්ගලික 
විශ්වවිද්යාල, අනුබද්ධිත විශ්වවිද්යාල ඕනෑ තරම් තිෙබනවා. අෙප් 
රෙට් ඉංජිෙන්රු උපාධිය ලබන්න අවශ්ය අනුබද්ධ විශ්වවිද්යාල 
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තිෙබනවා. දැන් ෙම් ෛවද්ය විද්යාලය පිළිබඳව තමයි පශ්නය 
මතුෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෛවද්යවරුන්ෙග් සංගමය කියනවා, 
"ෙමතැන තිෙබන්ෙන් ඒ ෛවද්ය විද්යාලය පිළිබඳ පශ්නයක් 
ෙනොෙවයි.  ගුණාත්මක භාවය සහ පමිතිය පිළිබඳ පශ්නයක්" 
කියලා. එවැනි තර්ක තමයි ඔවුන්  ඉදිරිපත් ක රන්ෙන්.  

හැබැයි,  ඔවුන් එෙහම කියනවා නම් ෛවද්ය සංගමයට 
යුතුකමක් සහ වගකීමක් පැවරී තිෙබනවා, ඇත්තටම රජෙය් 
ෛවද්ය විද්යාලවලත් දැන් ඒ ගුණාත්මක භාවය තිෙබනවාද කියලා 
ෙසොයා බලන්න. දැන් ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල් තිෙබනවා. ෙපෞද්ගලික 
ෙරෝහල්වලට ෛවද්යවරු විරුද්ධ නැහැ. හැබැයි, සිරිමාෙවෝ 
බණ්ඩාරනායක අගමැතිතුමියෙග් කාලෙය් වාෙග් රජෙය් 
ෛවද්යවරුන්ට ෙපෞද්ගලික අංශෙය් කටයුතු කිරීම තහනම් නම් 
ඒත් GMOA එක පාරට බහිනවා. "පුද්ගලික ෙරෝහල් වසා දමවු" 
කියන එක තමයි ෙත්මාව. නමුත් ඒ ෛවද්යවරුන්ට ෙපෞද්ගලික 
ෙරෝහල් තුළ වාසි ප ෙයෝජන තිෙබන නිසා ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල් 
ෙහොඳයි. ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල්වලට ගිහිල්ලා ධනය  උපයා ගන්න 
එක ෛවද්යවරුන්ට ෙහොඳයි. ඒෙක් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි, 
ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලයක ශිෂ්යයන් ෛවද්යවරුන් කරන 
එක තමයි නරක.  ඒෙකන් යම් පතිලාභයක් ෙම් ෛවද්යවරුන්ට 
තිෙබනවා නම් ෙම් ෛවද්යවරු ඒකටත් කැමතියි. හැබැයි, මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා තවමත් ෙම් රෙට් ජනාධිපති ෙවලා හිටියා නම්, 
ඔය කියන ෛවද්ය සංගමය  ෙබොෙහොම සුවච, කීකරු පූස් පැටව් 
වාෙග් ඉන්න බව අපි දන්නවා. කිසිම පශ්නයක් නැහැ; කට 
අරින්ෙන් නැහැ. ඒක ගැන සහතිකයක් ෙදනවා.  

අෙප් ගරු ෛවද්යාචාර්ය නලින්ද ජයතිස්ස මැතිතුමනි, මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා නම් අදත් ෙම් රෙට් ජනාධිපතිතුමා ඔය ෛවද්ය 
සංගමෙය් නිලධාරි මහත්වරු ටික ෙහොඳ, සුවච, කීකරු පූස් පැටව් 
වාෙග් ඉන්න බවට අපි ඔබතුමාට සහතිකයක් ෙදනවා. හරිම 
කීකරුයි. යහ පාලනෙය් නිදහස ෙදෝෙර් ගලන ෙකොට බුරන්ෙන් 
නැති අයත් බුරන්න පටන් ගන්නවා. ඒක ෙලෝකෙය් හැටි. ඒ 
යථාර්ථය අපි දන්නවා. ඒ බව දැනෙගන තමයි අපි ෙම්කට අත 
ගැහුෙව්. ඇත්තටම ඒ ෛවද්ය විද්යාලෙය් විතරද ඒ අඩු පාඩු 
තිෙබන්ෙන්? රජෙය් ෛවද්ය විද්යාලවල අඩු පාඩු නැද්ද? අද 
රජෙය් ෛවද්යවරුන්ෙග් පමිතිය ෙබොෙහොම ඉහළද? මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, අප දන්නවා ෙම් ෛවද්ය වෘත්තිෙය් උදවිය 
කටයුතු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා.  හැෙමෝම ෙනොෙවයි.  
හැබැයි,  ෛවද්ය වෘත්තිෙය් ෙදවිවරු වාෙග් අයත් ඉන්නවා. 
ෙදවියන්ට වඩා ෙහොඳ අයත් ඉන්නවා. ඒක ගැන කිසි තර්කයක් 
නැහැ. හැබැයි, ෙම් රෙට් බහුතර මතය ෙනොෙවයි ෛවද්යවරුන්ෙග් 
සංගමය කියලා කියන්ෙන්. අද ෛවද්යවරු ෙකොයි තරම් පීඩනයට 
පත් ෙවලා ඉන්නවාද කියා අප දන්නවා. ෛවද්යවරුන්ෙග් සංගමය 
ගන්නා කියා පිළිෙවත පිළිබඳව ඒ උදවියට පාලනයක් නැහැ. ඒ 
අයට කරගත හැකි ෙදයක් නැහැ. ඒ නිසා ඒ අය නිහඬව ඉන්න 
එෙකන් අදහස් කරන්ෙන් නැහැ,  සියලුම ෛවද්යවරු ෙම් 
කාරණයට විරුද්ධයි කියලා. ෙම්කට විරුද්ධ උදවිය කියන විධියට 
SAITM එක අධ්යාපන කඩයක්; උපාධි විකුණන කඩයක්. හැබැයි, 
ෙම් උපාධි විකුණන කෙඩ් උගන්වන්න, ඒ අයට පුරුදු කරන්න 
එන්ෙන් මරියකෙඩ්වත්, මරදාෙන්වත්, පිටෙකොටුෙව්වත් ෙතොග 
ෙවෙළන්ෙදෝ ෙනොෙවයි. සිල්ලර ෙවෙළන්ෙදොත් එන්ෙන් නැහැ. 
ඔය කියන කඩෙය් උගන්වන්න එන්ෙන් ඔය කියන 
ෛවද්යවරුන්ෙග් සංගමෙය් ආචාර්යවරු සහ මහාචාර්යවරුයි. 
ෙවන කවුරුවත්  එන්ෙන් නැහැ. පිට රටින් අය එන්ෙනත් නැහැ. 
ඔය ෛවද්ය සංගමෙය්ම සාමාජිකත්වය දරන විෙශේෂඥ 
ෛවද්යවරු, ආචාර්යවරු, මහාචාර්යවරු තමයි SAITM එ ෙක් 
උගන්වන්ෙන්. ෙම් රෙට් ෛවද්ය සංගමෙය් සාමාජිකත්වය දරන 
ෛවද්යවරුන්ෙග් දූ දරුෙවෝත් ඔය SAITM එෙක්ම ඉෙගන 
ගන්නවා. ඒ අය තමයි ඒවාෙය් ඉෙගන ගන්ෙන්. ළමයි ෙලොකු 
බලාෙපොෙරොත්තු තියාෙගන අවුරුදු හතරක් යනතුරු ඒෙක් ඉෙගන 

ගන්නවා. ඒ ෙදමව්පියන්ට සල්ලි තිබිලා ෙනොෙවයි, ෙම් ෙද්වල් 
කරන්ෙන්.  

ගරු නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමනි, ඔබතුමාත් දන්නවා ඇති 
ෙන්, ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාලයකට යනෙකොට   සමහර ෙවලාවට 
ෙදමව්පිෙයෝ තමන්ෙග් ෙද්පළ උගස් තියලා තමයි  දරුවන්ව ඒකට 
යවන්ෙන්. හැබැයි, ලංකාෙව් ෙමෙහම තැනක් තිබුෙණ් නැත්නම් 
ඒත් ඒ අය ෛවද්ය විද්යාව කරන්න ෙවන රටකට ෙහෝ යනවා. 
ඉන්දියාවට; ෙන්පාලයට; බංග්ලාෙද්ශයට යනවා. මීට අවුරුදු 
20කට, 30කට කලින් නම් බංග්ලාෙද්ශයට, ෙන්පාලයට අෙප් 
දරුෙවක් ඉෙගන ගන්න යනවා කිව්වාම අෙප් රෙට් මිනිසුන් හිනා 
ෙවනවා. ෙමොකද, අෙප් රෙට් ෙසෞඛ්යෙය් පමිතිය ඒ තරම් ඉහළයි. 
අප කියන්ෙන් නැහැ, ඒ රෙට් එය පහළයි කියලා. හැබැයි, අෙප් 
රෙට් පමිතිය ඉහළයි. ඒ නිසා ෙම් රෙට් මිනිසුන් හිනා වුණා. 
නමුත්, අද ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්?  

අද අෙප් දරුවන් ලක්ෂයකට වඩා උසස ්ෙපළ විභාගය සමත් 
ෙවලා, ඒ අයෙගන් 25,000ක් 30,000ක් විතර විශ්වවිද්යාලයට 
ෙත්රුණාම අෙනක් ළමයි අනාථයි. ඒ ළමයින්ට යන්න තැනක් 
නැහැ. ජාත්යන්තර පාසල්වල දරුවන් ලක්ෂ හතරහමාරක් විතර 
ඉෙගන ගන්නවා. කල්ලෙතෝනි දරුෙවෝ ෙනොෙවයි ඒ ඉෙගන 
ගන්ෙන්. ඒ ඉෙගන ගන්ෙන්ත් අෙප්ම දරුෙවෝ; ෙම් රෙට් 
පුරවැසියන්ෙග් දරුෙවෝ. ඒ අයට විශ්වවිද්යාලයට යන්න වරම් 
නැහැ. ඒක තහනම්. යමක් කමක් කර ගන්න පුළුවන් ෙකෙනකු ට 
ෙමෙහේ විශ්වවිද්යාලයක ඉෙගන ගන්න අවස්ථාවක් 
ෙනොලැබුෙණොත්, ඒ උදවිය පිට රට යනවා. ගිහින් ඒත් ඔය 
උපාධිය කරෙගන එනවා. එෙහම කරෙගන ආවාට පසුව Act 16 
එක ලියන්න ෙදනවා. ඉන් පසුව ඒ අය ෙදොස්තරලා ෙවනවා. අද 
කාෙල් විෙද්ශීය රටකට ගිහින් ෛවද්ය විද්යාව කරලා එන්න අඩුම 
ගණෙන් රුපියල් මිලියන 40ක් -ලක්ෂ 400ක් - වියදම් ෙවනවා. ඒ 
නිසා ෙම් රෙට් දක්ෂ ෛවද්යවරු ෙතෝරාෙගන, විශාල වියදමක් 
දරලා ෙම් විශ්වවිද්යාලෙයන් ළමයි ඉෙගන ගැනීම තුළ විෙද්ශ 
විනිමය විශාල පමාණයක් ෙම් රෙට් ඉතිරි ෙවනවා. අපි ඒ පැත්තත් 
බලන්න ඕනෑ.  

 රජෙය් තිෙබන පතිපත්ති සහ නන් වැදෑරුම් නිදහස ෙමොකක්ද 
කියලා දැනගන්න මූලික වශෙයන් අෙප් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 
26, 27 ව්යවස්ථා කියවා බලන්න. රජෙය් පතිපත්තිය  විය යුත්ෙත් 
ෙමොකක්ද? සීමාවකින් ෙතොරව -unlimited access- අධ්යාපනය  
ලබාගැනීම සඳහා ජනතාවට ඇති අයිතිය තහවුරු කිරීම රජෙය් 
වගකීමක්.  1978 ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව්ත් එය තිබුණා; 1972  
ව්යවස්ථාෙව්ත් තිබුණා. ඒ වගකීම රජයක් ඉටු කරනවා නම් 
ෙහොඳයි. හැබැයි, කිසිම රජයකින් ඒක ඒ විධියට ඉ ටුෙවලා නැහැ. 
එය ඉටු කරන්න බැරි ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඇයි? තිෙබන ආර්ථික 
තත්ත්වයක් එක්ක එෙහම කරන්න බැහැ. එෙහම කරන්න නම් 
විශ්වවිද්යාලයට සුදුසුකම් ලබන අයෙගන් ලක්ෂයක්වත් 
විශ්වවිද්යාලය ඇතුළට ගන්න ඕනෑ. නමුත්, එෙහම ගැෙනන්ෙන් 
නැහැ.  

ගරු ෛවද්ය නලින්ද ජයතිස්ස මැතිතුමනි, ඔබතුමන්ලාත් 
එක්ක උසස් ෙපළ විභාගය විද්යා අංශෙයන් සමත් ෙවලා, A  
සාමර්ථ තුන අරෙගන, හැබැයි Z-score එෙක් දශමයක් අඩු නිසා 
විශ්වවිද්යාලයට යන්න බැරි වුණු අය ඉන්නවා. එෙහම අය අද 
රියැදුරන් විධියට තිෙරෝද රථ එළවනවා. එෙහම නැත්නම් තවත් 
තැනක කම්කරු රැකියා කරනවා. ඒ ළමයින්ට එවැනි ඉරණමක් 
අත් වුෙණ් ඇයි?  ඒ උදවියෙග් තිෙබන වරදකින්ද? Z-score එෙක් 
දශමයක් අඩුවීම නිසා ෛවද්යවරෙයක් ෙවන්න හැකියාව, බුද්ධිය 
තිෙබන ෙකෙනක් අර වාෙග් රස්සාවකට තල්ලු කර දමන්ෙන් ෙම් 
සමාජ කමෙය් තිෙබන වරදකින්. එෙහම නැතිව, ඒ දරුවන්ෙග් 
වරදකින් ෙනොෙවයි. ඒවාට තිෙබන විකල්ප ෙමොනවාද? ඒවා ගැන 
කිසිම සාකච්ඡාවක් නැහැ; ඒ ෙවනුෙවන් කිසිම පිළිතුරක් නැහැ.  
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෛවද්යවරුන්ෙග් විශාල 
පිරිහීමක් තිෙබනවා. යම් කිසි වෘත්තියක් නිෙයෝජනය කරන 
සංගමයක් තිෙබනවා නම්, ඒ වෘත්තිකයන්ෙග් ගුණාත්මකභාවය 
තහවුරු කර ගන්න ඒ සංගමයට වග කීමක් තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා අධිකරණවල ෙපනී සිටි 
නඩුවලදී දැන ගන්න ලැබුණු ෙද්වල් ඔබතුමාට කියන්නම්. 
ෙරෝගිෙයකු ෙරෝහලට ආවාම එක්තරා ෛවද්යවරෙයකු කියනවා, 
බංගලාවට එන්න කියලා. බංගලාවට ගියාම ෙබෙහත් ටික දීලා ඒ 
ෙරෝගියාට සල්ලි නැති වුණාම ඒ ෙරෝගියාෙග් හැඳුනුම්පත 
තබාෙගන තිෙබනවා, සල්ලි ටික අරෙගන එන ෙතක්. ෙම්වා 
අධිකරණෙය් දීපු සාක්ෂි. තව ෛවද්යවරියක් ෙරෝගියාට 
බංගලාෙව්දී ෙබෙහත් ටික දීලා අෙත් සල්ලි නැති නිසා සල්ලි 
ගත්තාම ෙදන්නම් කියලා ඒ මනුස්සයාෙග් කුඩය තබා ෙගන 
තිෙබනවා. ෙම්වා අධිකරණවල දීපු සාක්ෂි. අද ෛවද්ය වෘත්තිය ඒ 
තරමට පහළට වැටිලා තිෙබනවා. ඒකට ෛවද්ය සංගමය 
ෙමොනවාද කරන්ෙන්?  

ෙම් සම්බන්ධෙයන් වූ මෙග් අත් දැකීම් ඕනෑ තරම් තිෙබනවා. 
එක්තරා දිනයක මා ෙපෞද්ගලික ෙරෝහලකට ගියාම මට හම්බ 
වන්ෙන් අංක 99. පැය තුනට විෙශේෂඥ ෛවද්යවරයා 
appointments 100ක් දීලා තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙම් ෛවද්යවරයා ෙරෝගීන්ව බලන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
1-10 දක්වා ෙරෝගීන්ට ඇතුළට එන්න කියනවා. කුකුළු කූඩුවක් 
තරම් වන කුඩා කාමරය ඇතුෙළේ curtain එකකුත් දමා තිෙබනවා. 
ෙම්ෙක් කාන්තාෙවෝ ඉන්නවා, තරුණ අය ඉන්නවා, මහලු අය 
ඉන්නවා, ළමයි ඉන්නවා. පළමුෙවනි ෙරෝගියා බලන ෙකොට 2-9 
දක්වා වූ ෙරෝගීනුත් එතැන ඉන්නවා. එතෙකොට අපට ඇෙහනවා, ඒ 
මනුස්සයාට තිෙබන ෙලෙඩ් ෙම්කයි කියලා. ඒක අපි අහෙගන 
ඉන්නවා ෙනොෙවයි, ඇෙහනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක් තිෙබනවා. 
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
නැහැ, මට තව විනාඩි 10ක්, 15ක් පමණ දමන්න. 
 
ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා (පුනරුත්ථාපන හා 
නැවත පදිංචි කිරීම රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ் - 

னர்வாழ்வளிப்  மற் ம் மீள்கு ேயற்ற இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hizbullah - State Minister of 
Rehabilitation and Resettlement)  
මෙග් විනාඩි 10ත් එතුමාට ලබා ෙදන්න. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු හිස්බුල්ලා රාජ්ය ඇමතිතුමාෙග් විනාඩි 10ත් තිෙබනවා. 
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
Thank you very much. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට යම් කිසි ෙලඩක් 
තිෙබනවා නම්, තවත් ෙරෝගීන් 10ක්, 15ක් ඉදිරිෙය් ඔබතුමාට 

පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්ද, ''මට තිෙබන ෙලෙඩ් ෙම්කයි'' කියලා. 
ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමාෙගනුත් මම අහනවා, ඔබතුමා 
ෛවද්යවරෙයකු ළඟට ගියාම තවත් ෙරෝගීන් 9ක් ඉදිරිෙය් 
ඔබතුමාෙග් ෙලෙඩ් ෙමොකක්ද කියලා පැහැදිලි කරන්න ඔබතුමාට 
පුළුවන්ද කියලා. පැහැදිලි කළ හැකි ඒවාත් තිෙබන්න පුළුවන්, 
බැරි ඒවාත් තිෙබන්න පුළුවන්. ෙකොෙහොම වුණත් එවැනි 
අවස්ථාවලදී අපි ෙකොපමණ අපහසුතාවකට පත්වනවාද? මම 
කියන්ෙන් මෙග් අත් දැකීම්.  

ගරු නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමනි, එක්තරා ෙපෞද්ගලික 
ෙරෝහලකට වරක් මා ගියාම කිව්වා, අදට නියමිත appointments 
100 අවසන් කියලා. තවත් එකක් ඕනෑ නම්, අහලා ෙදන්න 
පුළුවන් කිව්වා. හැබැයි, එෙහම ෙදනවා නම් ගාස්තුව double 
කිව්වා. මම කිව්වා, "කමක් නැහැ, ෙදන්න" කියලා. එෙහම 
අංකයක් අරෙගන මම ෛවද්යවරයා ළඟට ගියා. මම යනෙකොට 
ෛවද්යවරයාට හදිස්සියි. එවැනි අවස්ථාවලදී මෙග් files ටික 
අරෙගන  හිටෙගනම  බලා හිටෙගනම prescription එක ලියා මට 
දීලා තිෙබනවා. මම ෙම් කියන්ෙන් මෙග් අත් දැකීම්. මා 
ෙරෝහල්වලවත්, ෛවද්යවරුන්ෙග්වත් නම්, ගම් කියන්ෙන් නැහැ, 
ඒක නුසුදුසු නිසා. ෙකෝ ඒවාට පාලනයක්? මමත් වෘත්තිකයන්ෙග් 
සංගමයක් විධියට කියාත්මක වන ශී ලංකා නීතිඥ සංගමෙය් 
සභාපති තනතුර ෙමෙහයවූවා. අෙප් සංගමෙයන් අපිත් අරගළ 
කරලා තිෙබනවා. උසාවි වර්ජනය කරලා පාරට බැහැලා හුඟක් 
ෙද්වල් කරලා තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හැබැයි 
කවදාවත් අපි අෙප් අරගළ ෙහෝ උද්ෙඝෝෂණ එකක්වත් කෙළේ 
නැහැ, නීතිඥ මහත්වරුන්ෙග් ෙහෝ ෙනෝනලාෙග් වරපසාද 
අරෙගන ෙදන්න. කවදාවත් එෙහම කරලා නැහැ. අපට යම් 
වාසියක් ගන්න අපි ඒ ෙද්වල් කරලා නැහැ. අපි ඒ ෙද්වල් කළා 
නම් කරලා තිෙබන්ෙන් ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් අයිතිය රකින්නයි; 
ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදය ආරක්ෂා කරන්නයි; ෙම් රෙට් නීතිෙය් 
ආධිපත්ය ආරක්ෂා කරන්නයි.  

පසු ගිය කාලෙය් හිටපු අග විනිසුරුතුමිය අස් කරන ෙවලාෙව් 
අපි අරගළ කළා. ඒ කවුරු ෙවනුෙවන්ද? එතුමිය ෙවනුෙවන් 
ෙනොෙවයි; අපි ෙවනුෙවනුත් ෙනොෙවයි. ෙම් ර ෙට් ෙපොදු ජනතාව 
ෙවනුෙවන්. ෛවද්යවරුන්ෙග් සංගමය කියන්ෙන් 
වෘත්තීයෙව්දින්ෙග් සංගමයක් ෙනොෙවයි කියලා අපි දන්නවා. ඒක 
වෘත්තීය සමිතියක්. ඒ කියන්ෙන් ඒක ඒ ෙගොල්ලන් වැටුප් ලබන 
රැකියාවක් කරන නිසා හදා ගත් සමිතියක් මිසක්, 
වෘත්තීයෙව්දින්ෙග් සංගමයක් ෙනොෙවයි. අෙප් වෘත්තිෙය්ත් 
ඉන්නවා, වැරදි වැඩ කරන අය. ෙසේවාදායකයින් අයුතු විධියට 
ෙයොදා ගන්නා අය, අයුතු විධියට මුදල් හම්බ කරන අය ඉන්නවා. 
හැබැයි, අපට ඒ අය සම්බන්ධෙයන් පැමිණිලි ලැෙබනවා; 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට පැමිණිලි ලැෙබනවා; නීතිඥ සංගමයට 
පැමිණිලි ලැෙබනවා. ඒ අනුව ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයන් තීන්දු කරලා 
අවුරුද්දකට කී ෙදෙනකුව නීතිඥ වෘත්තිෙයන් අපි අස් කරලා 
තිෙබනවාද? අපි ඒ අයෙග් නම නීතිඥ වෘත්තිෙයන් කපා හැර 
තිෙබනවා. ෙකෝ, ෛවද්යවරුන්ෙග් සංගමෙයන් ඒ කටයුත්ත 
ෙකෙරනවාද? ෙකෝ, ෙම් රෙට් නීතියට ගරු කරන්ෙන් නැති 
ෛවද්යවරු සම්බන්ධව ඒ සංගමය ගන්නා පියවර?  

පසු ගිය කාලෙය්දී අප සියලු ෙදනාම එකට එකතු ෙවලා 
කාෙග්ත් සහෙයෝගය ඇතිවයි යහ පාලන ආණ්ඩුවක් හැදුෙව්. ෙම් 
රෙට් ජනතාව ඉල්ලුෙව් ෙමොකක්ද? ෙම් රෙට් ජනතාව ඉල්ලුෙව් 
නීතිෙය් ආධිපත්යය අපට ෙදන්න කියලායි. මිනිස්සුන්ෙග් හා 
ගැහැනුන්ෙග් ආධිපත්ය අපට එපා, අපට නීතිෙය් ආධිපත්යය 
ෙදන්න කිව්වා. එතැන තමයි යුක්තිය තිෙබන්ෙන්; එතැන තමයි 
සාධාරණය තිෙබන්ෙන්; එතෙකොට තමයි පජාතන්තවාදය 
රැෙකන්ෙන්;  එතෙකොට තමයි මානව අයිතිවාසිකම් රැෙකන්ෙන්. 
ඒක ෙනොෙවයිද ඉල්ලුෙව්? ඒක නිසා තමයි කියපු විධියට අපි  
දහනව වන සංෙශෝධනය ෙගනාෙව්. අද අධිකරණය ස්වාධීන 
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ෙවලා තිෙබනවා. අද ෙපොලීසිය සව්ාධීනව කටයුතු කරනවා. රාජ්ය 
ෙසේවය ස්වාධීනයි. මැතිවරණ ෙකොමිසම තිෙබනවා. විගණන 
ෙකොමිසම හදා ෙගන යනවා. ෙම් ඔක්ෙකොම කෙළේ නීතිෙය් 
ආධිපත්ය ඇති කරලා ඒවායින් ෙද්ශපාලන ඉවත් කරන්නයි. අපි 
ෙම් රෙට් ඒ පරිසරය හදලා තිෙබනවා.  

දැන් ෙම් ෛවද්ය විද්යාලය පිළිබඳ පශ්නයත් අධිකරණයට 
ගිහින් තිෙබනවා. එතැනදී ෙද්ශපාලනඥයන් විධියට අපි කවුරුවත් 
මැදිහත් වුෙණ් නැහැ. එෙහම ෙචෝදනාවක් නැහැ. ෙසෞඛ්ය 
ඇමතිතුමා මැදිහත් වුෙණ් නැහැ. ජනාධිපතිතුමා මැදිහත් වුෙණ් 
නැහැ. අධිකරණය ස්වාධීනව තීන්දුවක් දුන්නා. අධිකරණය 
ස්වාධීනව තීන්දුව දුන්නාට පස්ෙසේ කියනවා, අපි අධිකරණ තීන්දුව 
පිළිගන්ෙන් නැහැයි කියලා. එෙහම  නම් කාෙග් තීන්දුවද 
පිළිගන්ෙන්? අධිකරණෙය් තීන්දුව පිළිගන්ෙන් නැතිව අධිකරණ 
තීන්දුව ෙනොතකා කටයුතු කරන්නය කියලා ආණ්ඩුවට බල 
කරනවා. හැබැයි, ෙවනත් කාරණයකදී අපි අධිකරණ තීන්දුව 
ෙනොතකා කටයුතු කරන්න ගියා නම් ෙකොෙහොමද ෙවන්ෙන්? 
එතෙකොට ඔක්ෙකොම විශ්වවිද්යාල පජාව, ශිෂ්යෙයෝ ටික මුලා 
කරලා, පාරට ෙගනැල්ලා, ෙල් හළලා ෙම් රට තුළ මහා විනාශයක් 
කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් රෙට් උද්ෙඝෝෂණ 
කරන්ෙන් කවුද?  විශ්වවිද්යාලවලට යන අෙප් රෙට් ඉහළ ධනපති 
පන්තිෙය් ළමයිවත්, මධ්යම ධනපති පන්තිෙය් ළමයිවත්, මධ්යම 
පන්තිෙය් ළමයිවත් ෙනොෙවයි, ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් 
උද්ෙඝෝෂණවල ඉන්ෙන්.  කලාතුරකින් එෙහම අයත්  
එක්ෙකෙනක් ෙදන්ෙනක් ඇති. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම්වාට අල්ලා 
ෙගන තිෙබන්ෙන්  ගෙම්-ෙගොෙඩ් ෙගොවියාෙග්, කම්කරුවාෙග්, 
ධීවරයාෙග් දරුෙවෝ. හැමදාම ඒෙගොල්ලන්ව ගන්න නිසා දැන් 
ඒෙගොල්ලන්ට විශ්වවිද්යාලෙය් ඉෙගන ගන්න ෙවලාවක් නැහැ. 
හැමදාම කඳුළු ගෑස් කකා, වතුර බිබී උද්ෙඝෝෂණ ෙපළපාලි 
කරන්න තමයි ඒෙගොල්ලන්ව ෙයොදවන්ෙන්. කාරණය ෙමොකක්ද 
කියලා දන්ෙන්ත් නැතිව තමයි හුඟක් අය  ෙම්වාට එන්ෙන්. ගෙම් - 
ෙගොෙඩ් ඉඳන් විශ්වවිද්යාලයට ආවාම විශ්වවිද්යාලෙය් ශිෂ්ය සංගම් 
ඒ ළමයි අමුතුම සිහින ෙලෝකයකට ෙගන යනවා. එෙහම 
ෙගනිහිල්ලා  ඒෙගොල්ලන්ෙග් ෙමොළය විකෘති කරනවා. එෙහම 
කරලා ඒ දරුවන්ට අධ්යාපනය ලබන්න තිෙබන අවස්ථාව අහිමි 
කරනවා. ෙදමව්පිෙයෝ  දුක් විඳලා, ෙනොකා ෙනොබී,  අඳින්ෙන් 
නැතිව, බඩට කන්ෙන් නැතිව ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් හම්බ කරන 
තුට්ටු ෙදක දීලා  දරුවන් විශ්වවිද්යාලයට එව්වාම කරන්ෙන් 
ඉෙගන ගන්න එක ෙනොෙවයි. හැමදාම මහ පාෙර්. හැමදාම 
උද්ෙඝෝෂණ.   

අන්තිමට විශ්වවිද්යාල අධ්යාපනයට ෙමොකද ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. අද විශ්වවිද්යාලයට ගිහිල්ලා අවුරුදු තුෙන් උපාධිය 
කරන්න අවුරුදු හයක් යනවා. ඒක තමයි ඇත්ත කථාව. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මමත්විශ්වවිද්යාලයට ඇතඵ වුණා. 
ඊට පස්ෙසේ මම විශ්වවිද්යාලෙයන් අස් වුණා.  අස් ෙවලා මම 
ෙපෞද්ගලිකව නීති උපාධිය කළා. ඒ විධියට අවුරුදු ෙදකහමාෙරන් 
මම මෙග් උපාධිය කළා. හැබැයි, මාත් එක්ක විශ්වවිද්යාලය 
ඇතුළට ගිය කිසි ළමෙයක් අවුරුදු පහක් යන ෙතක් උපාධිය සමත් 
වුෙණ් නැහැ. ඒෙගොල්ලන්ට කරන්න හුඟක් රාජකාරි තිෙබනවා. ඒ 
තුළින් තමන්ෙග් වටිනා කාලය අවුරුදු ෙදකහමාරක් විනාශ කර 
ගන්නවා. ඊළඟට උපාධිය ගන්නවා.  උපාධිය අර ෙගන ඊළඟට 
ෙපෝලිම නැවත පටන් ගන්නවා. "රක්ෂා දියව්" කියලා උද්ෙඝෝෂණ  
කරලා අවුරුදු ෙදක තුනක් ගියාම ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් 
උපාධියට රක්ෂාවක් ගන්නවා. ඒකත් රජයට ෙසේවයක් ඕනෑ නිසා 
ෙනොෙවයි, රක්ෂාවක් ෙදන්න ඕනෑ නිසා උපාධිධාරි පත්වීම් ටික 
ෙදනවා. සමහරු වැඩ කරනවා. අද කාර්යාලයකට ගියාම අපි 
දකිනවා, සමහර උපාධිධාරින්ට ලියුමක් ලියන්න ෙත්ෙරන්ෙන් 

නැහැ. හරියට භාෂාව ගලපලා,  grammar ටික ගැලෙපන විධියට 
පිටුවක ලියුමක්  ලියාගන්න ෙත්ෙරන්ෙන් නැති අය හුඟක් 
ඉන්නවා. අද ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? යමක්-කමක් තිෙබන 
ෙදමව්පිෙයෝ විශ්වවිද්යාලයට දරුෙවෝ  යවන්ෙන් නැහැ. ගියාම 
එතැන අමාරුෙව් වැෙටනවා, ඒ රැල්ලට අහුෙවලා ළමයි විනාශ 
ෙවනවා. ඒ නිසා අද හුඟක් ෙදමව්පිෙයෝ දරුවන් ජාත්යන්තර 
පාසල්වලට යවනවා.  රජෙය් පාසලකට ගියත්  උසස් ෙපළට එන 
ෙකොට ෙවනත් කමෙව්දයක් ෙසොයලා ෙදනවා, පිටරට ගිහිල්ලා 
හරි, ෙම් රෙට් ඉඳලා හරි ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාලයකට ගිහිල්ලා 
ඒ   ෙගොල්ලන්ට ෙහොඳ ඉංගීසි අධ්යාපනයකුත් එක්ක අධ්යාපනය 
ලබා ෙදනවා. ඒ ළමයා අවුරුදු 24ක් 25ක් ෙවන ෙකොට බැංකුවක 
ෙවන්න පුළුවන; ෙපෞද්ගලික සමාගමක ෙවන්න පුළුවන්; finance 
company  එකක ෙවන්න පුළුවන්  ෙහොඳ රක්ෂාවක් කරනවා. 
සමහර ෙවලාවට ඒ ළමයි අවුරුදු 25න් 26න් රැකියාව පටන් 
ගන්ෙන්ම රුපියල් 60,000, 75,000න්, 1,00,000ක වැටුපකින්. 
විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යයා විශ්වවිද්යාලයට ගිහිල්ලා උපාධිය අර ෙගන 
ඇවිල්ලා අවුරුදු ගණනාවක් ෙගදර ඉඳලා රක්ෂාවකට ගියාම 
රුපියල් 30,000ක 40,000ක  පඩියක් තමයි ගන්ෙන්. ජීවිතෙය් 
ෙහොඳ කාලය ඉවරයි. ජීවිතෙය් ෙහොඳම කාලය විනාශ ෙවලා. 
විවාහයක් කරගන්නෙකොට අවුරුදු 30යි, 32යි. ෙම් සමාජ කමෙය් 
මහා කඩා වැටීමක් තිෙබනවා. කවුරුත් ෙම් කමය හැදුවා කියලා 
ෙනොෙවයි මම ෙම් කියන්ෙන්. හැබැයි, මහා විශාල කඩා වැටීමක් 
තිෙබනවා.  

සමහර ෙවලාවට අද උපාධියක් තිබුණාට වැඩක් නැහැ, ඉංගීසි 
දන්ෙන් නැත්නම්. ෙමොකද, හුඟාක් ආයතනවල ඉංගීසි දන්ෙන් 
නැත්නම් රස්සාවක් ගන්න බැහැ. ඉංගීසි දන්ෙන් නැත්නම්, රජෙය් 
රැකියාවක් මිස ෙපෞද්ගලික රැකියාවක් ගන්නම බැහැ. ගරු 
ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමනි, අද සති අන්තෙය් ඔබ්සර්වර් පත්තෙර් 
අරෙගන බැලුෙවොත්, හැම සතිෙය්ම රස්සා 50,000ක් විතර 
තිෙබනවා. ඒ රස්සාවලට ඕනෑ කරන සුදුසුකම් සමහර 
උපාධිධාරින්ට නැහැ. ඉෙගන ෙගන තිෙබන්ෙන් ෙවන ෙමොනවා 
හරි.  ඉංගීසි භාෂාව දන්ෙන් නැත්නම් ඉෙගන ෙගන තිබුණත් 
වැඩක් නැහැ. ඉංගීසි දන්ෙන් නැත්නම්, ඒ උදවියට ෙපෞද්ගලික 
අංශෙය් රස්සාවක් ගැනීම හරිම අමාරුයි. ඒ නිසා ෙම් වාෙග් 
පාෙයෝගික ගැටලු තිෙබනවා. අවසානෙය්දී මහා දුක් කන්දරාවක් 
විඳලා, මහා බලාෙපොෙරොත්තු තියාෙගන එන විශ්වවිද්යාල 
ශිෂ්යයාෙග් ජීවිතය ෙකොතැනින්ද ෙකළවර ෙවන්ෙන්? ෙකළවර 
ෙවන්ෙන්, මහා ෙඛ්දවාචකයකින්. තමන්ෙග් ජීවිතෙය් වටිනාම 
කාලය විනාශ කරෙගන අවුරුදු 3ක් විශ්වවිද්යාලෙය් ඉන්න එක 
අවුරුදු 5ක්, නැත්නම් 7ක් කරෙගන, ඒ කාල සීමාෙව්ත් ඉෙගන 
ගන්ෙන් නැතිව ෙවනත් ෙවනත් විකාර වැඩ කරනවා. අන්තිමට 
රස්සාවක් ගන්න උද්ෙඝෝෂණ කරලා කෑ ගහලා, අවුරුදු ගාණක් 
කාලය නාස්ති කරලා ෙම් ගන්න රස්සාෙවන් ජීවිතය සරු 
කරගන්න, සාර්ථක ජීවිතයක් ගත කරගන්න ඒ මනුස්සයාට 
වාතාවරණයක් ෙගොඩ නැ ෙඟන්ෙන් නැහැ. එෙහම නම්, ෙම් 
විශ්වවිද්යාල කමය සාර්ථක ද? ෙම් විශ්වවිද්යාල කමය ෙම් යන 
විධියට අසාර්ථකයි. මම ෙම් කථා කරන්ෙන් SAITM එක ගැන 
ෙනොෙවයි. ඒක උදාහරණයක් විතරයි. හැබැයි, ඒෙක් අඩු පාඩු 
තිෙබන්න පුළුවන්. හැබැයි, ආණ්ඩුෙව් Medical Faculty එෙකත් 
අඩු පාඩු තිෙබනවා ෙන්. ඒවා ගැන කවුරුවත් කථා කරන්ෙන් 
නැහැ ෙන්. ඒවාට උද්ෙඝෝෂණය කරන්ෙන් නැහැ ෙන්. ඒවාට 
ෙපළපාළි යන්ෙන් නැහැ ෙන්. "අෙප් Faculty එකට අරක දියව්. 
ෙම්ක දියව්." කියලා උද්ෙඝෝෂණ කරන්ෙන්, ෙපළපාළි යන්ෙන් 
නැහැ ෙන්. එෙහම නම්, ඒකටත් ෙපළපාළි යන්න ඕනෑ ෙන්. දැන් 
ඒවා කරන්ෙන් නැති අය, SAITM එෙක් අඩු පාඩුව ගැන විතරක් 
කථා කරලා රෙට් මහා විනාශයක් කරනවා. ෙම් විශ්වවිද්යාලයට 
අවසර දුන්ෙන් පසු ගිය ආණ්ඩුවට නායකත්වය දුන්නු හිටපු 
අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමායි. එතුමාෙග් 
කාලෙය් තමයි ෙම්ක අවුරුදු 4ක් යනකම් ඇදෙගන ගිෙය්. ෙම්ෙක් 
පුදුම සහගත කථාව තමයි, දැන් එතුමාත් කියනවා, "අපි ෙම්කට 
විරුද්ධයි." කියලා. ෙම්කට ෙකොෙහොම හිනා ෙවනවා ද කියන 
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එකයි පශ්නය තිෙබන්ෙන්. එතුමාෙග් ඉල්ලීම්වලට, ලැයිස්තුවලට 
ෙනොමිලෙය් ඉෙගන ගන්න ශිෂ්යත්ව පවා දුන්නා. එතුමාෙග් 
පාක්ෂිකයන්ට, ෙගෝලයින්ට ෙනොමිලෙය් ඉෙගන ගන්න ශිෂ්යත්ව 
පවා දුන්නා.  

ඒ විධියට බලපත දීලා, නීතිගත කරලා, අවසර දීලා අවුරුදු 
5ක්, 6ක් විතර ගියාට පස්ෙසේ දැන් කියනවා, "අපිත් ඕකට 
විරුද්ධයි." කියලා. මුලදී අධිකරණය කිව්වා, "ෙම්ක 
නීත්යනුකූලයි. ෙම්ක කියාත්මක කරන්න." කියලා. එතෙකොට 
එතුමා කිව්වා, "නැහැ, ෙම්ක හරි. අධිකරණ තීන්දුව අනුව කටයුතු 
කරන්න." කියලා. ෙම් ජරා ජීර්ණ ෙවච්ච ෙද්ශපාලන කමය තුළ 
වාසි ගැනීෙම් කම ෙසොයන උදවිය අද ෙම් පිළිබඳව තමන්ෙග් 
ස්ථාවරය උඩු යටිකුරු කරලා කථා කරන තත්ත්වයකට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම්ක මහා ෙඛ්දවාචකයක්, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. ෙම් කමය පටන් අරෙගන තිෙබන්ෙන් 
විශ්වවිද්යාලෙයන් ෙනොෙවයි. ෙම්ක පටන් අරෙගන තිෙබන්ෙන් 
ෙමොන්ටිෙසෝරිෙයන්. අද අෙප් රෙට් තිෙබන්ෙන් "ෙමොංගල්" 
අධ්යාපන කමයක්. මම ෙම් කියන්ෙන් උගන්වන අය ගැනවත්, 
syllabus එක ගැනවත් ෙනොෙවයි. අධ්යාපන කමය ගැනයි. ෙම් 
ජරාජීර්ණ අධ්යාපන කමය අවුරුදු 30ක්, 35ක් තිස්ෙසේ ෙගොඩ 
නැඟිච්ච කමයක්. අද ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අද අපි පාසල් 
ෙදකට ෙබදලා තිෙබනවා.  

ෙශේෂ්ඨාධිකරණය හැමදාම ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව අර්ථ 
නිරූපණය කරනවා. 12වැනි ව්යවස්ථාව අනුව "සම අයිතිය, 
අසමානව සලකන්න බැහැ." කියලා අර්ථ නිරූපණය කරලා 
තිෙබනවා. නමුත්, අපි ෙමොකක්ද කරලා තිෙබන්ෙන්? අද 
අධ්යාපනෙය් මහා විකෘතියක් තිෙබනවා. එකක් ජාතික 
අධ්යාපනය. අෙනක් එක පළාත් සභා අධ්යාපනය. එකකට ජාතික 
අධ්යාපනය කියලා කියනවා නම්, අෙනක් එකට විජාතික 
අධ්යාපනය කියලාවත් කියන්න ඕනෑ ෙන්. එෙහම කියන්ෙනත් 
නැහැ. එකක් ජාතික අධ්යාපනය. අෙනක පළාත් සභා අධ්යාපනය. 
ජාතික පාසල්වලට ෙලොකුවට සලකනවා. පළාත් සභා පාසල්වලට 
කවුරුවත් වැඩිය අවධානයක් ෙයොමු කරන්ෙන් නැහැ.  

පසු ගිය කාලෙය් සමහර පළාත් සභාවල අධ්යාපන ඇමතිවරු 
උනන්දු ෙවලා යම් ඉස්ෙකෝලයක්, ෙදකක් ෙහොඳට දියුණු 
කරගන්න ආකාරය අපි දැක්කා. එෙහම දියුණු කරගත්ත ගමන්, 
මධ්යම ආණ්ඩුෙව් අධ්යාපන ඇමතිතුමා ඒක ජාතික පාසලක් 
හැටියට ගැසට් කර ගන්නවා. ඒක නිසා පළාත් සභාවල් දැන් 
පාසල් දියුණු කරන්ෙන් නැහැ. ෙමතැන දැන් තිෙබන්ෙන් 
විකෘතියක්. ෙම් රෙට් ෙදමව්පියන් හිතාෙගන ඉන්නවා, ජාතික 
පාසලකට ගිෙයොත් විතරයි දරුවාට ඉෙගන ගන්න පුළුවන්, 
විභාගය ෙහොඳට pass ෙවන්න පුළුවන් කියලා. ඒක මහා මිථ්යාවක්. 
මෙග් දරුෙවොත් ඉෙගන ගත්ෙත් ෙරෝයල් එෙකයි, විශාඛා එෙකයි 
තමයි. හැබැයි, මම දන්නවා, ඒ දරුවන් විභාග pass වුෙණ්  ෙරෝයල් 
එකටයි, විශාඛා එකටයි ගිය නිසා ෙනොෙවයි කියලා. ඒ දරුවන් 
විභාග pass වුෙණ් ටියුෂන් ගිය නිසායි. ඇත්ත කථාව ඒකයි. නමට 
පසිද්ධ ජනපිය පාසලකට තම දරුවා දමලා ෙදමව්පියන් එදා ඉඳලා 
වියදම් කරන්ෙන් ටියුෂන්වලටයි. ඒ ළමයින් ටියුෂන් ගිහින් 
විභාගය ෙහොඳින් pass වුණාම ඉස්ෙකෝෙල් ජනපියභාවය 
ෙබොෙහොම ෙව්ගෙයන් ඉහළ යනවා. ඒක තමයි අද තිෙබන 
පශ්නය. අද අපි මහා බරපතළ නාගරීකරණයකට හසු ෙවලා 
ඉන්නවා. නාගරීකරණය තුළ මතු වූ පශ්න ෙබොෙහෝමයි. පශ්න 
එකක් ෙදකක් ෙනොෙවයි තිෙබන්ෙන්.  

අද නිවාස පශ්නයක් තිෙබනවා, ෙම් නාගරීකරණය නිසා. අද 
ෙඩංගු පශ්නයක් තිෙබනවා, ෙම් නාගරීකරණය නිසා. අද මිනිස්සු 
ෙලඩ ෙවනවා, ෙම් නාගරීකරණය නිසා. අද තමන්ෙග් දරුවාට 
ෙහොඳම අධ්යාපනය ෙදන්න ඕනෑ නිසා හැම ෙදමව්පිෙයක්ම  -
ෙදමව්පියන්ට බණින්න බැහැ.- තමන්ෙග් දරුවා දමන්න පුළුවන් 

ෙහොඳම ඉස්ෙකෝලයට දමන්න බලනවා. ඒ ෙදමව්පියන්ෙග් වැටුප 
සමහර ෙවලාවට රුපියල් 30,000ක් ෙවන්න පුළුවන්, රුපියල් 
40,000ක් ෙවන්න පුළුවන්. කාට ෙහෝ අල්ලසක් දීලා ෙහෝ 
ෙකොෙහොම හරි තමන්ෙග් දරුවා ෙහොඳම ඉස්ෙකෝලයට දාගන්න 
තමයි බලන්ෙන්. ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. දරුවා ඉපෙදන දවෙසේ 
ඉඳලා ෙම් රෙට් ෙදමව්පියන්ට පුරුදු කරලා තිෙබනවා ෙහොරකම, 
වංචාව. දරුවා ඉපෙදන ෙකොටම address එකක් ෙසොයනවා. දරුවා 
බෙඩ් සිටින කාලෙය්දී තමයි එය ෙසොයන්ෙන්. එක්ෙකෝ කාට ෙහෝ 
කුලියක් දීලා, එෙහම නැත්නම් ගතමනාවක් දීලා උප්පැන්න 
සහතිකෙය් ඉඳලා register කරන්ෙන් ජනපියයි කියන පාසලකට 
කිට්ටු තැනක ලිපිනයකුයි. එදා ඉඳලා ඔක්ෙකෝම ෙහොර ෙල්ඛන 
හදනවා. බැංකු ෙපොත් හදනවා. තවතවත් ෙමොනවා ෙහෝ තිෙබනවා 
නම් ඒවාත් හදනවා; ඔක්ෙකෝම ලිපි ෙල්ඛන ඒ ලිපිනයට හදනවා. 
විදුහල්පතිතුමන්ලා, අධ්යාපන අධ්යක්ෂතුමන්ලා දන්නවා 'ෙම්වා 
ෙබොරු ෙල්ඛන' කියා. එය ෙනොදන්නා කිසිෙකෙනක් නැහැ. ඒ අය 
සම්මුඛ පරීක්ෂණය කරලා -interview කරලා- ෙත්රුවාට ඒ හැම 
ෙකෙනකුෙග්ම හදවත් දන්නවා 'ෙම් ෙබොරු ඉල්ලුමක්' කියා.  

ඇයි ෙම් රට ෙම් පැත්තට තල්ලු කරලා තිෙබන්ෙන්? 
අධ්යාපනෙය් තිෙබන "ෙමොංගල්කම" නිසායි; විකෘතිය නිසායි. 
දැන් එහි අතුරු පතිඵල ෙමොනවාද? ළමයා ටවුෙම් ඉස්ෙකෝලයට 
දැම්මාම ෙදමව්පියන් බලන්ෙන් ෙමොකක්ද? රුපියල් 
තිස්හතළිස්දාහක් පඩිය ගන්න මනුස්සයා පවා අඩු ගණෙන් 
ෙගයක් බැරි නම් annex එකක් ෙහෝ කුලියට අරෙගන නගරයට 
එනවා. ඒ ආපු දවෙසේ ඉඳලා ඒවාෙය් ඉඩ පහසුකම් නැහැ.  

ඊළඟට, එතැන ෙඩංගු මදුරුෙවෝ ෙබෝ ෙවනවා. ඒ 
ෙදමව්පියන්ට හරියාකාරව ජීවත් වන්න, හුස්ම ගන්න නිදහස 
තිෙබන පරිසරයක්, ෙගොඩනැඟිල්ලක් එතැන නැහැ. ඒ නිසා ඒ 
මිනිස්සු ෙලඩ ෙවනවා; අකාලෙය් ෙලඩ ෙවනවා. ගන්නා තුට්ටු 
ෙදක ෙබෙහත්වලට මදි. ෙහොඳට උගන්වන්න ෙගෙනන දරුවා 
සමහර ෙවලාවට නගරෙය් සිටින කුඩුකාරයන්ට මාට්ටු ෙවලා; 
කුඩුකාරයන්ට එකතු ෙවලා. සමහර ෙවලාවට දරුවා 
කුඩුකාරෙයක් ෙවලා. ඒ පවුල එතැනින් විනාශයි. ඇයි  එෙහම 
ෙවන්ෙන්? අධ්යාපන කමෙය් තිෙබන වැරැද්ද නිසායි. 
ගුරුවරුන්ෙග් ඉගැන්වීම ගැන ෙනොෙවයි, පාඨමාලා ගැන 
ෙනොෙවයි මා කියන්ෙන්. ෙම් කමෙව්දෙය් තිෙබනවා මහා 
විකෘතියක්. විකෘතිය නිවැරැදි කරගත්ෙත් නැත්නම් ෙමොකක්ද 
ෙවන්ෙන්? අද ඒවා ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. හරි නම් ඒවාට 
විරුද්ධවයි උද්ෙඝෝෂණය කරන්න ඕනෑ. ඒවාට විරුද්ධව තමයි 
ෙපළපාළි යන්න ඕනෑ.  

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් සමාන අයිතිවාසිකම් දීලා තිෙබද්දීත්, 
අද දරුවන්ට සලකන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ජාතික පාසලට ගියාම 
ඔක්ෙකෝම පහසුකම් තිෙබනවා; ගෙම් පාසලට ගියාම පහසුකම් 
ෙමොකවත් නැහැ. ෙමයට ෙවනත් විකල්පයක් නැහැ. ෙමයට 
තිෙබන එකම විකල්පය තමයි ආචාර්ය සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. 
කන්නන්ගර මැතිතුමා ෙම් රටට හඳුන්වා දුන්ෙන්. ෙම් ෙලෝකෙය් 
සිටින කිසිම ජගතකුට, වියතකුට ඊට වඩා ෙහොඳ විකල්පයක් 
ෙසොයන්න බැහැ. මධ්ය පාසලක් ඇති කරලා, ඒ පාසල වටා 
පාථමික පාසල් 5ක්, 6ක් හදලා ඒ පාථමිකවල ඉෙගනගන්නා 
ළමයින්ට ඒ මධ්ය පාසෙල් අධ්යාපනය අනිවාර්යෙයන් ලබා 
ෙදන්න ඕනෑ. හැම පාසලකම තිෙබන පහසුකම් සමාන වන්න 
ඕනෑ. පාෙයෝගිකව සුළු සුළු ෙවනස්කම් තිෙබන්න පුළුවන්. නමුත් 
සමාන පහසුකම් ෙදන්න ඕනෑ.  

අද ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අද පාසල් තුළින් ෙම් රට 
යන්ෙන් වැඩවසම් කමයටයි. අද ෙම් රෙට් නිර්මාණය ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් බමුණු කුලයක්. ෙම් තිෙබන අසමානකම් නිසා 2008 
වසෙර් 1 වසරට ශිෂ්යයන් බඳවාගැනීෙම් චකෙල්ඛය හබයට ලක් 
කර අපි ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය්දී ඒ චකෙල්ඛය සම්පූර්ණෙයන් 

1117 1118 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

අවලංගු කරවාගත්තා. ඒ ෙවනුවට ෙහොඳ කමෙව්ද ෙයෝජනා වුණා. 
ෙමොකක්ද, අවසානෙය්දී වුෙණ්? ඒ ෙහොඳ කමෙව්ද ඔක්ෙකෝම කුණු 
කූඩයට ගියා. ෙමොකක්ද ෙහේතුව? අද සමහර ජනපිය පාසල්වල 
ෙබොෙහොම බලගතු ආදි ශිෂ්ය සංගම් තිෙබනවා. ඒ ආදි ශිෂ්ය සංගම් 
දැන් හිතනවා, 'මම ඉෙගන ගත්ෙත් ෙරෝයල් එෙක් නම් මෙග් 
දරුවන් ෙරෝයල් එකට යන්නම ඕනෑ. ෙවනත් කාටවත් ඒකට 
යන්න බැහැ' කියා. විශාකා විද්යාලය ගත්තත් එෙහමයි.  වැඩවසම් 
කමෙය් අධ්යාපනයයි අද තිෙබන්ෙන්. ෙම් තුළ කියාත්මක 
ෙවන්ෙන් බමුණු කුලයක්. ෙමච්චර කල් ෙම්ක කඩන්න කාටවත් 
ශක්තියක් තිබුෙණ් නැහැ. ෙම් කමය ෙවනස් කරලා කන්නන්ගර 
පතිපත්තියට යා යුතුයි. ගරු ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමනි, අවුරුදු 40කට 
පස්ෙසේ ෙසේනක බිබිෙල් පතිපත්තිය ෙම් ර ටට හඳුන්වලා ෙදන්න 
ඔබතුමාට හැකියාව ලැබුණා වාෙග් ෙම් රෙට් නිදහස් අධ්යාපන 
කමයත් කියාත්මක කරන්න ඕනෑ. නිදහස් අධ්යාපනෙය් පියාට පිං 
සිද්ධ ෙවන්න තමයි අපි කවුරුත් අද ෙම් ස්ථානෙය් ඉන්ෙන්. 
(ආචාර්ය) සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර මැතිතුමා එදා ජීවිත 
පරිත්යාගෙයන් කටයුතු කළා. එතුමාට විරුද්ධව තරම් ෙම් රෙට් 
ෙවන කාටවත් ෙද්ශපාලන බලෙව්ග කියාත්මක වුෙණ් නැහැ. 
එතුමාෙග් මැතිවරණ ආසනය වන මතුගම ආසනෙය් තරම් දූෂිත 
මැතිවරණයක් ෙම් රෙට් තිබිලා නැහැ. එතුමා පරාජය කරන්න ඒ 
තරම් බලෙව්ග ෙම් රෙට් කියාත්මක වුණා. එෙහම කරලා ජීවිත 
පරිත්යාගෙයන් තමයි එතුමා ෙම් නිදහස් අධ්යාපන කමය අපට 
හඳුන්වලා දුන්ෙන්. 

අද හුඟක් අයට ඒ අධ්යාපන කමය අමතක ෙවලා. අපි ඒෙකන් 
ඈත් ෙවලා. ඒ ඈත් වීෙම් පතිඵලය නිසා තමයි අද ෙම් 
අධ්යාපනෙය් විකෘතියක් ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අෙප් ගරු 
(ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස මැතිතුමනි, විශ්වවිද්යාලෙයන් 
ෙනොෙවයි ෙම් ෙවනස ෙකෙරන්න ඕනෑ. කවදාවත් ඉහළ  සිට 
පහළට ෙම් ෙවනස කරන්න බැහැ. ෙම් ෙවනස කරන්න ඕනෑ 
පහළ  සිට ඉහළටයි. ෙම් ඉස්ෙකෝෙල් පළමුවැනි පන්තිෙය් ඉඳලා 
කරන්න ඕනෑ ෙවනසක්. මුළු අධ්යාපන ක්ෙෂේතයටම ෙම් 
පතිසංස්කරණ අද වුවමනා ෙවලා තිෙබනවා. අපි ඒක හරියට 
හඳුනාෙගන නිවැරැදි වැඩ පිළි ෙවළකට ගිෙය් නැත්නම් මහා 
විනාශයකින් තමයි ෙම් රට අවසාන ෙවන්ෙන්.  

විෙශේෂෙයන්ම අද දින ෙම් ඖෂධ පතිපත්තිය කියාත්මක 
කරලා ජනතාවට ෙම් වාෙග් සහන සලසා දීමට රජයත් ඒ වාෙග්ම 
ගරු ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමාත් කටයුතු කිරීම සම්බන්ධෙයන් අෙප් 
පසාදය, අෙප් සතුට පළ කරනවා. ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් ෙසෞඛ්ය 
පශ්න වාෙග්ම අධ්යාපන පශ්න විසඳන්න ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ආණ්ඩු පක්ෂයද, විපක්ෂයද කියලා ෙභ්දයකින් ෙතොරව සියලුම 
මන්තීවරුන්ට වග කීමක්, යුතුකමක් තිෙබනවා. ඒ සඳහා එකතු 
ෙවලා, සාකච්ඡා කරලා ඒ පශ්න විසඳා ගැනීම ෙයෝග්යයැයි කියන 
පණිවුඩය ලබා ෙදමින් මට කාලය ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් 
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ ෙවනවා. 

 
[අ.භා. 2.19] 
 
ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය (නගර 
සැලසුම් හා ජල සම්පාදන රාජ්ය අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)(தி மதி) சுதர்ஷினி 
பர்னாந் ள்ேள - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர்வழங்கல் 

இராஜாங்க  அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle - State 
Minister of City Planning and Water Supply) 
අෙප් ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා ඖෂධ 48ක මිල සීමා කරන්න -සහන 

මිලකට ජනතාවට ඖෂධ 48ක් ලබා ෙදන්න- කටයුතු කිරීමට 
අදාළ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබූ නිෙයෝග පිළිබඳව තමයි අද 
දින සාකච්ඡා කරන්ෙන්. ඒ පිළිබඳව අෙප් සතුට සහ ස්තුතිය 

එතුමාට පළ කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම තමයි ජාතික ඖෂධ 
නියාමන අධිකාරියක් පිහිටුවන්නත්, ඒ සඳහා අවශ්ය කරන 
නීතිමය තත්ත්වය ඇති කරන්න පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පනත් 
ෙකටුම්පත් සම්මත කර ගන්නත් එතුමා කටයුතු ෙකරුවා. ෙම් 
රෙට් ඖෂධ මිල අපට ෙබොෙහොම අභිෙයෝගයක් ෙවලායි තිබුෙණ්. 
ඒ ඖෂධවල මිල ගණන් සම්බන්ධව, ඒවාෙය් පමිතිය පිළිබඳව, 
ඒවා ආනයනය කිරීම පිළිබඳව, ඒවාෙය් ෙබදා හැරීම පිළිබඳව  
ෙබොෙහෝ කාලයක් තිස්ෙසේ ඉතා දැඩි විෙව්චන එල්ල ෙවලා 
තිබුණා.  

මම පාර්ලිෙම්න්තුවට ආපු දවෙසේ සිටම ෙම් ඖෂධ ගැන 
විවිධාකාරෙයන් දැඩි විෙව්චන එල්ල වුණා. විෙශේෂෙයන්ම 
විපක්ෂෙය් හිටපු මන්තීතුමන්ලා එෙලස විෙව්චන කළා. අද ඒ 
මන්තීතුමන්ලා ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ඉන්නවා. අපි සන්ෙතෝෂ ෙවනවා, 
අවුරුදු ගණනාවකට පස්ෙසේ අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් රජය ය ටෙත් ෙමය කියාත්මක වීම ගැන. 
එතුමා ෙසෞඛ්ය අමාත්යවරයා හැටියට ඉන්න කාලෙය්ත් ඒ සඳහා 
විශාල පයත්නයක් දැරුවා. ෙම් ඖෂධවල ගුණාත්මකභාවය 
පවත්වා ගැනීමට, ගුණාත්මක ඖෂධ රටට ෙගන්වීමට, ඒ වාෙග්ම 
ඒවා නියාමනය කිරීමට, පාලනය කිරීමට හා ෙබදා හැරීම විධිමත් 
කිරීමට ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියක් පිහිටුවීමට අෙප් 
වත්මන් ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා ගත්තු පියවර පිළිබඳව අෙප් ස්තුතිය 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී එතුමාට පුද කරන්න ඕනෑ.  

අද ලංකාෙව් නිදහස් ෙසෞඛ්ය ෙසේවාවක් කියාත්මක ෙවනවා. 
අෙප් රට අධ්යාපනික සහ ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතෙය් යම් කිසි පගතියක් 
ලබා ෙගන තිෙබනවා නම් -දර්ශකවලින් ඉදිරියට පැමිණ 
තිෙබනවා නම්- ඒ, පැවතුණු රජයන් හැම එකක්ම නිදහස් 
අධ්යාපනය සහ නිදහස් ෙසෞඛ්ය කියන පතිපත්තිය ආරක්ෂා කර 
ගැනීමට කටයුතු කිරීම තුළයි. ඒ වාෙග්ම තමයි ස්තී - පුරුෂ 
සමානතාව සහතික කරන්න ෙම් ක්ෙෂේත ෙදකටම හැකියාව 
ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව අපි සතුට පළ කරනවා. අෙප් රෙට් 
ෙබොෙහෝ අය රජෙය් ෙරෝහල්වලින් පතිකාර ගන්න ගමන්ම 
ෙපෞද්ගලික ක්ෙෂේතෙයනුත් පතිකාර ගැනීම සඳහා ෙයොමු ෙවනවා. 
අද රජෙය් ෙරෝහල් සහ ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය ක්ෙෂේතය තුළ shared
-care එකක් තිෙබනවා. අද ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල් විශාල වශෙයන් 
ඇති ෙවලා තිෙබනවා; ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල් මධ්යස්ථාන ඇති 
ෙවලා තිෙබනවා.  

රජෙය් ෙසේවය කරන ෛවද්ය නිලධාරින් ඇතුළු විවිධ 
ක්ෙෂේතෙය් අය ෙරෝහල් ෙසේවාෙවන් පසුව ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය 
ෙසේවෙය් ෙයදීම අද අෙප් රෙට් නීතිගත කරලා තිෙබනවා. ඒ තුළ 
විශාල ජනතාවක් ෙපෞද්ගලික ෙසේවාව හරහාත් පතිකාර ගැනීමට 
ෙපලඹිලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් ඖෂධ වර්ග 48ක් සහන මිලකට 
ලබා දීමටත්, ගුණාත්මක ඖෂධ ලබා දීමටත් ෙම් රජය ෙගන ඇති 
වැඩ පිළිෙවළ අපි ඉතා අගය කරන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම මා ෙම් 
කාරණයත් මතක් කරන්න ඕනෑ. හුඟක් විට අෙප් රෙට් ජනතාව 
පතිජීවක ඖෂධ ගන්නවා. ෙසේනක බිබි ෙල් මහාචාර්යතුමාෙග්  
තිබුණු ඖෂධ   පතිපත්තිෙය්  එක   ෙකොටසක් තමයි,   අවශ්ය 
ඖෂධය, ඖෂධීය නාමෙයන්  ලියන්න  ඕනෑය  කියන  එක. 
නමුත්  ඖෂධීය නාමෙයන් ලියන එක ෙබොෙහෝවිට සිද්ධ වුෙණ් 
නැහැ. ෙවෙළඳ නාමෙයනුයි ඖෂධය ලියන්ෙන්.  ෙවෙළඳ 
නාමෙයන් ලියනෙකොට  මිල ගණන්වල විශාල පරතරයක් තිබුණා. 
ෙම් ඖෂධවල ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳ ෙලොකු පශ්න තිබුණා. එම 
නිසා  ෙබොෙහෝවිට ෛවද්ය ක්ෙෂේතෙය් නියැෙලන සමහර  අය  
ගුණාත්මකභාවය හා සාර්ථකභාවය ගැන සලකා මිල  ගණන් වැඩි 
ඖෂධ ලියන්න ෙපළෙඹනවා.    

අෙනක් පැත්ෙතන් ෙචෝදනාවක් තිබුණා, ෙම් ෙවළඳ නාමය 
ලියනෙකොට  ෛවද්ය ක්ෙෂේතෙය් සමහර ෛවද්යවරුන් සමහර 
ෙවෙළඳ ආයතනවල අතෙකොලුවන් බවට පත්වුණාය  කියා. නමුත් 
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අද  ෙම් නියාමනය කිරීම තුළ ගුණාත්මකභාවය ඇති කරන්නට 
සහ සහන මිලකට ෙම් ඖෂධ ලබා හැනීෙම් හැකියාව ලැබී 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් පතිජීවක  ඖෂධ ෙමන්ම  නිතරම පාවිච්චි 
ෙවනවා, අධික රුධිර පීඩනය සඳහා අවශ්ය කරන  ඖෂධ, අධික 
ෙකොෙලස්ටෙරෝල් සහ දියවැඩියාව වැනි ෙරෝග  සඳහා  පාවිච්චි 
කරන ඖෂධ. ෙමොකද අද රෙට් ෙබෝ ෙනොෙවන ෙරෝග සුලභව 
තිෙබනවා. ෙබෝ ෙනොෙවන  ෙරෝගවලිනුත් අධික රුධිර පිඩනය, 
 දියවැඩියාව, අධික ෙකොෙලොස්ටෙරෝල් පාලනය කිරීම සඳහා  
පතිකාර ගන්න ඕනෑ.  ෙම් සඳහා ඖෂධ සහන මිලකට  ගන්නට  
පුළුවන් ෙවනවා. ජනතාව ෙබොෙහෝවිට පතිකාර ගන්නා,  හන්දිපත් 
රුදාව, ආතරයිටීස්, අපස්මාරය,  ඇදුම, ගැස්ට්රඉටිස්, පණු ෙරෝග, 
තයිෙරොක්සීන් ඌනතාව වාෙග් ෙලඩෙරෝග  සඳහා  පතිකාර 
වශෙයන්  තිෙබන  ඖෂධ තමයි  ෙම්  ඖෂධ වර්ග 48 හරහා සහන 
මිලකටයි ලැෙබන්ෙන්. ඒ සඳහා ජනතාවට අද ෙලොකු සහනයක් 
ලැබී  තිෙබනවා.   

ෙම් ඖෂධ ඔසු සල් හරහා ලබා දීමටත්,   ඔසු සල  ගමට 
ෙගනියන්නටත්  අද ර ජෙය් විධිමත් වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන් ලක් සෙතොස ෙවෙළඳ ආයතනත්  එක්ක  
අනුබද්ධිතව ඔසු සල් පිහිටුවිම තුළ  අද ජනතාවට සහන මිලට  
ෙම් ඖෂධ ගන්නට හැකියාව ලැබී   තිෙබනවා.  

අද තිෙබන ෙබොෙහෝ pharmacies නියාමනය කිරීම වැදගත් 
ෙවනවා.  ෙම් pharmaciesවල සමහරවිට සුදුසුකම් ලද  අය 
ඉන්නවා. සුදුසුකම ලද අය  ඉන්න  pharmaciesවල  ෙහොඳ 
ගුණාත්මක ෙසේවාවක්, ඉහළ ෙසේවාවක් වන අතරම සමහර 
pharmaciesවල  පුහුණුව  ෙනොලත් අය ඉන්නවා. ෙම්  හරහා  
පාරිෙභෝගික ජනතාවට අසාධාරණයක් සිද්ධ ෙවනවා.  
ෙපෞද්ගලිකව මට අත්විඳින්නට වුණු අත් දැකීමක්  ගැනත් ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මම මතක් කරන්න කැමතියි. අවශ්ය කරන පතිකාරය 
ෙවනුවට වැරදි පතිකාරයක් ඔවුන් නිකුත් කර  තිබුණා. 

අපි දකිනවා, සමහර පුද්ගලික pharmaciesවල ෙබෙහත් 
එක්කම  වස විස, රසායනික කෘමිනාශක වාෙග් ෙවනත් ෙද්වලුත් 
නුසුදුසු විධියට ගබඩා කර තිෙබනවා. එම නිසා ෙම් පිළිබඳව අපි 
වැඩි නියාමනයක්, පසුවිපරමක්  ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශ්ය හරහා 
කරනවා නම් ෙහොඳයි කියා අපි ෙයෝජනා කරනවා.  

අද රෙට් වයස්ගතවන ජනගහනයක් ඉන්නවා. අෙප්ක්ෂිත 
ආයුකාලය  කාන්තාවන්ෙග් අවරුදු 79ක්  හා පුරුෂයන්ෙග් 
දළවශෙයන් 74 ක් පමණ දක්වා වැඩි වීමත් සමඟ ඇෙසේ සුද -
cataract-  කියන ෙරෝගී තත්ත්වයට  ෙබොෙහෝ අය මුහුණ ෙදනවා. 
ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය "Vision 2020" වැඩ සටහන  හරහා  රෙට් 
ජනතාවෙග් ඇස් ෙපනීම  දියුණු කිරීමට කටයුතු   කරනවා.  
විෙශේෂෙයන් ගාමිය ජනතාවට ඇෙසේ සුද ෙරෝගී තත්ත්වයට  
ශල්යකර්ම කර,  ඔවුන්ෙග් ෙපනීම ලබා දීමට අද විශාල වැඩ 
පිළිෙවළක් ෙයොදා තිෙබනවා.  

පසු ගිය කාලෙය්දී අපි දැක්කා, ෙබොෙහෝවිට  ශල්යකර්මවලට 
යනවිට  list  එකක්   ෙදනවා,  කාචය, ෙබෙහත් ටික අරෙගන  
එන්න  කියා.  හැබැයි, වර්තමාන ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා ඒක ෙවනස් 
කළා.  අක්ෂි කාචත් අද රජය හරහා ලබා දීෙම්  වැඩ පිළිෙවළක් 
එතුමා හඳුන්වා දී තිෙබනවා. ශල්යකර්ම අවශ්ය කරන පතිකාර  
රජෙය් ෙරෝහල්  හරහා ලබා ගැනීෙම්  කමෙව්දය ඇති කර 
තිෙබනවා.  ඒවා මධ්යම ඖෂධ ෙබදා හැරීෙම් මධ්යස්ථානෙයන් 
මිලදී ගන්න පුළුවන්. එෙසේ නැත්නම්  ඒ අවශ්ය කරන  උපකරණ 
ගන්න ෙරෝහලට බලය ලබා දී තිෙබනවා.  

මා කලිනුත් කිව්වා,  අද ෙබොෙහෝ අය ෙබෝ ෙනොවන  
ෙරෝගවලින් ෙපෙළන බව. අද ෙරෝහල්වල  bypass සැත්කම් 
කරනවා  වාෙග්ම  හෘදය ෙරෝගවලින් ෙපෙළන අයට stent   එක 

දැමීමත් කරනවා. ඉස්සර ෙම් stent   එකක්  දානෙකොට 
ෙරෝහල්වල waiting list  එෙක් ඉන්න ඕනෑ;  stent  එක එළිෙයන් 
අරෙගන එන්නත් කියනවා. නමුත් අද ෙවනෙකොට ඒ stent  
වාෙග්ම ෙවනත් ශල්යකර්ම  සඳහා අවශ්ය කරන prosthesis    
සියලුම ෙද්වල් රජය මගින් ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළ හඳුන්වා දී 
තිෙබනවා. අද අපි කවුරුත් ඒවා ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. 
ෙබොෙහෝවිට අද ෙරෝහලක තිෙබන අඩු පාඩුවක්, ෙරෝහලක එක 
අවස්ථාවක සිදු වන යම්කිසි වැරද්දක් පමණයි ෙපන්වා ෙදන්ෙන්. 
ඒ වාෙග්ම, OPD එෙක් ෙහෝ pharmacy එෙක් ෙපොඩි ෙබෙහතක් 
අඩු පාඩු ෙවලා තිබුෙණොත් ඒක ගැන ෙලොකු කරලා මාධ්යෙය් 
ෙපන්වූවාට ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යාංශය 
සහ රජය කරන ෙහොඳ වැඩ පිළිෙවළවල් අද මාධ්ය හරහා පචාරය 
ෙවනවා අඩුයි කියන කාරණයත් මතක් කරන්නට ඕනෑ. ෙසෞඛ්ය, 
ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය ඇමතිතුමාට අපි ස්තුතිවන්ත  ෙවනවා, 
නිදහස් ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව සුරක්ෂිත කරමින් අහිංසක අසරණ 
ජනතාව ෙවනුෙවන්, ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල්වලින් ශල්යකර්ම කර 
ගන්නට ෙනොහැකි ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙම් කරන ෙසේවාව ගැන. 

ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමා මට කලින් අධ්යාපනය 
ගැන කථා කළා; SAITM එක ගැන කථා කළා.  කැලණිය, 
රජරට, ශී ජයවර්ධනපුර සහ රාගම වාෙග් විශ්වවිද්යාලවල ෛවද්ය 
පීඨවලින් ෛවද්ය ශිෂ්යයන් පිරිසක් අද මාව මුණ ගැෙහන්න ආවා. 
ඔවුන්ෙග් ඒ ඉල්ලීම මම ඉදිරිපත් කරනවා. ඒක මෙග් ෙපෞද්ගලික 
මතය ෙනොෙවයි. නමුත් මට වගකීමක් තිෙබනවා මහජන 
නිෙයෝජිතවරියක් හැටියට වාෙග්ම නිදහස් අධ්යාපනෙයන් ඉෙගන 
ගත්ත  ෙකෙනක් හැටියට ඔවුන්ෙග් ඉල්ලීම ඉදිරිපත් කිරීමට. ෙම් 
පශ්නය විසඳලා ෙදන්න කියලා විෙශේෂෙයන්ම ඔවුන් ඉල්ලා 
සිටියා. ඔවුන්ෙග් මතය තමයි, ෙමය රාගම ෛවද්ය පීඨය වාෙග් 
රජයට අරෙගන පශ්නය විසඳන්න කියන එක. ඔවුන්ෙග් ඉල්ලීම 
මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉදිරිපත් කරනවා. ඒක මෙග් ෙපෞද්ගලික 
මතය ෙනොෙවයි කියන කාරණයත් මතක් කරන්නට ඕනෑ.  

අපි SAITM එක ආරම්භ වුණු විධිය, එහි පුහුණුෙව් 
ගුණාත්මක භාවය ගැන කථා කරනවා. ඒවා රජය විසින් 
නියාමනය කරන්නට ඕනෑ. අද අධ්යාපන ක්ෙෂේතෙය් රජෙය් 
පාසල් වාෙග්ම ෙපෞද්ගලික පාසල්, ජාත්යන්තර පාසල් තිෙබනවා. 
අද ෙම් රජය ෙපෞද්ගලික අධ්යාපනය පතිපත්තියක් හැටියට 
පිළිඅරෙගන තිෙබනවා. ෙම් රජය විතරක් ෙනොෙවයි පැවති රජයන් 
ෙපෞද්ගලික අධ්යාපනය ශක්තිමත් කරන්නට, නියාමනය 
කරන්නට විවිධ පියවර අරෙගන තිෙබනවා. එම නිසා මම විශ්වාස 
කරනවා SAITM  එෙක් දරුවන්ටත් තරග විභාගයක් තියලා එහි 
ගුණාත්මක භාවය තහවුරු කර ගැනීම වැදගත් ෙවනවා කියලා. 
අපි හිස නමා අධිකරණ නිෙයෝගය පිළිගන්නවා. නමුත් ෙමහි 
ගුණාත්මක භාවය පවත්වා ගැනීම වැදගත් ෙවනවා.  

අපිට දරුෙවක් ඉෙගන ගන්නා එක නවත්වන්නට බැහැ. ෙම් 
අධ්යාපන කමෙය්ත් වැරදි තිෙබනවා. දිස්තික් ලකුණු පදනම තුළ 
සමහර දිස්තික්කවල සිටින දක්ෂ දරුවන්ට අසාධාරණකම් සිදු 
ෙවනවා. ඒ වාෙග් දරුවන්ටත් ඔවුන්ෙග් අධ්යාපන කටයුතු කර 
ගැනීම සඳහා අපි අවස්ථාව සලසන්න ඕනෑ. ෙමොකද, අද දරුවන් 
විෙද්ශ ෛවද්ය විද්යාලවලට යන එක තහනම් කරලා නැහැ. අද 
ඕනෑ තරම් දරුෙවෝ ෙන්පාලය, බංග්ලාෙද්ශය වාෙග් රටවලට 
යනවා. ෙමොකද, එක්සත් රාජධානිය, ඕස්ෙට්ලියාව වාෙග් රටවලට 
ගිහින් දරුවන්ට ඉෙගන ගන්න බැහැ. ඒ සඳහා විශාල මුදලක් 
යනවා. ඒ නිසා ළඟ පාත තිෙබන රටවලට ගිහින් අධ්යාපනය 
ලබලා, ෛවද්ය උපාධිය ලබලා ලංකාවට ඇවිල්ලා Act 16 
විභාගය සමත් ෙවලා ෛවද්යවරුන් හැටියට කටයුතු කරනවා. එම 
නිසා අපි දක්ෂ දරුවන්ට ඉෙගන ගන්නට අවස්ථාව ලබා ෙදන්න 
ඕනෑ. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අද සමාජෙය් ආකල්පවලත් ගැටලුවක් තිෙබනවා. අද හැම 
අම්මා ෙකෙනකුටම, තාත්තා ෙකෙනකුටම අවශ්ය  ෙවන්ෙන් 
තමන්ෙග් දරුවා ෛවද්යවරෙයක් කරන්න, එෙහම නැත්නම් 
ඉංජිෙන්රුවරෙයක් කරන්න. ඒ වාෙග් වෘත්තීයෙව්දිෙයක් කරන්න. 
එම නිසා අපි ෙම් ආකල්පවලත් ෙවනසක් ඇති කරන්නට ඕනෑ. 
අපි හැෙමෝටම සම වැටුප් ලැෙබන විධිෙය් උසස් ජීවන මට්ටමක් 
ලබා ෙදනවා නම් ෙම් තිෙබන තරගකාරිත්වය අඩු ෙවනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අද ෙලෝකෙය් 
රැකියා ෙවෙළද ෙපොළට සරිලන දරුෙවෝ බිහි ෙවන්ෙන් නැහැ. අද 
GCE A/L කරන දරුෙවෝ වැඩිපුරම විශ්වවිද්යාලවලට යන්ෙන් 
කලා විෂයන් කරලායි. කලා විෂයන් සඳහා උපාධිය අරෙගන එන 
දරුවන්ට අද රැකියා ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ඉල්ලුමක් නැහැ. ඒ නිසා අද 
ෙම් අධ්යාපන කමෙය්ත් විශාල ෙවනසක් ඇති ෙවන්නට ඕනෑ, 
අධ්යාපන කමය යුගයට ගැළෙපන විධියට ෙවනස් ෙවන්නට ඕනෑ. 
අද අධ්යාපනය හරහා බිහි ෙවන්ෙන් ලකුණු ගන්න දරුවන්. අද 
ජීවත් ෙවන්න කුසලතා තිෙබන දරුවන් අඩුයි. එම නිසා අද 
තිෙබන්ෙන් ජීවිතෙයන් පරදින විට කඩා වැෙටන සමාජයක්. අද 
සමාජෙය් සමස්ත පරිහානියක් තිෙබනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමිය, තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)(தி மதி) சுதர்ஷினி 
பர்னாந் ள்ேள) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle) 
මම ඒ ගැන මීට වඩා කථා කරන්නට යන්ෙන් නැහැ.  

මම විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ෙව්ලාෙව්දී එක කාරණයක් මතක් 
කරන්නට ඕනෑ. මම ෙම් කාරණය මීට කලින් කථාවකදීත් කිව්වා. 
පධාන වසංගත ෙරෝග විද්යාඥවරිය ෙහෝ විද්යාඥවරයා  හැටියට 
පත් ෙවන්ෙන් ඒ වසංගත ෙරෝග ඒකකෙය් ෙසේවය කරලා පුහුණුව 
ලද විෙශේෂඥ ෛවද්යවරෙයක්. ෙම් සඳහා කැබිනට් අනුමැතියකුත් 
දීලා තිෙබනවා, ඒ සඳහා පත් කරන්නට ඕනෑ ඒ සඳහා විෙශේෂඥ 
දැනුම තිෙබන ෙකෙනක් කියලා. නමුත් අපි දන්නවා ෙම් ළඟදී 
ෙවනත් ෙකෙනකුව, -පරිපාලන ක්ෙෂේතෙය් විෙශේෂඥ පුහුණුව ලැබූ 
ෙකෙනකුව- ඒ තනතුරට පත් කරලා තිෙබන බව. ෙඩංගු මර්දන 
ඒකකෙය් පධාන නිලධාරි හැටියට විෙශේෂඥ දැනුම තිෙබන 
ෙකෙනකු ෙවනුවට පරිපාලන ක්ෙෂේතෙය් ෙකෙනක්ව පත් කර 
තිෙබන නිසා අද ෙඩංගු ෙරෝගය මර්දනය කර ගන්න බැරි තරමට 
රට පුරාම පචලිත ෙවලා තිෙබනවා. "වසංගත ෙරෝග විද්යාඥ" 
කියන තනතුර රටට වැදගත් තනතුරක්. එම ඒකකය හරහා අෙප් 
රටට ලබා දුන් ජයගහණ රාශියක් තිෙබනවා. ෙපෝලිෙයෝ ෙරෝගය 
තුරන් කරන්න, නව ජන්ම පිටගැස්ම තුරන් කරන්න, ඒ වාෙග්ම 
 එන්නත් ටික ලබා ෙගන ෙබෝවන ෙරෝග වළක්වා ගන්න, ෙබෝවන 
ෙරෝග මර්දනය කරන්න එම ඒකකය විශාල කාර්ය භාරයක් කළා. 
එම නිසා ෙඩංගු මර්දන ඒකකෙය් පධාන නිලධාරි හැටියට පත් 
වන්න ඕනෑ, පජා ෛවද්ය  විෙශේෂඥවරෙයක් ෙහෝ වරියක් කියන 
එක මම නැවත නැවත තහවුරු කරනවා. එම ඒකකයට පජා 
ෛවද්ය විෙශේෂඥවරුන් පත් කරන්න, එම තනතුර ඔවුන්ට ලබා 
ෙදන්න කියන ඉල්ලීම මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී කරනවා. ෙම් පිළිබඳව 
ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න කියන ඉල්ලීම මා 
කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සීදුව ෙරෝහල තමයි අෙප් 
ආසනයට තිෙබන එකම ෙරෝහල. එදා ගරු සුනන්ද පියතුමාෙග් 
ෙයෝජනාවක් අනුව විජය කුමාරතුංග මැතිතුමා සිහිපත් කරමින් 
ෙජයරාජ් පනාන්දුපුල්ෙල් හිටපු ඇමතිතුමාත් මැදිහත් ෙවලා 
ආරම්භ කරපු ඒ ෙරෝහල අංග සම්පූර්ණ ෙරෝහලක් ෙලසට දියුණු 
කරලා ෙදන්න කියන ඉල්ලීමත් කරමින්, මම මෙග් වචන 
ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා. 

නිශ්ශබ්ද වන්න. ඊට ෙපර කවුරුන් ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් 
මූලාසනය සඳහා ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මන්තීතුමාෙග් 
නම ෙයෝජනා කරන්න. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද 

කුමාරසිරි මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය" යි මා ෙයෝජනා 
කරනවා. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த 
குமாரசிறி அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON.LUCKY JAYAWARDANA left the Chair 
and THE HON. ANANDA KUMARASIRI  took the Chair. 

 
[අ.භා. 2.33] 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා (විෙද්ශ කටයුතු 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா - 
ெவளிநாட்ட வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Deputy Minister of 
Foreign Affairs) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට විනාඩි තුන-හතරක් ෙහෝ 

ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් පළමුව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. 

අවුරුදු ගණනකට පස්ෙසේ අද අෙප් රෙට් සාමාන්ය මිනිසුන්ටත් 
අෙප් රෙට් සල්ලි තිෙබන මිනිසුන්ට පමණක් ගන්න පුළුවන් වුණු 
ෙහොඳ ෙබෙහත් ගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් ගරු රාජිත 
ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමාෙග් අමාත්යාංශය යටෙත් කියාත්මක වන 
ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය මඟින් ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒක 
ඉතාමත්ම වැදගත් ෙදයක්. ගරු ඇමතිතුමා ෙසේනක බිබිෙල් ඖෂධ 
පතිපත්තිය පකාරව දින 100 වැඩ පිළිෙවළ තුළට ෙමම කටයුත්ත 
ඇතුළත් කර තිබුණා. එතුමා එදා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරපු 
ෙවලාෙව් මම නැගිටලා කිව්වා, "ගරු ඇමතිතුමනි, මම ෙමය 
දකින්ෙන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඇමතිවරෙයකු කරන වැඩකට 
වඩා ෙබෞද්ධෙයකු හැටියට ඔබතුමා කරන මහා ෙලොකු පිනක්" 
කියලා. ෙමොකද, අෙප් මිනිසුන්ට ෙබෙහත් නැතුව, ෙබෙහත් 

1123 1124 

[ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය ] 
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ගන්න මිල මුදල් නැතුව, මියැෙදන අවස්ථා වාෙග්ම, ෙරෝගාතුර 
භාවය වැඩි වන අවස්ථා එමටයි. අද ෙම් ගරු සභාෙව්දී ෙබොෙහෝ 
ෙදනා ෙම් ගැන කථා කළා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපට 
පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා, එතුමා සමඟ සම්බන්ධ ෙවලා ලංකාෙව් 
දිස්තික්ක හයක  ජීවත්වන ලක්ෂ 55ක ජනතාවට හදිසි පතිකාර 
ලබාගැනීම සඳහා ambulance  රථ ෙසේවය ෙනොමිෙල් ලබාෙදන්න. 
1990 අංකයට ඇමතීම හරහා ''සුව සැරිය'' මඟින් ඒ ෙසේවය 
ලබාෙදන්න කටයුතු කරලා තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, මම ළඟ තිෙබනවා ඒ පිළිබඳ විස්තර  ඊෙය් ඒ 
ෙසේවයට telephone calls  ඇවිල්ලා තිෙබනවා, 868ක්.  ඒ අනුව, 
ambulances 108ක් ඉස්පිරිතාලවලට යවා තිෙබනවා, ෙරෝගීන් 
අරෙගන. දුරකථන පණිවුඩයක් දීපු ෙවලාෙව් සිට ඒ ෙරෝගියා 
ළඟට ambulance  එකට එන්න ගතෙවලා තිෙබන්ෙන් විනාඩි 
12යි තත්පර 10යි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙබොෙහෝ 
ෙවලාවට විපක්ෂය විසින් ෙනොෙයකුත් ෙද්වල් විෙව්චනය 
කරනවා. නමුත් කරපු ෙහොඳ වැඩ එකක් ගැනවත් කවුරුවත් කථා 
කරන්ෙන් නැහැ. ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමනි, ෙහොඳ 
ෙද්වල්වලට ෙහොඳයි ෙනොකියන්න තරම් කුහක ෙවන්න ෙහොඳ 
නැහැ කියන එකයි මම ෙම් අවස්ථාෙව් කියන්ෙන්.  

අෙප් මහාචාර්ය අසිත ද සිල්වා මැතිතුමා  මම ෙපොඩි දවස්වල 
සිටම දන්නවා. එතුමා කියාශීලි පුද්ගලෙයක්. ඇත්ත වශෙයන්ම  
අපි කරන්න ඕනෑය කියපු ෙද් කරන්න එතුමාට පුළුවන් ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙබොෙහෝ නිලධාරින්ට බැරි ෙවන්ෙන් පතිපත්තිය 
කියාත්මක කරන්නයි. Implementation පශ්න තමයි ඒ අයට 
තිෙබන්ෙන්. මට මතකයි, ෙම්ක implement  කරන්න යනෙකොට 
ෙබොෙහෝ ෙදනා එය විෙව්චනය කළා. ෙබොෙහෝ ෙදනා කිව්වා, 
ෙම්ක කරන්න බැහැ කියලා. ෙම්ක කෙළොත් මිනිසුන්ට ෙබෙහත් 
ගන්න ෙවන්ෙන් නැහැ කිව්වා. සමහර තානාපතිවරු මා 
හමුෙවන්න ආවා. ඔවුන්ෙග් රටවලින්  ෙගනාපු ආෙයෝජන තිෙබන 
බවත්, සමහර ෙවලාවට ඒ ෙකොම්පැනි වහන්න ෙවයි  කිව්වා. ඊට 
පසු  මම එතුමාට කථා කරලා කිව්වා, "අසිත, මහාචාර්යතුමා,  
ඔබතුමා කරන්න යන්ෙන් මහ වැරදි වැඩක් ෙන්.  බලන්නෙකෝ, 
ෙම් වැෙඩ් කෙළොත් සමහර අයෙග් ආෙයෝජන නැතිෙවලා 
මිනිසුන්ට ෙබෙහත් නැති ෙවනවාෙන්" කියලා. එතෙකොට එතුමා 
කිව්වා, "එෙහම ෙවන්ෙන් නැහැ හර්ෂ. මට  මාස තුනක් ෙදන්න. 
ෙම් වැෙඩ් හරියටම සිද්ධ ෙවනවා." කියලා. මම එතුමාෙගන් අද 
ඇහුවා, ඒ කියපු විධිෙය් පශ්නයක් තිෙබනවාද කියලා. එතුමා 
කිව්වා, එෙහම කිසිම පශ්නයක් නැහැ,  ටික කාලයකට ෙපොඩි 
ගැටලුවක් තිබුණා, සමහර ෙබෙහත් වර්ග තිබුෙණ් නැහැ කියලා. 
එතුමා දැන් කියනවා, ඒ සියලු ෙබෙහත් වර්ග තිෙබනවා කියලා.  

ෙම් පනත ෙගනාවාට පස්ෙසේ, ෙම් ළඟදී දවසක තිඹිරිගස්යාෙය් 
ෆාමසියකට ගිහිල්ලා මම ඇහුවා, ''මල්ලි දැන් පැනෙඩෝල් ෙපත්ත 
කීයටද විකුණන්ෙන්?'' කියලා. එතෙකොට ඒ මල්ලි කිව්වා, 
''පැනෙඩෝල් ෙපත්ත රුපියල් 1.30ට තමයි  විකුණන්ෙන්'' කියලා. 
ඊට පසුව මම ඇහුවා  , ''පැනෙඩෝල් ෙපත්ත රුපියල් 1.30ට දැන් 
විකුණනවා නම් කලින් කීයටද වික්ෙක්?'' කියලා. එතෙකොට ඔහු 
කිව්වා, ''මන්තීතුමා අපි  රුපියල් 3.00ටයි වික්ෙක්'' කියලා. 
එතෙකොට දැන් රුපියල් තුෙන් සිට රුපියල් 1.30 දක්වා පැනෙඩෝල් 
ෙපත්තක මිල අඩු කරලා තිෙබනවා. පතිශතයක් හැටියට 
බැලුෙවොත් සියයට 57කින් මිල අඩු කරලා තිෙබනවා. ෙම්ක 
ෙකොෙහොමද වුෙණ්?  

මම විවෘත ආර්ථිකය විශ්වාස කරන පුද්ගලෙයක්. නමුත්, 
විවෘත ආර්ථිකය ඇතුෙළේ  සියලුෙදනාට ජනතාව ගසා කන්න  
අවස්ථාව ලබාෙදන්න බැහැ; super profits  හදන්න ෙදන්න බැහැ. 
එෙහම නම්, ඒ සඳහා අපට  තරගකාරී කමෙව්දයක් තිෙබන්න 
ඕනෑ. ෙබෙහත් සඳහා ඒ වාෙග් තරගකාරී කමයක් හඳුන්වා ෙදන්න 
බැරි නිසා නියාමනයක් තිෙබන්න ඕනෑ. ෙම් නියාමන ඇතුෙළේ 
තමයි අෙප් නිදහස් ෙවළඳ ෙපොළ කියාත්මක ෙවන්ෙන්. මහාචාර්ය 

ෙසේනක බිබිෙල් මැතිතුමාෙග් කාලෙය් ලංකාෙව් කියාත්මක වුෙණ් 
ෙම් අද කියාත්මක ෙවන ආර්ථික කියාදාමය ෙනොෙවයි. එදා 
තිබුෙණ් රජය විසින් සියලු ෙද් සැපයිය යුතුයි කියන ඒ මතය. ඒ 
නිසා තමයි එතුමා කිව්ෙව් ෙබෙහත් වර්ග රජෙය් ආයතනවලින් 
පමණක්ම නිෂ්පාදනය කරලා ජනතාවට ලබාෙදන්න ඕනෑ කියලා. 
නමුත් අද එෙහම ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් නියාමන 
කමෙව්දය ඇතුෙළේ affordable, safe and effective කියන 
ගුණාංග තිෙයන්න ඕනෑ. ජනතාවට ඒවා ගන්න මිල මුදල් 
තිෙබන්න ඕනෑ; ඒවාට යම්කිසි සාධාරණ මිලක් තිෙබන්න ඕනෑ; 
ඒක ආරක්ෂා සහගත ෙවන්න ඕනෑ සහ කියාකාරී ෙවන්න ඕනෑ. 
ෙමොකද, අඩු මිලට විකුණන ෙබෙහතක් ආරක්ෂාකාරී නැත්නම් - 
unsafe,  එෙහමත් නැත්නම් කියාශීලි  නැත්නම් - ineffective,  
ෙබොරුවක් තමයි ඒ කරන්ෙන්. 

ෙකොයි තරම් අඩු ගණනට පැරසිටෙමෝල් ෙහෝ Ibuprofen -
analgesics- ගත්තාට ඒවායින් උණ අඩු ෙවන්ෙන් නැත්නම්, ඇඟ 
පත රිෙදන එක අඩු ෙවන්ෙන් නැත්නම්, එෙහම නම් මහ ෙලොකු 
ෙබොරුවක් කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා මා විශ්වාස කරන්ෙන්, ෙම් 
regulations  හරියට කියාත්මක කරන්න ඕනෑ, නියාමනය හරියට 
කරන්න ඕනෑ, ෙම්වා test කරන්න පුළුවන් ෙවන්න ඕනෑ කියන 
එකයි. මා දන්ෙන් නැහැ, ෙම් ෙබෙහත්  test කරන්න  කමෙව්දයක් 
දැනට තිෙබනවාද කියලා. එෙහම කමෙව්දයක් නැත්නම් වහාම ඒ 
සම්බන්ධෙයන් කියාත්මක ෙවලා ඒ testing කරන්න ඕනෑ. 
එෙහම නැති වුෙණොත් එදා ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා 
බලාෙපොෙරොත්තු වුණු, අද මුළු රටම අගය කරන ෙසේනක බිබිෙල් 
මහාචාර්යතුමාෙග් ඒ දර්ශනය අනුව අපි ෙම් ගත්ත කියාමාර්ගය 
සාර්ථක වීම පිළිබඳව ඉස්සරහට ගැටලු එයි.  ඒ නිසා ඒ කටයුතු ඒ 
විධියට ෙවන්න ඕනෑය කියලා මා හිතනවා.   

මට කථා කරන්න ලැබී තිෙබන්ෙන් ඉතාම ෙකටි කාලයක්. 
ෙම් රජය විසින් කරපු ෙහොඳ ෙද්වල් අතෙර් ෙම් කටයුත්ත ඉතාම 
ෙහොඳ ෙදයක් හැටියට සඳහන් කරමින් ගරු ඇමතිතුමාටත්, 
මහාචාර්ය අසිත ද සිල්වා ඇතුළු ජාතික ඖෂධ නියාමන 
අධිකාරිෙය් සියලු මහත්ම මහත්මීන්ටත් ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් 
වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.    

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 15ක 

කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 2.40] 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජාතික ඖෂධ නියාමන 

අධිකාරිය පනත යටෙත් ෙගෙනන නිෙයෝග සම්බන්ධෙයන් 
සාකච්ඡා ෙකෙරන ෙම් විවාදයට සහභාගි ෙවන්න අවස්ථාව ලබා 
දීම  පිළිබඳව  සත්ුතිවන්ත ෙවනවා.  

ගරු ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමාත් ෙම් සභාෙව් රැඳී සිටිනවා. ගරු 
අමාත්යතුමනි,  අපි කවුරුත් දන්නවා,  ''සයිටම්'' නමින් කියාත්මක 
ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විශ්වවිද්යාලය පිළිබඳ විවාදය අද ෙම් 
අවස්ථාෙව් අෙප් රෙට්  සාකච්ඡාවට ලක්  වන පධානතම හා 
පමුඛතම පශ්නය බවට පත් වී තිෙබන බව. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, සයිටම් නමින් ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලයක් 
ආරම්භ ෙවන්න කටයුතු ආරම්භ ෙවලා තිෙබන්ෙන් මීට 
කාලයකට ෙපරයි. නමුත්, ඒ උත්සාහය දිගින් දිගටම ව්යර්ථ වුණා, 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ශී ලංකා ෛවද්ය සභාව ඒ ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලෙය් තිෙබන 
පමිතිය පිළිබඳව සෑහීමකට පත් ෙනොෙවමින්, ඒ සථ්ාවරෙය් දිගින්  
දිගටම පිහිටා කටයුතු කිරීම නිසා.  කාටවත් ෙචෝදනා කරන්න 
අපට පුළුවන්කමක් නැහැ, ෛවද්ය සභාව කිසියම් ෙපෞද්ගලික 
ෙහෝ ෙවනත් පටු කාරණයක් මත ඒ සයිටම් ෛවද්ය විද්යාලෙය් 
පමිතිය සම්බන්ධෙයන් නැති පශ්නයක් මතු කළාය කියලා. මා 
හිතන විධියට ආණ්ඩු පක්ෂෙය්වත්, විරුද්ධ පක්ෂෙය්වත් අපි 
කවුරුවත් ඒ ෙචෝදනාව මතු කරන්ෙන් නැහැ.   

ෛවද්ය ආඥාපනෙත් 19වැනි වගන්තියට අනුව සාමාන්යෙයන් 
ෙවන්ෙන්, ඒ අදාළ ෛවද්ය විද්යාලෙය් පමිතිය පිළිබඳව සෑහීමකට 
පත් ෙවනවාද නැද්ද කියලා ෛවද්ය සභාව විෂයභාර අමාත්යතුමාට 
නිර්ෙද්ශ  කිරීමයි.  ෛවද්ය සභාව විසින් ඉදිරිපත් කරන ඒ මතය 
තමයි අමාත්යවරයාෙග් මතය හැටියට ඉදිරිපත් කරන්න 
හැකියාවක් තිෙබන්ෙන්. ඒ අනුව තමයි, 2012 අෙගෝස්තු 31වැනි 
දා වන ෙකොට තිබුණු ෛවද්ය සභාව ෙම් සයිටම් ෛවද්ය 
විද්යාලෙය් පමිතිය පිළිබඳව සෑහීමකට පත් ෙවන්ෙන් නැහැ කියන 
මතය ෙගනාෙව්. ඊට පස්ෙසේ තමයි එවකට හිටපු ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යවරයා -වර්තමාන ජනාධිපතිවරයා-  සයිටම් ෛවද්ය 
විද්යාලයට සහ ඒ අදාළ බලධාරින්ට ඒ මතය ලිඛිතව දැන්වූෙව් 
තමන් ෙමහි පමිතිය පිළිබඳව සෑහීමකට පත්  ෙවන්ෙන් නැහැ 
කියලා.  

ඉතින්, එෙහම පූර්වාදර්ශයක් තිබියදී, ෛවද්ය සභාව දිගින් 
දිගටම ඒ ස්ථාවරෙය් සිටියදී, ෙම් පශ්නය අධිකරණය හමුවට 
ෙගන ගියා. අධිකරණය හමුවට ෙගන යද්දී, ඒ විෂයභාර 
අමාත්යතුමා ඒ ෛවද්ය සභාෙව් මතය ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටිනවා 
ෙවනුවට, මතයක් ඉදිරිපත් ෙනොකරන තත්ත්වයක පිහිටා කටයුතු 
කළා. ඒ ඉදිරිපත් වුණු සීමාසහිත කරුණු මත පදනම්ව අධිකරණය 
තීන්දුවක් දීලා තිෙබනවා, සයිටම් ෛවද්ය විද්යාලෙය් උපාධිය 
පිළිගැනීම පිළිබඳව.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි කවුරුත් දන්නා විධියට 
ඉන්දියාව වාෙග් රටවල ඉංජිෙන්රුවකු නිර්මාණය ෙවන ෙකොට, 
ෛවද්යවරයකු නිර්මාණය ෙවන ෙකොට  "B" grade  උපාධි 
ෙදනවා. ඒ "B" grade උපාධි ලබන ඉංජිෙන්රුෙවෝ සමහර 
ෙවලාවට මැදෙපරදිග රටවල, ෙවනත් රටවල රැකියා බලා ෙගන 
යනවා. නමුත්, අෙප් රෙට් තාක්ෂණික ඩිප්ෙලෝමාවක් හදාරා 
තිෙබන දරුවකුට තිෙබන අවෙබෝධයවත්  ඉන්දියාෙව් ෙම් "B" 
grade ඉංජිෙන්රුවාට නැහැයි කියන එක අද අපි කවුරුත් 
අත්දැකීෙමන් අවෙබෝධ කරෙගන තිෙබන ඇත්තක්. 

යම්කිසි ෙකෙනකුට උපාධි සහතිකයක් ලැබුණාම ඒ උපාධි 
සහතිකෙයන්  පැහැදිලි ෙවන්න ඕනෑ, පිළිගන්න පුළුවන් ෙවන්න 
ඕනෑ, එම විෂය පිළිබඳව  උපාධි සහතිකෙයන් ෙපන්නුම් කරන 
අවෙබෝධය හා දැනුම ඒ පුද්ගලයාට තිෙබනවාය කියලා. එෙහම 
නැත්නම්, එහි පමිතිය පිළිබඳව පශ්නයක් තිෙබනවා නම් 
ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? ෛවද්යවරෙයක් ගනු-ෙදනු කරන්ෙන් 
ෙරෝගීන් එක්ක. ඉංජිෙන්රුෙවක් ගනු-ෙදනු කරන්ෙන්  ඉදිකිරීම් 
එක්ක. පාලම් ආදිය හැෙදන්ෙන් ඔහුෙග් දැනුෙමන්.  එතෙකොට 
ඒවාෙය් පමිතිය පිළිබඳ පශ්නවලට මුහුණ ෙදන්න ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි කවුරුත් කැමැති වුණත් 
නැතත් අද අෙපොස (උසස් ෙපළ) සමත්, රජෙය් විශ්වවිද්යාලවලට 
යන්න පුළුවන්කමක් ෙනොලැෙබන, මුදල් හදල් තිෙබන  පවුල්වල  
දරුෙවෝ පිටරට විශ්වවිද්යාලවලට ගිහිල්ලා ෛවද්ය උපාධිය 
අරෙගන එනවා.  ඊට පසුව Act 16  විභාගය කරලා ෙම් රෙට් 

ෛවද්යවරු හැටියට  කියා කරනවා. මට මතකයි, යුද්ධය තිබුණු 
පසු ගිය කාලෙය් ෙබොෙහෝ දුෂ්කර පෙද්ශවල ඒ Act 16  විභාගය 
සමත් වුණු ෛවද්යවරු ෙසේවය කළා. සමහර ෙවලාවට යුද ගැටුම් 
බහුලව තිබුණු පෙද්ශවලත් ඒ අය ෙසේවය කරපු අවස්ථා අපි 
දැකලා තිෙබනවා. අපි කැමැති වුණත් නැතත් දැන් අපි ඒක 
පිළිෙගන ඉවරයි. ඒ නිසා තමයි ඒකට කමෙව්දයක් හදලා 
තිෙබන්ෙන්, Act 16 විභාගය හරහා ඔවුන් එන්න ඕනෑය කියලා. 
නමුත් ඇත්තටම අද ෙම්කට කමෙව්දයක් නැහැ. ෙමතැන තිෙබන 
බරපතළම පශ්නය තමයි නිදහස් අධ්යාපනය යටෙත් රජෙය් 
විශ්වවිද්යාලයකට යන දරුවන් ලබා ගන්නා ෛවද්ය උපාධියත්, 
උසස් ෙපළ සමත් ෙවලා රජෙය් විශ්වවිද්යාලයට ගිය දරුවාට 
තරම්ම සුදුසුකම් නැති -මම කියන්ෙන් නැහැ, නැත්තටම නැති 
කියලා. එෙහත් එපමණට නැති- දරුවන් මුදල් වියදම් කරලා 
SAITM විශ්වවිද්යාලෙයන් අරෙගන එන උපාධියත් සමාන 
තත්ත්වෙයහිලා ෙම් ශී ලංකාව තුළ අපි පිළිගන්න යන එක. 
ඇත්තටම ෙවනවා නම් ෙවන්න ඕනෑ ෙමොකක්ද?  "අෙප් රෙට් 
දරුවන් විශාල  පමාණයක් පිටරට ගිහිල්ලා ෙම් උපාධිය අරෙගන 
එනවා. ඒෙකන් රෙට් සල්ලි විශාල පමාණයක් පිටරටට යනවා. 
ඒෙකන් ෙවන්ෙන් විශාල පාඩුවක්. ඉතින්  ඒ හැකියාව තිෙබන 
අයට ෙම් රෙට්ම ඒ උපාධිය ලබා ගන්න  ෙපෞද්ගලික 
විශ්වවිද්යාලයක් ඇති වුණාම ෙමොකක්ද තිෙබන වරද?" කියන එක 
තමයි මතු කරන ජනපිය පශ්නය. ඉතින් ඇත්ත ෙහේතුව ඒක නම්, 
ෙම් SAITM විශ්වවිද්යාලෙයන් ලැෙබන උපාධිය සමාන ෙවන්න 
ඕනෑ ෛවද්ය සභාව පිළිගත් විෙද්ශ විශ්වවිද්යාලයකින් ළමයා 
අරෙගන එන උපාධිෙය් තත්ත්වයට මිසක් රජෙය් 
විශ්වවිද්යාලයකින් ළමයා අරෙගන එන උපාධිෙය් තත්ත්වයට 
ෙනොෙවයි.  

විෙද්ශ විශ්වවිද්යාලයකින් උපාධිය ලබාෙගන එන දරුවා,  
සමහර ෙවලාවට SAITM විශ්වවිද්යාලයටත් වඩා ඉහළ පමිතියක් 
තිෙබන විශ්වවිද්යාලයකින් උපාධිය ලබාෙගන ආවත් ඒ දරුවා 
මුහුණ ෙදනවා Act 16  විභාගයට. ඒෙකන් සමත් වුෙණොත් තමයි 
ඒ දරුවා රැකියා ෙවෙළඳ ෙපොළට එන්ෙන්, ශී ලංකාව ඇතුෙළේ 
ෛවද්යවරෙයක් විධියට. නැත්නම් ඒ දරුවාට ඒ හැකියාව නැහැ. 
නමුත් ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාලයක් ශී ලංකාව තුළ බිහි කිරීෙමන් 
ෛවද්ය සභාවත් එහි පමිතිය පිළිබඳ සෑහීමකට පත්  ෙවන්ෙන් 
නැහැ.  අපි දන්නවා, විෙද්ශ විශ්වවිද්යාලත් ලංකාෙව් ෛවද්ය 
සභාෙව් අනුමැතිය ගන්න එනවා. ඒ ආවාට හැම 
විශ්වවිද්යාලයකටම ෛවද්ය සභාව අනුමැතිය ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒ 
විශ්වවිද්යාලෙය් පමිතිය පිළිබඳව යම් කිසි නිර්ණායක පමාණයක් 
මත අධ්යයනයක් කරලා සෑහීමකට පත් ෙවනවා නම් තමයි 
පිළිගත් විෙද්ශ විශ්වවිද්යාලයක් බවට පත් කරන්ෙන්. එෙහම 
විශ්වවිද්යාලයකින් උපාධිය ගත්ත දරුෙවකුට පමණයි Act 16 
විභාගය කරලා ලංකාෙව් ෛවද්යවරෙයක් බවට පත් ෙවන්න කියා 
කරන්න පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන්.  සමහර ෙවලාවට පනත 
සංෙශෝධනය කරන්න සිදු ෙවයි. පනෙත් යම් යම් වගන්ති ෙවනස් 
කරන්න සිදු ෙවයි. අපි දකින බරපතළම වරද තමයි විෙද්ශීයව 
පිළිගත් විශ්වවිද්යාලයකට ගිහිල්ලා උපාධිය ලබන දරුෙවකුෙග් 
තත්ත්වයට සමාන තත්ත්වෙය් දරුෙවක් බවට SAITM 
විශ්වවිද්යාලෙය් දරුවා පත් ෙනොෙකොට නිදහස් අධ්යාපනය යටෙත් 
රජෙය් විශ්වවිද්යාලයකින් MBBS උපාධිය ලබන දරුවා හා සමාන 
තත්ත්වයකට SAITM විශ්වවිද්යාලෙය් ඉෙගනුම ලබන දරුවා 
ෙගන ඒම; MBBS (SAITM) කියන උපාධියක් ෙදන 
තත්ත්වයකට ෙගන ඒම. ඒක වැරැදියි. ඒක තමයි ෙමතැන තිෙබන 
පධානම අවුල. ඒ නිසා තමයි ෙම් විශාල විවාදයක් ඇති ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.   

මට මතකයි, මම පාසල් යන කාලෙය් හාහාපුරා කියලා 
මුලින්ම ෙකොළඹ විශ්වවිද්යාලෙය් ෛවද්ය පීඨයට අඩිය තැබුෙව් 
තීමා විතාරණ සෙහෝදරයාෙග් ෙද්හය බලන්නයි. අශ්ෙරොෆ් 
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මැතිතුමා ඒ කාලෙය් පක්ෂ නායකෙයක්. මට මතකයි, ඒ ෙවලාෙව් 
එතුමා ඇවිල්ලා හිටියා. මෙග් මතකෙය් හැටියට රාජිත 
ෙසේනාරත්න මැතිතුමාත් ඒ කාලෙය් මන්තීවරයකු ෙනොෙවයි. 
එතුමාත් එතැන හිටියා. මම එතෙකොට පාසල් ශිෂ්යෙයක්. 

එම ෙපළපාළිෙය් මමත් ෙපොඩි එෙකක් හැටියට ගියා. ෙම් රෙට් 
ශිෂ්ය ව්යාපාරෙය් ඇට මිඳුළුවලට වැදුණු පශ්නයක් තිෙබනවා, ගරු 
රාජිත ඇමතිතුමනි. ඒ තමයි ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාල කියන 
එක. එය සාමාන්යෙයන් අෙනක් විෂයන්වලට අදාළව එන 
ෙපෞද්ගලික අධ්යාපනය වාෙග් ෙනොෙවයි. ඒක ශිෂ්ය ව්යාපාරෙය් 
ඇට මිඳුළුවලට කාන්දු වුණු පශ්නයක්. ෙවනත් ෙපෞද්ගලික 
විශ්වවිද්යාලයක් එනෙකොට තමයි තීමා විතාරණලාෙග් මළමිනී 
මතක් ෙවන්ෙන්. අපි කැමැති වුණත්, නැතත් එම ශිෂ්යයන්ෙග් 
මානසිකත්වය අපි පිළිගන්න ඕනෑ. ගරු රාජිත ඇමතිතුමනි, 
ඔබතුමාත් ඒ කාලෙය් එම ශිෂ්ය ව්යාපාරෙය් සටන්වලට 
ධනාත්මකව සහභාගි වුණා. එෙහම අතීතයක් එක්කයි ෙම් ශිෂ්ය 
පරම්පරාව ෙගොඩ නැෙගන්ෙන්. අපි කැමැති වුණත්, නැතත් ඒක 
අපි පිළිගන්න ඕනෑ. ඒ ආෙව්ගය, ඒ හැඟීම අපි ෙත්රුම් ගන්න 
ඕනෑ. "තීමා විතාරණලා ජීවිත පුදා එදා රාගම ෛවද්ය පීඨය නතර 
කර ගත්තා; අපිට ෙම්ක නතර කර ගන්න බැරි වුෙණොත් ඒක මහා 
අවමානයක්" යනුෙවන් හිතන මානසිකත්වයක් ෙම් දරුවන් තුළ 
වැෙඩනවා. ඒක අපිට කියන්න බැහැ. ඒක ෙද්ශපාලනිකව විතරක් 
ෙහළා දැකලා වැඩක් ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම්ක සංෙව්දී පශ්නයක්. 
එම සංෙව්දී පශ්නයට ඉතාම සංෙව්දී ආකා රෙයන් විසඳුමක් 
ෙසොයනවා ෙවනුවට  සමහරුන්ට අවශ්ය ෙමය ෙද්ශපාලන 
ව්යාපෘතියක් කරෙගන, ෙමය 2020 වසෙර්දී බලය අල්ලන 
ව්යාපෘතියක් කර ගන්නයි. එෙහම හැඟීමකින් ෙනොෙවයි, ෙමම 
පශ්නය සම්බන්ධව අප පෙව්ශ ෙවන්ෙන්. SAITM එෙක් ඉෙගන 
ගන්ෙන්ත්, අෙප් රෙට් දරුෙවෝ; රජෙය් නිදහස් අධ්යාපනෙයන් 
ඉෙගන ගන්ෙන්ත් අෙප් ර ෙට් දරුෙවෝ. අර දරුෙවෝ ඔක්ෙකෝටම 
රජෙය් විශ්වවිද්යාලවල ඉඩ තිබුණා නම්,  ඔය SAITM ඕනෑ 
ෙවන්ෙන් නැහැ. එෙහම නැතිකම නිසා තමයි එම අවකාශය 
පුරවන්න ෙවනත් විකල්ප ඇතිෙවලා තිෙබන්ෙන්. පිට රටවලට 
ගිහිල්ලා ඉෙගන ගන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්ත්, එම උපාධිය 
අරෙගන Act 16 විභාගය කරලා රැකියා ෙවෙළඳ ෙපොළට එන්න 
සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්ත් ඒ නිසායි. අපි ඒක ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ, 
ගරු ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමනි.  

ෙම් රෙට් නිදහස් අධ්යාපනෙයන් ලබා ගන්නා ෛවද්ය 
උපාධියට - MBBS Degree එකට- ජාත්යන්තර පරිමාණෙය් 
වැදගත්කමක් තිෙබනවා. එංගලන්තය වාෙග් රටවලට ගියාම, අෙප් 
ෛවද්යවරෙයකුෙග් ෙසේවය ලබා ගැනීමට ෙවනම විභාගයක් 
කරන්ෙන් නැහැ. මෑත කාලෙය් කරනවාද කියා මම දන්ෙන් නැහැ. 
අතීතෙය් තිබුෙණ් නැහැ. සමහර රටවල එෙහම කරන්ෙන් නැහැ. 
ෙමම උපාධිෙය් තිෙබන අගයත්, වැදගත්කමත් අපි ආරක්ෂා 
කරන්න ඕනෑ. ඒ සියල්ලම සලකා බැලුවාම අපට එන්න පුළුවන් 
උත්තරය ෙමොකක්ද? විෙද්ශ රටකට ගිහිල්ලා ෛවද්ය උපාධිය 
අරෙගන එන දරුවාෙග් තත්ත්වයට ෙමය සමාන ෙවන්න ඕනෑ. 
එෙහම නැතුව නිදහස් අධ්යාපනය තුළ MBBS උපාධිය ගන්නා 
දරුවාෙග් තත්ත්වයට ෙමය සමාන කළ යුතු නැහැ. ඒ තුළින් තමයි 
ෙම් විශාල වියවුල ඇති ෙවන්ෙන්. එෙහම විකල්පයකට ෙමය 
ෙගන යන්න ඕනෑ.  

පසු ගිය දවස්වල තමුන්නාන්ෙසේලා ඔය සම්බන්ධෙයන් පැන 
නැඟුණු විෙරෝධතා ව්යාපාරයට අලුත්ම ෙපොලිස් බල ඇණියක් 
ෙයොදවා තිබුණු ආකාරය මම දැක්කා. STF එක ඇවිල්ල තිබුණා. 
මුහුණු ආවරණය ෙවන, අමුතු විධිෙය් ෙහොම්බක් වාෙග් මුහුණකුත් 
දමා ෙගන ෙබොෙහොම අපූරු මර්දන බල ඇණියක් ඇවිල්ලා තිබුණා. 
එම මර්දන බල ඇණිය ෙයොදවා, ඒ විධිෙය් විෙශේෂ ෙපොලිස් ඒකක 
ෙයොදවා ෙම්වා මැඬ පවත්වන්න බැහැ ෙන්.  

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
කියන්න, ඇමතිතුමනි. 
 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ඔබතුමා කරන ෙයෝජනා ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. අපිත් ඔය 

ෙයෝජනා ඉදි රිපත් කළා. නමුත් 2010 වසෙර් අෙගෝස්තු මාසෙය් 
නව වැනි දා එවකට ෛවද්ය සභාෙව් හිටපු සභාපතිනිය වන 
මහාචාර්ය ලලිතා ෙමන්ඩිස් ලියපු ලිපියකින් තමයි ෙම් අර්බුදය 
ඇති වුෙණ්. එම ලිපිෙය් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

“It is the view of the SLMC, based on legal opinion that SAITM 
cannot exist as the “off shore” campus of the NNSAM (Nizny 
Novgorod State Academy of Medicine) of the Russian Federation. It 
may however exist as a Degree Awarding Institute referred to in the 
Universities Act (Section 25 and 70A -70D of Part IXA) and also in the 
Medical Ordinance (Medical Amendment Act No. 25 of 1988).”    

ෙම් ෛවද්ය සභාවම තමයි ෙයෝජනා කරන්ෙන් ෙමය විෙද්ශීය 
එකකට සම්බන්ධ කරන්න එපාය, ෙම්ක ලංකාවට ෙගෙනන්නය, 
ලංකාෙව් Degree Awarding Institute එකක් කරන්නය කියා. 
ෙමන්න ෙමතැනින් තමයි අර්බුදය ආරම්භ ෙවන්ෙන්. එතුමිය 
ඒකට ෙහේතු දක්වනවා, “Total medical education is in Sri 
Lanka” කියලා. සම්පූර්ණ ෛවද්ය අධ්යාපනය ලබා ෙදන්ෙන් ශී 
ලංකාෙව්.  “Institute has to invest its facilities for clinical 
training.” ෙමහිම clinical trainingවලට invest කරන්න කියලා 
ඒ ෙගොල්ලන් කියනවා. “Local clinical training is much more 
relevant than foreign clinical training.” හරිද? ෙමෙහේ clinical 
training එක ෙහොඳයි. “Those who qualify will not have to sit 
for the ERPM.” ඒ ෙගොල්ලන්ම තමයි ෙමම ෙයෝජනාව 
ෙගෙනන්ෙන්. ෙමන්න ෙමතැනින් තමයි ෙමය හැරෙවන්ෙන් 
2010 වසෙර්දී. ඔබතුමා කියන එක හරි. ඔය විසඳුම ෙදනවා නම් 
ඔය පශ්නය විසඳා ගන්න පුළුවන්. විසඳා ගන්න බැරි වුෙණ්, ෙම් 
ෙගොල්ලන් කරපු ෙම් වැෙඩ් නිසායි. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෛවද්ය සභාව ෙව්වා, ෙවනත් කිසියම් 

ආකාරයක ආයතනයක් ෙහෝ ෙව්වා ඉතිහාසෙය් කිසියම් 
අවස්ථාවක ගනු ලැබූ නිගමනයක වැරැදිසහගත තත්ත්වයක් 
තිෙබනවා නම්, අපි ඒක නැවත සාකච්ඡා කරන්න ඕනෑ. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
MBBS (Sri Lanka)  ෙම් ෙගොල්ලන්ට දීලා, පසු ගිය රජෙය් 

හිටපු අෙප් එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමාෙග් කාලෙය් ඒක 
පිළිඅරෙගනත් තිෙබනවා. එවැනි එකකට පිටරට උපාධිවල 
පමිතිය තහවුරු කර ගන්න පවත්වන විභාගයක් තියන්න පුළුවන්ද 
කියන ෛනතික පශ්නයක් එනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
පශ්නය තිෙබන්ෙන් ගරු ඇමතිතුමනි, ෙමොන ෙද් පිළිගත්තත් 

ෛවද්ය සභාව පිළිගන්ෙන් නැත්නම්, ෙමහි පමිතිය පිළිබඳ පශ්නය 
ගැන සෑහීමට පත් ෙවන්ෙන් නැත්නම්, ෙම් ආයතනය ෙකොෙහොමද 
ඉස්සරහට යන්ෙන්? ඒ පශ්නය තියා ෙගන SAITM එකට 
පවතින්නත් බැහැ; ශිෂ්යයන්ෙග් ෙම් පශ්නය විස ෙඳන්ෙන්ත් නැහැ. 
පමිතිය කියන එක බලහත්කාරී බලයකින් ආෙරෝපණය කරන්න 
පුළුවන් ෙදයක් ෙනොෙවයි කියලායි අපි කියන්ෙන්. ඒක සාධාරණ 
පශ්නයක්. විෙශේෂෙයන්ම, ෛවද්යවරෙයක් නිර්මාණය කිරීෙම්දී 
උසස් පමිතියක් සහිත පරිසරයක ඒ ෛවද්යවරයා බිහිවීම 
ඉතාමත්ම වැදගත්. ඒක සංෙව්දී කාරණයක්. අධිකරණෙය්  
බලපෑමක්, තීන්දුවක් ලබා දුන් පමණින් පමිතිය උසස් ෙවන්ෙන් 
නැහැ. අධිකරණ තීන්දුව දීලා තිෙබන්ෙන් පමිතිය ගැනත් 
ෙනොෙවයි. අධිකරණ තීන්දුවට අනුව, ''පමිතිය දැන් ෙහොඳයි'' 
කියන්න ෛවද්ය සභාව බැඳිලාත් නැහැ.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ෙම් ගැන අතීතෙය් සිදු වුණු එක එක ෙද්වල් ඇති. ඒ නිසා, ෙම් 

පශ්නය ගැන නැවත ආපස්සට කථා කර කර ඉන්න අවශ්ය නැහැ. 
ෙම් පශ්නෙය් ඇත්ත යථාර්ථයක් තිෙබනවා ෙන්. ෛවද්යවරුන්ෙග් 
විෙරෝධය අපට ෙනොසලකා හරින්න බැහැ; ශිෂ්ය පජාවෙග් 
විරුද්ධත්වය ෙනොසලකා හරින්නත් බැහැ. ෙද්ශපාලන පක්ෂ, 
ෙවනත් වෘත්තීය සංගම් ෙම් හැෙමෝම අද ෙම් පශ්නෙය්දී ඉතා පබල 
එකමුතුවකට එමින් ඉන්නවා. ඒ නිසා කරුණාකරලා ෙම් තුළින් 
තවත් තිමාවිතානලා නිර්මාණය ෙවන, එවැනි ආකාරයකට මැරුම් 
කන වාතාවරණයකට ෙගන යන්න උදවු ෙවන්න එපා. ශිෂ්ය 
ව්යාපාරෙය් බිල්ලක් අරෙගන ඒෙකන් තමන්ෙග් රතුපාට කමිසය 
තව ඝන රතුපාට බවට පත් කර ගන්න සමහරුන්ට ඕනෑකමක් 
ඇති. ඒක ෙනොෙවයි අප කියන්ෙන්. ෙම් පශ්නය විසඳන්න; ෙම් 
ෙවනුෙවන් ෙදපාර්ශ්වයටම පිළිගත හැකි විසඳුමකට යන්න. 
අතීතෙය් කිසියම් ආයතනයක ගත්ත කිසියම් තීරණයක් මත ෙම්ක 
ආපස්සට යන්න බැහැ කියලා හිතන්න ඕනෑ නැහැ.  දැන් බලන්න 
ෙකෝ, තමුන්නාන්ෙසේලාට තුෙනන් ෙදකක බලයක් තිෙබන නිසා 
තමුන්නාන්ෙසේලා හිතන හිතන නීති හදනවා ෙන්, ෙදයි 
හාමුදුරුවෙන්! අද රෑ නින්දට යන ෙකොට ෙමොකක් හරි නීතියක් 
හදන්න ඕනෑ කියලා තමුන්නාන්ෙසේලාට හිතුෙණොත්, ෙහට උෙද් ඒ 
නීතිය ෙගෙනනවා ෙන්. එෙහවු එෙක්, ෙම් පශ්නය විසඳන්න ෙම් 
තිෙබන තුෙනන් ෙදෙක් බලය පාවිච්චි කරන්න බැරිකමක් නැහැ 
ෙන්.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙමය ෙම් රෙට් ශිෂ්ය ව්යාපාරෙය් ඉතා සංෙව්දී 
පශ්නයක්. ඔවුන්ෙග් අතීත පරම්පරාව ජීවිත පුදන්න පවා ෙප ළඹුණු 
කාරණයක්. ඔබතුමන්ලා පවා ඒ අතීත සටන්වලදී සහභාගි වුණු, 
දායකත්වය දැක්වූ ගැටලුවක්. ඒ නිසා ෙම්කට අතීතයක් තිෙබනවා. 
අතීත මතකයක් ෙම් හැම ශිෂ්යෙයකුෙග්ම හදවත් තුළ නිම්නාද 
ෙවනවා. ඒක ෙනොසලකා හැරලා  දඩබ්බර ආකාරයකට, 
හිතුවක්කාර ආකාරයකට, ''අධිකරණ තීන්දුව තිෙබනවා, උඹලා 
සියලු ෙදනාම දැන් යටත් ෙවයල්ලා'' කියන මානසිකත්වයකින් 
ෙම් පශ්නය දිහා බලන්ෙන් නැතිව, ''අධිකරණ තීන්දුව පරම 
තීන්දුව. එයට අබිබවා යාමට කිසිෙවකුටත් කිසිදු ෙහෝ අයිතියක් 
නැත'' කියන හිතුවක්කාර මනසින් බලන්ෙන් නැතිව, ෙම් 

දරුවන්ෙග් ඇත්ත හැඟීම ෙත්රුම් අරෙගන ෙම් පශ්නය විසඳීම 
සඳහා කඩිනමින් අවශ්ය සෑම පියවරක්ම ගන්න කියා ඉතාම 
ඕනෑකමින් ඉල්ලනවා. ෙම් දරුවන්ෙග් ජීවිතත් එක්ක ෙසල්ලම් 
කරන මට්ටමකට ෙම් පශ්නය වර්ධනය ෙවන්න ඉඩ ෙදන්න 
එපාය කියා ඉතාම කාරුණිකව ඔබතුමන්ලාෙගන් ඉල්ලනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

මීළඟට, ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 
17ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 2.58] 
 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද විෙශේෂෙයන්ම ගරු රාජිත 

ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමාෙග් ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය 
පනත යටෙත් නිෙයෝග සම්බන්ධෙයන් විවාද කරන ෙම් 
අවස්ථාෙව්, විෙශේෂෙයන්ම අද ෙම් රෙට් ආන්ෙදෝලනයකට 
ලක්ෙවලා තිෙබන ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය ආයතනය පිළිබඳත් විශාල 
කතිකාවතක් යනවා.   ඒ සඳහා සහභාගිවීමට අවස්ථාව ලබාදීම 
ගැන මා ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි දන්නවා අද  SAITM 
ආයතනය ගැන ෙම් රෙට් විශාල විවාදයක් ආරම්භවී තිෙබන බව. 
ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමාත් දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් කථා කළා. 
එතුමාෙග් කථාෙව් සාරාංශය ගත්ෙතොත්, එතුමා ෙම් ෙපෞද්ගලික 
ෛවද්ය ආයතනයට විරුද්ධත්වයක් නැති බව ෙපෙනනවා. එතුමා 
ෙමහි තිෙබන පමිතිය පිළිබඳ පශ්නයයි මතු කරන්ෙන්. මා 
හිතනවා, එතුමන්ලාෙග් රජය කාලෙය් තමයි ෙම් ආයතනය පටන් 
ගත්ෙත් කියා. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් ආණ්ඩුෙව් කැබිනට් 
ඇමතිවරෙයක් හැටියට එතුමාත් එදා ඒ ආණ්ඩුෙව් හිටියා. ඒ 
වාෙග්ම, ඒ කාලෙය් ආණ්ඩුව ෙම් ආයතනය පටන් ගන්න ණය 
මුදලකුත් ලබා දුන්නා. ඒ වාෙග්ම, මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් 
ලැයිස්තුත් ෙම් ෛවද්ය පීඨයට ඇතුළත් කළා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාටත් එදා තුෙනන් ෙදකක 
බලයක් තිබුණා.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ ඉඳෙගන 

ෙම් පශ්නෙය් සංෙව්දීකම ගැන අපි කථා කළා. ඒ වාෙග්ම, ෛවද්ය 
සභාව ඔය ස්ථාවරය ගන්න ෙකොට, ''ඒ ස්ථාවරයට අභිෙයෝග 
කරන්න එපා''ය කියන පදනෙම් හිටපු අයයි අපි. ඒ නිසා අපි එකක් 
මතක තියා ගන්න ඕනෑ. හිටපු ජනාධිපතිතුමා ඒ ෛවද්ය සභාෙව් 
තීරණය කවදාවත් අභිෙයෝගයට ලක් කරන්න කටයුතු කෙළේ 
නැහැ. ඒක අබිබවා ෙම් ආයතනයට පිළිගැනීම ෙදන්න කටයුතු 
කෙළේත් නැහැ. එවකට ෛමතීපාල සිරිෙසේන ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා 
ෛවද්ය සභාෙව් තීරණය පිළි අරෙගන 2012 වසෙර් ඒ තීරණය 
දැනුම් දුන්ෙන්ත්, ඒ ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ බලහත්කාරෙයන් 
පිළිගැනීෙම් මානසිකත්වයක් ෙනොතිබුණු නිසායි. මම නැවතත් 
ඔබතුමන්ලාට කියන්ෙන්, අතීතය හාරා හාරා තමන් අද ගන්නා 
අත්තෙනෝමතික තීරණ සාධාරණීකරණය කරන්න යන්ෙන් 
නැතිව ෙම් පශ්නය විසඳීම සඳහා අවංක, සාධාරණ පෙව්ශයක් 
ගන්න කියලායි. 
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ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ස්තුතියි, මන්තීතුමනි. ඇත්තටම ෙම් රජයටත්, අපටත් අවංක 

වුවමනාවක් තිෙබනවා, ෙම් පශ්නය විසඳන්න. එතුමා 2/3ක 
බලයක් ගැන කථා කළා. මා එතුමාටත් මතක් කරන්න ඕනෑ, 
අවශ්ය නීති-රීති ෙවනස් කරලා තීන්දු තීරණ ගන්න එදා 
එතුමන්ලාටත් 2/3ක බලයක් තිබුණාය කියන එක. නමුත් ඒකත් 
කරන්න බැරි වුණා. ෙකෙසේ ෙහෝ  දැන් අෙප් ආණ්ඩුව පැත්තට ෙම් 
පශ්නය - ෙබෝලය - pass ෙවලා තිෙබනවා. එතෙකොට අපි දැන් ෙම් 
පශ්නයට මුහුණ ෙදන්න ඕනෑ. 

 අපි දන්නවා, රටක් හැටියට අෙප් රජෙය් පතිපත්තිය. අද අපි 
දන්නවා, ආර්ථික පතිපත්තිය. විෙශේෂෙයන්ම ෙපෞද්ගලික ආයතන 
සම්බන්ධ කරෙගන රජෙය් දායකත්වයත් එක්ක යන ආර්ථික 
පතිපත්තියක් තමයි 1977 ජයගණෙයන් පසුව 1994 දක්වා දිගටම 
ෙම් රෙට් ගමන් කෙළේ.  එවැනි ආර්ථික පතිපත්තියක් තමයි ෙම් 
රෙට් තිබුෙණ්.  

නිදහස් අධ්යාපනය පටන් ගත්ත දවෙසේ සිට ෙම් රෙට් 
ෙපෞද්ගලික අධ්යාපනයත් තිබුණු බව අපි දන්නවා. ෙම් රෙට් 
නිදහස් අධ්යාපනය පටන් ගන්නවාත් එක්කම ෙපෞද්ගලික 
අධ්යාපනයත් තිබුණා. අද වන ෙකොට ෙම් රෙට් ෙපෞද්ගලික පාසල් 
තිෙබන බව අපි දන්නවා. ෙසන්ට් ෙතෝමස් විද්යාලය, ටිනිටි 
විද්යාලය වැනි ෙපෞද්ගලික පාසල් රජෙය් අධීක්ෂණය යටෙත් 
තවම පවත්වාෙගන යනවා. ඒ වාෙග්ම අර්ධ රාජ්ය පාසලුත් 
තිෙබනවා. ෙපෞද්ගලික අධ්යාපනය කියන්ෙන් ෙම් රටට අලුත් 
ෙදයක් ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් නිදහස් අධ්යාපනය පටන් ගැනීමත් 
එක්කම ෙපෞද්ගලික අධ්යාපනයත් පටන් ගත් ඉතිහාසයක් තමයි 
අපට තිෙබන්ෙන්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. විශ්වවිද්යාලවලට සමාන යම් යම් 
ආයතනයත් එදා තිබුණා. උපාධි පාඨමාලා හදාරන්න, ඩිපෙලෝමා 
හදාරන්න ලංකාෙව් තිෙබන විශ්වවිද්යාලවලට සමගාමීව යම් යම් 
ෙපෞද්ගලික ආයතනය තිබුණු බව අපි දන්නවා. උදාහරණ 
වශෙයන් ඇක්වයිනාස් ආයතනය ගන්න පුළුවන්. ඊට කලින් 
තිබුණා, ඇෙලක්සැන්ඩර් ආයතනය. වැල්ලවත්ෙත් තිබුණා, 
ෙපොලිෙටක්නිකල් ආයතනය තිබුණා. එක් එක් පාඨමාලා 
ෙවනුෙවන් ෙමවැනි ආයතනය තිබුණා. අද වන ෙකොට ෙමය තවත් 
ව්යාප්ත ෙවලා හැම ක්ෙෂේතයකම ෙපෞද්ගලික අධ්යාපනය ලබන්න 
පුළුවන් තත්ත්වයක් මුළු ෙලෝකෙය්ම තිෙබනවා. අද අෙප් රෙට්ත් 
එවැනි තත්ත්වයක් උදා ෙවලා තිෙබනවා.  

ෙම් රටට ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාල අවශ්ය නැද්ද කියන 
විවාදය තමයි SAITM  එකට වඩා අද සමාජෙය් කථිකාවක් බවට 
පත් ෙවන්ෙන්. SAITM එක ගැන කථා කරනවා නම්, SAITM 
එක ගැන අඩුපාඩු තිෙබනවා නම්, එහි යම් පමිතීන් පිළිබඳ  
පශ්නයක් තිෙබනවා නම් අනිවාර්යෙයන්ම ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා 
කරලා විසඳා ගත යුතුයි. ඒ ගැන වාද විවාදයක් නැහැ. ෙපෞද්ගලික 
ෛවද්ය විද්යාල ෙම් රෙට් ආරම්භ කරන්න පුළුවන්ද, බැරිද කියන 
පශ්නය තමයි අද ෙබොෙහෝ දුරට මතු කරන්ෙන්. අපි දන්නවා, 
ර ජෙය් ෛවද්ය නිලධාරින්ෙග් සංගමය ෙම් රෙට් ෙපෞද්ගලික 
ෛවද්ය විද්යාලවලට විරුද්ධව, SAITM  ආයතනයට විරුද්ධව 
විශාල උද්ෙඝෝෂණයක් කරන බව. ෙම් රෙට් ෙපෞද්ගලික 
ඉංජිෙන්රු පීඨ තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ගණකාධිකරණ උපාධි 
පාඨමාලා තිෙබනවා. කළමනාකරණ - management - උපාධි 
පාඨමාලා තිෙබනවා. ඒවා ගැන උද්ෙඝෝෂණය කරන්ෙන් නැහැ. 
ඒවාට විරුද්ධව කථා කරන්ෙන් නැහැ. ඒවාට විරුද්ධව පාරවල් 
වහන්ෙන් නැහැ. උපාධි ෙදන එවැනි ෙපෞද්ගලික ආයතන ෙම් 
රෙට් තිෙබනවා. අපට ෙනොතිබුෙණ් ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාල 

විතරයි. අනික් හැම උපාධියක්ම ලබාගන්න පුළුවන් ආයතනය ෙම් 
රෙට් තිෙබනවා. එෙහම නම් ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය උපාධියට 
විතරක් විරුද්ධ වන්ෙන් ඇයි? ඒක තමයි අපට තිෙබන ගැටලුව. 
ෙම් ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලය එපාය කියන්ෙන් ඇයි? අනික් 
ෙපෞද්ගලික උපාධි ආයතනවල standardization එක ගැන කථා 
කරන්ෙන් නැහැ. ඉංජිෙන්රු පීඨෙය් තිෙබන පමිතිය ගැන 
කවුරුවත් කථා කරන්ෙන් නැහැ; management degree එෙක් 
තිෙබන පමිතිය ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ; ගණකාධිකරණ 
උපාධිෙය් - accountancy degree එෙක් - තිෙබන පමිතිය ගැන 
කථා කරන්ෙන් නැහැ. උද්ෙඝෝෂණය කරන උදවිය සියලුෙදනාම 
ඒ පිළිබඳව නිශ්ශබ්දව තමයි ඉන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟට තිෙබන පශ්නය තමයි, 
අර මන්තීතුමාත් කිව්වා වාෙග් ෛවද්ය සභාෙව් මහාචාර්ය කාෙලෝ 
ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමාෙග් ලිපිෙයන් එතුමා ෙම් ආයතනෙය් 
පමිතිය ගැන පශ්නයක් මතු කරලා තිෙබන එක. පමිතිය ගැන 
ගැටලුවක් තිෙබනවා නම් ඒ පශන්ය අනිවාර්යෙයන්ම විසඳා ගත 
යුතුයි. ඒ පශ්නය විසඳා ගැනීම සඳහා මූල්යමය පශ්න තිෙබනවා 
නම්, රජය මැදිහත් ෙවලා ඒ මූල්යමය පශ්නය විසඳා ගන්න 
පුළුවන් විධිෙය් යම් සැලැස්මක් දිය යුතුයි. මහාචාර්ය කාෙලෝ 
ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා අෙප් ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමාත් 
එක්ක සාකච්ඡා කරන ෙවලාෙව්දී එතුමා කිව්වා, "Act 16 විභාගය 
ඒ ෙගොල්ලන්ට ලියන්න ෙදන්න. එතෙකොට අපට ෙම් පශ්න විසඳා 
ගන්න පුළුවන්" කියලා. ඒ ගැන කථා කරලා ඇවිල්ලා කියන්නම් 
කියලා මහාචාර්ය කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා කිව්වා. නමුත් 
අද වන කල් ඒ පිළිබඳව අෙප් උසස් අධ්යාපනය ඇමතිතුමා 
දැනුවත් කරලා නැහැ. 

එදා ෙම්කට එකඟ වුණා නම්, උසාවි යන්ෙන් නැතුව ෙම් 
පශ්නය විසඳගන්න තිබුණා. එක් ශිෂ්යාවක් තමන්ට තිෙබන 
අයිතිය ෙවනුෙවන් උසාවි ගියා. ඒ උසාවි යාම තුළ අධිකරණය 
මැදිහත් ෙවලා එම උපාධිය පිළිගන්න කියලා නිෙයෝග දීලා 
තිෙබනවා. ශී ලංකා ෛවද්ය සභාෙව් සභාපති මහාචාර්ය කාෙලෝ 
ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා ඒ සාකච්ඡාෙව්දී යම් එකඟතාවකට 
ඇවිල්ලා අපට විසඳගන්න තිබුණු ගැටලුව උසාවිය දක්වා 
ෙගනයන්න කටයුතු සිදු වුණා. ඒ සඳහා ඉඩකඩ සැලසුෙව්ත් 
ෛවද්ය සභාව කියන එක අපි කියන්න ඕනෑ. 

විෙශේෂෙයන්ම රජෙය් ෛවද්ය නිලධාරින්ෙග් සංගමෙය් 
හැසිරීම ගැනත් කියන්න ඕනෑ. ෙමොකද, රජෙය් ෛවද්ය 
නිලධාරින්ෙග් සංගමය හරියට ෙද්ශපාලන පක්ෂයක් වාෙගයි. ඒ 
අය ෙම් රෙට් හැමෙද්ටම විරුද්ධයි. අද අපි ෙම් රෙට් ෙමොන 
පගතිශීලී වැඩක් කරන්න ගියත්, රජෙය් ෛවද්ය නිලධාරින්ෙග් 
සංගමෙයන් අහන්න ඕනෑ. හැම ෙදයක්ම ඔවුන්ෙගන් අහන්න 
ඕනෑ.  

විෙශේෂෙයන්ම ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මැතිතුමා 
මැදිහත්ෙවලා ඉන්දියාෙවන් ෙම් රටට ambulance ෙගනාවා. ඒවා 
ෙග්නෙකොට කිව්වා, "ලංකාවට RAW සංවිධානය එනවා." කියලා. 
ඒ වාෙග්ම අෙප් රස්සා නැතිෙවනවා කියලා කිව්වා. රජෙය් 
ෛවද්ය නිලධාරින්ෙග් සංගමය ෙම් පිළිබඳව විශාල විෙරෝධයක් 
අරෙගන ගියා. තමන්ට අසනීපයක් වුණාම විෙශේෂෙයන්ම ෙම් 
ambulance ෙසේවය විනාඩි 5කින් ෙගන්වාගන්න පුළුවන් විධියට 
වර්ධනය ෙවලා තිෙබන බව අපි දන්නවා. නමුත්, ෙනොමිෙල් 
ලබාෙදන එම ෙසේවාවත් නවත්වන්න රජෙය් ෛවද්ය 
නිලධාරින්ෙග් සංගමය දිගටම කටයුතු කළා. රජෙය් ෛවද්ය 
නිලධාරින්ෙග් සංගමය ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය තුළ තමන්ෙග් 
ඒකාධිකාරය රඳවාගන්න - තබාගන්න - පසු ගිය කාලය පුරාම 
විශාල උත්සාහයක නිරතෙවලා තිෙබනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

විෙශේෂෙයන්ම ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතෙය් සිටින ෙහද නිලධාරින් 
ඇතුළු ෙසෞඛ්ය වෘත්තීකයන්ෙග් උපාධි පාඨමාලාවට ඒ ෙගොල්ෙලෝ 
විරුද්ධ වුණා. අවුරුදු 4කින් සම්පූර්ණ කිරීමට තිබුණු උපාධි 
පාඨමාලාව එදා, මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් කාලෙය් ෛවද්ය 
නිලධාරින්ෙග් සංගමෙය් විෙරෝධය නිසා අවුරුදු 3කට සීමා කළා. 
ඇයි, ඒ ෙගොල්ෙලෝ ඒකට විරුද්ධ වුණා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, දිගින් දිගටම ෙසෞඛ්ය අධ්යාපන නිලධාරි තනතුර 
සඳහා කරන ලද බඳවා ගැනීම ඒ අය විසින් සීමා කරලා තිෙබනවා. 
 රජෙය් ෛවද්ය නිලධාරින්ෙග්  සංගමෙය් විෙරෝධය නිසා අද එම 
තනතුර සඳහා කරනු ලබන බඳවා ගැනීම් සීමාෙවලා තිෙබනවා. 

ඊළඟට, ෙපෝෂණෙව්දී තනතුර තිෙබනවා. එම තනතුර සඳහා 
බඳවාගන්න අවස්ථාව ෙදන්ෙන්ම නැහැ. ඒ සඳහා සුදුසුකම් 
තිෙබන අය බඳවා ගැනීමට රජෙය් ෛවද්ය නිලධාරින්ෙග් සංගමය 
සම්පූර්ණෙයන්ම විරුද්ධයි. ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් විරුද්ධවීම නිසාම අද 
එම බඳවා ගැනීම නවතා දමා තිෙබනවා.  

ඊළඟට, Data Entry Operator හැටියට බඳවාගන්න පුළුවන් 
IT Technicianලා ෙවනුවට, අද ඒ සඳහා MOලා - Medical 
Officersලා - බඳවාගන්න අවශ්යයි කියලා අද එම බඳවා ගැනීම් 
පවා නවත්වලා තිෙබනවා. ඔවුන් ඒ සඳහාත් ෛවද්යවරුන් 
දමාගන්නවා. Data Entry Operator තනතුර සඳහා විෙශේෂෙයන්ම 
computer පිළිබඳ අධ්යාපනය ලබා තිෙබන; දැනුම තිෙබන; එම 
සුදුසුකම තිෙබන අය බඳවා ගන්න  රජෙය් ෛවද්ය නිලධාරින්ෙග් 
සංගමය ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. ඔවුන් ඒකත් ඔවුන්ෙග්ම account 
එකට දමාෙගන තිෙබනවා. 

මම ෙම් කාරණයත් විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්න ඕනෑ. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙප්රාෙදණිය ෛවද්ය පීඨෙය් ඉෙගන ගන්න ෙහද 
නිලධාරින්ට මහනුවර ෙරෝහලයි, ෙප්රාෙදණිය ෙරෝහලයි භාවිත 
කරන්න ෙදන්ෙන් නැහැ.  ෙකොහාටද ඒ ශිෂ්යෙයෝ යන්ෙන්? ඒ 
ෙගොල්ෙලෝ ඉෙගන ගන්න කුරුණෑගල ෙරෝහලට යනවා. රජෙය් 
ෛවද්ය නිලධාරින්ෙග් සංගමය ෙප්රාෙදණිය   Medical Faculty 
එෙක් ඉෙගන ගන්න ෙහද නිලධාරින්ට මහනුවර ෙරෝහලයි, 
ෙප්රාෙදණිය ෙරෝහලයි ෙදකම තහනම් කරලා තිෙබනවා. ඒ අයට 
අවශ්ය පාඨමාලාව ඉෙගන ගන්න එම ෙරෝහල් ෙදකම තහනම් 
කරලා තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානය -WHO එක-  
නිර්ෙද්ශ කරපු ඩිප්ෙලෝමා පාඨමාලාවක් ගාල්ල කරාපිටිය ෛවද්ය 
පීඨෙය් තිබුණා. එම පාඨමාලාව තමයි, ෙහදියන්, midwivesලා 
සඳහා මව්කිරි දීෙම් කළමනාකරණ පාඨමාලාව. දැන් එම 
පාඨමාලාව සම්පූර්ණෙයන්ම නවතා දමා තිෙබනවා. ඇයි, රජෙය් 
ෛවද්ය නිලධාරින්ෙග් සංගමය ඒ පාඨමාලාව කරන්න ඉඩ 
ෙදන්ෙන් නැහැ. එම පාඨමාලාව අද නවතා දමා තිෙබනවා. ඒ 
සඳහා සිසුන් බඳවාගන්ෙන් නැහැ. ෙමන්න ෙම් විධියට ඔවුන් ෙම් 
රෙට් ෛවද්ය ක්ෙෂේතය තුළ තමන්ෙග් ආධිපත්ය රඳවාගන්න, 
තමන්ෙග් බලය රඳවාගන්න දිගින් දිගට කියා කරෙගන යන 
තත්ත්වයක් තමයි අපට ෙපෙනන්න තිෙබන්ෙන්. ඔවුන් ඒ තුළ 
බමුණු කුලයක් හදාගන්න උත්සාහ කරනවා. 

රජෙය් ෛවද්ය නිලධාරින්ෙග් සංගමය  හදා ගත්ත බමුණු 
කුලය කඩා වැෙටයි කියලා, ඒ බමුණු කුලය රැක ගන්න අද  ඔවුන් 
විශාල උත්සාහයක නිරත ෙවලා ඉන්නවා. ඒ ෙගොල්ලන් 
ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය ආයතනවලට විතරයි විරුද්ධ. අපට අහන්න 
ෙවනවා, ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල් ගැන කථා කරන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි 
කියලා. අද ජනතාවෙග් මුදල් ඉතා විශාල ෙලස නාස්ති ෙවනවා. 
ජනතාවෙග් මුදල් මංෙකොල්ල කන විධියට ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල් 
රාශියක් අද පවත්වා ෙගන යනවා. ඒ ෙරෝහල්වල පමිතිය ගැන 

කථා කරනවාද? ඒ ෙරෝහල්වල අය කරන ගාස්තු ගැන කථා 
කරනවාද? ෛවද්යවරුන් ෙරෝගිෙයක් බලන්න ගන්නා අවම 
ගාස්තුව ගැන කථා කරනවාද? ඒ කිසි ෙදයක් කථා කරන්ෙන් 
නැහැ. ඇයි? ඒ ෙගොල්ලන්ට ලැෙබන ආදායම නිසා, ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් සාක්කු පිෙරන නිසා, ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් මඩිය 
තරෙවන නිසා ඒවා ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ෙමතැන 
ෙදබිඩි පිළිෙවතක් තිෙබන බව අපට ෙප්නවා. තමන්ෙග් වෘත්තීයට 
තවත් අය එකතු ෙවනවාට විරුද්ධයි. තමන්ෙග් වෘත්තීය තව 
පසාරණය ෙවනවාට; ෙම් රෙට් ඉන්න තරුණ-තරුණියන්ට ඒ 
සඳහා ඉඩ ලැෙබනවාට විරුද්ධයි. ඒෙක් කුහකකම තිෙබනවා.   
අද, රජෙය් ෛවද්ය නිලධාරින්ෙග් සංගමය ෙරෝගීන්ව හිර 
කරෙගන, ෙරෝගීන්ෙග් ෙබල්ෙලන් අල්ලා ෙගන kidnap කරලා 
ෙරෝගීන්ව සිරකරුවන් හැටියට තියලා තමන්ෙග් වර්ජන 
ෙමෙහයවන තත්ත්වයක් උදා ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඒ කුහකකම 
නිසායි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි තුනක කාලයක් 

තිෙබනවා.  
 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙමවැනි තත්ත්වයක් තමයි 

උදා ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම තවත් කරුණක් ගැන කියන්න 
ඕනෑ. ශීමත් ෙජෝන් ෙකොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්යාලෙය් 
ෛවද්ය පීඨය ගැන කථා කරන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි? එදා 
ෙකොතලාවල ෛවද්ය පීඨය  පටන්  ගනිද්දි නිශ්ශබ්දව හිටිෙය් 
ඇයි? ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාට බයද? එතුමා Cabinet 
Paper එකක් ෙගනැල්ලා, ෛවද්ය උපාධි පදානය කිරීම ආරම්භ 
කළා. ඇයි, කථා කරන්ෙන් නැත්ෙත්? ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ 
කථා කරන්ෙනත් නැහැ. ෙමොකද, ඒෙක් ෙපොඩි 
ෙද්ශෙපේමීභාවයකුත් තිෙබනවා ෙන්. ෙමොකද, ඒකට බඳවා 
ගන්ෙන් හමුදාෙව් අය ෙන්. ඒ නිසා ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් 
මන්තීවරුත් ශීමත් ෙජෝන් ෙකොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්යාලෙය් 
ෛවද්ය පීඨය ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. නිශ්ශබ්දව ඉන්නවා. 
ඒෙක් ෙපොඩි ෙද්ශෙපේමීභාවයක් තිෙබන නිසා, ඒකට විරුද්ධව 
කථා කරන්න කැමැති නැද්ද කියලාත් අපට හිෙතනවා. ඒ නිසා 
අපි කියන්න ඕනෑ, ශීමත් ෙජෝන් ෙකොතලාවල ආරක්ෂක 
විශ්වවිද්යාලෙය් ෛවද්ය පීඨය ගැන අද කථා කරන්ෙන් නැහැ 
කියලා. අද ඒ ගැන කවුරුත් කියන්ෙන් නැහැ. ඔක්ෙකෝම කථා 
කරන්ෙන්, SAITM එක ගැනයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  තව ෙදයක් ගැන කියන්න 
ඕනෑ. ඒ,  GMOA එෙක් පතිපත්තිය ගැනයි. මම පැහැදිලිවම 
කියනවා, රජෙය් ෛවද්ය නිලධාරින්ෙග් සංගමය පතිගාමී 
සංවිධානයක් බව. ෙමම සංවිධානය, ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් 
පගතිශීලී කර්තව්යයන් ෙවනෙකොට, ෙම් රෙට් තරුණ-
තරුණියන්ට  අවස්ථාව ලැෙබන ෙකොට එම අවස්ථාවන් අහුරන, 
බමුණු කුලයක් හදන සංවිධානයක්.  ෙම් පතිගාමී සංවිධානයක් 
එක්ක එකතු ෙවලා ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ  යන්න හදන 
ෙද්ශපාලන ගමන ෙමොකක්ද කියලා අපට අහන්න ඕනෑ. ෙමොකද, 
 රජෙය් ෛවද්ය නිලධාරින්ෙග් සංගමය ආරම්භෙය් සිට අද වන 
ෙතක්ම ෙම් රෙට් සියලුම ෙද්වල්වලට විරුද්ධවයි තමන්ෙග් 
කටයුතු කරන්ෙන්. ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය තුළ කිසිම ෙකෙනකුට 
තමන්ෙග් වෘත්තීන් තුළින් ඉදිරියට  එන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ; 
ෙහදියන්ට ඉස්සරහට එන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ; අෙනකුත් 
නිලධාරින්ට ඉස්සරහට එන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒ හැම 
එකක්ම නවත්වලා තිෙබන්ෙන්, රජෙය් ෛවද්ය නිලධාරින්ෙග් 
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සංගමයයි. එම නිසා එවැනි පතිගාමී සංවිධානයක් එක්ක ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුණට යන්න පුළුවන් ෙද්ශපාලන ගමන ෙමොකක්ද 
කියන පශ්නය අද අප ඉදිරිෙය් තිෙබනවා.  

 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවසාන වශෙයන් මා එක 
ෙදයක් කියන්න ඕනෑ. අපි සැමටම අධ්යාපනය ලබා ගන්න අයිතිය 
තිෙබන්න ඕනෑ. ෙම් රෙට් බහුතර පිරිසකට අධ්යාපනය ලබන්න 
පුළුවන් අයිතිය, නිදහස් අධ්යාපනය මුවාෙවන් සුළු පිරිසකෙග් 
වුවමනාවට යට ගහන්න ෙදන්න ෙහොඳ නැහැ. අපි ඒ අයිතිය  
ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ. SAITM එෙක් අඩු-පාඩු තිෙබනවා නම්, 
SAITM එෙක් quality එක ගැන පශ්න තිෙබනවා නම් ඒ ගැන 
සාකච්ඡා කරලා අපට ඒවා විසඳා ගන්න පුළුවන්. නමුත්, ෙම් රෙට් 
දරුවන්ට අධ්යාපනය ලබන්න තිෙබන අයිතිය ෙවනුෙවන් අපි 
ෙපනී සිටින්න ඕනෑ; අපි ඒක ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ.  කවුරු හරි 
ඒකට විරුද්ධ ෙවනවා නම්, අනිවාර්යෙයන්ම ඒක  පතිගාමීත්වය 
සඳහා යන අරගළයක් නිසා එය පරාජය කරන්න ඕනෑ කියලා 
කියමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැනට අවුරුද්දකට පමණ 

කලින් -ශිෂ්යෙයෝ නඩු දාන්න කලින්- මහාචාර්ය කාෙලෝ 
ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා මාව හමුෙවන්න ආවා. මම ඒ ෙවලාෙව් 
එතුමාට කිව්වා, ෙමම SAITM ෛවද්ය ශිෂ්යයන්ට Act 16 එෙහම  
නැත්නම් licensing විභාගයට ඉඳ ගන්න ඉඩ දීලා පිළිගැනීමක් 
ලබා ෙදන්න කියලා.  ඇත්තවශෙයන්ම, එතුමා "හා" කියලා ගියා. 
නමුත්, එතුමා ආෙව් නැහැ. එතුමා එදා එකඟ වුණා නම් ෙමෙහම 
ෙවන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, දැන් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ශිෂ්යෙයෝ නඩු 
දැම්මා. නඩු දැම්මාම උසාවිය කිව්වා, "licensing exam එක, Act 
16 නැතිව ඒ ෙගොල්ලන්ට ලියාපදිංචිය ෙදන්න." කියලා.  

උසාවි ගිය නිසා ෙගඩිය පිටින්ම නැති වුණා. ෙම් ළමයින්ට Act 
16 ෙහෝ ෙවනත් විභාගයකට ෙපනී ඉඳලා ලියාපදිංචි ෙවන්න ඉඩ 
හරින්න කියලා එදා මම කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමාට 
ෙයෝජනා කළා. ඒ අනුව කටයුතු කළා නම් ෙමෙහම ෙවන්ෙන් 
නැහැ. ඒකයි ඇත්ත තත්ත්වය. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමා, ඔබතුමාට විනාඩි 26ක් 

තිෙබනවා. 

[අ.භා. 3.15] 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2015 ජනාධිපතිවරණ 

ෙව්දිකාෙව් විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරන ලද මාතෘකා කීපයක් 
තිබුණා. තමුන්නාන්ෙසේලා වැඩිය කථා බහ කරන්න කැමැති නැති 
"විධායක ජනාධිපති ධුරය අෙහෝසි කිරීම", දැන් වැඩිය කථා 
කරන්න කැමැති නැති "වංචා,  දූෂණ වැළැක්වීම" වාෙග් මාතෘකාත් 
එක්ක ෙම් ඖෂධ මිල අඩු කිරීමත් ඒ ෙව්දිකාෙව් යම්කිසි 
ආකාරයකට රැව් පිළිරැව් ෙදන ෙද්ශපාලන මාතෘකාවක් බවට පත් 
වුණා. ඒ ෙපොෙරොන්දුවට ලැබුණු ජන වරමට අනුව කටයුතු කරලා 
ඖෂධ වර්ග 48කට ෙහෝ උපරිම මිලක් නියම කරන්නට ෙසෞඛ්ය 
ඇමතිවරයා කටයුතු කිරීම සම්බන්ධෙයන් අපි සතුටු වනවා. 
එවැනි සාධනීය පියවරක් අමාත්යාංශය සහ අමාත්යවරයා විසින් 
ගැනීම පිළිබඳව අපි අෙප් ස්තුතිය පකාශ කරනවා.  

ඇත්තටම "ඖෂධ ජාවාරම" කියලා කියන්ෙන් ෙලෝක 
පරිමාණව ව්යාප්ත ෙවච්ච එකක්. කථාවට කියන්ෙන් ෙලෝකෙය් 
ආයුධ ජාවාරම හැරුණාම ඊළඟට ලාභ උපයන ජාවාරම බවට පත් 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඖෂධ ජාවාරම කියලායි. වෙරක හිටපු ෙසෞඛ්ය 
අමාත්ය ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහත්තයා කිව්වා මට මතකයි, 
"ඖෂධ පනත් ෙකටුම්පතක් සකස් කළා. ඒක නීති ෙකටුම්පත් 
සම්පාදක ෙදපාර්ත ෙම්න්තුවට ෙයොමු කළා. ඒක අස්ථානගත 
වුණා" කියලා. ඒ වාෙග්ම ෙම් ඖෂධ සමාගම්වලින් එතුමාෙග් 
ජීවිතයට තර්ජන එල්ල ෙවලා තිෙබනවාය කියාත් කිව්වා.  

ගරු ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමනි, අෙප් ජනාධිපතිතුමා තමන්ෙග් 
ජීවිතයට තර්ජන එල්ල ෙවලා තිබුණාය කියලා අවස්ථා තුනකදී 
කියලා තිෙබනවා. එක් අවස්ථාවක් තමයි, එල්ටීටීඊ 
තස්තවාදෙයන් තර්ජන එල්ල වීම. ෙදවැනි අවස්ථාව තමයි, ඖෂධ 
ජාවාරම්කරුවන්ෙගන් තර්ජන එල්ල වීම. තුන්වැනි අවස්ථාව 
තමයි, රාජපක්ෂ කල්ලිෙයන් තර්ජන එල්ල වීම. ඒ තුන් 
ෙගොල්ලන්ම අවස්ථාවාදය මුල් කරෙගන ඕනෑ ෙකෙනකුෙග් ජීවිත 
වුණත් නැති කරන්න සමත් අය. ෙකෙසේ ෙහෝ අවසානෙය් අපට 
ඖෂධ වර්ග 48කවත් මිල පාලනය කර ගන්න අවස්ථාවක් ලැබිලා 
තිෙබනවා. අෙප් රෙට් සාමාන්යෙයන් වසරකට ඖෂධ වර්ග 
15,000ක් පමණ ලියාපදිංචි ෙකෙරනවා. නමුත් ෙම් සියල්ල 
අත්යවශ්ය ඖෂධ ෙනොෙවයි.  

ෙකොළඹ විශ්වවිද්යාලෙය් ෛවද්ය පීඨෙය් කායික ෙරෝග 
විෙශේෂඥ ෛවද්ය, මහාචාර්ය පියදර්ශනී ගලප්පත්ති මහත්මිය ෙම් 
ළඟදී දවසක කියලා තිෙබනවා මා දැක්කා, "අත්යවශ්ය සහ 
සාමාන්යෙයන් වැඩිපුර භාවිත කරන ඖෂධ සියල්ලම ගැන 
බැලුවාම අෙප් රෙට් වසරකට ඖෂධ වර්ග 4,000ක් පමණ 
ලියාපදිංචි වුෙණොත් පමාණවත්" කියලා. අෙප් රෙට් නිෂ්පාදනය 
කරන ෙහෝ ආනයනය කරන ඖෂධ ලියා පදිංචි කරන්න, ඒවාෙය් 
ගුණාත්මකභාවය සහතික කරන්න තමයි ජාතික ඖෂධ නියාමන 
අධිකාරිය තිෙබන්ෙන්. ෙම් වැෙඩ් ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශයට 
තනිෙයන් කරන්න පුළුවන් නම් ජාතික ඖෂධ නියාමන 
අධිකාරියක් වුවමනා නැහැ.  

ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය පනත් 
ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගෙනන ෙකොට, ජාතික ඖෂධ 
නියාමන අධිකාරිෙය් කටයුතු තවත් බලාත්මක කිරීම සඳහා 
ජාතික උපෙද්ශක කමිටුවකුත් පත් කරන්න ෙයෝජනා කළා. ෙම් 
සියල්ල කරන්ෙන් ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් අතට ලැෙබන ෙබෙහත් 
ෙපත්ත, එන්නත පිළිබඳව වැඩි සහතිකයක් ලබා ෙදන්නයි. 
එෙහම නැත්නම් කාට ෙහෝ තර්ක කරන්න පුළුවන්, "ෙපෞද්ගලික 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සමාගම් ඖෂධ නිෂ්පාදනය කරනවා. ෙපෞද්ගලික 
ආනයනකරුවන් ඒවා ෙගන්වනවා. ෙපෞද්ගලික pharmacies 
මඟින් ඒවා ෙබදා හරිනවා. ෙකෙනකු ඒක පරිහරණය කරනවා. 
රජය මැදිහත් ෙවන්ෙන් ෙමොකටද?" කියලා. නැහැ, ඒ ඖෂධවල 
ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳ සහතිකයක් ජනතාවට ලබා ෙදන්න 
රජයට වගකීමක් තිෙබනවා. ෙකෙනකු ෙපෞද්ගලිකව ෙකොෙහේ 
ෙහෝ ඖෂධ නිෂ්පාදනය කළා කියලා, ෙපෞද්ගලිකව ෙකෙනකු 
 ඖෂධ මිලදී ගත්තා කියලා රජයට තිෙබන වගකීම අවසන් 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසයි කලින් තිබුණාටත් වඩා වැඩි බලයක් 
සහිත ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියක් හදලා, උපෙද්ශක 
කමිටුවක් හදලා, මැදිහත් ෙවලා, අපිත් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා 
කරලා ඒ පිළිබඳ අවධානය ෙයොමු කරලා, ඒ සඳහා සම්පත් ෙදන්න 
කියලා විටින් විට සාකච්ඡා කරලා, ඒ අධිකාරිය බලාත්මක 
කරන්ෙන් ෙම් කියාවලිය සඳහා රාජ්ය යන්තණෙය් මැදිහත් වීම 
අත්යවශ්ය නිසයි. 

රජයට ඒෙකන් ගැලෙවන්න බැහැ. ඖෂධයක් ලියා පදිංචි 
කරන ෙකොටත් ඉල්ලපු පළියට, නිකම්ම licence එක ෙදන්ෙන් 
නැහැ.  ඒකට ෙලොකු කියාවලියක් තිෙබනවා. නිසි පරිදි ඖෂධ 
නිෂ්පාදනය වුණාය කියා සහතිකයක් ෙදන්න ඕනෑ. එහි 
ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳව ෙලෝකය පිළිගත් රසායනාගාරයකින් 
වාර්තාවක් ෙදන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම, කලින් සහතිකයක් ගත්ත 
ඖෂධයක් වුණත්, දැන් එය නිෂ්පාදනය කරන ෙකොට ඒෙක් 
තිෙබන ෛජව සමානකම පිළිබඳ සහතිකයක් ෙදන්න ඕනෑ. ෙම් 
ආදී පියවර ගණනාවක් ඇවිත් තමයි ජාතික ඖෂධ නියාමන 
අධිකාරිය විසින් සහතිකයක් ලබාෙදන්ෙන්. සමහර ඖෂධ සමාගම් 
ෙම් පමාදය පිළිබඳව කෑ ගහන්ෙන් අතරමැද්ෙදන් පැනලා ෙම් 
කියාවලිය අවුල් කරන්නයි. හැබැයි, කවුරු හදිසි කළත් ඒ 
කමෙව්ද, ඒ පියවරයන් මඟහැර යන්න ඖෂධ නියාමන 
අධිකාරියට අයිතියක් නැහැ. ෙමොකද, ඔවුන්ට ජනතාව ෙවනුෙවන් 
වගකීමක් තිෙබන නිසා.  

පුද්ගලයකුෙග් අතට ෙබෙහත් ෙපත්තක් ෙදන ෙකොට ෙමතරම් 
මැදිහත්වීමක්, වගකීම් සහගතභාවයක් රජයට තිෙබනවා නම්, 
අෙප් රෙට් ෛවද්යවරු බිහි කරන ෛවද්ය අධ්යාපනය නියාමනය 
කිරීම සඳහා, ෛවද්ය අධ්යාපනය පිළිබඳව සහතිකයක් ලබාදීම 
සඳහා, නැත්නම් ෙදොස්තරලා හදන කාර්යෙය් ගුණාත්මකභාවය 
සහතික කිරීම සඳහා ෙකොතරම් වගකීමක් රජයට තිෙබනවාද? 
"දරුවා ෙදොස්තර ෙකෙනක් කරන්න ෙදමව්පියන්ට වුවමනාවක් 
තිෙබනවා, ඒ නිසා කමක් නැහැ, සල්ලි තිෙබනවා නම් වියදම් 
කරලා ෙදොස්තර ෙකෙනක් කරමු" කියලා ෙකෙනක් තර්ක 
කරන්න පුළුවන්. ෙදොස්තර ෙකෙනක් කළාට පසුව එයා නළාව 
දමාෙගන ෙගදරට ෙවලා ඉන්ෙන් නැහැ. ඊට පසුව එයා ෙම් රෙට් 
ජනතාවට පතිකාර කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒ ගැන වග 
කියන්ෙන් කවුද? ඒවාට වග කියන්න තමයි, ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යාංශයට අමතරව ෙලෝකෙය්ම ෛවද්ය සභා පිහිටුවලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ ෛවද්ය සභාෙව් කාර්ය භාරය තමයි ෛවද්ය 
අධ්යාපනෙය් ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳව වගකීම. ෙම්ක ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යාංශය තනිෙයන් කරනවා කියා ෙලෝකයට විශ්වාසයක් 
තිෙබනවා නම් ෛවද්ය සභා වුවමනා වන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, 
ෛවද්ය සභා පත් කර තිෙබන්ෙන්ම ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශයටත් 
ඉදිරිෙයන් ගිහින් ඒ පිළිබඳව සහතිකයක් ෙදන්නයි.  

අද ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය පනත යටෙත් ෙගන එන 
නිෙයෝග පිළිබඳව, නැත්නම් ඖෂධ 48ක මිල පාලනය ගැන ගැසට් 
කිරීම පිළිබඳ විවාදය පැත්තක තියලා, SAITM එක පිළිබඳව කථා 
කිරීම තමයි අෙප් මූලික සාකච්ඡාව ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙමොකද,  
ඒක තමයි ෙම් ෙවලාෙව් රෙට් තිෙබන තීරණාත්මක පශ්නයක් 
බවට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. SAITM එක ෙවනුෙවන් කථා කළ 

ෙබොෙහෝ මැති ඇමතිවරු ඉදිරිපත් කළ තර්ක ෙමොනවාද කියා අපි 
බලමු.  "රෙට් ෙපෞද්ගලික අධ්යාපනය තිබුණා, ඒ නිසා ෛවද්ය 
අධ්යාපනය විතරක් ෙමෙහම තිෙයන්න බැහැ" කියා ෙගොඩක් අය 
කියනවා. ඔව්. ඔය කිව්වාට කලිනුත් ෙපෞද්ගලික අධ්යාපනය 
තිබුණා. රජ කාලෙය්ත් ආචාර්යවරු ෙගන්වාෙගන, පඬුරු 
පාක්කුඩම් දීලා රජ පවුල්වල කට්ටියට ෙපෞද්ගලික අධ්යාපනය 
දීලා තිෙබනවා. හැබැයි, එෙහම දුන්නාය කියා ෙපෞද්ගලික 
ෛවද්ය අධ්යාපනයක් ෙදන්න තිෙබන සාධාරණත්වය ෙමොකක්ද? 
ඊළඟට, ෙම් ෛවද්යවරු බමුණු කුලයක් හදාෙගන ඉන්නවාය 
කියා කියනවා. රජෙය් ෛවද්ය පීඨ අටට ඇතුළත් වන්ෙන් කවුද 
කියා තමුන්නාන්ෙසේලා කල්පනා කර බලන්න. ඒ, අෙප් රෙට් 
සාමාන්ය පන්තිෙය් මිනිසුන්ෙග් දරුෙවෝ. ඒ අය මහා විද්යාලවල, 
මධ්ය මහා විද්යාලවල ඉෙගන ෙගන, උසස් ෙපළ විභාගය ඉහළින් 
සමත් ෙවලා රජෙය් ෛවද්ය පීඨයට ඇවිල්ලා ඉෙගන ගත් අයයි. 
දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා, ඒ අය බමුණු කුලයක් හදාෙගන 
ඉන්නවා කියා. එතෙකොට ෙම් ලක්ෂ 120ක් සල්ලි දීලා උපාධිය 
ගන්න අය හදාගන්න කුලය ෙමොකක් ෙවයිද? ගම්වල ඉන්න, 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ඡන්දයත් ෙදන සාමාන්ය මිනිසුන්ෙග් දරුෙවෝ 
දැන් ෙම් බමුණු කුලයක් හදාෙගන ඉන්නවාය කියනවා නම් ලක්ෂ 
120කට උපාධියක් අරෙගන හදාගන්න කුලයට අප ෙමොකක්ද 
කියන්ෙන්? ඔවුන් කාටද වග කියන්ෙන්? ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ 
ඇමතිතුමනි, එෙහම ආපු ෛවද්යවරු අතෙර් අර කියපු සිදුවීම් 
තිෙයන්න පුළුවන්.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
( மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ඔබතුමා එෙහම නැහැ.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
( மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ ඇමතිතුමනි, සල්ලි ෙනොදුන් නිසා 

ෛවද්යවරෙයක් ෙකෙනකුෙග් National Identity Card එක 
තියාගත්තාය කියා ඔබතුමා කිව්වා. ඒ වාෙග්ම ඔබතුමාට මතක 
ඇති, අලුත්කෙඩ් උසාවිෙය් නඩුවකට සල්ලි දුන්ෙන් නැහැ කියා 
එක්තරා නීතිඥ ෙනෝනා ෙකෙනක් ෙකෙනකුෙග් මාලය ගලවලා 
තියාගත්තා. අන්තිමට මෙහේස්තාත්වරයා උසාවිෙයදි පසිද්ධිෙය් ඒ 
නීතිඥවරියට බැණ වැදුණා. එතැනින් එහාට කියාමාර්ග ගන්න 
සූදානම් කියාත් කිව්වා. එෙහම කළු බැටළුෙවෝ හැම ක්ෙෂේතෙය්ම 
ඉන්නවා.  

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු මන්තීතුමනි, මට තත්පරයක් ෙදන්න. 

අෙප් ක්ෙෂේතෙය් එෙහම ඉන්න අය සම්බන්ධව ඕනෑ 
ෙවලාවක පැමිණිලි කරන්න පුළුවන්. නීතිඥ සංගමය විධියට අප 
පියවර ගන්නවා, ෙශේෂ්ඨාධිකරණය පියවර ගන්නවා. හැම 
අවුරුද්ෙද්ම හතක්, අටක්, දහයක් නීතිඥ වෘත්තිෙයන් 
ෙනරපනවා ; අවුරුදු ගණන්වලට suspend කරනවා. හැබැයි, වම් 
අෙත් ෙලෙඩ් තිෙබන මිනිහාෙග් දකුණු අත කැපුවා කියලා ඒ 
ෛවද්ය වෘත්තිකයාට ෙමොකුත් ෙවලා නැහැ. ෛවද්ය සංගමයට ඒ 
සම්බන්ධව තිෙබන වගකීම ෙමොකක්ද? 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
( மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ෛවද්ය සභාව ඒවා ෙනොකරන ෙකොට අෙප් -ෙම් 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව්- වගකීම තමයි, එවැනි අය ෛවද්ය ක්ෙෂේතෙයන් 
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එළවීමත්, එවැනි අයට දඬුවම් කිරීමත්, ෛවද්ය සභාෙවන් ලබා දුන් 
ඒ අයෙග් සහතිකය cancel කිරීමත්. ඒ සඳහා අපි නීති සකස් 
කරන්න ඕනෑ. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
නීති තිෙබනවා. ෛවද්ය සභා ආඥා පනෙත් පැහැදිලිව 

තිෙබනවා, ෙකොයි විධියටද දඬුවම් කරන්ෙන් කියන එක 
සම්බන්ධෙයන්. නමුත්, ඒක ෙකෙරන්ෙන් නැහැ. ගරු විජයදාස 
රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා කියන එක හරි. එෙහම ෙදයක් සිදුවන්ෙන් 
නැහැ. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
( மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ෛවද්ය සභාව ඒක ෙනොකිරීම SAITM එකට නීත්යනුකූල බව 

ලබා ෙදන්න සාධකයක් ෙනොෙවයි. ඒක ෙවන කාරණයක්. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි. අෙප් රෙට් ෛවද්ය උපාධිෙය් අවසන්  වසර 
සමත්ව පැමිණි අයට ෛවද්ය පත්වීම දීම ෙනොෙවයි, හරි නම් 
එතැනින් එහාටත් ඒ අයෙග් දැනුම පරීක්ෂා කිරීම සඳහා අවුරුදු 
ෙදකකට වරක්වත් ෙමොකක් හරි කමෙව්දයක් තිෙබන්න ඕනෑ. 
නැත්නම් ෙම් ෙගොල්ලන්ට ඉෙගන ගන්න වන්ෙන් 
pharmaceutical sales representativesලාෙගන්. ඒවාට යම් 
කමෙව්ද හදන්න ඕනෑ.  

දැන් රජරට ෛවද්ය පීඨෙය්, මඩකලපුව ෛවද්ය පීඨෙය් 
පහසුකම් අඩුයි, ෛවද්ය සභාව ඒ පිළිබඳව බලන්ෙන් නැහැයි 
කියලා ආණ්ඩු පක්ෂය පැත්ෙතන් කියනවා මට ඇහුණා.  මම 
දැක්කා, ෛවද්ය සභාව රජරට ෛවද්ය පීඨය සම්බන්ධෙයන් විටින් 
විට වාර්තා ඉදිරිපත් කළා, ෙමහි පශ්න තිෙබනවා, ඒවා නිවැරදි 
කර ගන්න කියලා. එතෙකොට ඒ වගකීම තිෙබන්ෙන් කාටද? 
රජරට ෛවද්ය පීඨයට අවශ්ය පහසුකම් ෙදන්න බැරි විධියට 
ආරම්භ කරලා ඒකට පහසුකම් ෙනොදී ඒ ශිෂ්යයන් අපහසුතාවට 
පත් කරලා තිෙබනවා නම්, එහි වගකීම තිෙබන්ෙන් රජයට ෙන්; 
උසස් අධ්යාපන අමාත්යාංශයට ෙන්? 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
රජෙය් ෛවද්ය පීඨ සම්බන්ධෙයන් අද වනතුරු කිසිම 

වාර්තාවක් මට නම් එවා නැහැ. ෛවද්ය සභාවට මම පැහැදිලිව 
කිව්වා, අනික් ඒවා ෙහොයනවා වාෙග්ම රජෙය් ෛවද්ය පීඨවල 
පමිතියත් ෙහොයන්න කියලා. අ ෙප් රජෙය් ෛවද්ය පීඨ තිෙබන්ෙන් 
ෙලෝකෙය් 2,135ෙවනි තැන; ආසියාව ගත්ෙතොත් 150ෙවනි තැන; 
දකුණු ආසියාෙව් 23වන තැන. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට 
දැනගන්න මම ෙම් කරුණු කියන්නම්. අපි ඉෙගන ගන්නා 
කාලෙය් 1973 වර්ෂය වන ෙතක් මට පුළුවන්, විශ්වවිද්යාලෙයන් 
ෛවද්ය උපාධිය අරෙගන General Medical Council එකට 
ගිහිල්ලා registration එක අරෙගන එෙහේ practise කරන්න. 
නමුත්, අද ඒක කරන්න බැහැ. ඒක තමයි විමල් වීරවංශ 
මන්තීතුමාත් කිව්ෙව්. අද ඒ පහසුකම් නැහැ. අද ඒවා කඩාෙගන 
වැෙටනවා. ඒ තත්ත්වයන් කඩාෙගන වැෙටනවා බලාෙගන අපි 
නිකම් ඉන්නවා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
( மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ඒකට වග කියන්න ඕනෑ  ඉෙගන ගන්නා ශිෂ්යයන් ෙනොෙවයි 

ෙන්? 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
නැහැ. 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ඒක තමයි. දැන් බලන්න ෙකෝ, ෙම් තරම් ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරු 

හිටපු ආණ්ඩුවක් 1947 සිටවත් තිබුෙණ් නැතුව ඇති. පසු ගිය 
කාලෙය් සිටි ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරුන් ඔක්ෙකෝම දැන් ඉන්ෙන් 
ආණ්ඩුව පැත්ෙත්. නැද්ද? 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ඔබතුමා හැම එකකටම ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරු, ෛවද්ය 

අධ්යාපනෙය් තත්ත්වය, අරවා ෙම්වා ගත්ෙතොත් ඒක වැරදියි. 
ෛවද්ය සභාෙවන් එදා ඇවිල්ලා මනිපාල් ෛවද්ය විද්යාලය හා 
සම්බන්ධ පශ්නය පිළිබඳව මට කිව්වා. "සර්, direction එකක් 
ෙදන්න" කියලා මට කිව්වා. මම කිව්වා, "මට බලය තිෙබනවා 
තමයි, direction එක ෙදන්න. නමුත්, මම directions ෙදනවා නම්, 
මට ෙමොකටද Sri Lanka Medical Council එකක්? ඒකට මට 
Registrar සිටියාම ඇති" කියලා. මම කිව්වා, "ඔයෙගොල්ලන් 
තීන්දු ගන්න. ඔයෙගොල්ලන් ෙද්ශපාලන වශෙයන් වෘත්තීය සමිති 
level එකට වැෙටන්න එපා. ඔයෙගොල්ලන්ට තිෙබන්ෙන් ෛවද ්ය 
වෘත්තිෙය් dignity එකයි, standard එකයි ෙහොයන්න, rights 
ෙනොෙවයි" කියලා. Rightsවලට -අයිතිවාසිකම් ෙවනුෙවන්- 
වෘත්තීය සමිතිය තිෙබනවා ෙන්? තමන්ෙග් වෘත්තිෙය් පමිතිය 
පිළිබඳව ෛවද්ය සභාවට කියා කරන්න කිව්වා. ඒක තමයි 
තත්ත්වය. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
මම කියන්ෙන් රජෙය් ෛවද්ය පීඨ සම්බන්ධෙයන් ෛවද්ය 

සභාෙව් මැදිහත්වීම පමාණවත් නැත්නම්, ඒ වාෙග්ම ෛවද්ය 
සභාව දැනට පිළිගන්නා විෙද්ශීය විශ්වවිද්යාලවල පමිතිය පිළිබඳව 
පරීක්ෂා කරන්නට පසු ගිය කාලෙය් ගිහිල්ලා නැත්නම්, ඒ ෛවද්ය 
සභාෙව් කටයුතු මීට වඩා විධිමත් කරන එක ජනතාව ෙවනුෙවන් 
අෙප් කාර්ය භාරයක් කියලායි. ඒක කරන්ෙන් නැහැ කියලා 
කියන්ෙන්. රජරටත් ෙම් අඩු පාඩුකම් තිෙබනවා, ඒක නිසා 
SAITM  එකට ෙදන්න ඕනෑය කියන එක සාධාරණ නැහැ. ඒක 
තර්කයක් ෙනොෙවයි.  

ඊළඟ කරුණ ෙමයයි. දැන් කියනවා, අෙප් රෙට් 
ෛවද්යවරුන්ෙග් හිඟයක් තිෙබනවා කියලා. ඒක ඇත්ත. ගරු 
අමාත්යතුමනි, ෛවද්යවරුන්ෙග් හිඟයකටත් වඩා ෙමහිදී 
අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ, ෛවද්යවරුන් ෙබදී යෑම 
පිළිබඳවයි. ෙබදී යෑම යම් තාක් දුරකට නිවැරදි කර ගත්ෙතොත් ෙම් 
හිඟයට මීට වඩා පිළියමක් ෙයොදන්න පුළුවන්. හිඟයක් තිෙබනවා. 
ඒක ඇත්ත. ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානය කියන විධියට අෙප් රටට 
ෛවද්යවරු 40,000ක් පමණ ඕනෑ. හැබැයි, එෙහම ඕනෑය කියලා 
broilersලා වාෙග් ෛවද්යවරුන් එළියට දමන්න බැහැ. ඒකට 
පමිතියක් නියාමනය කරන්න තමයි ෙම් ආයතනය තිෙබන්ෙන්.  

දැන් මම කියන්ෙන් ෙම් SAITM ආයතනය ගැනයි. ෙම් ගැන 
මම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වාර කිහිපයක් කථා කර තිෙබනවා. 
ෙමොවුන් ඒ ආයතනය ආරම්භ කළ ෙමොෙහොෙත් සිටම වංචනික 
විධියට තමයි ඉස්සරහට ගිෙය්. ඔවුන් ළමයින්ට ෙබොරු කරලා 
තිෙබනවා; රටට ෙබොරු කරලා තිෙබනවා. ෛවද්ය සභාෙවන් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අවුරුද්දකට ෙදසැරයක් තුන්සැරයක් පතෙය් දැන්වීම් දමලා  ෙම් 
ආයතනය පිළිබඳව පශ්න තිෙබනවා කියලා ඉංගීසිෙයන්, 
සිංහෙලන්, ෙදමෙළන් කිව්වා. ෙම් 2017 ජනවාරි 26වැනි දා 
අන්තිම වතාවට දැමූ නිෙව්දනය.  

"ශී ලංකා ෛවද්ය සභාව මහජනයා ෙවත නිකුත් කරනු ලබන 
නිෙව්දනයයි.  

වෘත්තීයමය වශෙයන් අතර මං ෙනොවන්න. ෛවද්ය සභාෙව් 
උපෙදස් පතන්න. " 

එතෙකොට ෙම් ෙදොස්තර ෙකෙනක් ෙවන්න යන ළමෙයක් ෙහෝ 
 ඒ ළමයාෙග් ෙදමව්පියන් අඩු ගණෙන් ෙමවැනි දැන්වීමක් 
කියවන්න බැරි තරම් බබ්බුද? යන්න කලින් දැන ගන්න එපායැ.  

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ඒ දැන්වීම දමන ෙකොටම දන්නවා, ෙම් ආයතනය පමිතියක් 

නැති, වැඩකට නැති ෛවද්යවරු බිහි වන තැනක් කියලා. ඒක 
නිසා පත්තරවලත් දැන්වීම් දැම්මා, ෙම්කට ඇතුළු ෙවන්න එපා 
කියලා. ඔය අද කඳුළු ගෑස් කකා යන ෙපළපාළිය එදා ගිෙය් 
නැත්ෙත් ඇයි? ෙම් ආයතනය පටන් ගන්නෙකොටම ඒ ෙපළපාළිය 
ගියා නම් ඒක නතර ෙවනවා ෙන්. ඇයි ගිෙය් නැත්ෙත්? එදා 
ඔබතුමන්ලා ඒෙගොල්ලන්ට භයද? 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
අපට භයක් තිබුෙණ් නැහැ.  

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
නැහැ. ගිෙය් නැත්ෙත් සම්පූර්ණෙයන්ම භය නිසා. නැත්නම් 

ෙනොයන්න ෙහේතුව ෙමොකක්ද? 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
( மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ ඇමතිතුමනි, අපට භයක් තිබුණා නම්-    
 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
( மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
අපි 1981 ඉඳලා, PMCs දමන ෙකොට- 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
( மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
අපිට භය තිබුණා නම් තමුන්නාන්ෙසේලා තවම ෙම් පැත්ෙත්.

[බාධා කිරීමක්] 
 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
එෙහම නම් KDU එකට දුන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඔබතුමා ෙම් 

විෂයය ගැන ෙහොඳටම දන්නවා. ඔබතුමා දන්නවා ඇති ෙකොමිටිෙය් 
කියලා තිබුෙණ් පශ්න තුනයි ෙන්. ඒ තමයි, public health, 

forensic medicine and clinical practices. ඒෙකන් public 
health, forensic medicine පිළිබඳ පශ්න පසු ගිය වතාෙව් 
විසඳුණා. දැන් තිෙබන්ෙන් clinical practices පිළිබඳ පශ්නය 
විතරයි ෙන්. ඒකට ෙන් ඔය රජයට අර ෙගන කරන්න කියලා 
ෙයෝජනා කරන්ෙන්. එතෙකොට තිෙබන්ෙන් clinical practices 
පිළිබඳ පශ්නය විතරයි. ඇඳන් 1000ක hospital  එකක් තිබිලා 
තමයි clinical practices මදි කියන්ෙන්. KDU එකට දුන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? KDU එකට දුන්ෙන් විනාඩි 45න්. ඒ වාර්තාෙව් 
තිබුෙණ් පිටු ෙදකයි. දැන් ඔබතුමා දැක්කා ෙන් SLMC  වාර්තාව.  
KDU එකට දුන්න එෙක්  වාර්තාව පිටු ෙදකයි. ෙමොනවාද කිව්ෙව්? 
"Excellent training" කියලා. ඒ කියන්ෙන් hospital  එකක් 
නැහැ. Hospital එකක්වත් නැතිව "excellent training" කියලා 
කිව්වා. දැන් hospital  එකක් තියාෙගන කියනවා clinical 
practices මදිලු. ඔය කියන්ෙන් එකම ෛවද්ය සභාව. එෙහම 
කියලා ඒෙක් registration එක අරෙගන දැන් registration 
තිෙබනවා කියලා තමයි ළමයි Sri Jayewardenepura General 
Hospital  එකට දැම්ෙම්. ඔන්න registration එක දුන්න හැටි. එදා 
ඒක කරන්න ෙහොඳයි. එදා ෙනවිල් පනාන්දු, ෙගෝඨාභය 
රාජපක්ෂව CEO විධියට දැම්මා නම් ෙම්ක එදාම සම්මතයි.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
දැන් ඔය කියන කථාෙවන්ම ෙපෙනනවා ෙන් එදා ඒවාට 

අවසර දීලා තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. ඒ අවසර දුන්න 
කමය වැරදියි ෙන්. වැරදි නිසා තමයි 2015 ජනාධිපතිවරණෙය්දී 
මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා පරද්දලා අලුත් ජනාධිපති ෙකෙනක් 
බලයට පත් කර ගත්ෙත්. අලුත් ආණ්ඩුවක් බලයට පත් කර 
ගත්ෙත් ඒ වැරදි නිවැරදි කරන්නයි. දැන් ගරු ලක්ෂ්මන් 
කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා- 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ෛවද්ය සභාවට ඉඩ දීලා, ඒෙගොල්ෙලොත් එක්ක කථා කර 

ෙගන ෙබොෙහොම පජාතන්තවාදී විධියට තමයි ෙම් යන්ෙන්.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
( மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ෙහොඳයි. දැන් ෙම්ෙකදී ආණ්ඩුව cover ෙවන්න හදන මූලික 

ෙද් තමයි  උසාවිෙයන් දීලා තිෙබන තීන්දුව. උසාවි තීන්දුවට 
තමයි දැන් ඔක්ෙකොම ආවරණය ෙවන්න හදන්ෙන්. ලක්ෂ්මන් 
කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා දිගටම කියනවා, අපට කරන්න ෙදයක් 
නැහැ, උසාවිෙයන් තීන්දුව දීලා තිෙබනවා කියලා. හරිද? දැන් 
ෙමොකද වුෙණ්?[බාධා කිරීමක්] මෙග් ෙවලාව.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අද අපට ඕනෑ තරම් ෙවලාව තිෙබනවා. ගරු මන්තීතුමනි, 

උසාවි තීන්දුව ආපස්සට හරවන්න බැහැ ෙන්. උසාවි තීන්දුව 
ආපස්සට හරවන්න අපට පුළුවන්ද?  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ඒක තමයි කියන්ෙන්. හරවන්න බැහැ විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ 

තීන්දුව එෙහම  එනවා කියලා ඔබතුමා දැනෙගනත් හිටියා.  
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[ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා] 
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ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
නැහැ. 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
නැත්ෙත් ෙමොකද? පසු ගිය 25වැනි අඟහරුවාදා ඔබතුමා ෙම් 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කිව්වා,  ඓතිහාසික තීන්දුවක් එනවා, ඒක 
හැෙමෝම පිළිගන්න ඕනෑ කියලා.  

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
නීතිඥෙයක් හැටියට මම SLMC -Sri Lanka Medical 

Council- පනත කිෙයව්වා. Sri Lanka Medical Council  එක 
නැති බලයක් ආරූඪ කරෙගනයි හිටිෙය්. බලය තිෙබන්ෙන් රාජිත 
ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමාටයි. ඇමතිතුමාටයි බලය තිෙබන්ෙන්. Sri 
Lanka Medical Council  එකට බලයක් නැහැ, ලියා පදිංචිය 
පතික්ෙෂේප කරන්න. රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමාට බලය 
තිෙබනවා. නඩුව දිනන බව නීතිඥවරෙයක් හැටියට මම දැන 
ගත්තා.  

 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෛවද්ය සභාව ෙදන නිර්ෙද්ශය පිළිගන්න 

ඇමතිතුමා බැඳිලා නැද්ද?  
 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne)  
නැහැ. 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඒක පතික්ෙෂේප කරන්න ඔබතුමාට පුළුවන්ද? 
 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne)  
ම ෙග් එකට තමයි බලය තිෙබන්ෙන්.  
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මීට කලින් කවුරුවත් එෙහම කරලා තිෙබනවාද? නැහැ ෙන්. 

එෙහම කරන්න බැහැ ෙන්. ඒෙක් තාක්ෂණික පැත්තක් තිෙබනවා 
ෙන්.  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
නැහැ. නැහැ. ඇත්තටම කලින් කරලා තිෙබනවා. ෙජෝන් 

ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමා Sri Lanka Medical Council එකට 
උසාවි නිෙයෝගයකුත් අර ෙගන දීලා තිෙබනවා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් ෙවලාව මට ෙදන්න 

ෙකෝ.  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා කථා කරන්න. 
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
දැන් අධිකරණෙයන් නඩු තීන්දුවක් දීලා තිෙබනවා. 

ඔබතුමන්ලා කියන්ෙන් ඒ නඩු තීන්දුව කුණු කූඩයට දාන්න 
ආණ්ඩුවට බලයක් තිෙබනවා කියලා ද?  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
( மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
නැහැ, අපි ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට යනවා. 
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ඔබතුමා මට කියන්න ෙකෝ, එෙහම බලයක් අපට තිෙබනවා ද 

කියලා? 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
( மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
මම ඒ ගැනත් කියන්නම්. 
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
එදා අපට මතකයි, ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා 

එෙහම දැම්මා. එෙහම දැම්මාම තමුන්නාන්ෙසේලා-අපි ඔක්ෙකෝම 
ඒකට විරුද්ධ වුණා. එදා ෙශේෂ්ඨාධිකරණ නඩු තීන්දු කුණු කූඩයට 
දැම්මා ෙන්. ෙදෝෂාභිෙයෝගය - Impeachment එක - කුණු කූඩයට 
දැම්මා. ෙතල් මිල සම්බන්ධ නඩු තීන්දුව කුණු කූඩයට දැම්මා. ඒ 
දාපු නිසා තමයි, ජනතාව එතුමන්ලා  විපක්ෂයට යැව්ෙව්. නමුත් 
අපි කිව්ෙව්, අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය ඇතිව නීතිෙය් ආධිපත්ය 
ඇති කරනවා කියලායි. අධිකරණය තීන්දුවක් දීලා, අපි ඒක කුණු 
කූඩයට දැම්මා නම් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? 
"ෙමන්න, අධිකරණෙය් තීන්දු කුණු කූඩයට දාන ආණ්ඩුවක් " 
කියලා ඔබතුමන්ලා කියනවා.  නමුත්, අපි එෙහම ෙනොකර 
අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය රැකලායි තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය කියන්ෙන් විමල් වීරවංශ හිෙර් 

දාලා, ලසන්ත අලගියවන්න ෙබ්රා ගන්නවා කියන එක ෙනොෙවයි 
ෙන්. 

 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ඒ කියන්ෙන්, ෙදන්නාම හිෙර් දාන්න ඕනෑ කියන එක ද? 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
නැහැ, නැහැ. දානවා නම් ෙදන්නම දාන්න ඕනෑ. නැත්නම්, 

එක්ෙකෙනක්වත් දාන්න බැහැ ෙන්. නීතිෙය් ආධිපත්යය ඇති 
කරනවාය කියන්ෙන් ඒක ෙනොෙවයි ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලාට 
කන්න ඕනෑ වුණාම කබරෙගොයාත් තලෙගොයා ෙවනවා ෙන්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමා ඔබතුමාෙග් පශ්නයට 

උත්තර ෙදයි. 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
( மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මා පටලවන්න එපා ඕවාට.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආණ්ඩුව ෙද්ශපාලන තීන්දුවක 
හිටියා, SAITM ආයතනය පිළිගන්න. ඒක ආණ්ඩුෙව් ෙද්ශපාලන 
තීන්දුව.   

2014 සැප්තැම්බර් 17වැනි දා ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය් එවකට 
හිටපු ෙල්කම් සුදර්මා කරුණාරත්න ෙම් ගැන ලිපියක් නිකුත් 
කරනවා.  SAITM ආයතනය ෙවනුෙවන් ඉෙගන ගන්න එක 
ශිෂ්යාවක් උසාවියට ගියාට පස්ෙසේ, ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය 
උසාවිෙයන් පිට සමථයකට ඇවිල්ලා, "අපි අවිස්සාෙව්ල්ල 
ෙරෝහලත්, Kaduwela MOH එකත් ෙදන්නම්" කියලා  උසාවියට 
කියනවා. උසාවි තීන්දුවක් විධියට පළමුවැනි වතාවට අර්ථකථනය 
කෙළේ ඒක. ජනතාවෙග් ෙසෞඛ්ය ෙවනුෙවන් වග කියන්න කියලා 
පත් කරලා තිෙබන ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය අධිකරණෙයන් පිටදී  
SAITM එෙක් ඒ ළමයාත් එක්ක එකඟතාවකට ඇවිල්ලා, 
SAITM එකත් එක්ක එකඟතාවකට ඇවිල්ලා උසාවියට කියනවා, 
"හරි, අපි ෙදන්නම්" කියලා. එතෙකොට උසාවිය ෙමොකක්ද 
කරන්ෙන්? පළමුවැනි වතාෙව් ෙගොඩ ගිෙය් ඒෙකන්. දැන් ෙදවැනි 
වතාෙව් ෙමොකක්ද වුෙණ්?   ශිෂ්යාවක් අභියාචනාධිකරණයට ගියා. 
කවුද ෙම් නඩුෙව් ඉන්ෙන්? පැමිණිල්ල හැටියට ඒ ශිෂ්යාව 
ඉන්නවා. වග උත්තරකරුවන් හැටියට ඉන්නවා, ශී ලංකා ෛවද්ය 
සභාව; ඇය ඉෙගන ගන්න SAITM ආයතනය;  ගරු ලක්ෂ්මන් 
කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා; උසස් අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්; 
ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා සහ UGC එක. දැන් ෙම් වග 
උත්තරකරුවන් ෙවලා තිෙබන ආයතනවලින්, SAITM ආයතනය 
පිළිගන්න බැහැ ෙහෝ ඒකට විරුද්ධයි කියලා කියන්ෙන් කවුද? 
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා ෙම්කට පක්ෂයි. ඒ නිසා උසස් 
අධ්යාපන අමාත්යාංශය පක්ෂයි. ඒ නිසා  UGC එකත් පක්ෂයි. 
SAITM ආයතනය ෙකොෙහොමත් පක්ෂයි. ෙමොකද, ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙන් සල්ලි වියදම් කරන්ෙන්. රාජිත ෙසේනාරත්න 
ඇමතිතුමා පක්ෂයි. Sri Lanka Medical Council එක විතරක් 
විරුද්ධයි. තරාදිෙය් එක පැත්තක ඉන්න එක්ෙකෙනක් උසාවි 
යනවා, SAITM එකට නීත්යනුකූල අවසර ෙදන්න කියලා.  ෙම් 
තරාදිෙය් අෙනක් පැත්ෙත් ඉන්න කණ්ඩායම් හෙයන් 5ක්ම 
SAITM එකට පක්ෂයි; SLMC එක විතරක් විරුද්ධයි.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
දැනුත් එෙහම තමයි. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
( மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ඒක තමයි. ඔය කියන්ෙන්. එත ෙකොට අභියාචනාධිකරණෙයන් 

ෙදන තීන්දුව ෙමොකක්ද? ෙම් පනෙත් තිෙබන බලතල අනුව, 
ෛවද්ය සභාව විසින් ෙම් ආයතනය පිළිබඳව පරීක්ෂා කර බලා 
යම්කිසි නිර්ෙද්ශයක් දුන්නාට පස්ෙසේ, ඒ නිර්ෙද්ශය පිළිගන්නවාද, 
නැද්ද කියන එක අවසාන වශෙයන් තීන්දු කරන්ෙන් ෙසෞඛ්ය 
ඇමතිවරයා. ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරයා තමයි කියන්න ඕනෑ, ඒ වාර්තාව 
පිළිගන්නවාද නැද්ද කියලා. දැන් ෙම් ශිෂ්යාව උසාවි ගියාට 

පස්ෙසේ, ශී ලංකා ෛවද්ය සභාෙව් දහෙදෙනකුෙග් කමිටුව පසු ගිය 
2015 සැප්තැම්බර් මාසෙය් නිකුත් කරන ලද වාර්තාව -මුළු මහත් 
ෛවද්ය සභාවම ඒකමතිකව සම්මත කරන ලද වාර්තාව- ෙසෞඛ්ය 
ඇමතිවරයා පිළිගත්තා කියලා කිව්වා නම්, ඒක ෙවනම පශ්නයක්. 
පිළිගත්ෙත් නැහැ කියලා කිව්වා නම්, ඒක ෙවන තීන්දුවක්. 
ෙමොකද, ෙම් පනෙත් හැටියටම තිෙබන්ෙන්, "Every order or 
decision of the Medical Council under this Ordinance shall 
be subject to  appeal to the Minister whose decision shall be 
final." යනුෙවන්. ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරයා කිව්වා නම්, "හරි, මම 
SLMC එෙක් වාර්තාව පිළිගන්නවා" කියලා, ෙම් නඩුෙව් තීන්දුව 
ෙවනස් ෙවනවා. එෙහම නම්, ෙම් ශිෂ්යාවෙග් ඉල්ලීම පිළිගන්ෙන් 
නැහැ. හැබැයි, ෙමතුමා කියනවා නම්, "මම SLMC වාර්තාව 
පිළිගන්ෙන් නැහැ" කියලා, එතුමාට අයිතියක් තිෙබනවා, SAITM 
එක පිළිබඳව නැවත පරීක්ෂා කරන්න. නමුත් එතුමා ඒක කෙළේ 
නැහැ.  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ඔය වාර්තාව ආපු හැටිෙය්ම මම කෙළේ ෙමොකක්ද? මට ෙම් 

පිළිබඳ සියලු observations එවන්න කියලා SAITM එකට 
යැව්වා. එෙහම කිව්වාම, ඒ ෙගොල්ලන් observations විශාල 
පමාණයක් සංසන්දනාත්මකව ෙගනාවා.  

රජෙය් ෛවද්ය විද්යාල ෙමෙහමයි, අෙප් ෛවද්ය විද්යාලයි 
ෙමෙහමයි; ෙමන්න අෙප් මහාචාර්යවරුන් සංඛ්යාව, ෙමන්න 
රජෙය් ෛවද්ය විද්යාලවල  සංඛ්යාව; ෙමන්න අෙප් ෙජ්යෂ්ඨ 
කථිකාචාර්යවරුන්, ෙමන්න ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් අය; ෙමන්න, 
clinical practice සඳහා අපට තිෙබන ශාලා ගණන; ෙමන්න, 
රජරට විශ්වවිද්යාලයට තිෙබන ගණන, ෙමන්න Eastern 
University එකට තිෙබන ගණන කියලා comparison එකක් 
කළා. මම ඒක බලලා Medical Council එකට යැව්වා, ''දැන්  ෙම් 
පිළිබඳව ඔබතුමන්ලාෙග් comments එවන්න'' කියලා. නමුත් අද 
වනතුරුත් එව්ෙව් නැහැ.  

නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමනි, අෙප් හිටපු උසස් අධ්යාපන 
අමාත්යතුමා වාෙග් මටත්  'ටක්' ගාලා කියන්න තිබුණා, ''හරි 
ෙම්කට ෙම් ෙගොල්ෙලෝ උත්තර දීලා තිෙබනවා. මම ෙම්ක 
පිළිගන්නවා.  ෙම්කට මම විරුද්ධ නැහැ.'' කියලා. විරුද්ධ නැහැ 
කියපු හැටිෙය් එය පිළිගැෙනනවා. ඔය පනෙත් හැටියට එෙහම 
ෙන් තිෙබන්ෙන්. ''පිළිගන්නවා'' කියලා කියන්න ඕනෑ නැහැ, 
විරුද්ධ වන්ෙන් නැත්නම්. නමුත් මම ඒ විස්තර යැව්වා Medical 
Council එකට. එදා මට විරුද්ධව කථා කරපු GMOA එක අද 
කියනවා, ''රාජිත ඇමතිතුමා -ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා- ෙම්ක කරමින් 
සිටින විට තමයි උසාවි ගිහින් තිබන්ෙන්'' කියලා. ඒ අයට 
ෙත්ෙරන ෙත්ෙරන විධියට එක එක ඒවා කියනවා. ෙමන්න ෙම්ක 
තමයි සිද්ධ වුෙණ්. මම Medical Council එකට පැහැදිලිවම 
කියලා තිෙබන්ෙන් සයිටම් එෙක් අය ෙම් සඳහන් කර තිෙබන 
ඒවා පිළිබඳව ඔබතුමන්ලා තීන්දුවක් ගන්න කියලායි. ඒක තමයි 
මා කියලා තිෙබන්ෙන්. තීන්දුවක් අරෙගන මට වාර්තා කරන්න 
කියලායි කිව්ෙව්. නමුත් ඒ අය වාර්තාවක් දුන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
උසාවිය තීන්දු කෙළේ ෙමොකක්ද? ෛවද්ය සභාෙව් තීන්දුව 

අවසන් තීන්දුව හැටියට ඇමතිවරයා පකාශයට පත් කර නැති නිසා 
ෙමතුවක් ආ කමෙව්දය- [බාධා කිරීමක්] ඒ කියන්ෙන්, ඒ අය 
බැලුවා- [බාධා කිරීමක්] එය උපාධි පදානය කරන ආයතනයක් 
විධියට UGC එක පිළිෙගන තිෙබනවා. ඒ කමෙව්දය ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා.  
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ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ඒකට ෙහේතුත් දක්වා තිෙබනවා. ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරයා ඒ 

තත්ත්වයට පත් වුෙණ් ෙමොකද කියලාත් කියලා තිෙබනවා. ඔය 
වාර්තා ඔක්ෙකෝම ගැන කියලා, ඒ වාෙග් උත්තර  දුන්නා; ඒ 
උත්තරය ඉතා වැදගත්; ඒ උත්තරය සම්පූර්ණෙයන්ම 
සංසන්දනාත්මකව දීලා තිබුණාය කියනවා. එතෙකොට 
ඇමතිවරයාට එවැනි තීන්දුවක් ගන්න බැහැ. එවැනි කාරණා පහක් 
සඳහන් කරලා තිෙබනවා. ඒ අය හිතනවා, ''ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරයාට 
වුණත්  තීන්දුවක් ගන්න බැරි ෙමන්න ෙම් හින්දා තමයි.'' කියලා. 
මත ෙදකක්. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ඇමතිතුමනි, දැන් පශ්නය ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම්කයි. ෛවද්ය 

සභාෙව් කාර්යභාරය අප පිළිගන්නවා නම්, ෛවද්ය අධ්යාපනෙය් 
ගුණාත්මකභාවය පරීක්ෂා කරන්න තිෙබන, නියාමනය කරන්න 
තිෙබන ආයතනය ෛවද්ය සභාවයි කියලා අප පිළිගන්නවා නම් 
ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශයත්, සමස්ත ආණ්ඩුවත් කරන්න ඕනෑ ෛවද්ය 
සභාව ආරක්ෂා කරන එක ෙන්. හැබැයි සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
ඒක ෙනොෙවයි ෙන්.  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ගරු මන්තීතුමා, එෙහම ෙනොෙව් නම්  මා ෙමොකටද, මහාචාර්ය 

කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකාට තවත් extension එකක් ෙදන්ෙන්?  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
මම දන්නවා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ඉතින් ඒක ෙන්න්නම්. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
( மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මයා පත් කෙළේ ෙමෙහමයි, අරමයි 

කියලා එක එක කතන්දර කියන්නත් දැන් පටන් ෙගන තිෙබනවා.  
ඒ කාලෙය් එකඟ ෙවලා තිබුණා, දැන් ෙපොෙරොන්දු කැඩුවා  ආදි 
වශෙයන් දැන් ඒවා ෙම්වා එතුමාට කියන්න පටන් ෙගන 
තිෙබනවා. මීට කලින් ඔය කතාව එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමා 
පසිද්ධිෙය් කිව්වා ෙන්. එතුමා කිව්වා, "ෛවද්ය සභාව විසුරුවා 
ෙහෝ අපි ෙම්ක නීතිගත කරනවා." කියලා. කාරණය ෙම්කයි. 
SAITM ආයතනය මුල ඉඳලා, BOI එෙක් අනුමැතිය ගන්න 
ලියුමක් දැමූ තැන සිට, SAITM -South Asian Institute of 
Technology and Management- කියන නම Management     
ෙව නුවට Medicine කියලා ෙකොටසක් දමලා ෙවනස් කළ තැන 
සිට සමීර ෙසේනාරත්නට ෙවඩි තැබීම දක්වා වූ කළ සමස්ත 
කියාවලිය ෙහොරයි; වංචාසහගතයි. ඒ අය අෙප් රෙට් උපාධියක් 
අෙප්ක්ෂා කරන, ෛවද්යවරුන් ෙවන්න හිෙත් ෙමොකක් ෙහෝ 
කැමැත්තක් තිෙබන දරුවන් 1,000ක් විතර අනාථ කරලා 
තිෙබනවා.  

දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ගැනත් කල්පනා කර 
බලන්නෙකෝ. රෙට් මුදල් ෙපොලියට දීම නීත්යනුකූල වුණාට 
සක්විති රණසිංහ හිෙර් දැම්මා ෙන්. මුදල් ෙපොලියට දීම 
නීත්යනුකූල වුණාට වංචා කරන්න ෙදන්ෙන් නැහැ ෙන්. සමහර 
ව්යාපාර ෙහොරකම්, වංචා කළාම ඒවාට විරුද්ධව නීතිය කියාත්මක 
කරනවා. එවැනි ව්යාපාර තිෙබනවා.  දැන් බලන්න, ඔවුන් 
ෙකොතරම් ලාභයක් උපයාෙගන තිෙබනවාද, 2012 - 2014 
කාලෙය්? රුපියල් මිලියන 1,000ක ලාභයක් වැඩිපුර උපයාෙගන 
තිෙබනවා. ඒ නිසා හිතන්න එපා z-score එෙක් දශම ගණනක් අඩු 
වන, අෙප් රෙට් දරුවන්ට ඇතුළු වන්න ෙම් විධිෙය් ෛවද්ය 
පීඨයක් හදනවා කියලා.  ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩ කරන ෙසේවක 
මහත්වරුන්ෙගන් කී ෙදෙනකුට පුළුවන්ද රුපියල් ලක්ෂ 120ක් 
දීලා උපාධියක් ගන්න දරුෙවක් ඔය ආයතනයට යවන්න?   

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ඒ නිසා ෙන් මන්තීතුමා  ශිෂ්යත්ව ෙදන්ෙන්. ශිෂ්යත්ව 20ක් 

ෙදනවා ෙන්.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
දැන් අර කිව්ෙව්, 'පාක්ෂිකයන්ටයි ඒවා දුන්ෙන්' කියලා?   

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
A සාමාර්ථ අරෙගන ගිය ළමයා කවුද? ඒ ගෙඩොල් කපන 

කම්කරුවකුෙග් පුෙතක්. ඔහු අද SAITM එෙක් ඉෙගනගන්නවා, 
ශිෂ්යත්වයක් යටෙත්.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම් රෙට් දරුවන් ෛවද්ය ක්ෙෂේතයට 

ඇතුළු කරගන්න ඔච්චරටම ඕනෑ නම් මීට කලින් කරන්න තවත් 
ෙකොච්චර වැඩ තිබුණාද? පටන්ගන්න ෙකෝ රත්නපුරෙය්, 
සබරගමුව විශ්වවිද්යාලයට අනුබද්ධ  ෛවද්ය පීඨයක්. පටන් 
ගන්න ෙකෝ ඌව විශ්වවිද්යාලෙය් ෛවද්ය පීඨයක්. පටන් ගන්න 
ෙකෝ, ෙමොරටුව විශ්වවිද්යාලෙය් ෛවද්ය පීඨයක්.  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
රුහුණ විශ්වවිද්යාලෙය් අලුතින් ෙගොඩනැඟිල්ලක් හදනවා 

130ක සිසුන් පමාණය 300 දක්වා වැඩි කරන්න.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ඒ විධියට වැඩි කරන්න. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ඒවා, ෙම් අවුරුදු ෙදකට කරපු ඒවා! 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ඒක තමයි. ඒ සංඛ්යාව අවුරුද්දකට 600ක් දක්වා වැඩි 

කරගන්න පුළුවන්. මා හැම දාම කියනවා, ෛවද්ය විද්යාලයක් 
කුලියාපිටිෙය් හදන්ෙන් නැතිව කුරුණෑගල හදන්න කියලා.  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
600ක් දක්වා වැඩි කළත් මදි ෙන්. තවම අෙප් රෙට් 

ජනගහනෙයන් ලක්ෂයකට ඉන්ෙන් ෛවද්යවරුන් 60 ෙදනායි. 
දියුණු රටවල ලක්ෂයකට 200ක් ඉන්නවා. එතෙකොට ෙම් වාෙග් 
තුන් ගුණයකටත් වඩා වැඩිෙයන් ෛවද්යවරුන් ඕනෑ ෙන්.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
එෙහමයි කියලා උසස් ෙපළ අඩු සුදුසුකම් තිෙබන ෙම් වාෙග් 

අය දාලා රෙට් මිනිස්සුන්ෙග් ෙසෞඛ්ය- 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
C එකයි, S ෙදකක් තමයි ඇතුළු ෙවන minimum 

qualification එක විධියට තිෙබන්ෙන්. ඇතුළු කරන්ෙන් UGC 
එෙකන්.  UGC එෙකනුයි ළමයින් ෙතෝරන්ෙන්. එෙහම නැතුව, 
SAITM එෙක න් ෙනොෙවයි. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
B තුනක් ලබා ගත් ෙකෙනක්  ලක්ෂ 120ක් නැති නිසා  

ඉස්පිරිතාෙල් nurse වැෙඩ් කරනවා. ෙදොස්තර ෙවලා එනවා, C 
ෙදකයි, S එකයි ලබාගත් ෙකෙනක්. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ෙකොමියුනිස්ට්වාදය තිෙබන චීනෙය් ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? 

ෙකොමියුනිස්ට්වාදය තිෙබන වියට්නාමෙය් ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? 
ෙකොමියුනිස්ට්වාදය තිෙබන කාම්ෙබෝජෙය් ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? 
ෙකොමියුනිස්ට්වාදය තිෙබන ලාඕසෙය් ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? ෙම්ක 
අමුතු රටක්ද? 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
දැන් චීනය ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ඉතින් ඊට වඩා ෙකොමියුනිස්ට් රටක්ද, ෙම්ක?  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ධනපති පින්ලන්තය ෙමොකක්ද කරන්ෙන්?  

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ්වත්, ෙපරටුගාමී පක්ෂෙය්වත් 

ආණ්ඩුවක් ෙනොෙවයි ෙන් හදලා තිෙබන්ෙන්.  
 

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
පින්ලන්තෙය් සියලු අධ්යාපනය ෙනොමිෙල්. ෙපර පාසෙල් 

ඉඳන් විශ්වවිද්යාලය දක්වා අධ්යාපනය ෙනොමිලෙය්. දැන් ෙම් 
තිෙබන එකත්  විනාශ කරන්න ෙන් යන්ෙන්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කාලය නම් අවසානයි. 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
අධ්යාපනය, ෙසෞඛ්ය රාජ්ය යටෙත් තියා ගන්න ඕනෑ. 

ජනතාවට සාධාරණව අධ්යාපනය, ෙසෞඛ්ය ලබා ෙදන්න නම් ඒක 
රජෙය් නියාමනය, රජෙය් මැදිහත් වීම යටෙත් තිෙබන්න ඕනෑ. 
අපි ඒකයි ෙම් කියන්ෙන්. ෙම් ආකාරයට වංචා සහගත 
ආයතනවලට licence එක දීලා ෙම් රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන් වග 
කියන්නට ඕනෑ  ෛවද්ය සභාව bulldoze කළාට පස්ෙසේ ෙමොකුත් 
ඉතුරු ෙවන්ෙන් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා පසු ගිය ආණ්ඩුව කරපු 
පවට කර ගහලා තිෙබනවා. කවුද ෙම්කට පක්ෂ? ෙම්කට රෙට් 
ෛවද්යවරු විරුද්ධයි. ඊෙය්, විශ්වවිද්යාල ආචාර්ය සමිති 
සම්ෙම්ලනය තීන්දුවක් ගත්තා. ඔවුන් ෙම්කට විරුද්ධයි; ෛවද්ය 
සභාව විරුද්ධයි; ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතෙය් වෘත්තීය සමිති විරුද්ධයි.  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ෙජ්වීපී එක විරුද්ධයි. 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
අපි විරුද්ධයි. ඔව්. 
 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙගන එන 

ෙකොට ෙකොච්චර විරුද්ධ වුණාද? කවුද support කෙළේ? එදා 
විරුද්ධ වුණු තමුන්නාන්ෙසේලා ඔක්ෙකෝම ගිහිල්ලා පළාත් 
සභාෙව් වාඩි වුෙණ්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ෙම්කට පක්ෂව කථා කරන මැති-ඇමතිවරු අඩු තරෙම් 

SAITM එකට ගිහිල්ලා ෙබෙහත් ටික ගන්නවාද? ඒකට යන්න 
බයයි. ඒකට කඩුෙවල, මාලෙබ් පැත්ෙත් ඉන්න සාමාන්ය මිනිස්සු 
යවනවා.  
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
අවසාන කරන්න, ගරු මන්තීතුමා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ඒ නිසා ෙම් රෙට් ෛවද්ය අධ්යාපනය, ෙසෞඛ්ය ආරක්ෂා කර 

ගන්න නම් ෙම් SAITM එක අෙහෝසි කරලා, රජෙය් මැදිහත් වීම 
වැඩි කරන්න ඕනෑය කියලායි අපි කියන්ෙන්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, කථාව අවසාන කරන්න. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
සමහර විට ඔබතුමාෙග් පුතාත් SAITM එෙක් ඉෙගන ගන්න 

පුළුවන්.  
 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ඒකට අපි එදත්, අදත් විරුද්ධ බව මතක තියා ගන්න.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු මහින්ද අමරවීර ඇමතිතුමා. [බාධා කිරීම්] Order, 

please! ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට විනාඩි 15ක කාලයක් 
තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 3.48] 
 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා (ධීවර හා ජලජ සම්පත් 
සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர - கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக 
வள ல அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera - Minister of Fisheries and 
Aquatic Resources Development) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා ඉතාම 

වැදගත් පනතක් යටෙත් නිෙයෝග ඉදිරිපත් කරමින් සාකච්ඡා කළා. 
නමුත්, ඒ මාතෘකාෙවන් ඔබ්බට ගිහිල්ලා අද පධාන මාතෘකාව 
බවට පත් වුෙණ් SAITM ආයතනය පිළිබඳවයි. නලින්ද ජයතිස්ස 
මන්තීතුමා අවසාන කරපු තැනින් මමත් පටන් අරෙගන ඖෂධ 
ගැනත් යමක් කිව යුතුයි. ෙමම කාරණය පිළිබඳව මා ෙකටිෙයන් 
යමක් කියන්න කැමැතියි. SAITM එක පිළිබඳව කථා කරන 
ෙකොට, මම කවදාවත් දැක්ෙක් නැති විධියට නලින්ද ජයතිස්ස 
මන්තීතුමාත් අසරණ වුණා. එතුමා ෙවනදා කරපු විවාදවලදී තරම් 
එතුමාට ෙම්ක ජයගහණය කර ගන්න බැරි වුණා. එකක් එතුමා 
ෛවද්යවරෙයක්. ඒ වාෙග්ම එතුමා ෙම් SAITM එෙක් දරුෙවෝ 
ගැනත් බලන්න ඕනෑ ෙකෙනක්. ෙමොන තත්ත්වයක් උඩ වුණත් 
අපි කල්පනා කර බැලිය යුතු ෙවන්ෙන්,- [බාධා කිරීමක්] 
එතුමාටත් ඒ පශ්නයම තමයි. ගලප්පත්ති මන්තීතුමාට දුන්නත් 
ෙගදර යන්න ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, එතුමාෙග් ෙනෝනත් 
ෛවද්යවරියක් නිසා. ඉතින් ඒ නිසා ෙම් පශ්නය  ෙපෞද්ගලික 
ෙකෝණෙයන් බලන්ෙන් නැතුව රටක් විධියට බැලිය යුතු 
කාරණයක්.  

ෙම් SAITM ආයතනය ආරම්භ කෙළේ අපිත් කැබිනට් 
මණ්ඩලය තුළ හිටපු අෙප් රජය කාලෙය් යි. එතැන අඩු පාඩුවක් 
ෙවච්ච බව අපට දැන් ෙපෙනනවා නම්, ඒක නිවැරැදි කිරීම තමයි 
අපි කළ යුතු වන්ෙන්. මම දකින විධියට ෙම් තුළ ළමයි දහසක් 
විතර දැන් අධ්යාපනය ලබනවා. රාජිත ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග් ඒ 
ඉන්න දරුවන් අතර සල්ලි තිෙබන අයත් ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම 
ඉතාමත් අමාරුෙවන් සල්ලි එකතු කරෙගන අධ්යාපනය ලබන 
අයත් ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම ශිෂ්යත්ව මත අධ්යාපනය ලබන අයත් 
ඉන්නවා. මට මතකයි, එක වතාවක් වීරකැටිය රාජපක්ෂ මධ්ය 
මහා විද්යාලෙය් අධ්යාපනය ලැබූ ෛවද්ය විද්යාලයට ඇතුළු 
ෙවන්න බැරුව හිටපු ළමයි ටිකකට ඒ ෙවලාෙව් හිටපු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් මැදිහත් වීම මත ශිෂ්යත්වයකින් එහි අවස්ථාව 
ලබා දුන් ආකාරය. ඒක ෙහොඳ කියාවක්. ඒ දරුවනුත් අද එහි 
අධ්යාපනය ලබනවා. එම ශිෂ්යත්ව කමය තුළින් ෙගොවිතැන් කරන 
අහිංසක ෙදමවුපියන්ෙග් ළමයි ෙම් ෛවද්ය විද්යාලය - SAITM 
එක - තුළ අධ්යාපනය ලබනවා. අපි ෙම් කාරණය පිළිබඳව 
ඉතාමත් සංෙව්දීව බලන්නට ඕනෑ. අපි දන්නවා, හැම එකකටම 
වර්ජනය කරන එක, විෙරෝධතා පවත්වන එක හරිම ෙල්සියි 
කියලා. නමුත් ඊට එහා ගිය කාරණයක් ෙමතැන තිෙබනවා.  

ඇත්තටම ෙමතැන තිෙබන පශ්නය ෙම් දරුවන් ෙහොඳ 
අධ්යාපනයක් ලබන්ෙන් නැති එකද, එෙහම නැත්නම් ෙවනත් 
කාරණයක්ද කියන එක පිළිබඳවත් අපි සැලකිලිමත් විය යුතුයි. 
ෙමතැන තිෙබන්ෙන් ෙද්ශපාලන කාරණයක්ද කියන එක ගැනත් 
අපි සැලකිය යුතුයි. ෙම් ෙවනුෙවන් විෙරෝධතා පවත්වන, කථා 
කරන කණ්ඩායම්වල ෙබොෙහෝ අයෙග් ළමයි ඉෙගන ගන්ෙන් පිට 
රටවල බව අපි දන්නවා. රුපියල් ලක්ෂ 120ක් කියන එක අෙප් 
රෙට් අයට ෙලොකු මුදලක් තමයි. නමුත් අෙප් රෙට් ඉන්න 
සල්ලිකාරයන්ට මීට වඩා අඩු සුදුසුකමක් තිබුණත් විෙද්ශ රටකට 
ගිහින් අධ්යාපනය ලබලා ෛවද්යවරයකු වීෙම් හැකියාව 
තිෙබනවා. එම නිසා අපි ෙම් පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කළ යුතු 
ෙවනවා.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
මම අෙපේල් මාසෙය් 25ෙවනි දා ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල 

ඇමතිතුමාෙගන් පශ්නයක් ඇහුවා, ෙම් අයෙග් සුදුසුකම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තා කරන්න කියලා. ෙමොකද, UGC එක 
හරහා ෙන් එනවා කියන්ෙන්. එතෙකොට ෙම් අයෙග් සුදුසුකම් 
එතුමා සභාගත කරලා තිෙබනවාද? තවම නැහැ. ඇයි? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒක ෙපෞද්ගලික ආයතනයක්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ෙපෞද්ගලික ආයතනයක් වුණාට UGC එක හරහා නම් 

එන්ෙන්- 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒක ෙපෞද්ගලික ආයතනයක්.  එහි ෙවනස දැන ගන්නට 

ඕනෑ. [බාධා කිරීමක්] දැනට මාස 6කට විතර කලින් GMOA 
එෙක් ෙල්කම්තුමා රූපවාහිනී සාකච්ඡාවකට ආවා. එතුමාෙගන් 
ඇහුවා, එතුමාෙග් උසස් ෙපළ පතිඵල ගැන. එතුමා කිව්වා, 
එතුමාට මතක නැහැ කියලා. පසුව ෙසොයාෙගන යන ෙකොට 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

එතුමාට S 3යි තිෙබන්ෙන්. S 3 තිෙබන අය ඕනෑ තරම් 
විශ්වවිද්යාලවලට යනවා. [බාධා කිරීමක්] මම නිකම් කියන්ෙන්, S 
3 ගත්ත කට්ටිය ෙකොපමණ යනවාද ලංකාෙව් විශ්වවිද්යාලවලට? 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ඒ කාලෙය්, දැන් නැහැ. 
 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම හිතන විධියට ෙම්වා 

බරපතළ පශ්න විධියට සලකන්න බැහැ. අපිට අවශ්ය නම් අවසාන 
ෙව්ලාෙව් ෙම් දරුෙවෝ විභාගයට ෙපනී සිටින විට ෙම් සහතික ටික 
බලන්නට පුළුවන්. එෙහම සුදුසුකම් නැති අය ඉන්නවා නම් ඒක 
නතර කිරීම පිළිබඳව ගැටලුවක් නැහැ. මම දන්නවා, දශම 
ගණනක් ලකුණු අඩුවීම නිසා රජෙය් විශ්වවිද්යාලවලට යන්න බැරි 
වුණු දරුවන් සිටින බව.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
මම ඔබතුමාට තව කාරණයක් කියන්නම්. මා දන්නා තරමින් 

උසාවිෙය් තීන්දුව දුන්නාට පසුව  ෙරජිස්ටාර් විසින් ඒ පිළිබඳව  
ලියන්නත් කලින් ෙම් අය  ෛවද්ය සභාවට ගියා ලියා පදිංචි කර 
ගන්නට. එවිට කිව්වා උසස් ෙපළ සහතික අරන් එන්න කියලා. 
අරන් එන්න කියන්න ෙකෝ, උසස් ෙපළ සහතික. අඩුම තරමින් 
උසස් ෙපළ සහතිකයවත් ඉදිරිපත් කරන්න බැරි ෙකෙනකුටද ෙම් 
ෛවද්ය උපාධිය ෙදන්න යන්ෙන්?  
 

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ගරු මන්තීතුමනි, එවැනි තත්ත්වයක් තිෙබනවා නම් එවැනි 

ෙකෙනකුට ෛවද්ය උපාධිය ලබාදීෙම් අවශ්යතාවක් නැහැ කියලා 
මම ඉතා පැහැදිලිව කියනවා. එෙහම සුදුසුකම් නැති ෙකෙනක් 
ඉන්නවා නම් අපි ඒක නවත්වමු. හැබැයි සුදුසුකම් තිෙබන 
දරුවන්ට නම් අපි සාකච්ඡා කරලා ෙම් අවස්ථාව ලබාදිය යුතුයි 
කියලා මා හිතනවා. ෙම්ක මෙග් ෙපෞද්ගලික මතය.  

මම පිළිගන්නවා,  ෛවද්ය ක්ෙෂේතය කියන්ෙන් ඉතාමත් 
වැදගත් ක්ෙෂේතයක් බව. ඒක අත්හදා බලන්නට පුළුවන් ෙදයක් 
ෙනොෙවයි කියන එකත් මම දන්නවා. නමුත් ෙම් දරුවන් 
ෙවනුෙවන්, -ඉදිරියට ෙකෙසේ ෙවතත්- යම් තීන්දුවක් ගත යුතුයි 
කියන මතෙය් මම ඉන්නවා. 

ඒ එක්කම  විෙරෝධතා පිළිබඳවත් සමහර කාරණා අපි 
සැලකිල්ලට ගන්නට ඕනෑ.  ඒක බැහැර කරන්නට බැහැ. නමුත් 
අපට පැහැදිලිවම ෙපෙනනවා, ෙද්ශපාලන ෙකෝණෙයන් 
බලාෙගන සමහර විෙරෝධතා පවත්වන බව. ඒ පිළිබඳව තමයි අපට 
ගැටලුවක් තිෙබන්ෙන්. එක ෙව්ලාවකට නිහඬව ඉන්නත්, 
ආණ්ඩුව මාරු ෙවන ෙකොට කඩිකුලප්පුව හැදිලා ෙව්ගෙයන් 
විෙරෝධතා පවත්වන්නත් ෙහොඳ නැහැ. ෙම්ක ආරම්භ කළ 
ෙව්ලාෙව් ෙම් කණ්ඩායම් විෙරෝධතා පැවැත්වූවා නම්, - 
ෛවද්යවරු ෙවන්න පුළුවන්, ෙවනත් ක්ෙෂේතවල අය ෙවන්න 
පුළුවන්- ඒ ෙවලාෙව් ඉඳලා මැදිහත් වුණා නම් ෙම් පශ්නය මීට 
වඩා ලිහිල්ව අපට ෙබ්රා ගන්නට තිබුණා. කළින් සඳහන් කළා 
වාෙග් ඉන්දියාෙවන් ගිලන් රථ එන විට කිව්වා, "RAW ඔත්තු 

ෙසේවාව" එනවා කියලා. ඒෙගොල්ලන්ම කිව්වා, ෙම්වා 
ඉස්පිරිතාලවලට ගන්න බැහැ කියලා. ෙම්වාට ගල් ගහන්න 
කිව්වා, ඒවා පතික්ෙෂේප කරන්න කිව්වා. අද ෙමොකක්ද ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? අද දුප්පත් අහිංසක මනුස්සෙයක් ෙගදරදී අසනීප 
වුණාම ෙම්කට telephone call  එකක් දීපුවාම අරෙගන ගිහින් 
ඉස්පිරිතාෙල්ට භාර ෙදනවා. විනාඩි 5න් එනවා. ෙම්ක  ෙහොද නැති 
ෙදයක්ද? එම නිසා ෙම් විෙරෝධතා පිළිබදව අපට පශ්නයක් 
තිෙබනවා.  අධිකරණය තීන්දුවක් දීලා තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලාම 
කියනවා, අධිකරණ තීන්දුවලට ගරු කරන්නට ඕනෑ කියලා. හැම 
ෙකෙනකුම කියනවා, අධිකරණ තීන්දුවලට ගරු කරන්න ඕනෑ 
කියලා. නමුත් ෙම් කාරණෙය්දී කියනවා,  අධිකරණ තීන්දුව 
පැත්තකට දමන්න කියලා. එෙහම කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. 
අපට අධිකරණය පිළිබඳව විශ්වාසයක් තිෙබනවා. ෙමතැනදී අඩු 
පාඩුවක් සිදුෙවලා තිෙබනවා නම් ඒකට විරුද්ධවත් ඉදිරිපත් වීෙම් 
හැකියාව තිෙබනවා. 

ෙම්කට විරුද්ධ පාර්ශ්ව ඉන්න නිසා ඒ අයට   නැවත 
අභියාචනයකට යන්නට පුළුවන්. අභියාචනාධිකරණය යම් 
ආකාරයක  තීන්දුවක් දුන්ෙනොත් ඒක කියාත්මක කිරීෙම් වග කීම 
තමයි උසස් අධ්යාපන ඇමතිතුමාටත්, ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමාටත් 
තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්නට කැමතියි,  
ෙම් සියලු පාර්ශ්වයන් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න ගරු 
ජනාධිපතිතුමා  ෙම් ෙවනෙකොට සූදානමින් ඉන්නවාය කියන එක.  
උසස් අධ්යාපන ඇමතිතුමාත්, ඒ වාෙග්ම ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමාත් 
සමඟ ෙම් අදාළ පාර්ශ්ව  සියල්ල  එකතු කර ෙගන  ෙම් ඉදිරි දින 
කිහිපය තුළ එතුමා  සාකච්ඡාවක් පවත්වනවා. ෙම්ක ලිහිල් 
මට්ටමකට ෙගනැල්ලා සුහද ආකාරෙයන් විසඳා ගැනීම තමයි 
අෙප්ක්ෂාව ෙවන්ෙන්.  එම  නිසා, එෙතක් ෙම්  වි ෙරෝධතාවන්  
පැවැත්වීම, රාජ්ය ෙද්පළ විනාශ කර, පාරවල් වහලා, මිනිස්සු 
හිරිහැරයට පත් කරන එක  නැවැත්වීම තමයි හැම ෙකෙනකුෙග්ම 
වග කීම  ෙවන්ෙන්.  

 අද අලුත්ම ෙදයක් ෙවනවා,  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
අපි ඉතාම සැලකිලිමත් ෙවන්නට  ඕනෑ.   ඒ තමයි  ෙම් සෑම 
ෙදයටම ෙකෙරන පාරවල් අවහිර කිරීම.  කවුද  ෙම්ෙකන් පීඩාවට 
පත් ෙවන්ෙන්? අහිංසක  මිනිස්සු. ඉතාමත් සුළු ෙදයක් ආවත්  අද   
පාරවල් වහනවා.  ඒ  ෙවලාවට මිනිස්සු කියනවා, දැන් නම් ෙම් 
ආණ්ඩුව   ටිකක් ෙනෝංජල් වාෙගයි කියා.  ෙමොකද  ගිහිල්ලා ෙවඩි 
තිෙයන්ෙන් නැති නිසා. ගහන්ෙන් නැති නිසා. ඒ තත්ත්වයට 
පත්වන්ෙන් නැතිව අපි  හැෙමෝෙග්ම- ෙද්ශපාලන නායකෙයෝ 
විධියට ඔබතුමන්ලාෙග්ත්- වග කීමක්  තිෙබනවා, ෙම් පිළිබඳව 
මැදිහත් ෙවලා ෙම් අහිංසක මිනිසුන්ට ෙවන  හිරිහැර  වළක්වමින්  
තමන්ෙග් විෙරෝධයන් පාන කමෙව්දයන් හඳුන්වා දීමට.   

ෙම් කාරණය පිළිබඳවත් මතක් කරන්නට ඕනෑ.  
ෛවද්යවරුන්ෙග් වර්ජන  වාෙග් විවිධ වර්ජන පවත්වන්නටත් 
කටයුතු කරනවා. ෙම් වර්ජන කළාම කාටද පාඩු ෙවන්ෙන්? 
ෙරෝහල්වල වර්ජනයක්  ඇති වුණාම ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමාට පාඩු 
ෙවනවාද? ආණ්ඩුවට පාඩු ෙවනවාද? මා දන්නා විධියට ආණ්ඩුවට 
ලාභයි. ඇයි ඒ දවස්වලට ෙරෝහල්වල electricity billවලට මුදල් 
යන්ෙන්ත් නැහැ, වතුර බිල්වලට මුදල් යන්ෙන්ත් නැහැ, ෙබෙහත් 
යන්ෙන්ත් නැහැ, OT ෙගවන්න ෙවන්ෙන්ත් නැහැ. ආණ්ඩුවට 
ලාභයි. ෙපොෙහොසත්  මිනිසුන්ටත්- සල්ලිකාරයින්ටත් පශ්නයක් 
නැහැ. ඒ මිනිසුන් ගිහින්   ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල්වලින් ෙබෙහත් 
ටික ගන්නවා. කාටද පාඩුව? ෙම් රෙට් අහිංසක දුක් විඳින 
මිනිසුන්ට තමයි පාඩුව. ඒ මිනිස්සු දන්ෙන් නැහැ, ෙම් වර්ජන 
පිළිබඳව.  පවෘත්ති බලන මිනිස්සු අඩුයි. පත්තර බලන මිනිස්සු 
අඩුයි. එම නිසා වර්ජනයක් තිෙබනවාය කියා රාතිෙය් 
රූපවාහිනිෙය් කිව්වත් අහිංසක මිනිස්සු උෙද් ඇවිත් ෙබෙහත් 
ගන්න  ඉඳෙගන  ඉන්නවා. ඇවිත් ඉඳෙගන ඉඳලා,  ශාප කරලා 
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යනවා. ෙම් ෛවද්යවරෙයක් හදන්න පාසෙල් පළමුවන වසරට 
ඇතුළු වුණු තැන සිට  ෛවද්ය විද්යාලෙයන් එළියට එනතුරු ෙම් 
රෙට් අහිංසක ෙගොවියා, කම්කරුවා,  ධීවරයා උපයන මුදලින් 
තමයි ෙම් අයට වියදම් කරන්ෙන්.  ඒක අමතක කරන්නට ෙහොඳ 
නැහැ.  එම නිසා  අපි ඒ ෛවද්යවරුන්ෙගනුත් ඉල්ලා සිටින්ෙන්  
ෙලඩුන් ඇපයට තබා කරන ෙම් වැඩ වර්ජන කරන්නට  එපාය 
කියායි.  එතැනදී  ෙබ්ත් ෙව්ල නැතිව, පතිකාර නැතිව  මැෙරන්ෙන්  
ඔබෙග් මව හා සමාන ෙකෙනක් ෙවන්නට පුළුවන්.  ඔ බෙග් පියා 
හා සමාන ෙකෙනක් ෙවන්නට  පුළුවන්. එම නිසා ඒ අයටත්  ඒ 
වග කීම  අප සිහිපත් කරන්නට කැමැතියි.  

අද ෙම් සාකච්ඡාව පැවැත්ෙවන්ෙන් ඖෂධ මිල පාලනය 
සම්බන්ධවයි. ඉතිහාසෙය් ගත් වැදගත්ම තීන්දුවක් 
ජනාධිපතිවරෙයක් ගත්තා නම්, ෙසෞඛ්ය අමාත්යවරෙයක් ගත්තා 
නම්, ඒ ගත්ෙත් ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාත්, 
අමාත්යවරයා විධියට රාජිත  ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමාත්  කියන එක  
මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී  භය නැතිව සඳහන් කරනවා. මට මතකයි,  
ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ෙසෞඛ්ය අමාත්යවරයා විධියට 
සිටි කාලෙය් මා  නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරයා විධියට එතුමා යටෙත්  
ටික කාලයක්   ක ටයුතු කළා. එතුමා විශාල  උනන්දුවක් ෙම්  
ෙවනුෙවන් දැරුවා. සාකච්ඡා කිහිපයකට මමත් සම්බන්ධ වුණා. ඒ 
සාකච්ඡාවලට  සම්බන්ධ වන ෙමොෙහොෙත් සිට එතුමාට විශාල 
වශෙයන් ඉල්ලීම් ලැබුණා,  ෙම් ඖෂධ සංගම්වලින් එතුමාව මුණ 
ගැෙහන්න. එතුමා ෙම් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න කිසිම 
ෙකෙනකුට මුණ ගැෙසන්නටවත් අවස්ථාව දුන්ෙන් නැහැ. ෙම් 
පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්නවත් එතුමා කැමති වුෙණ් නැහැ.  
එතුමාෙග් ස්ථාවරයක් තිබුණා, "ෙසේනක බිබිෙල් මැතිතුමා ජීවිතය 
නැති කර ගත්ෙත් ෙම් කටයුත්ත කරන්න ගිහිල්ලා. මම ඒ අරමුණ 
ඉෂ්ට කරනවාය" කියා. ඒ අධිෂ්ඨානෙයන්  කටයුතු කළා. ඒ 
ෙවනුෙවන් මහන්සි වුණා; රැස්වීම් පැවැත්වුවා. එතුමාෙග්  ෙබොෙහෝ  
කාල යක්  ඒ සඳහායි  ගත කෙළේ.  මට ඒ අවස්ථාෙව්   හුඟක් 
බලතල ෙබදා දී  තිබුණා.  නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරයා විධියට  
වෘත්තිය සමිති එක්ක සාකච්ඡා  කෙළේ මම. ෙබොෙහෝ  සංචාරවලට 
සම්බන්ධ වුෙණ් මම. විවෘත කිරීම්වලට ගිෙය් මම. එතුමාෙග් 
කාලෙයන් වැඩි ෙකොටසක් ෙයදවූෙය් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සකස් 
කිරීම  සම්බන්ධව සහ සිගරට් පැකට්වල  ඒ ඡායාරූපය නිර්මාණය 
කිරීම පිළිබඳව.  

ඒ කටයුත්තට තමයි එතුමා වැඩිම මහන්සියක් දැරුෙව්. එහිදී 
එතුමාට ජීවිත තර්ජන පවා එල්ල වුණු බව මා දන්නවා. එතුමා මට 
කිව්වා. ෙම් කාරණා ෙදකම සම්බන්ධව එතුමා ෙපෞද්ගලිකව මට 
කිව්වා. එතුමාට ෙද්ශපාලනමය වශෙයන් විශාල බලපෑම් ආවා. ඒ 
වාෙග්ම ඖෂධ සමාගම්වල, දුම්වැටි සමාගම්වල නිරන්තර 
තර්ජනවලට පවා ලක් ෙවන්න ඒ ෙවලාෙව් ෙසෞඛ්ය අමාත්යවරයා 
හැටියට ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාට සිද්ධ වුණා. එතුමා 
බලයට පත් වුණාට පස්ෙසේ එම කටයුත්ත ඉදිරියට ෙගන යන්න 
එතුමාට විශ්වාසවන්ත අමාත්යවරෙයකුට එම අවස්ථාව ලබා 
දුන්නා. ඒ කටයුත්ත අඩු නැතුව, මහන්සි ෙවලා ගරු රාජිත 
ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා ඉටු කරනවා.  

ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා මුලින්ම දුම් පානය 
අෛධර්යවත් කිරීම සඳහා වූ දැන්වීම්වලට අණ පනත් ඉදිරිපත් 
කළා. ඒ අණපනත් අද කියාත්මක වනවා. ඊළඟට ඖෂධ මිල 
පාලනය සම්බන්ධව අණ පනත් ඉදිරිපත් කළා. ෙම් කටයුත්ෙත්දී 
ෙමතුමාටත් විශාල වශෙයන් බලපෑම් එල්ල වුණ බව මා දන්නවා. 
ඒ වාෙග්ම ෙයෝජනා විශාල පමාණයක් ආවා, ෙම් කටයුත්ෙතන් 
ඉවත් ෙවන්න කියලා. නමුත්, ෙමතුමාත් එම කටයුත්තට භය 
නැතුව මුහුණ දීම නිසා අද එහි පතිඵල ෙම් රෙට් අහිංසක මිනිසුන් 
භුක්ති විඳිනවා.  

අද කවුරුවත් කළ ෙහොඳ ෙද්වල් පිළිබඳව කථා කරන්ෙන් 
නැහැ. පසු ගිය දිනවල ඖෂධවල මිල අඩු වුණා. ඒ වාෙග්ම 

ජනතාවට සහන ලැබුණා. නමුත්, ඒ ලැබුණු සහන පිළිබඳව කථා 
වුණා ෙබොෙහොම මදි. වැඩි වූ මිල ගණන් ගැන විතරයි කථා 
ෙවන්ෙන්. මිල අඩු වීම්, ලැබුණු සහන පිළිබඳව රෙට් කථා 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒවා මාධ්යවලට ෙහොඳ පවෘත්ති බවට පත් වුෙණ් 
නැහැ. සමහර ඖෂධවල මිල සියයට 50කටත් වඩා අඩු වීමක් 
සිද්ධ වුණා. මිල සියයට 50කට වැඩිය අඩු වීමක් සිද්ධ වුණා. 
එතෙකොට ඒ අතරමැද තිබුණු මුදල ෙකොහාටද ගිෙය්? 
තත්ත්වෙයන් බාල ෙබෙහත් ෙගනාවාත් ෙනොෙවයි; ආෙද්ශක 
ෙබෙහත් දුන්නාත් ෙනොෙවයි. වැඩි මිලට ගත්තු ෙබෙහතම සියයට 
50කටත් වඩා අඩු මිලට ගන්න අද ෙරෝගීන්ට අවස්ථාව ලැබිලා 
තිෙබනවා. දැනට ෙබෙහත් වර්ග 40කට වාෙග් තමයි ෙම් සහනය 
ලැබිලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් පමාණය තවත් වැඩි කරලා, අත්යවශ්ය 
හා වැඩි පාවිච්චියක් තිෙබන ෙබෙහත් වර්ග කරාත් ෙම් ෙයෝජනාව 
ෙගන එන්න කටයුතු කරන්න කියලා අපි ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා 
සිටිනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රට තුළ ඖෂධ 
නිෂ්පාදනය කිරීම පිළිබඳවත් අවධානය ෙයොමු කළ යුතු කාලය 
ඇවිල්ලයි කියලා මම හිතනවා. ඒ සඳහා දැන් අපට අවකාශ ලැබී 
තිෙබනවා. ෙම් කටයුත්ත සඳහා ගරු ඇමතිතුමාට කැබිනට් 
මණ්ඩලෙය් සහෙයෝගය අනිවාර්යෙයන්ම ලැෙබනවාය කියන 
එකත් මා සඳහන් කරන්න ඕනෑ. 

අද ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය සඳහා වැය වන වියදම මා දන්නවා. 
ෙසෞඛ්ය විෂයය භාර නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරයා විධියට කටයුතු කළ 
කාලෙය් මම දැක්කා, මියැෙදන බව දැන දැනත් සමහර පිළිකා 
ෙරෝගීන්ට අවශ්ය පතිකාර කරන බව. සමහර ෙරෝගීන්ට කරපු 
වියදම ෙකෝටිය ඉක්මවා ගිහින් තිෙබනවා. හැබැයි, අෙනකුත් 
රටවලට වඩා අෙප් රෙට් විශාල ෙවනසක් තිෙබනවා. ඒ තමයි 
පවතින කිසිදු රජයක් ෙසෞඛ්යයට වියදම් කරන්න අත පසු 
කරන්ෙන් නැහැ. අධ්යාපනයට වියදම් කරන්න මැළි ෙවන්ෙන් 
නැහැ. ෙම් ලබා දුන් සහන නිසා තමයි අෙප් නිදහස් අධ්යාපනය 
සාර්ථක ෙවලා, සාක්ෂරතාව ඉහළ ගියා වාෙග්ම, ළදරු මරණ 
අනුපාතය අඩු ෙවලා, ජනතාවෙග් ආයු කාලය වැඩි ෙවලා, 
නිෙරෝගිමත් පිරිසක් බිහි කරමින් අෙප් රටට ෙහොඳ මඟකට එන්න 
හැකියාව ලැබුෙණ් කියන එක මම කියනවා. 

ගරු ඇමතිතුමනි, අවසාන වශෙයන් ඔබතුමාෙග් අවධානයට 
මා එක කාරණයක් ෙයොමු කරවනවා. ඒ තමයි, ෙබෝ ෙනොවන 
ෙරෝග පිළිබඳව. ඔබතුමා ඒ සම්බන්ධව අවධානෙයන් ඉන්නවා. 
එත් එම අවධානය තවත් වැඩි කරන්න. ෙම්ක තමයි අපට තිෙබන 
බරපතළම අර්බුදය. අද විශාල පිරිසක් මිය යන්ෙන් ෙබෝ ෙනොවන 
ෙරෝග නිසායි. ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග ෙබොෙහොමයක් අපට නවත්වා 
ගන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා, දැනුවත් කිරීෙමන්; යම් යම් නීති 
රීති පැනවීම තුළ. ඔබතුමා සිසිල් බීමවලට නිෙයෝග පැෙනව්වා. 
ඒක ෙහොඳයි. ඒ වාෙග්ම තව එක අංශයක් ෙකෙරහි මම 
ඔබතුමාෙග් වැඩි අවධානය ෙයොමු කරවනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම පාසල් canteens තුළ, 
ආපාණ ශාලා තුළ විකිෙණන පැණි රස කෑම වර්ග පාලනය කිරීම 
සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්න. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙකොළඹ 
තිෙබන එක පසිද්ධ පාසලක විතරක් දවසකට ෙඩෝනට් 4,000ක් 
විතර විකිෙණනවා. ෙඩෝනට් කියන්ෙන් සීනි ඉතාම අධික 
ආහාරයක්. ෙඩෝනට්වලට ළමයි කැමැතියි. එය දවසකට 4,000කට 
වැඩිය එක පාසලක විතරක් විකිෙණන බව මම ෙහොඳටම දන්නවා. 
ඒ වාෙග්ම තමයි අද ගම්වලටත් පැණි රස කෑම, පැණි බීම 
ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ඒ නිසා පාසල්වලින් ෙම් කටයුත්ත ආරම්භ 
කරලා, දැනුවත් කිරීම් වැඩි කරලා, ෙම් සඳහා කමෙව්දයක් සකස් 
කරන්න. ෙම් සඳහා ඔබතුමාෙග් මැදිහත් වීමත් අෙප්ක්ෂා කරමින් 
ෙම් ගත්තු උත්සාහයට ජනාධිපතිතුමාටත්, ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමාටත් 
අෙප් පශංසාව පළ කරමින් මා නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු (ෛවද්ය) තුසිතා විෙජ්මාන්න මන්තීතුමිය. 

ඔබතුමියට විනාඩි 07ක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 4.05] 

 
ගරු (ෛවද්ය) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) தா 
விேஜமான்ன) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs) Thusitha Wijemanna) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජාතික ඖෂධ නියාමන 

අධිකාරිය පනත යටෙත් නිෙයෝග සම්බන්ධව අදහස් දැක්වීමට 
ලැබීම පිළිබඳව පළමුෙවන්ම ස්තුතිවන්ත වනවා. 2015 අංක 05 
දරන ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය පනෙත් 118 වගන්තිය 
සමඟ කියවිය යුතු, එකී පනෙත් 142 වගන්තිය යටෙත් මිල ඉහළ 
සීමා සම්බන්ධෙයන් ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය 
අමාත්යතුමා විසින් සාදන ලදුව, 2016 ඔක්ෙතෝබර් මස 21 සිකුරාදා 
දින අංක 1989/61 දරන ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී 
ජනරජෙය් අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නිෙයෝග 
2017.01.24 දින පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් වුණා. ෙමම පනත 
කියාත්මක වීමත් සමඟ 1980 අංක 27 දරන විලවුන්, උපකරණ 
සහ ඖෂධ පනත ඉවත් වුණා.  

ෙමහි පධාන අරමුණ අපි කවුරුත් දන්නවා. ෙමොකද, ඖෂධ  අද 
ආහාර තරමටම අත්යවශ්ය අංගයක් බවට පත්ෙවලා තිෙබනවා. 
මහාචාර්ය ෙසේනක බිබිෙල් මැතිතුමාෙග් ජාතික ඖෂධ පතිපත්තිය 
කියාත්මක කිරීම තමයි ෙමහි පධානම අරමුණ වුෙණ්. මම 
හිතන්ෙන් මහාචාර්ය ෙසේනක බිබිෙල් මැතිතුමා දිවංගත ෙවලා 
වසර 40කට පසුව තමයි අෙප් වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා, ඒ 
වාෙග්ම අෙප් ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා ෙම් ඖෂධ පතිපත්තිය  
බලාත්මක කරන්ෙන්.   වසර 40ක් ගිහිල්ලා හරි  අද අපි 
වාසනාවන්ත ෙවලා තිෙබනවා, ෙම් පනත සම්මත කරගැනීම 
තුළින් යම්තාක් දුරකට බහුජාතික සමාගම්වල  පාලනයක් ඇති 
කරලා ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය යටෙත් ෙම් කියාවලිය 
කරෙගන යන්න.  අපි අලුෙතන් ඇති කරපු ෙම් ජාතික ඖෂධ 
නියාමන අධිකාරිය හරහා ගුණාත්මක බවින් ඉහළ ඖෂධ 
ෙගන්වීම සඳහා ඍජුව මැදිහත් ෙවන්න පුළුවන්. ඖෂධ ජනතාවට 
ලැබීම, ඒ වාෙග්ම මිල පහසු කිරීම කියන කාරණා වැදගත්. ගරු 
අමාත්යතුමා ඖෂධ වර්ග 48ක මිල සියයට 50කට වැඩි 
පමාණයකින් අඩු කර ඇති  බවත් අපි දන්නවා. මහාචාර්ය ෙසේනක 
බිබිෙල් මැතිතුමා ගැන කථා කරනෙකොට එතුමා ජාතික ඖෂධ 
පතිපත්තිය තුළින් දැක්ෙක් ගුණාත්මක බවින් සහ  අඩු වියදෙමන් 
ජනතාවට සහනයක් ලබා ෙදන්ෙන් ෙකෙසේද කියන එකයි.  නමුත්  
ඒ පතිපත්තිය කියාත්මක කරන්නට ජාත්යන්තරවත්  උපෙදස් 
ලබාගන්න තිබුණු ෙමොෙහොතක බහු ජාතික සමාගම් එක්ක තිබුණු 
අරගළයත් එක්කම වයස අවුරුදු 57දී අභාග්ය සම්පන්න ෙලස 
එතුමාට ජීවිතෙයන් සමුගන්න සිදුවුණා. හැබැයි, වර්තමානෙය් 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් ආශිර්වාදය මැද්ෙද් අෙප් 
අගාමාත්යතුමාටත්, අෙප් ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමාටත්  ෙම් නියාමන 
අධිකාරිය යටෙත් යම් යම් පාලන තත්ත්වයන් ඇති කිරීමට 
ෙම්වනෙකොට ශක්තිය ලැබී තිෙබනවා. ෙම් පතිපත්තිය තුළින් 
ගුණාත්මක බවින් ඒ වාෙග්ම නියම පමිතියට අනුකූල ඖෂධ 
ෙගන්වීමට පුළුවන්කම ලැබී තිෙබනවා.  අප අදහස් දැක්වූ පරිදි 
ෙරෝගීන්ට ඖෂධ ලබාදීෙම්දී  ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග සම්බන්ධව  ෙම් 
ෙවනෙකොට විශාල අභිෙයෝගයකට මුහුණ පා තිෙබනවා.  මිල අඩු 
කළ ඖෂධ වර්ග 48න් වැඩි පමාණයක්ම තිෙබන්ෙන් ෙබෝ 
ෙනොවන ෙරෝගවලට ෙදන ඖෂධ.  

අපි කවුරුත් දන්නවා, ෙම් වනෙකොට අපට ෙලොකුම අභිෙයෝග 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් අධික රුධිර පීඩනය, දියවැඩියාව, හෘදයාබාධ, 
ආඝාතය කියන ෙරෝග බව.  මම හිතන්ෙන් අද අපට ෙබෝ වන 
ෙරෝගවලට වඩා පශ්නයක් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙබෝ ෙනොවන 
ෙරෝග තත්ත්වයන්. ඒ නිසා ෙමවැනි කාෙලෝචිත අවස්ථාවක 
ෙබෙහත්වල මිල අඩු කිරීම ජනතාවට විශාල සහනයක්. ඒ 
වාෙග්ම මම ගරු ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට ෙම් කාරණය 
ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි. ෙම් නියාමන අධිකාරියට පරිබාහිරව 
මම දකින ෙදයක් තමයි ෙම් වනෙකොට  අෙප් රෙටන් හජ්ජි 
වන්දනාව සඳහා යන බැතිමතුන්ට meningococcal meningitis 
සඳහා එන්නත ලබා ෙදනවා. වීසා ගැනීෙම්දී ෙපෞද්ගලික අංශයට 
තමයි  එහි දායකත්වය දීලා තිෙබන්ෙන්.   ෙම් අවස්ථාෙව් මම 
ඔබතුමාෙග් කාරුණික අවධානය ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි, 
meningococcal meningitis සඳහා ෙදන එන්නත ෙසෞඛ්ය ෛවද්ය 
නිලධාරි කාර්යාලය හරහා ෙදන්න ඉදිරිෙය්දී සැලසුම් කෙළොත් 
අෙප් රට තුළට  meningococcal meningitis කියන එක එන 
අවදානම අඩු ෙවන බව. ෙමොකද, නියම පමිතියක් නැතිව 
ෙපෞද්ගලික අංශය ෙම් එන්නත ලබාදුන්ෙනොත්  යථා කාලෙය්දී 
අපට  තවත් අභිෙයෝගයකට මුහුණ පාන්න වනවා. ඒ නිසා ෙම් 
ගැනත් මම ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරවනවා. 

විෙශේෂෙයන්  පසු ගිය කාලෙය් ඉන්දියාව, පාකිස්තානය ඇතුළු 
විවිධ රටවලින් පමිතියක් නැතිව ෙබෙහත් ෙගන්වනෙකොට  විවිධ 
ෙරෝග සංකූලතාවලට අෙප් ජනතාවට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ වුණා.  
අද ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය යටෙත්, ඖෂධ ෙගන්වීෙම්දී 
පමිතිය සහ  ගුණාත්මකභාවය ගැන පාලනයක් කරනවා වාෙග්ම  
මිල පාලනය සම්බන්ධෙයන් වන හදිසි වැටලීම් අංශයත් සවිබල 
ගන්වා තිෙබනවා.  අෙප් ජනතාවට ෙමහි පතිලාභ ලැෙබන්න නම්  
ෙවෙළඳ නාමයත් එක්ක ඖෂධීය නාමය ගැන ජනතාව දැනුවත් 
කිරීමක් කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද,  ෙවෙළඳ නාම ගණනාවක් එක්ක 
ඖෂධීය නාමය තිෙබනෙකොට සමහර ෙවලාවට ජනතාව ඒ ගැන 
දන්ෙන් නැහැ. ෛවද්යවරයා නියම කරන ෙබෙහත් වට්ෙටෝරුවට 
අනුව ෙරෝගියා ගිහිල්ලා ඖෂධ ශාලාවලින් ෙබෙහත් ටික මිලදී 
ගන්නෙකොට,   ෙමන්න ෙම් කරුණු කාරණාත් එක්ක තමයි ෙම් 
ෙවෙළඳ නාමය තිෙබන ඖෂධ නිකුත් ෙවන්ෙන් කියන එක ගැන 
ජනතාව දැනුවත් කළ යුතුයි කියා මා හිතනවා. 

ෙම් අවස්ථාෙව්දී අෙප් ගරු ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට 
ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි,  ඖෂධීය නාමෙයන්ම ෙබෙහත් නියම 
කරන්න කියලා ෛවද්යවරුන්ට චකෙල්ඛයක් නිකුත් කරනවා 
නම් වඩාත් ෙහොඳයි කියන එක. එතෙකොට ෛවද්යවරුන් සහ 
ෙරෝගීන් අතර ඒ දැනුවත් කිරීම තුළින් ෙම් ඖෂධ මිල අඩු කරලා 
ලබා දීෙම් පතිලාභය ජනතාවට ඉදිරිෙය්දී ලැෙබනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම ගරු ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා යථා කාලෙය්දී අක්ෂි කාච සඳහාත් ෙම් 
සහනය ලබා ෙදන්න සූදානම් කර තිබීම ගැන. ඒ වාෙග්ම ෙම් 
ෙබෙහත් 48ට අමතරව, අප අතර බහුලව පාවිච්චි කරන ෙබෙහත් 
සඳහා  යථා කාලෙය්දී යම් සහනයක් ලබා දීමට ඔබතුමාට 
ශක්තිය, ෛධර්ය ලැෙබන්න කියලා පාර්ථනය කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is Hon. S. Viyalanderan. -[Pause.] 

Not here.  Then, the next speaker is Hon. Gnanamuthu 
Srineshan. You have 22 minutes. 
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ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

இன்ைறய தினம், குறிப்பாக ேதசிய ம ந் கள் ஒ ங்கு 
ப த் ம் அதிகாரசைபச் சட்டத்தின் கீழான ஒ ங்குவிதிகள் 
ெதாடர்பான விவாதத்தில் சுகாதாரம் சம்பந்தமான சில 
க த் க்கைளக் குறிப்பிடலாெமன்  நிைனக்கின்ேறன். எம  
சுகாதாரத் ைறைய சுேதச ைவத்தியத் ைற, ஆங்கில 
ைவத்தியத் ைற எனப் ெபா வாக இரண்  பிாி களாகப் 
பார்க்கின்ேறாம். உண்ைமயில் சுேதச ைவத்திய ைறயான  
பக்க விைள கைள ஏற்ப த்தாெதன் ம் ஆங்கில ைவத்திய 

ைறயான   பல பக்க விைள கைள  ஏற்ப த் ெமன் ம் 
பலர் ேபசிக்ெகாள்வைத நாம் ேகட் க்கின்ேறாம். இந்த 
சுேதச ைவத்தியத் ைறையக் கட் ெய ப் வதற்காக 
ேமற்ெகாள்கின்ற பணிகள் அவ்வள ரம் ேபா மானதாக 
இல்ைல என் தான் கூறேவண் ம். 

மாகாண சைபக்குட்பட்ட ைவத்தியசாைலகைள எ த் க் 
ெகாண்டால், கிழக்கு மாகாணத்தில் 7 ைவத்தியசாைலகள் 
இ ப்பதாக ம் வட மாகாணத்தில் ஒ  ைவத்தியசாைல 
இ ப்பதாக ம் குறிப்பிடப்ப கின்ற அேதேவைளயில், 
ெமாத்தமாக 62 மாகாண சைப ைவத்தியசாைலகள் 
இ ப்பதாகப் ள்ளிவிபரங்கள் கூ கின்றன. இந்த 
ைவத்தியசாைலகைள நாங்கள் தரம் பிாிக்க ம். 
ெபா வாக இன்ைறய நைட ைற ாீதியில் இவற்ைற நகரத்ைத 
அண் ய ைவத்தியசாைலகள் என் ம் வசதியான 
கிராமங்கைள அண் யி க்கின்ற ைவத்தியசாைலகள் என் ம் 
கஷ்ட, அதிகஷ்டப் பிரேதசங்களில் காணப்ப கின்ற 
ைவத்தியசாைலகள் என் ம் பிாிக்க ம். அந்தவைகயில், 
நகரத்ைத அண் க் காணப்ப கின்ற ைவத்தியசாைலகள் 
ெப ம்பா ம் வசதிகேளா  கூ யைவயாகக் காணப்ப  
கின்றன. வசதியான கிராமங்களில் காணப்ப ம் ைவத்திய 
சாைலகள் அதற்கு அ த்த நிைலயில் காணப்ப கின்றன. 
ஆனால் கஷ்ட, அதிகஷ்டப் பிரேதசங்களில் காணப்ப ம் 
ைவத்தியசாைலகள் பல தட் ப்பா க டன் பல 
சவால்க க்கு மத்தியில் இயங்கிவ கின்றன.  

குறிப்பாக வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில் கடந்த 30 
வ ட த்த காலத்தில் இந்த கஷ்ட, அதிகஷ்டப் பிரேதசங்கள் 

த்தப் பிரேதசங்களாகக் க தப்பட்  இவற் க்குக் கிைடக்க 
ேவண் ய பல வசதிகள் றக்கணிக்கப்பட்  வந்தன. 
மைலயகத்தில்கூட இப்ப யான ைவத்தியசாைலகள் 
காணப்ப வதற்கு வாய்ப்பி க்கின்றன. இந்த ைவத்திய 
சாைலகளில் ேபா மான ஆளணி வசதிகள் - ைவத்தியர்களாக 
இ க்கலாம், தாதியர்களாக இ க்கலாம், ம த் வப் 
ெபா ட்கள்,  கட் டங்கள் என்பைவ இல்லாத நிைலைம 
காணப்ப கின்ற . பிரதி அைமச்சர் அவர்கள் இங்கு 
இ க்கின்றார். அவர் அந்தப் பிரேதசத்தில் வாழ்ந்தவர் என்ற 
வைகயில் இந்த விடயங்கள் அவ க்குத் ெதாியாம க்க 

யா ; நிச்சயமாகத் ெதாிந்தி க்கும். இன்  த்தம் 
வைடந்  7 ஆண் கள் கடந் விட்ட நிைலயி ம்கூட  

கஷ்ட, அதிகஷ்டப் பிரேதசங்களில் காணப்ப கின்ற ைவத்திய 
சாைலகைள வி த்தி ெசய்வதற்காக நீங்கள் எ க்கின்ற 
நடவ க்ைககள் ேபா மானதாக இல்ைல.  

ேம ம், மத்திய அரசுக்குாிய ைவத்தியசாைலகள், மாகாண 
அரசுக க்குாிய ைவத்தியசாைலகள் என்ற ாீதியில் எங்களிடம் 
ஒ  பட் யல் இ க்கிற . இவற்றில் மத்திய அரசுக்குாிய 
ைவத்தியசாைலகள் ஓரள க்குக் கவனிக்கப்பட்டா ம் 
மாகாண அரசுக க்குாிய ைவத்தியசாைலகள் றக்கணிக்கப் 

ப கின்ற நிைலைமேய காணப்ப கின்ற . மாகாணங் 
க க்கான நிதியத்ைத ஈட் க்ெகாள்ளக்கூ ய வாய்ப் கள் 
அந்த மாகாண சைபக க்குப் ேபா மானதாக இல்ைல. 
ெவளிநா களி ந் ம் நிதியிைனப் ெபற் க் 
ெகாள்வதற்கான வசதி வாய்ப் கள் இல்லாத நிைலயில் இந்த 
மாகாண ைவத்தியசாைலகைளப் பாிபா ப்பதற்காக மத்திய 
அரசிடம் ைகேயந்தி நிற்கேவண் ய ஒ  ைகய நிைல இந்த 
மாகாண சைபக க்கு ஏற்பட் க்கிற . இதனால் இந்த 
ைவத்திய சாைலகைளக்   கட் ெய ப்ப - 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
அந்த மாகாண சைப உங்கடதாேன! Chief Minister உம் 

உங்கடதாேன! 
 

ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
மாகாண சைப எங்க ைடய தான். இன்ன ம் Chief 

Minister க்குாிய அதிகாரங்கள் ேபாதியளவில் ெகா க்கப் 
படவில்ைல; நிதி வசதிகள் ேபா மானள  ெகா க்கப் 
படவில்ைல. [இைடயீ ] நிதிவசதிகள் இல்லாமல்- 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
மாகாண சைபக க்குக் ெகா த்த தாேன! 

 
ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
இல்ைல, ெகா க்கப்படவில்ைல. 13வ  தி த்தத்தில் 

வழங்கப்பட்ட அதிகாரங்கள் என்பன மிக ம் ம னப்ப த்தப் 
பட்டைவயாக உள்ளன என்பைத அதைன நீங்கள் ஒ ங்காக 
வாசித் ப் பார்க்கின்றேபா  விளங்கிக்ெகாள்ளலாம். 
ஏெனன்றால், 13வ  அரசியலைமப் த் தி த்தத்தில் வழங்கப் 
பட் க்கின்ற அதிகாரங்கள் ேபா மானதாக இல்ைல; அைவ 
சுயமாக நிதியிைனப் ெபறக்கூ ய விதத்தில் அைமந்தி க்க 
வில்ைல.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! Will an Hon. Member propose the 

Hon. Shehan Semasinghe to the Chair? 
 

ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 
I propose that the Hon. Shehan Semasinghe do now 

take the Chair.  
 

ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 

 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අනතුරුව ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මූලාසනෙයන් 
ඉවත් වුෙයන්, ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 
        Whereupon THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI  left the 
Chair, and  THE HON. SHEHAN SEMASINGHE took the Chair. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
What is your point of Order, Hon. Member?  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කථානායක පුටුව බිමට 

වැටුණා. එය පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉතාම අසුබ ලකුණක්. ඒක  එච්චර 
ෙහොඳ ෙදයක් ෙනොෙවයි. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථානායක පුටුව 
පළමුවන වතාවට තමයි බිමට වැටුෙණ්. ඒක ආණ්ඩුවට එච්චර සුබ 
දශාවක් ෙනෙවයි.  

ඒ ගැන කියන ගමන් ගරු මන්තීතුමනි, இப்ப நீங்க அரசாங்கம் 
நல்லா ேவைல ெசய்கிற , மாகாண சைப ேவைல ெசய்ய 
மாட்டா என் தான் ெசான்ன . இப்ப மாகாண சைப 
உங்க க்கு ெகடச்சி க்குதாேன! இப்ப North இல மாகாண 
சைபயில ஒங்கட Chief Minister விக்ேனஸ்வரன்தான் 
இ க்கிறார்.  

 
ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
நான் கிழக்கு - [இைடயீ ] 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ெகாஞ்சம் இ ங்கேளன்! ெகாஞ்சம் இ ங்கேளன்!  

[இைடயீ ] 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you carry on.  

 
ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
நான் ேபசிக்ெகாண் ப்ப  கிழக்கு மாகாண சைபையப் 

பற்றி. நான் கிழக்கு மாகாணத்ைதச் ேசாந்்த மட்டக்களப்ைபச் 
ேசாந்்தவெனன்ப  ெகௗரவ உ ப்பினர் அவர்க க்குத் 
ெதாியவில்ைலப் ேபா ம்! 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ஒங்கட மாகாண சைப நல்லமா? 

ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
நல்லெதன்  ெசால்லவில்ைல. அதற்கு அதிகாரங்கள் 

காணா ; நிதியீட்டங்கள் காணா  என் தான் ெசால்கிேறன்.  
 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ஸ் ம் ஆக்கள் இ ந்தா சாியில்ைல; தமிழ் ஆக்கள் 
இ ந்தா நல்லம்!  
 

ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
நான் அப்ப ச் ெசால்லவில்ைல. ஸ் ம், தமிழ் என்  

நாங்கள் ேபதம் பார்க்கவில்ைல. [இைடயீ ] North 
நல்லெதன்  நான் ெசால்லவில்ைலேய! நல்ல , கூடாெதன்  
அவற்ைற நான் இன் ம் வைகப்ப த்தவில்ைல.  
 
 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ஒங்கட உம்மாதான்  உம்மா; எங்கட உம்மா சும்மாவா? 

 
ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
அப்ப ெயல்லாம் நாங்கள் ெசால்லவில்ைல. இைவ 

ெயல்லாம் உங்கள  வியாக்கியானங்களாக இ க்கின்றன. 
 

ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு க ந்திரன் ேகாடீஸ்வரன்) 
(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 
நீங்கள் வியாக்கியானம் ெசய்யேவண் ம் என்பதற்காக 

அப்ப க் கைதக்கிறீர்கள்.  
 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
Deputy Minister ஒண் ேம ெசய்ய மாட்ேடங்கிறார்.  

 
ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
ஒன் ேம ெசய்ய மாட்ேடங்கிறாரா? ெசய்யச்ெசால் த் 

தான் இப்ெபா  நான் ஒ சில விடயங்கைள அவ க்குச் 
ெசால் க்ெகாண் க்கின்ேறன். பிரதி அைமச்ச ம் என  
உைரையக் ேகட் க்ெகாண் க்கின்றப யால் எனக்கு 
இ க்கின்ற ேநரத்தில் பல விடயங்கைளச் ெசால்ல ேவண் ம். 

த்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில் 
காணப்ப ம் ைவத்தியசாைலகள் மிக ம் தட் ப்பா க டன் 
காணப்ப கின்றன. த்தம் வைடந்  7 ஆண் கள் 
கடந் விட்டன. த்தம் காரணமாக அங்கு ைவத்திய 
சாைலகைள அபிவி த்தி ெசய்ய யவில்ைலெயன்  
ெசால்லப்பட்ட . ஆனால், த்தம் இல்லாெதாழிந்  ஏ  
ஆண் கள் கடந்த பின்ன ம் அேதமாதிாியான பற்றாக் 
குைறகள் அங்கி க்கின்றன. த்தத்தின் ன்ன ம் த்த 
காலத்தின்ேபா ம் இயங்கிய பல ைவத்தியசாைலகள்கூட 
இன்  டப்பட்ட நிைலயி ம் அைரகுைறயாக இயங்கும் 
நிைலயி ம் காணப்ப கின்றன. அந்த வைகயில் நான் சில 
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ைவத்தியசாைலகைள உங்க க்குச் சுட் க்காட் வ  
ெபா த்தமாக இ க்குெமன்  நிைனக்கின்ேறன். ப காமம் 
ைவத்தியசாைல, மண் ர் ைவத்தியசாைல, மகிழெவட் வான் 
ைவத்தியசாைல, கர யனா  ைவத்தியசாைல, உன்னிச்ைச 
ைவத்தியசாைல ேபான்றவற் டன் அம்பாைற மாவட் 
டத்தி ம் இப்ப யான ைவத்தியசாைலகள் காணப்ப  
கின்றன. அங்கும் சில ைவத்தியசாைலகள் அைரகுைறயாக 
இயங்கிக்ெகாண் க்கின்றன; ைமயான இயக்கம் அங்கு 
இல்ைல. ஆகேவ, இந்த ைவத்தியசாைலகைள ைமயாக 
இயங்க ைவக்கேவண் ய ேதைவ இ க்கின்ற .  

ெகளரவ பிரதி அைமச்சர் அவர்கள் அம்பாைற மாவட் 
டத்ைதச் ேசா்ந்தவர். அவ க்கு அந்தப் பிரேதசம் அக்கு ேவ , 
ஆணி ேவறாகத் ெதாிந்தி க்கேவண் ம். ெகௗரவ உ ப்பினர் 
மகிந்தானந்த அ த்தகமேக அவர்கள் குறிப்பிட்ட ேபான்  
எங்க ைடய பிரேதசங்களில் காணப்ப கின்ற ைவத்திய 
சாைலகளில் பல குைறபா கள் இ க்கின்றன என்பைத நான் 
பிரதி அைமச்சர் அவர்களிடம்  சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன்.  
 

ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 
Sir, I would like to answer  that.  

மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் ைவத்தியர்க க்குத் தட் ப் 
பா  இ க்கின்ற . அைத நாங்கள் ஒத் க்ெகாள்கின்ேறாம். 
ெபப் வாி மாதத்தில் நாடளாவிய ாீதியில் 1,200 ைவத்தியர்கள் 
நியமிக்கப்படவி க்கிறார்கள். அப்ேபா  அந்த தட் ப் 
பாட் ைன நிவர்த்தி ெசய்யவி க்கிேறாம். மட்டக்களப்  
மாவட்டத்தில் 5 ைவத்தியசாைலகள் ைவத்தியர்கள் இல்லாமல் 

டப்பட் க்கின்றன. அ  உண்ைம என்பைத ம் நாங்கள் 
ஒத் க்ெகாள்கின்ேறாம். உண்ைமயிேல அதற்கு எங்க ைடய 
அைமச்சு காரணமல்ல. அைமச்சுக்கும் GMOA எனப்ப ம் 
ைவத்தியர்களின் சங்கத் க்குமிைடயிலான வில்லாத 
பிரச்சிைன அ .  என்றா ம், இந்த ைற அந்த 5 ைவத்திய 
சாைலக க்கும் நாங்கள் ைவத்தியர்கைளக் ெகா ப்ேபாம்.  
 

ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
நிச்சயமாக! எந்த மாதமளவில் அந்த நியமனம் நடக்கும். 
 
ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 
அேநகமாக எதிர்வ ம் மார்ச் மாதமளவில் நடக்கும்.  
 
ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
மார்ச் மாதத்தில் கிைடக்கும்? 

 
ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 

ஆம். 
 

ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
அேதேபால தாதியர் ெவற்றிட ம் அங்கு 

காணப்ப கின்ற .  

ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 
தாதிமாாில் 1,600 ேபா் ெகாண்ட தலாவ  batch 

ஏப்பிரல் மாதம் பயிற்சிைய த்  ெவளிேய கிற . அ த்த 
batch ஓகஸ்ட் மாதம் ெவளிேயறவி க்கிற . அதி ம் 1,600 
ேபா் அடங்குவர். அப்ேபா  அைத ம் நிவர்த்தி ெசய்யலாம்.  

அ த் , உங்க ைடய Batticaloa பிரேதச RDHS ேகட் க் 
ெகாண்டதற்கிணங்க அங்கு ப வான்கைரப் பிரேதசத்திேல 
இந்த வ டம் PCU கள் ஐந் ம் திதாகக் கட் வதற்கு நாங்கள் 
தீர்மானித்தி க்கின்ேறாம். அதற்குாிய fund உம் 
ஒ க்கப்பட் ள்ள . PCU என்ப  குறித்த பிரேதசத்திற்குாிய 
சி  ைவத்தியசாைல மாதிாியான . அங்கு OPD வசதி டன் 
ெபண்க க்கான bed கள்  ஐந் ம் ஆண்க க்கான bed கள் 
ஐந் ம் மற் ம் ambulance வண் ம் காணப்ப ம். குறித்த 
பிரேதசத்தி ந்  ேநாயாளர்கைள அவசர சிகிச்ைசக்காக  
மட்டக்களப்பி ள்ள ைவத்திய சாைலக்குக் ெகாண்  
ெசல்வதற்கு ambulance வண்  பயன்ப த்தப்ப ம்.   
 

ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
நன்றி! அந்த 5 இடங்க ம் எைவெயன்  ெசால்ல 

மா?  
 

ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 
அந்த விபரம் இப்ெபா  என் ைடய ைகயிேல இல்ைல. 

[இைடயீ ] அ  மாத்திரமல்ல, அேநகமாக அ த்த மாதத் க் 
குள்ேள மட்டக்களப்  பிரேதசத்தி ள்ள மாகாண ைவத்திய 
சாைலகளின் அபிவி த்தி சம்பந்தமாக அங்கு ெசன்  
பார்ைவயி வதற்கு நாங்கள் ஒ  தீர்மானம் எ த்தி க் 
கின்ேறாம். உண்ைமயிேல சில அரசியல் காரணங்களால் 
மட்டக்களப்  மாவட்டத்தி ள்ள ைவத்தியசாைலகைள 
மட் ம்தான் என்னால் ெசன்  பார்ைவயிட யாமல் 
ேபான .  
 

ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
எங்கைளப் ெபா த்தமட் ேல நாங்கள் மக்க க்குச் 

ேசைவ ெசய்கின்ற விடயத்திேல அரசியைல ஓர் ஆ தமாகப் 
பயன்ப த்த வி ம்பவில்ைல. ஆகேவ, அங்கு ப வான்கைரப் 
பிரேதசத்தி ள்ள எந்தக் குக்கிராமமாக இ ந்தா ம் நீங்கள் 
அங்ேக தாராளமாக வரலாம். அங்கு உங்கைள அைழத் ச் 
ெசன்  காட் வதற்கு நாங்கள் தயாராக இ க்கின்ேறாம். 
ஏெனன்றால் மக்கள் ம த் வச் ேசைவையத்தான் 
எதிர்பார்க்கின்றார்கள். இ  எல்லா இடங்க க்கும் சமமாகக் 
கிைடக்க ேவண் ம். அங்கு குறிப்பாக நாவற்கா  
ைவத்தியசாைலயில் பிரசவ வி திகள் காணப்ப கின்ற 
ேபாதி ம் ஒ  தாதிகூட ேசைவயில் இல்லாத நிைலைம 
காணப்ப கின்ற . அங்கு MBBS பட்டம் ெபற்ற டாக்டர் 
ஒ வர் ேசைவ ெசய்வதற்குத் தயாரான நிைலயில் 
இ க்கின்றார். ஆனால், அங்கு ஒ  தாதிகூட நியமிக்கப்படாத 
நிைலைம காணப்ப கின்ற . இ ெவல்லாம் அந்த மக்க க்கு 
ஒ  மன அ த்தத்ைத உ வாக்குகின்ற .   

எங்கள் பக்கத்  மாவட்டத்தி க்கின்ற தமிழ் ேபசுகின்ற 
பிரதியைமச்சரான நீங்கள் இந்தச் ேசைவகைளச் 
ெசய்கின்றேபா  அந்த மக்கள் மத்தியில் உங்கைளப் பற்றிய 
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ெகளரவம் அல்ல  நல்ல கணிப்  உயர்வதற்கு   வாய்ப்  
இ க்கின்ற . நீங்கள் ெசான்ன ேபால எதிர்வ ம் மார்ச் 
மாதத் க்குள் டப்பட் க்கின்ற ைவத்தியசாைலக க்கு 
ைவத்தியர்கைள நியமிப்ப  மட் மல்லாமல், அங்கு 
தாதியர்கைள நியமிப்பதற்கும் நடவ க்ைககைள எ க்க 
ேவண் ம். கஷ்ட, அதிகஷ்ட பிரேதசங்களில் டப் 
பட் க்கும் ைவத்தியசாைலகள் மற் ம் அைரகுைறயாக 
இயங்கிக்ெகாண் க்கின்ற ைவத்தியசாைலகள் ைம 
ெப வதற்கு நாங்கள் உங்க ைடய ேசைவகைள 
எதிர்பார்த் க்ெகாண் க்கின்ேறாம். இந்த ஆண் ல் நாங்கள் 
அதைன தி ப்தியாகப் ெப வதற்கு வழிெசய் மா  ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  
 

ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, இய ெமன்றால் 

எந்ெதந்த hospitalக்கு என்ெனன்ன ேதைவ என்ற list ஒன்ைறத் 
த ர்களாக இ ந்தால், அ த்த கட்ட நடவ க்ைகைய 
நாங்கள் மிக விைரவாக எ ப்ேபாம்.  
 

ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
நிச்சயமாக! என்ெனன்ன ைவத்தியசாைலகளில் எப்ப ப் 

பட்ட குைறபா கள் இ க்கின்றன என்ற விபரத்ைத 
உங்க க்கு நான் ெவகுவிைரவாக அ ப்பி ைவக்கின்ேறன். 
இந்த ஆண் க்குள் உங்க ைடய ேசைவைய நாங்கள் 

ைமயாக எதிர்பார்த்  நிற்கின்ேறாம். 
 

ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 
அந்தச் ேசைவகைள நாங்கள் ெசய்  த ேவாம். 

 

ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
இங்கு நான் குறிப்பிட்ட ேபான்  கஷ்ட, அதிகஷ்ட 

பிரேதச ைவத்தியசாைலகளில் பலவிதமான தட் ப்பா கள் 
காணப்ப கின்றன. அந்த தட் ப்பா கள் இந்த ஆண் க்குள் 
நிவர்த்தி ெசய்யப்ப கின்ற பட்சத்தில் நல்லாட்சி அரசாங்கம் 
நல்லப யாகச் ெசயற்ப கின்றெதன்ற எண்ணத்ைத நிச்சய 
மாக மக்கள் மனதிற்ெகாள்வார்கள். இல்லாவிட்டால், அவர்கள் 
இந்த அரசு பற்றிய தவறான கணிப் கைளச் ெசய்வதற்கு 
வாய்ப்  இ க்கின்ற . அேதேவைள, நாங்கள் ெகளரவ 
அைமச்சர் அவர்களிடம் ஒ  விடயத்ைதக் கூறிக்ெகாள்ள 
ேவண் ம். த்தம் நைடெபற்ற காலத்தில் நாங்கள் அபிவி த்தி 
பற்றி ம் சிந்திக்கவில்ைல, ெதாழில்வாய்ப்  பற்றி ம் 
சிந்திக்கவில்ைல, ேவ  விடயங்கள் பற்றி ம் சிந்திக்கவில்ைல. 
ஆனால், த்தம் வைடந்த இந்தக்காலகட்டத்தில் 
இைளஞர், வதிகள் மத்தியில் பல விதமான எதிர்பார்ப் க்கள் 
காணப்ப கின்றன. கடந்த காலத்தில்கூட -  
 

ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 
பட்ெஜட் கு நிைல விவாதத்தில் ேபசும்ேபா , ஐந்  ேபா ்

ெகாண்ட ஒ  list ஐ bio-data உடன் தன்னிடம் த மா  தமிழ் 
உ ப்பினர்களிடம் எங்க ைடய அைமச்சர் அவர்கள் 
ெசால் யியி ந்தார்.  

ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
அைத நாங்கள் ெகா த்தி க்கின்ேறாம். ேநா் கப் 

பாீட்ைசக்கான அைழப் ம் வந்த . ேநா் கப் பாீட்ைச ம் 
நடந்  ந் விட்டெதன்  நிைனக்கின்ேறன். அதற்குாிய 
நியமனங்கள் எப்ேபா  வழங்கப்ப ெமன் தான் அவர்கள் 
எதிர்பார்த் க்ெகாண் க்கின்றார்கள்.  

 
ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 
அைதக் ெகா ப்ேபாம். 

 
ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
நன்றி.  

இனிவ ம் காலத்தி ம் நீங்கள் இந்த விடயத்தில் அக்கைற 
ெச த்தேவண் ெமன்  நான் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 
மக்கள் அைனவ க்கும் சமமாகக் கிைடக்கக்கூ ய விதத்தில் 
உங்க ைடய ைவத்திய ேசைவ அைமய ேவண் ம். நாங்கள் 
தமிழ் ேபசுகின்ற உற கள்; அக்கம் பக்கத்தில் வாழ்பவர்கள். 
அபிவி த்தி நைடெப கின்ற எந்த ேவைளயி ம் அவற்ைற 
ஒவ்ெவா வ ம் ஒப்பிட் ப் பார்க்கின்ற தன்ைம 
காணப்ப கின்ற . எங்க ைடய கிராமங்க க்கு ேவைல 
ெசய்ய ேவண் ம்; எங்க ைடய ெதாகுதிக க்கு ேவைல 
ெசய்ய ேவண் ம்; எங்க ைடய மாவட்டங்க க்கு ேவைல 
ெசய்ய ேவண் ம்; மாகாணங்க க்கு ேவைல ெசய்ய 
ேவண் ம்; நாட் க்கு ேவைல ெசய்ய ேவண் ெமன்ற 
அ ப்பைடயில் எங்க ைடய ேசைவகள் விாி பட் க்கின்ற 
ஒ  நிைலயில், உங்க ைடய ைமயான ேசைவகைள 
வ ங்காலத்தில் எம  பாதிக்கப்பட்ட  பிரேதசங்கள் 
எதிர்பார்த்  நிற்கின்றன.  

அேதேவைள இன் ெமா  விடயத்ைத ம் சுட் க்காட்ட 
ேவண் ம். மட்டக்களப்பில் ம ந் ப் ெபா ட்கைள ம வான 
விைலயில் அல்ல  கட் ப்பாட்  விைலயில் ெபற் க் 
ெகாள்ளக்கூ ய அரச 'ஒசுசல' என்ற ஒ  ம ந்தகம் இல்லாத 
நிைலைம காணப்ப கின்ற . எனேவ, மட்டக்களப்  மாவட் 
டத்தில் அவ்வாறான ஒ  ம ந்தகத்ைத நகரத்தின் மத்தியில் 
நி வதற்கு உங்க ைடய உதவியிைன நா நிற்கின்ேறாம். 
 

ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 
கிழக்கு மாகாணத்தில் அம்பாைறயில் மட் ந்தான் 'ஒசுசல' 

இ க்கின்ற . அதன் இரண்டாவ  கட்டமாக நாங்கள் 
அக்கைரப்பற்றில் ஒன்ைறத் திறப்பதற்குத் தீர்மானித்தி க் 
கின்ேறாம். அேதேபான்  இன்ெனான்ைற நிந்த ாில் 
திறப்பதற்கும் எண்ணியி க்கின்ேறாம். அம்பாைற 
மாவட்டத்திற்கு அ த்ததாக மட்டக்களப்  மாவட்டத்தி ம் 
நாங்கள் 'ஒசுசல' ஒன்ைறத் திறப்பதற்கான தீர்மானத்ைத 
நிைறேவற்றியி க்கின்ேறாம். காலக்கிரமத்தில் அ  
நைடெப ெமன்பைதக் கூற வி ம் கின்ேறன்.  
 

ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
ெகௗரவ பிரதி அைமச்சா ் அவர்கேள, அம்பாைற 

மாவட்டத்தில் ஏற்ெகனேவ 'ஒசுசல' ஒன்  
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திறக்கப்பட் ள்ள . அக்கைரப்பற்  என்  ெசால் ம்ேபா  
அ ம் அம்பாைற மாவட்டத் க்குள் வ கின்ற ; நிந்த ர் 
என்  ெசால் ம் ேபா  அ ம் அம்பாைற மாவட்டத் க்குள் 
வ கின்ற . ஆகேவ, அ த்ததாகத் திறக்கப்படவி க்கும் 
'ஒசுசல' மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் இ ப்ப தான் 
நியாயமானதாக இ க்குெமன்பைத நீங்க ம் ஏற் க் 
ெகாள் ர்கெளன்  நான் நிைனக்கின்ேறன். 
  

ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 
அம்பாைறயில் இ க்கும் 'ஒசுசல' அம்பாைற town இல் 

இ க்கின்ற . அதாவ , அ  எங்கள் பகுதியி ந்  மிக ம் 
ரத்தில் இ க்கின்ற . அண்ைமயிேல SPC - அரச 

ம ந்தாக்கல் கூட் த்தாபனத்தினர் அங்கு வந்  நிைலைம 
கைளப் பார்த் விட் ச் ெசன்றி க்கிறார்கள். மட்டக்களப்  
மாவட்டத்திற்கும் அந்த team ெசன்  நிைலைமகைளப் 
பார்த்தி க்கிற . மிக விைரவில் அதற்கான ஏற்பாட் ைன ம் 
நாங்கள் ெசய்  த ேவாம்.  
 

ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
மட்டக்களப்  மாவட்டம் என்  ெசால் ம்ெபா  அ  

ெவ கல் தல் ைறநீலாவைண வைரயான ஒ  
பிரேதசமாகக் காணப்ப கின்ற .  
  

ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 
பிரச்சிைன என்னெவன்றால், அவர்கள் வியாபாரத்ைதக் 

கணிப்பி வதால் இலாபத்ைதப் பற்றி கூ தலாக ேயாசிக் 
கிறார்கள். அதனால் இதில் சிறிதாக ஒ  சிக்கல் இ க்கிற . 
அைமச்ச டன் ேபசி அைதத் தீர்த் க் ெகாள்ளலாெமன்  
நிைனக்கின்ேறன்.  
 

ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
ேபாதனா ைவத்தியசாைலெயன்  ெபாியெதா  

ைவத்தியசாைல அங்கு காணப்ப கின்ற . காத்தான்கு யிேல 
பிரமாண்டமானெதா  ைவத்தியசாைல  காணப்ப கின்ற . 
வாைழச்ேசைன, ஆைரயம்பதி ேபான்ற எல்லா இடங்களி ம் 
ைவத்தியசாைலகள் இ க்கின்றப யால் ேநாயாளர்க க்கு 
நம  நாட் ல் பற்றாக்குைற கிைடயா . எனேவ, 
மட்டக்களப்பில் வியாபாரம் என்ற விடயம் சாியாக நைடெப  
வதற்கும் வாய்ப் க்கள் இ ப்பதாக நான் அறிகின்ேறன்.  
 

ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 
நீங்கள் ெசால்வைத நான் ஏற் க்ெகாள்கின்ேறன். மிக 

விைரவில் நாங்கள் அதைன ஏற்பா  ெசய்  த ேவாம்.  
 

ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
தய ெசய் , மட்டக்களப்  நகர மத்தியில் அப்ப ப்பட்ட 

ஓர் 'ஒசுசல' நி வனத்ைத மிக விைரவாக  ஏற்ப த்திக் 
ெகா க்க ேவண் ம். அப்ப ெயன்றால், ேநாயாளிகள் இந்த 
ம ந் ப் ெபா ட்கைள வாங்க ெகா ம் ப் பகுதிக க்கு 
அைலந் திாிய ேவண் ய ேதைவயில்ைல; அதிக விைல 
ெகா த்  வாங்கேவண் ய ேதைவ மில்ைல. ஆகேவ, இன்  

நீங்கள் தந்தி க்கின்ற உத்தரவாதங்கைள நிைறேவற்ற, 
அதாவ  எதிர்வ கின்ற மார்ச் மாதமளவில் ைவத்தியர் 
க ைடய நியமனம் நைடெப ம்; தாதியர்க ைடய நியமனம் 
நைடெப ம். அத் டன், மட்டக்களப்பில் 'ஒசுசல' நி வனம் 
ஒன்ைற அைமப்பதற்கான ெசயற்பா கள் என்பவற்ைற 
நீங்கள் ைனப்பாக நின்  ன்ென ப்பீர்கள் என்  
நம் கின்ேறன். தமிழ் ேபசுகின்ற ஒ  சேகாதரப் பிரதி 
அைமச்சர் அவர்கள் கிழக்கு மாகாணத்தில் இ ப்பைதயிட்  
நாங்கள் சந்ேதாசமைடகின்ேறாம். ஆகேவ, உங்க ைடய 
பணிகைள எம  மக்கள் எதிர்பார்த் க்ெகாண் க்கிறார்கள். 
நீங்கள் சாியாகப் பணிகைளச் ெசய்தால், அதைன 
எங்க ைடய மக்கள் எப்ேபா ம் மறப்பதில்ைல.  

நான் ஏற்ெகனேவ ெசால் யி க்கின்ேறன், தமிழர்களிடம் 
ேநர்க்குணம், ேபார்க்குணம் என்ற இரண்  குணங்கள் இ க் 
கின்றன என் . அவர்க டன் ேநர்ைமயாகச் ெசயற்ப கின்ற 
ேபா  அந்த விடயங்கைள ஏற் க்ெகாள்கின்ற தன்ைம ம் 
அல்ல  சில ேவைளகளில் அவர்கைளப் பாரபட்சமாக 
நடத் கின்றேபா  அதைனயிட்  ஒ விதமான கணிப்பீ  
கைளச் ெசய்கின்ற தன்ைம ம் அவர்களிடம் இ க்கின்ற 
ப யால், தய ெசய்  உங்க ைடய பணிகைள இந்த 
ஆண் ல் ைமயாக எம  பிரேதசங்களில் விஸ்தாிப்பீர்கள் 
என்  நிைனக்கின்ேறன். அம்பாைற மாவட்டத்தி ம் பிரதி 
அைமச்ச க்குாிய பிரேதசங்கள் காணப்ப கின்றன. அந்த 
இடங்க ம் மட்டக்களப்ைப ேபான்ற பிற்ப த்தப்பட்ட 
பிரேதசங்கள். தி ேகாணமைல மாவட்டத்தி ம் 
அப்ப ப்பட்ட பிரேதசங்கள் காணப்ப கின்றன. எனேவ, 
இப்ப யான பிரேதசங்களில் நீங்கள் உங்க ைடய பணிகைள 

ன்ெகாண்  ெசல்லேவண் ம்.  

குறிப்பாக, மாகாண சைபயான  நிதிப் பற்றாக் 
குைற ைடய ஒ  நி வனம்.  க ப்ைபயில் இ க்கின்ற ஒ  
குழந்ைத ஏறத்தாழ 10 மாதங்களில் பிறக்கின்றேபா தான், 
அ  ஒ  நிைறஉட  அல்ல  நிைறவான குழந்ைத என்  
ெசால்வார்கள். மாகாண சைபக்கு வழங்கப்பட்ட  
அதிகாரத்ைதப் பார்க்கின்றேபா , அ  என  பார்ைவயில் 
ஐந்  மாதங்களில் ெபற்ெற த்த குைறமாதக் குழந்ைத 
ேபான்  இ க்கின்றப யால், இந்த மாகாண சைபக க்கு 
வழங்கப்பட் ள்ள அதிகாரம் மட் மல்ல, நிதி சம்பந்தமான 
பகிர் க ம் மிகப் பற்றாக்குைறயாகேவ இ க்கின்றன. 
ெகளரவ பிரதி அைமச்சர் அவர்கேள, உங்க ைடய 
கட்சிையச் ேசா்ந்த ஒ வர்தான் அங்கு தலைமச்சராக 
இ க்கின்றார். எனேவ, உங்க க்கிைடயில் பரஸ்பரம் 

ாிந் ணர்  இ க்கும்; விட் க்ெகா ப் கள் இ க்கும்; 
உதவிகள் ெசய்வதற்குாிய வாய்ப் க்கள் இ க்கும். எனேவ, 
இதைன நீங்கள் பயன்ப த்திக்ெகாள்ள ேவண் ம்.  

 
ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 
நான் சுகாதாரப் பிரதி அைமச்சர் என்ற வைகயில் ெசால்ல 

வி ம் வ  என்னெவனில், நாங்கள் ெசன்ற வ டம் கிழக்கு 
மாகாணத்தி ள்ள ன்  மாவட்டங்க க்கும் equipment 
வாங்குவதற்காக 165 மில் யன் பாய் பணம்  ெகா த்தி க் 
கிேறாம். ஆைகயால், நாங்கள் கிழக்கு மாகாணத்ைத எல்லா 
விடயங்களி ம் கவனமாகத்தான் பார்க்கின்ேறாம்.  

 
ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
தய ெசய்  எல்லா மாவட்டங்களின ம் சனத்ெதாைக 

விகிதாசாரத் க்கு ஏற்ப நிதி ஒ க்கீ கைள ேமற்ெகாள்ள 
ேவண் ம்.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 
நாங்கள் பணத்ைதக் ெகா ப்ப  மட் ம்தான். எங்க  

ைடய PD's Officeஇல்தான் அதைனப் பிாித் க் 
ெகா ப்பார்கள். 
 

ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
PD's Officeஇல் என்றால், பிரச்சிைன இல்ைல; நான் 

கைதத் க்ெகாள்கின்ேறன். ெகளரவ தலைமச்சர் நஸீர் 
அவர்க ம் உங்க ைடய கட்சிையச் ேசாந்தவர். அதனால் 
"ேகாழி ம் எங்க ைடய ; கு ண ம் எங்க ைடய " 
என்ப ேபால் எல்லாம் ஒன்றாக இ க்கின்றப யால், நாங்கள் 
கிழக்கு மாகாணத்தில் இணக்கப்பாட்  அரசியைலச் 
ெசய் ெகாண் க்கின்ேறாம். எனேவ, இந்த இணக்கப்பாட்  
அரசியல் இனிவ ம் காலத்தி ம் ெதாடர்ந்  ெசல்லேவண் ம். 
ஆகேவ, அதற்கு ஏற்றவிதத்தில் நிதிப் பகிர் கள், ஆளணிப் 
பகிர் கைளச் ெசய்கின்றேபா , எந்தவிதமான குைறபா  
க ம் இல்லாமல், இனிவ ம் காலத்தில் நடந் ெகாள்ள 

ம். நான் இந்த விடயத்ைதப் பற்றி தலைமச்சாிட ம் 
கூறியி ந்ேதன். அவ ம்  இணக்கமான ைறயில், சகல 
பிரேதசங்க க்கும் இந்தச் ேசைவைய விஸ்தாிப்பதாகக் 
கூறியி ந்தார். அந்தச் ேசைவதான் நாங்கள் இந்த ஆண் ல் 
எதிர்பார்க்கின்ற ஒ  ேசைவயாக இ க்கின்ற .  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have two more minutes.  

 
ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
Okay.  

ஆகேவ, நான் ஏற்ெகனேவ குறிப்பிட்ட விடயங்கள் 
ெதாடர்பில் நீங்கள் வழங்கிய விைடகள் சம்பந்தமாகத் தி ப்தி 
அைடகின்ேறன். இந்த விைடகள் நிச்சயமாக ெசயற்பா களாக 
மா கின்றேபா , உங்க ைடய பணிகைள எம  மக்கள் 
என் ம் மறக்கமாட்டார்கள் என்  கூறிக்ெகாண் , 
வாய்ப் க்கு நன்றி ெதாிவித்   அமர்கின்ேறன். நன்றி! 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ෙජ්.සී. අලවතුවල මන්තීතුමා. ඔබතුමාට මිනිත්තු හතක 

කාලයක් තිෙබනවා.  
 
[අ.භා. 4.33] 
 
ගරු ෙජ්. සී. අලවතුවල මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.சீ. அலவத் வல) 
(The Hon. J.C. Alawathuwala) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජාතික ඖෂධ නියාමන 

අධිකාරිය පනත යටෙත් ෙගෙනන නිෙයෝග පිළිබඳව වචන 
ස්වල්පයක් කථා කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව මා ඉතාම සතුටු 
ෙවනවා.  

ෙම් සම්බන්ධව කථා කිරීෙම්දී ඉතාම  වැදගත් කාරණයක් 
කියන්න ඕනෑ. උපන් දා සිට මිය යනතුරු අපි කවුරුත් යම් යම් 

අවස්ථාවලදී ෙරෝගාතුර වීම නිසා ඖෂධ -ෙබෙහත්- ලබා ගැනීමට 
සිද්ධ ෙවනවා.  අපි ලබා ගන්නා ඒ ඖෂධ නියම පමිතියකින් 
යුක්ත ෙවන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ඒ ඖෂධ සාධාරණ මිලකට 
ලැෙබන්න ඕනෑ.  මම හිතන විධියට රජයක් සතු  වගකීමක් තමයි 
ඒ කාරණා ඉෂ්ට කිරීම.  

පසු ගිය කාල වකවානුව තුළ ෙනොෙයකුත් අවස්ථාවලදී ඖෂධ 
සම්බන්ධෙයන්  යම් යම් නීති රීති ෙගෙනන්න හිටපු අමාත්යවරු, 
පැවැති රජයන් උත්සාහ ගත්තා. මම හිතන විධියට ඒ කිසිම 
අවස්ථාවක ජනතාවට සහනයක් ලබා දීමට, නියමිත පමිතියකින් 
යුත් ඖෂධ සහනදායි මිලකට, සාධාරණ මිලකට නිසියාකාරව 
ලබා දීමට හැකි වුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපි සතුටු 
ෙවන්න ඕනෑ, ෙම්  ෙගෙනන නිෙයෝග පිළිබඳව.  

 ෙම් ගැන කථා කරනෙකොට  ෛවද්ය ෙසේනක බිබිෙල් 
මැතිතුමා ගැනත් කියන්න ඕනෑ. අෙප් ර ෙට් ජනතාවට ඉතාම 
සාධාරණ මිලකට, පමිතියකින් යුක්ත ඖෂධ ලබා දීම සඳහා 
එතුමා විශාල උත්සාහයක් ගත්තා.  ජනාධිපතිතුමා, අගමැතිතුමා 
සහ අෙප් රජෙය් ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමාට අපි ස්තුතිවන්ත ෙවන්න 
ඕනෑ,  සියයට 90ක් පමණ ජනතාව බහුලව පාවිච්චි කරන ඖෂධ 
වර්ග 48ක මිල සියයට 50කින් පමණ අඩු කිරීමට අවශ්ය කටයුතු 
කිරීම පිළිබඳව.  ඒ පිළිබඳව මහජන නිෙයෝජිතයන් හැටියට  
ජනතාව ෙවනුෙවන් විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රජයට, ෙසෞඛ්ය 
ඇමතිතුමාට, ඒ වාෙග්ම ඒ සඳහා දායකත්වය ලබා දුන් සියලු  
නිලධාරි මහත්ම මහත්මීන්ට අෙප් ෙගෞරවය සහ ස්තුතිය පුද 
කරන්න ඕනෑ.  

අෙප් රටට ෙගන්වන ඖෂධ දිහා බැලුවාම  පසු ගිය කාලෙය්  
පාවිච්චියට නුසුදුසු තත්ත්වෙය් ඖෂධ ගණනාවක් ෙගනැල්ලා 
තිබුණා. ඒ වාෙග්ම කල් ඉකුත් වුණු ඖෂධ ෙවෙළඳ ෙපොළට 
නිකුත් කරලා තිබුණා. ඉතින් ඒ හැම එකක් සඳහාම නීතියක් 
අවශ්යයි. ඒ කටයුතු පාලනය කිරීම සඳහා බලතල අවශ්යයි. අද 
විෙශේෂෙයන්ම ෙමම ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය පනත 
යටෙත් ෙගෙනන නිෙයෝග තුළින් යම් බලතල ලැබී තිෙබනවා, 
එම කටයුතු නිසියාකාරව කියාත්මක කිරීමට.  

අද අෙප් කලාපෙය් අෙනකුත් රටවල් සමඟ බලන විට, අෙප් 
රට වාෙග් දියුණු ෙවමින් පවතින අෙනක් රටවල් සමඟ බලන විට 
අෙප් රට ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතෙය්දී  ටිකක් ඉදිරිෙයන් ඉන්නවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ඒ තත්ත්වය අපට ඇති කර ගන්න පුළුවන් 
වුෙණ්, ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය තුළ කටයුතු කරන සියලුෙදනාෙග්ම 
කියාකාරිත්වය නිසායි. ෛවද්යවරුන්ෙග් වාෙග්ම අෙනක් සියලු 
ෙසේවකයන්ෙග් කියාකාරිත්වය තුළින් අපට ජයගහණ ගණනාවක් 
ලබා ගන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. එම ජයගහණ එක්කම  
ඖෂධ සම්බන්ධෙයන් අපි ෙම් කරන කාර්යය  තවත් ඉස්සරහට 
අරෙගන ගිහිල්ලා අෙප් රෙට් ජනතාවට ඉතාම ෙහොඳ තත්ත්වෙය් 
ඖෂධ සාධාරණ මිලකට ලබා ගැනීෙම් අවස්ථාව ලබා ෙදන්නත් 
අපට පුළුවන් ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාත් 
ෙම් ස්ථානෙය් සිටින ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කළ යුතු තවත් 
කාරණයක් තිෙබනවා. අද සමහර ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල් කටයුතු 
කරන ආකාරය අපි දකිනවා. මම නම සඳහන් කරන්ෙන් නැතුව 
එක උදාහරණයක් කියන්නම්. මම දන්නා මෙග් ඉතාම ෙහොඳ 
හිතවෙතක් ඊෙය්-ෙපෙර්දා හදිසිෙය් ෙරෝගාතුර ෙවලා ෙපෞද්ගලික 
ෙරෝහලක නැවැත්වූවා. එතුමාට තිබුණු ෙරෝග ලක්ෂණ අනුව 
ෙඩංගු කියලා තමයි කිව්ෙව්. ඒ නිසා කිසිම ෙබෙහතක් දුන්ෙන් 
නැහැ. පැනෙඩෝල් ෙපත්තක් විතරයි දුන්ෙන්.  එම ෙරෝහෙලන් 
උපෙදස් ලැබුණා, එතුමා ෙවනත් ෙරෝහලකට -ෙපෞද්ගලික 
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ෙරෝහලින් රජෙය් ෙරෝහලකට- අරෙගන යන්න කියලා.  ඒ 
ෙරෝහලින් පිටව යනෙකොට, බිලක් දුන්නා. ඒ බිෙල් ගණන හැටියට 
රුපියල් තිස්දහස් ගණනක් තිබුණා. ඒෙක් පශ්නයක් නැහැ. ඒවා 
සඳහන් කර තිබුෙණ් ෙවන ෙවන ෙද්වල්වලට. නමුත් ඒ ෙරෝගියාට 
දුන් පැනෙඩෝල් ෙපත්තට විතරක් රුපියල් දහසක බිලක් දමලා 
තිබුණා. අපි pharmaciesවලින් ෙබෙහත් ගන්නෙකොට විතරක් 
ෙනොෙවයි, ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල්වලින් පතිකාර ගැනීෙම්දීත් 
ෙමවැනි අසාධාරණකම් ෙවනවා. ඒ ෙරෝහෙලන් ලබා දුන් බිෙලන් 
එය පැහැදිලිවම ෙපනී යනවා. එම බිෙලහි පිටපතක්  අපි ළඟ 
තිෙබනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව මිනිත්තු ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
 
ගරු ෙජ්. සී. අලවතුවල මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.சீ. அலவத் வல) 
(The Hon. J.C. Alawathuwala) 
ෙහොඳයි. 
 
ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 
ගරු මන්තීතුමනි, private hospitalsවල සිද්ධ ෙවන ෙමවැනි 

ෙද්වල් බලන්න කියලා අෙප් අමාත්යතුමා committee එකක් පත් 
කර තිෙබනවා. ඒ කමිටුව ඒ  වැඩ  කරෙගන යනවා. නමුත් තව 
ටිකක් කල් යයි කියලා මා හිතනවා. ඒ   කමිටුෙව් කටයුතු අවසන් 
ෙවනකම් අපට ෙපොඩ්ඩක් ඉවසන්න ෙවනවා. 

 
ගරු ෙජ්. සී. අලවතුවල මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.சீ. அலவத் வல) 
(The Hon. J.C. Alawathuwala) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඒක ඉතාම ෙහොඳ ෙදයක්.  ඖෂධ  

මිල පාලනය කරලා  අද අපට සහන ෙදනවා. ඒත් අද තිෙබන 
ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය ආයතන ෙම් වාෙග් හිතුමතයට කටයුතු 
කරනවා. මම දන්නවා, මෙග් මිත ෙරෝගියා ගත්ෙත්  පැනෙඩෝල් 
ෙපති විතරයි. නමුත් ඒකට රුපියල් 1,000ක මිලක් බිලට ඇතුළත් 
කරනවා කියන්ෙන්, විශාල මුදලක්. ඒ නිසා අපි එවැනි තත්ත්ව  
අවම කර ෙගන කටයුතු කරන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමා 
කිව්වා වාෙග්  ෙරෝගීන් අපහසුතාවට පත් ෙනොකර ඔවුන්ට පුළුවන් 
තරම් සහන ලබා දීලා කටයුතු කරන්න ඕනෑ.  ෙරෝගී ෙවනවා 
කියන්ෙන්, ඕනෑම පුද්ගලෙයක් ඉතාම අමාරු තත්ත්වයට පත් 
ෙවන අවස්ථාවක්. ඒ අවස්ථාෙව්දී ඒ ෙරෝගියා තව තවත් 
අපහසුතාවට පත් කරන්ෙන් නැතුව සාධාරණ විධියකට කටයුතු 
කිරීම සඳහා ඔබතුමන්ලා ඒ වාෙග් කමිටුවක් පත් කරලා කටයුතු 
කරනවා නම්, එය ඉතාම වැදගත් කියලා සඳහන් කරනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙසේනක බිබිෙල් මැතිතුමාෙග් ඖෂධ පතිපත්තිය 
කියාත්මක කිරීම තමයි ෙමම කටයුතුවලින් අපි මූලික අරමුණ 
හැටියට ෙගන තිෙබන්ෙන්.  

අද ෙලෝකෙය් බහු ජාතික සමාගම් හිතුමතයට ෙනොෙයක් 
ඖෂධ ඉතාම අධික මිලකට අෙප් රටට -ෙරෝගීන්ට- ලබා ෙදන්න 
බලා ෙගන සිටියත්,  ෙම් කටයුතු තුළින් අෙප් ෙරෝගීන්ට යම් කිසි 
සහනයක් ලබා දීමට අපට පුළුවන් ෙවනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 

ගරු ෙජ්. සී. අලවතුවල මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.சீ. அலவத் வல) 
(The Hon. J.C. Alawathuwala) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජාතික ඖෂධ නියාමන 

අධිකාරිය පනත යටෙත් ෙගෙනන ෙම් නිෙයෝග තුළින් අෙප් 
ජනතාවට ඇති වන සහනය පිළිබඳව මා නැවත මතක් කරන 
අතර, ෙමම කටයුතු තවත් ශක්තිමත්ව කියාත්මක කිරීමට  
කටයුතු කිරීම සම්බන්ධෙයන් ගරු ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
 ගරු මහාචාර්ය  ආශු මාරසිංහ මන්තීතුමා. ඔබතුමාට මිනිත්තු 

හතක කාලයක් තිෙබනවා.  

 
[අ.භා. 4.41] 
 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙම් කාලය ලබා දුන්නාට 

ස්තුතියි.  

අද පැවැත්ෙවන විවාදය ගැන සඳහන් කරනවා නම්, ෙසේනක 
බිබිෙල් පතිපත්තිය කියාත්මක කරන්නට අෙප් ෙසෞඛ්ය අමාත්ය, 
ගරු ෛවද්ය රාජිත ෙසේනාරත්න මැතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් 
ගන්නා කියාමාර්ග සම්බන්ධෙයන් ජාතිෙය් පණාමය එතුමාට හිමි 
විය යුතුයි. විෙශේෂෙයන් ජාතිෙය් අනාගතය ගැන හිතලා ෙමවැනි 
කාර්යයක් සම්පූර්ණෙයන් කියාත්මක කිරීම ගැන එතුමාට අප 
සියලුෙදනාම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

ෙසේනක බිබිෙල් ඖෂධ පතිපත්තිය තුළින් සිදුෙවන කියාමාර්ග 
හරහා ඖෂධ  මිල ගණන් සෑෙහන පමාණයකින් අඩුවීම නිසා 
ලංකාෙව් සියලුෙදනාටම ඔවුන්ෙග් මාසික ඖෂධ වියදම සෑෙහන 
පමාණයකින් අඩු ෙවලා, ඒ වාසිය ලැෙබනවා. ඒ ගැන යහ පාලන 
රජය හැටියට අපටත් ආඩම්බර ෙවන්න පුළුවන්.  

ෙම් ඖෂධ ගැන කථා කරනවා වාෙග්ම, ෙම් වනවිට ලංකාෙව් 
පධාන වශෙයන් කථා කරන ෙසෞඛ්ය අධ්යාපනය ගැනත්, ෛවද්ය 
අධ්යාපනය ගැනත් කථා කරන්න මම කැමැතියි. 

ෙම් රෙට් වර්ෂයකට ෛවද්යවරුන් හැටියට රාජ්ය ෛවද්ය 
පීඨවලින් බිහි වන්ෙන් 1,250ක් පමණ පමාණයක්.  සංඛ්යාෙල්ඛන 
අනුව ගත්ෙතොත්,  අෙප් රෙට් විශ්වවිද්යාල වරම් ලබන එක්ලක්ෂ 
පණස්දහසක් පමණ වන සිසු සිසුවියන්ෙගන් 27,200ක විතර 
පමාණයකට තමයි විශ්වවිද්යාලවල ඉඩ තිෙබන්ෙන්, 2017 දීත්. ඒ 
අනුව, එක්ලක්ෂ විසිදහසකට වැඩි පිරිසකට විශ්වවිද්යාල වරම් 
ලබන්න හැකියාව තිබුණත්, විශ්වවිද්යාලවල ඉඩ පස්ථා ෙනොමැති 
වීම තුළ විශ්වවිද්යාල වරම් අහිමි ෙවනවා.  රෙට් වාසනාවකට 
විවිධ ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාල හරහා තවත් පණස්පන්දහසක්, 
හැටදහසක් විතර විවිධ පාඨමාලා හදාරනවා. නමුත්, හැටදහසක්, 
හැත්තෑදහසක් අතර පමාණයක් ලංකා විශ්වවිද්යාල වරම් අහිමි වීම 
තුළ,  ඒවාෙය් ඉඩකඩ මදි නිසා උසස් අධ්යාපන වරම් ලබන්න 
තිෙබන අවස්ථාව ෙනොමැති වීම තුළ, ෙවනත් රටවල 
විශ්වවිද්යාලවලට යන්න එෙහම නැත්නම් විශ්වවිද්යාලවලට 
ෙනොගිහින් ෙවනත් පාඨමාලා කරන්න ෙපළැෙඹනවා.  

අද රෙට් කිසිම පශ්නයක් නැහැ, ෛවද්ය විද්යාව හැර 
ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාලවල උගන්වන අෙනක් පාඨමාලා 
සම්බන්ධෙයන්. ඒ පාඨමාලා සම්බන්ධෙයන් රජෙය් 
විශ්වවිද්යාලවල  සිසු සිසුවියන් හරහාත් කිසිම පශ්නයක් පැන 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නැඟී නැහැ. පශ්නය තිෙබන්ෙන්  ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාල 
හැදීම තුළයි.  අතීතෙය්ත් එෙහම පශ්න ආවා. නමුත්,  අතීතෙය් 
තිබුණු පශ්නයට වඩා ෙම් පශ්නය ෙවනස් විධියකට අපි දකින්න 
ඕනෑ. නිදහෙසේ අධ්යාපනය ලබන්න තිෙබන අයිතිය නැති වීෙම් 
පශ්නයක් හැටියට තමයි අපි ෙමය දකින්ෙන්.  

තමන්ට නිදහෙසේ අධ්යාපනය ලබන්න යම්කිසි ෙකෙනකුට 
තිෙබන අයිතියට වැට කෙඩොලු බඳින්න ෙම් රෙට් කිසිම 
ෙකෙනකුට අයිතියක් නැහැ. එෙහම නම්, ෙම් සියලුම ෙපෞද්ගලික 
විශ්වවිද්යාල පමිතිගත කිරීම ෙම් රටට අවශ්ය ෙවනවා. සමහර 
ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාල හැදුෙණ් පමිතියක් නැතිව බව අතීතෙය් 
අප දැක්කා. නමුත්, ෙම් රජය යටෙත් අධ්යාපන පතිපත්තිය හරහා 
ෙම් රෙට් තිෙබන සියලුම ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාලවල පමිතිය 
ආරක්ෂා කරන්න අපි කැපවී සිටිනවා. ඒ නිසා තමයි SAITM 
ආයතනෙය්ත් විශ්වවිද්යාල පමිතිය ආරක්ෂා කළ යුතුයි කියලා අප 
පකාශ කරන්ෙන්. ඒ නිසා තමයි අධ්යාපනය හා මානව සම්පත් 
සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව හරහා ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් අපි වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කෙළේ. ෛවද්ය සභාව 
කියනවා නම්, ''ෙම් SAITM ආයතනෙය් සායනික පුහුණුව මදි. 
ෙම් සායනික පුහුණුව සඳහා අවස්ථාව ලබා දිය යුතුයි'' කියලා, ඒ 
සඳහා අප නිර්ෙද්ශ ඉදිරිපත් කෙළේ ඒ නිසායි. විෙශේෂෙයන්ම 
ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමාෙග් අවධානය අප ෙම් ෙකෙරහි ෙයොමු 
කරවන්නට කැමැතියි.  අෙප් ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා ෙම් පිළිබඳව 
දැනුවත් ෙවලායි ඉන්ෙන්. රජෙය් ෙරෝහල්වල තිෙබන අවස්ථා 
ලබා දීලා, එවැනි ආකාරයට අවස්ථාව ලබා ගන්න බැරි නම් ෙම් 
ෙරෝහල රජයට පවරා ෙගන ෙහෝ ෙම් පශ්නය විසඳන්නට ඕනෑ. 
එෙසේ පවරා ෙගන ෙහෝ, ෙම් ළමයින්ට නිදහෙසේ අධ්යාපනය 
ලබන්නට තිෙබන අයිතිය අප ආරක්ෂා කර දිය යුතුයි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෛවද්ය විද්යාව හැදෑරිය හැකි 
ෙලෝකෙය් තිෙබන විශ්වවිද්යාල 257ක පමණ නාම ෙල්ඛනයක් 
ෙම් වන විට තිෙබනවා. නමුත්, ෛවද්ය සභාව සතුව තිෙබන්ෙන් 
ෛවද්ය විද්යාල 69ක පමණ documents විතරයි. මා ළඟ 
තිෙබනවා සමහර ෛවද්ය විද්යාලවල විස්තර. උදාහරණයකට 
ගත්ෙතොත්, Tongji Medical College, China. ෙමය, රජෙය් උසස ්
අධ්යාපන අමාත්යාංශය ලබා දී ඇති ශිෂ්යත්වලාභීන්ට ඉංගීසි 
මාධ්යයට මාරුවීමට අවශ්ය වූ නිසා රජෙයන්ම දුන් ශිෂ්යත්වයකට 
අමතරව ඒ වියදම රජෙයන් දැරිය යුතු යයි තීරණය වූ, ෛවද්ය 
සභාව පිළිෙනොගත් ෛවද්ය විද්යාලයක්. ෙම් ෛවද්ය විද්යාලෙයන් 
උපාධිය අරෙගන එන අයටත් Act 16 කියන විභාගයට වාඩි ෙවලා 
ෛවද්යවරෙයක් ෙවන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම Grodno State 
Medical University, Belarus. ෙම්කත් රජෙය් ෛවද්ය සභාව 
අනුමත එකක් ෙනොෙවයි. University of Debrecen 
විශ්වවිද්යාලයටත් ෛවද්ය සභාෙව් අනුමැතිය ලැබිලා නැහැ; 
ලංකාෙව් විභාගවලට ෙපනී සිටීමට ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ.  

ඊළඟට, SRM Medical College Hospital and Research 
Centre, Thamil Nadu, India. ෙමහි ළමා ෙරෝග සඳහා සති 
දහයක පුහුණුවක් විතරයි තිෙබන්ෙන්. ෙමවැනි ෛවද්ය 
විද්යාලවලින් පුහුණු ෙවලා සිටින අයෙග් සායනික පුහුණුවීම් 
ෙකොෙහොමද, ෙමහි quality එක ෙකොෙහොමද, යනාදී කිසිම 
පරීක්ෂණයක් ෛවද්ය සභාව කරන්ෙන් නැහැ. ෙම් අයටත් 
අවස්ථාව ෙදනවා Act 16 විභාගයට වාඩි ෙවලා ෛවද්යවරෙයක් 
ෙවන්න. ෙමවැනි විශ්වවිද්යාල රාශියක් චීනෙය් තිෙබනවා. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමන්ට ලැබී තිෙබන කාලය අවසාන 

ෙවනවා. 

ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩියක් ලබා 

ෙදන්න.  Bolan Medical College, Pakistan. ආගමික ෙහේතූන් 
නිසා පසව හා නාරිෙව්ද විෂයට ඉෙගන ගන්න ෙම් ෛවද්ය 
විද්යාලෙය් සිසුන්ට අවස්ථාව ලැෙබන්ෙන් නැහැ. නමුත්, ෙමවැනි 
විශ්වවිද්යාලවලින් අධ්යාපනය හදාරලා එන අයට කිසිම පශ්නයක් 
නැතිව Act 16 විභාගයට ෙපනී සිටීමට අවස්ථාව ෙදනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය 
විද්යාලයක් තිබුෙණොත්, සතියකට වතාවක් පමණ ගිහින් ෙහෝ 
ෛවද්ය සභාවට ෙම්වා check කරන්න පුළුවන්; පමිතිය බලන්න 
පුළුවන්. ඒවාෙය් පමිතිය නැතිනම් පමිතිය වැඩි කරන්න කියලා 
උපෙදස් ෙදන්න පුළුවන්; ෙම් ගැන ඉල්ලීම් කරන්න පුළුවන්. 
ලංකාෙව් ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාල පමිතිගත කරලා; ඒවාට 
අනුමැතිය ලබා දීලා, ළමයින්ට ඒවාෙය් ඉඩ පස්ථා ලබා දිය යුතුයි.   
ෙම් රෙට් වැඩි වැඩිෙයන් ෛවද්ය විද්යාල ඇති කිරීම අවශ්යයි. ඒ 
නිසා, ෙම් ෛවද්ය විද්යාලය වසා දැමීම ෙනොෙවයි කළ යුත්ෙත්. 
රජෙය් පමිතියත් සහිත තව ෛවද්ය විද්යාල පහක්, හයක් ඇති කළ 
යුතුයි. විෙශේෂෙයන්ම ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානෙය් - WHO - 
නිර්ණායක අනුව අපට ෛවද්යවරු 40,000ක් ඕනෑ. නමුත් අද 
ෛවද්යවරු 17,000යි ඉන්ෙන්. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
එම වුවමනා පමාණය බඳවා ගැනීම සඳහා අවශ්ය පහසුකම් 

සලසා දිය යුතුයි. ෙම් සඳහා රජය හැටියට අප මැදිහත් ෙවනවා. ඒ 
වාෙග්ම, නිදහස් අධ්යාපනය රකින ෙපරමුණක් ෙම් රටට අවශ්යයි. 
ෙම් නිදහස් අධ්යාපනය රකින ෙපරමුණට එකතු ෙවන්නය කියා 
සියලු ෙදනාෙගන්ම ඉල්ලා සිටිමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 
ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Kaveendiran 

Kodeeswaran. You have 20 minutes.   
 
[பி.ப. 4.49] 

 

ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு க ந்திரன் ேகாடீஸ்வரன்) 
(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இந்த 

உயாிய சைபயில் ேதசிய ம ந் கள் ஒ ங்குப த் ம் 
அதிகாரசைபச் சட்டத்தின்கீழான ஒ ங்குவிதிகள்மீ  
உைரயாற் வதற்கு எனக்கும் சந்தர்ப்பத்ைதத் தந்தைமக்காக 
உங்க க்கு நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். 
அம்பாைற மாவட்டத்தி ள்ள தி க்ேகாயில் 
ைவத்தியசாைலயின் குைறபா கைளச் சுட் க்காட்  
அவற்ைறத் தீர்த் ைவக்க ேவண் ம் என்  கடந்த வர -
ெசல த் திட்ட விவாதம் நடந்தேபா  இந்த உயாிய சைபயில் 
ெகளரவ அைமச்சர் ராஜித ேசனாரத்ன அவர்களிடம் 
ேகட் க்ெகாண்டதற்கு இணங்க அந்த ைவத்தியசாைல ஆதார 
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ைவத்தியசாைலயாகத் தர யர்த்தப்பட் க்கின்ற . அதற்காக 
அைமச்சர் அவர்க க்கும் பிரதியைமச்சர் அவர்க க்கும் 
என  நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். இதனால் 
இந்த நல்லாட்சி திறம்பட இயங்குகின்ற ; இதிேல 
சிறந்தேதார் அைமச்சர் அங்கம் வகிக்கின்றார் என்  நாங்கள் 
உண்ைமயிேல  ெப ைமப்பட ேவண் யி க்கின்ற . 
அ மட் மல்ல, ைவத்தியசாைலச் சிற் ழியர்க க்கான 
நியமனத்ைத வழங்குமா ம் நாங்கள் அைமச்சர் அவர்களிடம் 
ேகட் ந்ேதாம். அதற்கு "இல்ைல" என்  ெசால்லாமல் அந்த 
நியமனத்ைத வழங்குவதற்கும் அைமச்சர் அவர்கள் 
அ மதியளித்தி க்கிறார். அதற்காக ம் அைமச்சர் 
அவர்க க்கு நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

இன்  தி க்ேகாயில் ைவத்தியசாைல ஆதார 
ைவத்தியசாைலயாகத் தர யர்த்தப்பட் க்கின்ற . ஆகேவ, 
அந்த ைவத்தியசாைலக்குத் ேதைவயான கட் டங்கள் 
கட்டாயம் அைமக்கப்பட ேவண் யி க்கின்ற . அந்த 
வைகயிேல அங்கு operation theatre, blood bank, ward 
complex ேபான்றைவ கட்டாயமாகத் ேதைவ. நாங்கள் 
ேகட்டதற்கிணங்க அந்த ைவத்தியசாைலைய ஆதார 
ைவத்தியசாைலயாக எப்ப  நீங்கள் தர யர்த்தித் தந்தீர்கேளா, 
அேதேபால் அங்கு அதற்குாிய கட் டங்கைள ம் 
அைமத் த்தர ேவண் ம். Operation theatre மற் ம் 
ேதைவயான வசதிகைள அங்கு அைமத் த் 
த கின்றெபா தான் தகுந்த ைறயிேல, சாியான 

ைறயிேல ேநாயாளிகள் சிகிச்ைச ெபற் ச்ெசல்வார்கள் 
என்பைத நான் இந்த இடத்திேல கூறிக்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன். ேம ம் அங்குள்ள maternity ward க்கு ஒ  
நாைளக்கு சுமார் 40 ேபர் வைரயில் பிள்ைளப்ேப க்காக 
வந் ெசல்கின்றனர். எனி ம் அந்த ward சிறியதாகேவ  
காணப்ப கின்ற . ஆகேவ, அதைன ம் ெபாிதாக்கித்தர 
ேவண் ம். இந்த வசதிகைளச் சாியான ைறயிேல 
ெசய் தந்தால், உண்ைமயிேல அந்த மக்கள் மிகுந்த 
பிரேயாசனமைடவார்கள்.   

ேம ம் ஒ  விடயத்ைதக் கூற வி ம் கின்ேறன். அதாவ , 
அக்கைரப்பற்றி ள்ள ஆைலய ேவம்  பிரேதச 
ைவத்தியசாைலயான  'A' grade இ ந்  'B' grade க்குத் 
தள்ளப்பட் த் தற்ேபா  'C' grade க்கு வந்தி க்கின்ற . 
இதைனப் பார ரமான ஒ  ர்ப்பாக்கிய நிகழ்வாகேவ நான் 
க கின்ேறன். ஏெனன்றால், இந்த ைவத்தியசாைல நான்கு - 
ஐந்  வ டங்க க்கு ன் மிக ம் சிறந்தெதா  
ைவத்தியசாைலயாக இ ந்த . இந்த ைவத்தியசாைலயில் 
பணி ாிந்த DMO - மாவட்ட ைவத்திய அதிகாாி, தாதியர்கள் 
மற் ம் ஊழியர்கள் எல்லா ம் திறம்படச் ெசயற்பட்டார்கள். 
ஆனால், தற்ெபா  அந்த ைவத்தியசாைலக்ெகன ைவத்திய 
அதிகாாிகள், தாதியர்கள் இ ந் ம் அவர்கள் கடைமக்குச் 
ச கமளிப்பதில்ைல. அ  எம  பிரதியைமச்சர் அவர்க க்கும் 
நன்றாகத் ெதாி ம் என்  நான் நிைனக்கின்ேறன்.  

அண்ைமயிேல நான் அந்த ைவத்தியசாைலக்கு விஜயம் 
ெசய்தி ந்ேதன். அப்ெபா  அங்கு ைவத்தியர் ஒ வ ம் 
இ க்கவில்ைல. அ மாத்திரமல்ல nurses கூட இல்ைல. 
பின்னர் nurse ஒ வர் தன் ைடய ட் ல் நித்திைரயி ந்  
அவசரமாக எ ந்  ஓ வந்தார். "இந்த மக்க க்கு ஏன், நீங்கள் 
இப்ப  அநியாயம் ெசய்கின்றீர்கள்?" என்  நான் அப்ெபா  
அவாிடம் ேகட்டதற்கு, "நீங்கள் ஏன், இந்த ைவத்தியசாைலக்கு 
வந்தீர்கள்?" என்  அவர் ேகட்டார். ஆகேவ, அப்ப யான ஒ  

ர்ப்பாக்கிய நிைலைமேய அங்கு காணப்ப கின்ற . இ  
சம்பந்தமாகப் பிரதியைமச்சர் அவர்க க்கும் நன்றாகத் 
ெதாி ம் என்  நான் நிைனக்கின்ேறன். ஆகேவ, அந்த 
ைவத்தியசாைலயில் ைவத்திய அதிகாாிகள் நியமிக்கப்பட் ம் 

அவர்கள் சாியான ேநரத்திற்குக் கடைமக்கு வராததனால் 
அங்கு வ கின்ற ேநாயாளர்கள் தி ப்பிய ப்பப் 
ப கின்றார்கள். ஆனால், இதைன ஒ  திட்டமிட்ட 
ெசயலாகேவ நான் க கின்ேறன். ஏெனன்றால்,  இந்தப் 
பிரேதச ைவத்தியசாைல  'A' grade இல் இ ந்த . இங்கு 
வ கின்ற ேநாயாளிக க்குச் சிகிச்ைசயளிக்காமல் அவர்கள்  
அக்கைரப்பற்றி ள்ள ஆதார ைவத்தியசாைலக்கு 
அ ப்பப்ப கிறார்கள். இ   இந்த ைவத்தியசாைலயின் 
தரத்ைதக் குைறப்பதற்காக ம் ஆதார ைவத்தியசாைலயின் 
தரத்ைத அதிகாிப்பதற்காக மான ஒ  ெசயற்பாடாக நான் 
க கின்ேறன்.  
 

ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 
எனக்கு உண்ைமயில் ாியவில்ைல. நீங்கள் கூ ம் 

ைவத்தியசாைலக்கும் அக்கைரப்பற்  ைவத்தியசாைலக்கு 
மிைடேய  ஒ  கிேலாமீற்றர் ர ம் இல்ைல. நான் 
நிைனக்கின்ேறன், 500 மீற்ற க்குள்தான் அ  
இ க்கின்றெதன் . நீங்கள் ெசான்ன ெசய்தி எனக்குத் 
ெதாியா . ஆனால், அ  ஒ  மாகாண சைபக்குாிய 
ைவத்தியசாைல. அதன்  தரத்ைத ஏன் குைறத்தார்கள் என்  
எனக்கும் ெதாியா .  
 

ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு க ந்திரன் ேகாடீஸ்வரன்) 
(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 
Doctor இ ந் ம் வ கின்ற -  

 

ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 
இ  சம்பந்தபமாக அந்தப் பகுதி  RDHS உடன் கைதத்  - 

 

ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு க ந்திரன் ேகாடீஸ்வரன்) 
(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 
நான் RDHS உடன் கைதத்தி க்கின்ேறன். ஆனால், இந்த 

ைவத்தியசாைல தரம் குைறக்கப்பட் க்கின்ற . 'A' 
தரத்தி ந்  'B' ஆக்கப்பட் ,  'B' யி ந்  'C' 
ஆக்கப்பட் க்கின்ற . அத் டன், இங்கு வ கின்ற 
ேநாயாளிகள் தி ப்பி அ ப்பப்ப கிறார்கள். இதைன ஒ  
திட்டமிடப்பட்ட ெசயற்பாடாகேவ நான் க கின்ேறன். 

அ மட் மல்ல, இந்த ைவத்தியசாைலக்கு சுகாதார 
அைமச்சினால் dental chair மற் ம் ஏைனய உபகரணங்கள் 
வழங்கப்பட் ம்கூட அவற்ைறச் சாியான ைறயில் 
பயன்ப த்தாமல் அரசாங்கத்தின் ெசாத் க்கைள 

ண க்கின்ற விதமாக, மைழெபய்கின்றேபா  தண்ணீர் 
கும் இடத்திேல அவற்ைற ைவத்தி க்கிறார்கள். 

அ மட் மல்ல, இங்கி க்கின்ற க்கியமான ம த் வ 
உபகரணங்கைள ேவ  ைவத்தியசாைலக க்கு மாற் கின்ற 
சந்தர்ப்ப ம் காணப்ப கின்ற . இப்ப  பல உபகரணங்கள் 

ைறேகடாக ேவ  ைவத்தியசாைலக க்கு 
மாற்றப்பட் க்கின்றன.  
 

ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 
நான் அ த்த கிழைம அம்பாைற மாவட்டத்தில் 

இ ப்ேபன். அப்ேபா  நாங்கள் இரண்  ேப ம் அந்த 
ைவத்தியசாைலக்குச் ெசன்  பார்த் , உாிய அதிகாாிக டன் 
ேபசி அதற்குாிய தீர்ைவப் ெபற் க்ெகாள்ளலாம்.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு க ந்திரன் ேகாடீஸ்வரன்) 
(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 
அ மட் மல்ல, நான்  இ சம்பந்தமாக Deputy RDHS க்கு 

அறிவித்தெபா  அவர் அந்த ைவத்தியசாைலக்கு வந்  
பார்த்தார். எந்தவிதமான ெவளிச்ச ம் - lights இல்லாத ஓர் 
இ ள்மயமான ைவத்தியசாைலயாகத்தான் அ  
காணப்ப கின்ற .  அத் டன், toilets உட்பட எந்த விதமான 
வசதி மில்ைல. அங்கி க்கின்ற ேநாயாளர் ைகயடக்கத் 
ெதாைலேபசியின்  ெவளிச்சத்தில் உணவ ந் கின்ற ஒ  

ர்ப்பாக்கிய நிைல காணப்ப கின்ற . இந்த நல்லாட்சியிேல 
சிறந்த ைறயில் சுகாதார ேசைவைய இயக்குகின்ற ஓர் 
அைமச்சர் இ க்கின்றெபா  இப்ப யான  கீழ்த்தரமான, 
ேகவலமான ெசயற்பா  அந்த ைவத்தியசாைலயில் 
காணப்ப கின்றெதன்றால் அ  மிக ம் 
மனவ த்தத்திற்குாிய .  

 
ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 
உண்ைமயில் இ  ஒ  மாகாண சைபக்குாிய 

ைவத்தியசாைல. இ ந்தா ம் எங்க ைடய அைமச்சர் 
அவர்கள் ெசால் யி க்கிறார் - 

 
ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு க ந்திரன் ேகாடீஸ்வரன்) 
(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 
ெகளரவ பிரதி அைமச்சர் அவர்கேள, மாகாண சைபக்குாிய 

ைவத்தியசாைலெயன்றா ம் அதில் பிைழ நடக்கின்றேபா  
மத்திய அைமச்சர் அவர்கள் அதைனப் பார்த்  அதற்கான 
தீர்ைவ வழங்க ேவண் ம். மாகாண சைபக்குாியெதன்றா ம்  
மாகாண சைப அைதச் ெசய்யவில்ைலெயன்றால், அைதச் 
ெசய்யேவண் ய கடப்பா  இந்த அரசுக்கு இ க்கிற ; 
ெசய்விக்கேவண் ய கடப்பா  இந்த உயாிய சைபக்கு 
இ க்கிற . அப்ப யில்லாவிட்டால் ஏன், இந்த உயாிய 
சைபயில் நாங்கள்  ேபசேவண் ம்? 
 

ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 
இல்ைலெயன்  ெசால்லவில்ைல. நாங்கள் next week 

ேபாகும்ேபா  இந்தப் பிரச்சிைனகைள sort out 
பண் ேவாம்.  

 
ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு க ந்திரன் ேகாடீஸ்வரன்) 
(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 
நாங்கள் Deputy RDHS உட ம் சுகாதார அைமச்ச ட ம் 

கைதத்த பிறகு அங்கி ந்த ஒ  தாதிைய மாற்றியி க்கிறார்கள். 
ஆனால் அங்கு உாிய ைவத்தியர்கைள நியமிக்க ேவண் ம்; 
கடைமைய அவர்கள் சாியாகச் ெசய்ய ேவண் ம். 
ேநாயாளிகைளத் தி ப்பிய ப் கின்ற ெசயற்பா  என்ப  
மிக ம்  கவைலக்குாிய ஒ  விடயம்தாேன! அதனால்தான் 
இந்த ைவத்தியசாைலயின் அதிகாரம் குைறக்கப்பட் , தரம் 
குைறக்கப்பட் க்கின்ற . ஆகேவ இப்ப யான 
ெசயற்பா கைள நீங்கள் த த்  நி த்த ேவண் ம். இ  
சம்பந்தமாக நான் ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க க்கும் 
மாண் மிகு பிரதமர் அவர்க க்கும்  மாண் மிகு சுகாதார 
அைமச்சர் அவர்க க்கும் க தத்தின் லம் ெதாிவித் 
தி க்கின்ேறன்.  

ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 
எனக்கும் copy ஒன்ைறத் தா ங்கள்! 

 
ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு க ந்திரன் ேகாடீஸ்வரன்) 
(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 
உங்க க்கும் copy ஒன்  அ ப்பியி க்கின்ேறன். 

அதைன நீங்கள் பார்க்கவில்ைலெயன்  நிைனக்கின்ேறன். 
அதைனப் பா ங்கள்! அதற்குாிய நடவ க்ைகைய நீங்கள் 
உடன யாக ேமற்ெகாள்ள ேவண் ெமன்  தயவாகக் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ேம ம், அங்கு கஷ்டப் பிரேதசம், அதிகஷ்டப் 
பிரேதசெமன்  இரண்  விதமான பிரேதசங்கள் 
இ க்கின்றன. நீங்கள் இரண்  பிரேதசங்க க்கும் 
சமத் வமாக சுகாதார ேசைவகைளச் ெசய்வதற்கான 
ெசயற்பாட்ைட ன்ென க்க ேவண் ம். அைமச்சர் 
அவர்க ம் பிரதி அைமச்சர் அவர்க ம் சிறந்தவர்களாகக் 
காணப்ப கின்றீர்கள். அ மட் மல்ல, உங்கள  அைமச்சின் 
குழாமில் இ க்கின்ற secretaries, directors ேபான்றவர்க ம் 
சிறந்தவர்களாகக் காணப்ப வதனால் இதற்குாிய 
நடவ க்ைககைள நீங்கள் விைரவாக ன்ென க்கேவண் ம். 
அத் டன், நீங்கள் அக்கைரப்பற் , நிந்த ர், கல் ைன 
ேபான்ற பிரேதசங்களில் 'ஒசுசல'ைவ ம் 
அைமத்தி க்கின்றீர்கள். இ  மிக ம் பாராட் க்குாிய ; 
சந்ேதாசத்திற்குாிய . அேதேபால், மட்டக்களப் ப் 
பிரேதசத்தி ம் அதைன நீங்கள் அைமத் க் 
ெகா க்கேவண் ம் என்பதைன ம் இந்த உயாிய சைபயில் 
ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். ஏெனன்றால், 
மட்டக்களப் ப் பிரேதசத்தில் அதிகளவான ேநாயாளர்கள் 
அதன் லம் பயனைடயக்கூ யதாக இ க்கும். 
அ மட் மல்ல, மட்டக்களப்  மாவட்டம்தான் அதிகூ ய 
வ ைமக்குட்பட்ட மாவட்டமாகக் காணப்ப கின்ற . 
ஆகேவ, ஏைனய மாவட்டங்கைளவிட அதிகூ ய கஷ்டப் 
பிரேதசமாக ம் வ ைமக்குட்பட்ட மாவட்டமாக ம் இந்த 
மாவட்டம் காணப்ப வைதக் க த்திற்ெகாண் , அதற்குத் 
ேதைவயான வசதிகைள வழங்குவதற்கான நடவ க்ைககைள 

ன்ென க்க ேவண் ெமனக் கூ வேதா , தி க்ேகாவில் 
ஆதார ைவத்தியசாைலக்குாிய கட் டங்கைள ம் நீங்கள் 
உாிய ைறயில் அைமத் த்தந்  அதற்குாிய ேதைவகைள ம் 
ெசய்  தரேவண் ெமன்  மீண் ம் ஒ தரம் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   
 

ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 
நீங்கள் கூறிய தி க்ேகாவில் ைவத்தியசாைலைய நாங்கள் 

upgrade பண் வதற்கு ன்னேர நான் அங்கு 
விஜயம்ெசய் , PD, DG ஆகிேயா ம் வந்  பார்த் , அங்கு 
ஒ  ward complex க்கு நிதி allocate பண்ணியி க்கின்ேறாம். 
இந்த வ டம் அந்த ேவைலகைள ஆரம்பிப்பதற்கு நாங்கள் 

யற்சிகைள ேமற்ெகாள்கின்ேறாம்.   

 
ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு க ந்திரன் ேகாடீஸ்வரன்) 
(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 
நீங்கள் ேபான வ டம் த வதாகச் ெசான்னீர்கள்.  

ஆனால், இன்ன ம் தரவில்ைல.   
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ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 
இல்ைல, இல்ைல. கடந்த வ டம் அதற்கு fund 

இ க்கவில்ைல.      
 

ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு க ந்திரன் ேகாடீஸ்வரன்) 
(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 
நீங்கள் ெதாடர்ச்சியாகத் "த கின்ேறன் த கின்ேறன்" 

என்  ெசால்கின்றீர்கள்.  Ward complex என்ப  
ெபாியளவிேல கட்டப்பட ேவண் ம். இ  ஓர் ஆதார 
ைவத்தியசாைல ஆக்கப்பட் க்கின்ற . அங்ேக 
அதிகளவான ேநாயாளர்கள் சிகிச்ைச ெப கின்றார்கள். 
ஆகேவ, சிறந்த ஒ  ைவத்தியசாைலயாக அ  அைமவதற்கு 
ward complex இைன மட் மல்லா , operation theatre மற் ம் 
blood bank ேபான்ற கட் டங்கைள ம் நீங்கள் அைமத் த் 
தந்  அவற்றிற்குாிய வசதிகைள ம் ெசய் தரேவண் ெமன்  
உங்களிடம் தயவாகக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   
 

ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 
ஒ  time ஒ க்கி, Department of Buildings ஆட்கைள ம் 

கூட் க்ெகாண்  இரண் ேப ம் அங்கு ேபாய்ப் பார்ப்ேபாம். 
ேபாய்ப் பார்த்  என்ன ெசய்யலாம் என்  design பண்ணி 
அந்த ேவைலையச் ெசய்ேவாம். 
 

ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு க ந்திரன் ேகாடீஸ்வரன்) 
(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 
அ  சிறிய கட் டமாக இ ந்தால் நிச்சயமாக அ  

ேபாதா .   
 

ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 
இல்ைல,  இல்ைல.  ெபாிதாக அைமப்ேபாம். 

 

ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு க ந்திரன் ேகாடீஸ்வரன்) 
(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 
ெபாியளவிேல அைத அைமத் த் தரேவண் ம். 

உங்க ைடய ஊர் ைவத்தியசாைல தற்ேபா  ஆதார 
ைவத்தியசாைலயாக உள்ள . அதற்கு 300 மில் யைன 
நீங்கள் ஒ க்கியி க்கின்றீர்கள். இதி ந்  நீங்கள் 100 
மில் யைன அல்ல  50 - 60 மில் யைன இந்தத் 
தி க்ேகாவில் ைவத்தியசாைலக்கு ஒ க்கினாேல அ  ஒ  
ெபாிய காாியமாக இ க்கும். ஆகேவ, உங்க ைடய ஊர் 
ைவத்தியசாைலயின் அள க்கு இல்லாவிட்டா ம் 
ெகாஞ்சமாவ  அதற்கு ஒ க்கித்த ம்ப  உங்களிடம் 
அன்பாகக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   
 

ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 
நாங்கள் இந்த வ டம் அதற்ெகா  50 மில் யன் 

த வதற்கு ேயாசித் ள்ேளாம்.   
 

ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு க ந்திரன் ேகாடீஸ்வரன்) 
(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 
Okay.   

இ தியாக, க வாஞ்சிக்கு  ைவத்தியசாைலையத் 
தர யர்த்தி, இந்த நல்லாட்சிக்குச் சிறந்தெதா  எ த் க் 
காட்டாக அைமச்சர் அவர்கள் ெசயற்பட்டதற்காக நன்றிையத் 
ெதாிவித் , என  உைரைய த் க்ெகாள்கின்ேறன்.  
நன்றி.  வணக்கம்.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු ලසන්ත අලගියවන්න නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා. 
ඔබතුමාට මිනිත්තු 10ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 

 
[අ.භා. 5.03] 
 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා (මහානගර හා බසන්ාහිර 
සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன - மாநகர மற் ம் ேமல் 
மாகாண அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 
Megapolis and Western Development) 
අෙප් කථිකෙයෝ ෙදෙදෙනක් එන්ෙන් නැහැ කියලා දැනුම් දී 

තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කථා කරන්න අවස්ථාව 
ලබාදීම පිළිබඳව මම සතුටු ෙවනවා. සාමාන්යෙයන් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගෙනන නීති-රීති සහ අණපනත් නිසා ෙබොෙහෝ 
විට අෙප් රෙට් ජනතාවට  වැඩිෙයන් වියදම් කරන්න සිද්ධ 
ෙවනවා. නමුත්, කලාතුරකින් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගෙනන ෙමවැනි 
සංෙශෝධන නිසා ජනතාවට ෙමෙතක් වැය කරන්න සිදුෙවලා 
තිෙබන වියදම් අඩු කරගැනීමට හැකිවීම තුළින් ආර්ථික වාසි 
රැසක් ලැෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ඖෂධ පතිපත්තිය ෙවනුෙවන් 
වර්තමාන ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාත්, වර්තමාන 
ෙසෞඛ්ය අමාත්ය (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්ත මැතිතුමාත්, එම 
රාජ්ය අමාත්යතුමාත් කරන ලද කැප කිරීම පිළිබඳව මා ඉතාමත් 
සතුටු ෙවනවා වාෙග්ම, අපි අෙප් පණාමය සහ ෙගෞරවය පළ 
කරන්නට ඕනෑ. 

ඕනෑම පවුලක ඕනෑම ෙකෙනකුට තමන්ෙග් මාසික වියදමින් 
සියයට 10ක පමණ පමාණයක් ෙසෞඛ්ය ෙවනුෙවන් ෙවන් 
කරන්න සිද්ධ ෙවනවා. ඒක විශාල පශ්නයක් බවට පත්ෙවලා 
තිබුණා. නමුත්, නව වැඩ පිළිෙවළින් පසු ජනතාවට සහන රැසක් 
ලැෙබනවා. ජනතාව අදත් ඒවා බුක්ති විඳිනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
සෑම අවශ්යතාවකදීම, සෑම නිවසකම, අපි කවුරුත් පාවිච්චි කරන 
පැනෙඩෝල් ෙපත්තක් මීට කලින් තිබුෙණ් රුපියල් 3කටයි. නමුත්, 
එම ගුණාත්මකභාවෙයන් යුතු ඒ ෙද්ම අද රුපියල් 1.20යි. 
ෙමවැනි ආකාරෙයන් අඩු මිලට විකුණුවත් ලාභයක් සහිතවයි ඒවා 
අෙළවි කරන්ෙන්. එම කියවලිය තුළින් එම සමාගම් - එම 
ව්යාපාරිකෙයෝ - ෙකොතරම් ලාභයක් ලැබුවාද කියලා අපට 
ෙපෙනනවා. ඒ නිසා ජනතාව ෙකොපමණ ආකාරෙය් බරක් දරන්න 
වුණාද කියන එක එම සරල උදාහරණය තුළින්ම ෙපෙනනවා. 
ෙමම කියාවලිය නිසා එයට සමගාමීව අනිවාර්යෙයන්ම ෙබෙහත් 
වර්ග 92ක මිල පාලනයක් සහ මිල අඩුවීමක් සිද්ධ ෙවනවා. 
ෙමවැනි ඕනෑම ෙදයක් අලුතින් හඳුන්වා දුන්නාම ඒ පිළිබඳ වැරදි 
මතයන් රට තුළ ඇති ෙවනවා. අවුරුදු 40කට ආසන්න කාලයක් 
ෙමම පනත ෙගනආ යුතුයි, ෙමය කියාත්මක කළ යුතුයි කියලා 
කවුරු කථා කළත්, ෙමම පනත ෙගනාවට පස්ෙසේ රෙට් සමහර 
අය තුළ කථාබහට ලක් වුණා, විෙශේෂෙයන්ම ෙමම පනත නිසා 
ගුණාත්මක භාවෙයන් ඉහළ ෙබෙහත් වර්ගවල හිඟයක් පවතිනවා 
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කියලා. එෙහම මතයක් තිබුණා, ඒ වෙග් අවස්ථාත් තිබුණා. "ෙම් 
කමෙව්දය නිසා ෙම් ෙබෙහත් වර්ගය නැහැ." කියලා සමහර 
ෛවද්යවරු පවා සමහර අවස්ථාවල පකාශ කළා. 

නමුත් අද වන විට  ඒ තත්ත්වය ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා. එම 
නිසා විෙශේෂෙයන්ම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන 
මහජන නිෙයෝජිතයින් විධියට අපි ෙමවැනි අවස්ථාවන්වලදී, 
ෙමවැනි කරුණුවලදී, ෙහොඳ ෙද්වල් කරන්න ගියාම ඇති වන 
විෙව්චනවලදී ඉතාමත් බුද්ධිමත්ව කල්පනා කර බලා කටයුතු 
කිරීම අපි සියලුෙදනාටම පැවෙරන වග කීමක් බවයි මා හිතන්ෙන්. 
එවැනි ෙහොඳ ෙද්වල් කරන්න ගියාම විවිධ මතයන් ඇති වනවා; 
විවිධ පචාරයන් ඇති වනවා. ඒ පචාරයන්ට අපිත් සම්බන්ධ ෙවලා, 
අපිත් ශක්තිය දීලා, "ඔව්, ෙමෙහම හිඟයක් ඇති වනවා. ෙම්ක 
ෙහොඳ නැහැ"යි කියා කියන එක අෙප් යුතුකම, වගකීම ෙනොෙවයි. 
එම නිසා ෙම් අවස්ථාෙව්දීත් විෙශේෂෙයන් ගරු අමාත්යතුමාෙගන් 
අපි ඉල්ලීමක් කරනවා, කුමන ආකාරයකින් ෙහෝ එවැනි 
තත්ත්වයක් ඇති වනවා නම් ඒ පිළිබඳවත් අවධානය ෙයොමු 
කරන්න කියලා. ඉහළ ගුණාත්මකභාවෙයන් යුත් ෙබෙහත් 
ජනතාවට ලබා ගැනීමට තිෙබන අවස්ථාව ෙමොනම 
ආකාරයකටවත් ෙම් තත්ත්වය නිසා අහිමි විය යුතු වන්ෙන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙලෝකෙය් දියුණු යැයි 
සැලෙකන රටවල තිෙබන ෙසෞඛ්ය දර්ශකයන් කරා අද අෙප් රට 
ළඟා ෙවලා තිෙබනවා. නිදහසින් පස්ෙසේ පැවැති සෑම රජයක්ම 
ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව ෙවනුෙවන් පමුඛතාව ලබා දුන්නා; ඒ යුතුකම්, 
වගකීම් ඉටු කරනු ලැබුවා. ඒ අනුව රටක් විධියට ෙසෞඛ්ය 
පැත්ෙතන් අපි අද ඉතාමත් දියුණුවක් ළඟා කර ෙගන තිෙබනවා. 
ෙමහිදී සඳහන් කරන්න ඕනෑ, ෙසෞඛ්ය ෙසේවය සම්බන්ධෙයන් යම් 
යම් අඩුපාඩුකම් සිදුවන අවස්ථාවන් තිෙබන බව. මාධ්ය තුළින් අපි 
දකිනවා, ෙම් රෙට් ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව ශක්තිමත්ව ඉදිරියට කරෙගන 
යෑම සඳහා අෙප් රෙට් ෛවද්යවරුන්, ෙහදියන්, වෘත්තිකයින් 
ෙකොපමණ ෙවෙහසක්, මහන්සියක් දරනවාද කියලා. නමුත් යම් 
ෙරෝහලක අත් වැරැදීමකින් යම් මරණයක් සිද්ධ වුෙණොත්, එවැනි 
ෙද්වල් පිළිබඳව ෙබොෙහෝ කථා කරනවා, ඒ ගැන විෙව්චන 
කරනවා. එවැනි ෙද්වලුත් සිදු ෙනොවිය යුතුයි. කුමන 
ආකාරයකින්වත් ජීවිතයක් එක්ක ෙසල්ලම් කරන්න අපට 
පුළුවන්කමක් නැහැ. එෙහම ෙනොකළ යුතුයි. යම්කිසි ආකාරයකට 
එවැනි ෙදයක් අහඹු ෙලස ෙහෝ සිද්ධ වුෙණොත්, ෙහොඳ ෙද්වල් 
දහසක් කරලා එවැනි එක ෙදයක් සිදු  වුෙණොත්, සමස්ත ෙරෝහල් 
පද්ධතියම, සමස්ත ෛවද්යවරුන්ම, සමස්ත ෙසෞඛ්ය ෙසේවයම 
විෙව්චනයන්ට ලක්වීම අද දක්නට ලැෙබනවා. එම නිසා ෙම්වා 
පිළිබඳවත් ඉතාමත් බුද්ධිමත්ව කල්පනා කර බලා තමයි අපි කථා 
කරන්න ඕනෑ; අපි කටයුතු කරන්න ඕනෑ.  

අෙප් රෙට් ෙසෞඛ්ය ෙසේවය ශක්තිමත් වන්ෙන් පධාන ශික්ෂණ 
ෙරෝහල්වලින් විෙශේෂඥ ෛවද්යවරුන්ෙගන් සිදුවන ෙසේවාව නිසා 
පමණක් ෙනොෙවයි. ගෙම් පවුල් ෙසෞඛ්ය ෙසේවිකාව මඟින් තමයි 
අෙප් රෙට් ෙසෞඛ්ය ෙසේවාෙව් ගුණාත්මකභාවය ඇති කිරීම සඳහා 
මූලික ආරම්භය ලැබී තිෙබන්ෙන්. ගම් මට්ටමින්, නිවාස මට්ටමින්, 
පුද්ගලයා මට්ටමින් ඒ නිලධාරින් ගමින් ගමට ගිහින්, ෙගන් ෙගට 
ගිහින් කරන ෙසේවය, පසු විපරම, ඒ මඟ ෙපන්වීම නිසා තමයි අද 
දැනුවත්භාවය ලැබිලා, ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව දියුණු මට්ටමකට ෙගන 
ඒම සඳහා  පධාන සාධකයක් බවට අද ඒ තත්ත්වය පත්ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. එම නිසා අපි ෙරෝහල් දියුණු කරනවා වාෙග්ම 
ෙසෞඛ්ය සායන, පවුල් ෙසෞඛ්ය ෙසේවිකාවන්ෙග් ෙසේවය තවතවත් 
ශක්තිමත් කිරීම සඳහා අනිවාර්යෙයන්ම කටයුතු කළ යුතුව 
තිෙබනවා.  

ෙමවැනි ආකාරෙයන්  ඖෂධ මිල පාලනය කරලා ෙසෞඛ්ය 
පැත්ෙතන් ජනතාවට සහනයක් ලබා ෙදනවා වාෙග්ම, 
ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල් මඟින් සිදු වන ෙසේවයත් අපි අවතක්ෙසේරු 
කරන්ෙන් නැහැ. අෙප් රෙට් ෙසෞඛ්ය අංශයට ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල් 
මඟිනුත් දැවැන්ත ෙසේවයක් ලබා ෙදනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමනි, ඔබතුමාට අමතරව තවත් 

ෙකොච්චර කාලයක් අවශ්යද? 
 

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
විනාඩි 10ක්. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමා දැනට මිනිත්තු 10ක කාලයක් කථා කරලා 

තිෙබනවා. ඊට අමතරව තවත් මිනිත්තු කීයක් ඕනෑද? 
 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
විනාඩි 10ක්. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි.  
 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙසෞඛ්ය සම්බන්ධෙයන් 

ෙපෞද්ගලික  ෙරෝහල් තුළිනුත් සිදුවන ෙසේවය ඉතාමත්ම ඉහළින් 
අපි අගය කරනවා වාෙග්ම, ෙම් සඳහාත් විධිමත් පාලනයක 
අවශ්යතාව අද ඉතාමත් දැඩි ෙලස රට හමුෙව් තිෙබනවා. ෙමය 
වර්තමානයට පමණක් සිදු වන පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ෙමය 
ෙරෝහල්වලට පමණක් සිදු වන ෙදයක් ෙනොෙවයි. අෙප් රෙට් 
ෙපෞද්ගලික පාසල් පටන් ගත්ෙත් මීට දශක හතරකට පමණ 
කලිනුයි. අද වනෙතක් ෙපෞද්ගලික පාසල් නියාමනය සඳහා අෙප් 
රෙට් නීතියක් නැහැ.  

සාමාන්යෙයන් සිල්ලර කඩයක් විවෘත කරන්න තිෙබන නීති-
රීතිමයි ළමයි 10,000ක් සිටින ෙපෞද්ගලික පාසලක් විවෘත 
කිරීමටත් තිෙබන නීතිය බවට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. සමාගම් 
ෙරජිස්ටාර්වරයා යටෙත් ව්යාපාරයක් ලියාපදිංචි කරලා, ගමක 
සිල්ලර කඩයක් විවෘත කරන්න පුළුවන් වාෙග් තමයි අෙප් රෙට් 
ළමයින් 10,000ක 15,000ක පිරිසක් ඉෙගනුම ලබන ෙපෞද්ගලික 
පාසලක් ආරම්භ කරන්නත් තිෙබන නීතිය. එම නිසා 
වර්තමානෙය් තිෙබන පශ්න සඳහා එහි වගකීම වර්තමානයට 
පමණක් දැමිය යුතු වන්ෙන් නැහැ කියා මා හිතනවා. අෙප් රෙට් 
දශක ගණනාවක සිට ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල්වල ෙසේවය අපට ලබා 
ෙදනවා. ෙම් ආකාරෙයන්ම ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල් පාලනය කිරීම 
සඳහාත්  අණපනත්, නීති-රීති, ආයතන බිහි කිරීම අනිවාර්ෙයන්ම 
අවශ්යයි.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් සම්බන්ධව අය කරන මිල ගණන් 
සම්බන්ධෙයන් සලකා බැලීෙම්දී, පර්ෙය්ෂණයන් සඳහාත්, 
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ෙරෝගිෙයක් ෙන්වාසිකව පතිකාර ලබා ගැනීෙම්දීත් යනාදී 
වශෙයන් ඒ ලබා ගන්නා ෙසේවාවන් සම්බන්ධෙයන් ඒවාෙය් 
ගුණාත්මකභාවය තුළින් පමණක් මිල ඉහළ යනවා නම් කමක් 
නැහැ. නමුත්, එවැනි ගුණාත්මකභාවය තුළින් පමණක් මිල ඉහළ 
යන්ෙන් නැතිව, කිසිදු පාලනයකින් ෙතොරව තම අභිමතය පරිදි  ඒ 
කටයුතු සඳහා මිල ගණන් අය කිරීම අද ෙබොෙහෝ අවස්ථාවල සිදු 
වනවා. ෙමම ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල්වලින් සිදු කරන  පරීක්ෂණ 
කටයුතු පිළිබඳව තිෙබන වලංගුභාවය සහ ගුණාත්මකභාවය 
ෙකෙරහි පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙමොකද, සමහර විට එකම ෙල් 
පරීක්ෂාවක් ෙරෝහල් ෙදකකින් කෙළොත් ඒ වාර්තාවල තිෙබන 
ෙතොරතුරු ෙවනස්. එම නිසා, අපි ගරු අමාත්යතුමාෙග් විෙශේෂ 
අවධානය ෙම් ෙකෙරහි ෙයොමු කරවනවා.  

අපි කියන්ෙන්, ෙමම ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල් වහන්න කියන එක 
ෙනොෙවයි, රාජ්ය ෙරෝහල් ශක්තිමත් කළ යුතුයි, තව තවත් 
ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල් ශක්තිමත් විය යුතුයි කියලායි. ෙපෞද්ගලික 
ෙරෝහල් ශක්තිමත් විය යුතුයි වාෙග්ම, එම ෙරෝහල් පාලනය කිරීම 
සඳහා යම් විධිමත් කමෙව්දයක් සහ ෙම්වාෙය් අය කිරීම් 
සම්බන්ධෙයන් නීති-රීති හඳුන්වා දීම අනිවාර්ෙයන්ම කළ යුතුව 
තිෙබනවා. එෙහම ෙනොවුෙණොත්, අෙප් රෙට් ජනතාවට ෙම් 
ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල් තුළින් ලබා ගන්න තිෙබන ෙසේවය නිසි පරිදි 
ලබා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  

ඇතැම් ෙකෙනකුට තර්ක කරන්න පුළුවන්, "අප රෙට් නිදහස් 
ෙසෞඛ්ය ෙසේවය තිෙබනවා. ඕනෑ ෙකෙනකුට රජෙය් ෙරෝහලකට 
ගිහිල්ලා එම ෙසේවය ලබා ගන්න පුළුවන්. කැමති නම්, අවශ්ය නම් 
පමණයි ෙපෞද්ගලික ෙරෝහලකට යන්න ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් 
පිළිබඳ අවධානය ෙයොමු කරන්න අවශ්යතාවක් නැහැ" යි කියලා. 
එෙහම ෙනොෙවයි. රාජ්ය ෙරෝහල් ශක්තිමත් විය යුතුයි වාෙග්ම, 
ඕනෑම අෙයකුට ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල්වල ෙසේවය ලබාගැනීමටත්  
අවස්ථාව අනිවාර්ෙයන්ම තිබිය යුතුයි.  

අද වන විට අෙප් රෙට් මධ්යම පාන්තික ජනතාවෙග් පතිශතය  
ඉහළ තිහින් තිෙබනවා.  ඒ අයෙගන් ෙම් ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල් 
සඳහා තිෙබන ඉල්ලුම වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අනුව ෙපෞද්ගලික 
ෙරෝහල් සම්බන්ධෙයනුත් මා හිතන්ෙන් අනිවාර්යෙයන්ම 
අවධානය ෙයොමු කළ යුතුව තිෙබනවා. 

යම්කිසි ආකාරයක ෙලඩ ෙරෝගයක් ඇති වුණාට පස්ෙසේ ඒවාට 
ෙබෙහත් කි රීෙම් කාර්ය භාරය, ඒ ෙලඩ ෙරෝග පතිකාර මඟින් සුව 
කිරීම වාෙග්ම ෙමවැනි ෙරෝගී තත්ත්වයන්ෙගන් ජනතාව ගලවා 
ගැනීම සඳහා වර්තමානය වනවිට ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශයත් 
අනිවාර්යෙයන්ම විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කළ යුතුව 
තිෙබනවාය කියා මා හිතනවා. අපි දන්නවා,  ෙබෝ ෙනොවන 
ෙරෝගවලින් ආරක්ෂා වීම සඳහා අපට  තිෙබන අභිෙයෝග පිළිබඳව. 
 ෙලෝකෙය් රටවල් අතරින් අෙප් රට ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝගවලින් 
ජයගහණ - ඉලක්ක - සියයට සියයක්ම සපුරාෙගන තිෙබනවා. 
නමුත් මුළු ෙලෝකෙය්ම අද ඇති ෙවලා තිෙබන තාක්ෂණික දියුණුව 
සහ කාර්ය බහුලතාවත් සමඟ ෙම් ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග 
සම්බන්ධෙයන් තිෙබන අවදානම ජය ගැනීෙම් අභිෙයෝගය 
ෙකෙරහි අපි වැඩි වැඩිෙයන් අවධානය ෙයොමු කළ යුතුව 
තිෙබනවා.  

ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝගවල තිෙබන විෙශේෂ ලක්ෂණය තමයි, ෙම්  
ෙරෝග වැළඳුණාට පස්ෙසේ ඒ ෙවනුෙවන් ඉතා විශාල  මුදලක් වියදම් 
කරන්න සිදු වීම. එවැනි තත්ත්වයන්ෙගන් මිදීම, ඈත් වීම, සඳහා 
කටයුතු කිරීම ආර්ථික වශෙයනුත්, ජනතාවෙග් පැත්ෙතනුත් - 
සෑම පැත්තකින්ම - ෙහොඳයි. එය අනිවාර්යෙයන්ම කාෙලෝචිත 
අවශ්යතාවක් විධියටයි  මා ෙපෞද්ගලිකව  දකින්ෙන්.  

මා අවසාන වශෙයන් ෙම් කාරණයත් කියන්න කැමැතියි. 
ෙකොළඹ ජාතික ෙරෝහලට පසුව තිෙබන පධානතම  ජාතික 
ෙරෝහල තමයි ගම්පහ දිස්තික්කෙය් රාගම ෙරෝහල. ඒ ෙරෝහල අද 
වනෙකොට දැවැන්ත දියුණුවක් අත්පත් කරෙගන තිෙබනවා. 
ගම්පහ දිස්තික්කෙය් ජනතාව පමණක් ෙනොෙවයි, සමස්ත රෙට්ම 
ජනතාව ෙකොළඹ ෙරෝහල හා සමානවම ෙම් ෙරෝහෙල් ෙසේවය 
අනිවාර්යෙයන්ම ලබා ගන්නවා. ෙම් ෙරෝහෙල් ඉදිරි සංවර්ධන 
කටයුතු ෙවනුෙවන් වාෙග්ම එම ෙසේවාවන් තව තවත් ශක්තිමත් 
කිරීම සඳහා ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය් සහෙයෝගය ෙම් වනෙකොටත් 
ලැබිලා තිෙබනවා. ෙම් වර්ෂය තුළදී ඒ කටයුතු තව තවත් 
ශක්තිමත්ව ඉදිරියට කරෙගන යෑම සඳහා අපි සහෙයෝගය සහ 
දායකත්වය ලබා ෙදන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ජනතාවට 
තිෙබන සැබෑ පශ්නයකට ස්ථිරසාර, දීර්ඝ කාලීන විසඳුම් ලබා 
දීමට කටයුතු කිරීම පිළිබඳව ගරු අමාත්යතුමාට අෙප් ස්තුතිය සහ 
ෙගෞරවය පකාශ කරමින් මා නිහඬ වනවා. ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු ෙක්. කාදර් මස්තාන් මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 
මිනිත්තු 10ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[பி.ப. 5.21] 

 

ගරු ෙක්. කාදර් මසත්ාන් මහතා 
( மாண் மிகு கா. காதர் மஸ்தான்) 
(The Hon. K. Kader Masthan) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, எம  
நாட் ள்ள மக்களின் சுகாதாரத் ேதைவப்பாட் டன் ம ந்  
வைககள் ஒன்றறக்கலந் ள்ளன. அந்த வைகயில், ேதசிய 
ம ந் கள் ஒ ங்குப த் ம் அதிகாரசைபச் சட்டத்தின் கீழான 
ஒ ங்குவிதிகள் சம்பந்தமான விவாதத்தில் கலந் ெகாள்ளச் 
சந்தர்ப்பம் கிைடத்தைமையப் ெப ம் பாக்கியமாகக் 
க கின்ேறன்.   

ேமதகு ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்கள் ஒ  
கிராமிய ைவத்தியசாைலயில் பிறந்த ஒ வர் என்ற 
வைகயி ம் இந்நாட் ள்ள ெப ம்பான்ைமயினக் 
கிராமப் ற மக்களின் உணர் கைள ம் வாழ்க்ைகத் 
தரத்திைன ம் யதார்த்த ர்வமாக அறிந்தவெரன்ற 
வைகயி ம் எம  நாட் ன் சுகாதார அைமச்சராக அவர் 
ெசயற்பட்ட காலங்களில் தான் ெபற்ற அ பவங்கைள 

ன் தாரணமாகக் ெகாண்  ேதசிய, சர்வேதச ம ந்  
மாபியாக்களின் ஏகாதிபத்தியத்தி ந்  அப்பாவி மக்கைளப் 
பா காக்கத் ணிச்ச டன் ேமற்ெகாண்ட பல 
நடவ க்ைககளில் இந்த ஒ ங்குவிதிக ம் அடங்கும்.  

ைகத்த க்ெகதிராக 80 த எச்சாிக்ைக அறிவித்தைல 
அ லாக்கம் ெசய்த ம் வரலாற்றில் மிக க்கியமான ஒ  
சவால்மிகு தீர்மானமாகும். சர்வேதச மாபியாக்களினால் தன  
உயி க்கு அச்சு த்தல் ஏற்பட்ட ேவைளயி ம் கடந்த அரசின் 
அரசியல் தைலைமகளால் தனக்குப் பல சவால்கள் 
ஏற்பட்டேபா ம் தான் எ த்த வில் உ தியாக நின்  
ெசயற்பட்  ெவற்றி ம் கண்டார். அ ேபாலேவ பல தசாப்த 
காலமாகக் கிடப்பில் கிடந்த ேபராசிாியர் ேசனக பிபிேல 
அறிக்ைகைய அ ல்ப த் வதி ம் வரலாற் ப் ரட்சிைய 
ேமற்ெகாண்  தன  இலக்ைக அைடயப் ெப ம் பா பட்ட 
மக்கள் தைலவன் அவர் என்  கூறினால் மிைகயாகா .   
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ெகளரவ தைலைதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, ேமற்ப  
ஒ ங்குவிதிகள் சமர்ப்பிக்கப்ப வதன் யதார்த்த ர்வமான 
ேநாக்கம் யாெதனில், இந்நாட் ல் பரவலாக மக்க க்கு 
ஏற்ப கின்ற ெதாற்றா ேநாய்க க்கான ம ந் க க்குாிய 
விைலகளில் ம ந்  உற்பத்தியாளர்களின் சந்ைதப்ப த்தல் 
நி வனங்களின் ஏகேபாக ஆதிக்கத்ைத இல்லாெதாழித் , 
அப்பாவிப் பாமர மக்க க்குப் பக்கவிைள களற்ற தரமான 
ம ந்  வைககைளச் சுலபமாக, இலாபகரமாக, ெவளிப்பைடத் 
தன்ைம டன் ெபற் க்ெகாள் ம் சந்தர்ப்பத்ைத 
வழங்குவதாகும்.   உதாரணமாகப் ற் ேநாய்க்குாிய சில ஊசி 
ம ந் கள், வில்ைலகள் ம ந்தகங்களில் எவ்வித 
கட் ப்பா மின்றித் தான்ேதான்றித்தனமான ைறயில் 
அதிகூ ய விைலயில் விற்பைன ெசய்யப்ப கின்றன. 
இ ேபான்  இன் ம் பல ற் க்கணக்கான ம ந் கள் 
கட் ப்பாடற்ற ைறயில் கூ ய விைலயில் விற்பைன 
ெசய்யப்ப கின்றன. ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்களின் 
தீர்க்கதாிசனமான இந்த வின் பிரகாரம் “ேதசிய ம ந் கள் 
ஒ ங்குப த் ம் அதிகாரசைப” இைன நி வதான  
விேசடமாக இந்த நாட் ள்ள அப்பாவி ஏைழ 
ேநாயாளிகளின் வாழ்வில் கிைடக்கப்ெபற்ற ஒ  
வரப்பிரசாதமாகும்.  

ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினா ் அவர்கேள, 
கடந்தகால த்தத்தினால் ெபாி ம் பாதிக்கப்பட்ட வன்னி 
மக்களின் சுகாதாரத் ேதைவகைள நீண்ட ஒ  பட் ய ட் ச் 
ெசால்லலாம். அங்குள்ள ைவத்தியசாைலகளில் பல 
சந்தர்ப்பங்களில் க்கியமான பல ம ந்  வைகக க்குத் 
தட் ப்பா கள் நில வைத ெகௗரவ சுகாதார அைமச்சர் 
அவர்களின் விேசட கவனத்திற்குக் ெகாண் வ கின்ேறன். 
அந்த வைகயில் வ னியா, மன்னார், ல்ைலத்தீ  ஆகிய 
மாவட்டங்களில் வா ம் ெப ம்பான்ைமயான ஏைழ 
ேநாயாளிக க்குச் சிறந்த ைறயில் சாதாரண விைலயில் 
ம ந் கைளப் ெபற் க்ெகாள்ள அரச 'ஒசுசல' ம ந்தகங்கைள 
அைமத்  அந்தந்த மாவட்ட மக்களின் வாழ்வில் 
ஒளிேயற் மா  வன்னி மக்கள் சார்பாக ெகௗரவ அைமச்சா ்
அவர்களிடம் மிக ம் விநயமாகக்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

வட மாகாண ைவத்தியசாைலகளில் 150 க்கும் ேமற்பட்ட 
தாதியர் பற்றாக்குைற நில கின்ற . அத்ேதா , இவ்வ டம் 
125 தாதியர் இடமாற்றம் ெபற் ச்ெசல்வதற்கு 
விண்ணப்பித் ள்ளனர். வட மாகாணத்தின் ைவத்தியத் ைற 
தன  கடைமையச் ெசவ்வேன நிைறேவற் வதற்கு 
வசதியாகத் தற்ெபா  ெவற்றிடமாக ள்ள தாதியர் 
பற்றாக்குைறைய நிவர்த்திெசய்  தரேவண் ெமன்  
ேகா வ டன், தகுதியான கல்வித் தைகைம ள்ள வட பகுதி 
இைளஞர் வதிக க்கு உாிய நியமனங்கைள வழங்கும் 
பட்சத்தில் நீண்ட காலத்திற்கு தாதியர் ேசைவயில் 
குைறபா கள் ஏற்ப வைதத் தவிர்க்கலாெமன் ம் ெகௗரவ 
அைமச்சர் அவர்களின் ேமலான கவனத்திற்குச் 
சமர்ப்பிக்கின்ேறன். அதாவ , க ைமயான த்தம் 
நிகழ்ந்தேபா  வடக்கு, கிழக்கு மாகாணத்ைத ேசாந்்த் 
இைளஞர், வதிகளின் கல்வி நிைலயில் சில பின்னைட கள் 
ஏற்பட்டைத நாம் அறிேவாம். இந்தப் பின்னணியில் சுகாதார 
ேசைவயில் தாதியர் நியமனத்தில் ேதசிய மட்டத்தில் 
ேகாரப்ப ம் தைகைமகைளவிட ஓரள  குைறந்த 
தைகைமகைள ைடய வடக்கு, கிழக்கு இைளஞர் 

வதிக க்கு ன் ாிைம ெகா த் , அவர்கள் அதில் 
உள்வாங்கப்ப வதற்கான ஏற்பா கைள அைமச்சு 

ன்ென க்க ேவண் ம்.  

ேம ம், அண்ைமயில் எம  பகுதிக்கு ெகௗரவ பிரதி 
அைமச்சர் ைபசல் காசிம் அவர்கள் விஜயம் ெசய்  எம  
பகுதியின் ேதைவகைளக் ேகட்டறிந்  ெகாண்டார். வட 
மாகாண சுகாதார அைமச்சர் ைவத்திய கலாநிதி சத்திய ங்கம் 
அவர்க டன் கைதத்  அந்தப் பகுதிகளி ள்ள 
குைறபா கைள கட்டாயம் நிவர்த்தி ெசய்  த வதாக ம் 
அவர் வாக்கு தி ெகா த்தி ந்தார். சில இடங்க க்கு 
என் டன் அவர் வந்தெபா  அங்குள்ள குைறபா கைள 
மக்கேள அவ க்கு எ த் க் கூறக்கூ ய ஒ  சந்தர்ப்பம் 
அப்ேபா  ஏற்பட்ட . அேதேபால, அைமச்சரவர்க ம் தன  
அதிகாாிக டன் வந்  எம  பகுதியில் ஒ  மக்கள் சந்திப்ைப 
நடத்த ேவண் ம். அங்குள்ள சுகாதார விடயங்கள் மாகாண 
சைபக்குட்பட் ந்தா ம் சி பான்ைமயின மக்களின் 
நன்மதிப்ைபப் ெபற்ற அைமச்சர் என்ற ாீதியில் எம  வடக்கு 
மாகாணத்திற்கு, அதி ம் குறிப்பாக வன்னிப் பகுதிக்கு, 
கட்டாயம் வந்  அங்குள்ள மாகாண சைப உ ப்பினர்க டன் 
ேபசி, எம  பகுதியின் பாாிய குைறபா கைள  நிவர்த்தி 
ெசய்  தரேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கிேறன். 

இ தியாக, வரலாற் ச் சிறப் மிக்க ேதசிய ம ந் கள் 
ஒ ங்குப த் ம் அதிகாரசைபச் சட்டத்தின் கீழான 
ஒ ங்குவிதிகள் என்பன இலங்ைகவாழ் மக்க க்கு எதிர்கால 
நல்வாழ்வில் பாாிய தாக்கத்திைன ஏற்ப த் ம் என்பதில் 
எவ்வித சந்ேதகமில்ைல என்பேத என  க த்தாகும். 
சு சு ப் ம் மனிதாபிமான ம் மிக்க, சகல இன மக்களின ம், 
விேசடமாக சி பான்ைமயினாின் நன்மதிப்ைப ப் ெபற்ற 
சுகாதார, சுேதச ைவத்தியத் ைற அைமச்சரான ெகௗரவ 
ராஜித ேசனாரத்ன அவர்கைள ம் பிரதி அைமச்சர் ெகௗரவ 
ைபசல் காசிம் அவர்கைள ம் இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் 
பாராட் வேதா , இந்த ஒ ங்குவிதிகள் 
இன்றியைமயாதைவ ம் காலத்தின்  ேதைவக்குாியன என் ம் 
கூறியவனாக என  உைரைய நிைற ெசய்கின்ேறன். நன்றி.  

 
[අ.භා. 5.28] 
 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මූලාසනෙය් 

සිටින ෙවලාෙව් කථා කරන්න අවස්ථාව ලැබීම ගැන මා සතුටු 
ෙවනවා.  

වසර 50කට ආසන්න කාලයක් තිස්ෙසේ විවිධ රජයන් විසින් 
වරින් වර කළ උත්සාහයන්වල පතිඵලයක් මල්ඵල ගන්වන්න අද 
අපට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. 1966දී ශී ලංකාෙව් ඖෂධ 
පතිපත්තියක් පිළිබඳව කථා කළා. 1970දී ඒ පිළිබඳව යම් යම් 
උත්සාහයන් ගත්තා. ඒ වාෙග්ම විකමසිංහ-බිබිෙල් වාර්තාව 
1971දී නිකුත් කළා. එතැනින් ෙනොනැවතී 1991දීත්, 1996දීත් 
ඖෂධ පතිපත්තියක්  සඳහා ගත් උත්සාහයන් කියාත්මක කරන්න 
ෙබොෙහෝ විට බැරි වුණා. 2005 අවුරුද්ෙද් නැවත වරක් ෙමම 
ඖෂධ පතිපත්තිය ෙගන එන්න කටයුතු කළත්, එයත් හරියාකාරව 
කරගන්න පුළුවන් වුෙණ් නැහැ.  2015 ෙපබරවාරි 06වැනි දා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළ ජාතික ඖෂධ පනත තුළින් එදා 
ෙසෞඛ්ය අමාත්යවරයා හැටියට අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ගත් 
උත්සාහෙය් පතිඵලය මල්ඵල ගන්වන්නට වත්මන් ෙසෞඛ්ය ඇමති 
රාජිත ෙසේනාරත්න මැතිතුමාට පුළුවන්කමක් ලැබුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සිහිනවල ට පමණක් සීමා වී 
තිබුණු ෙබොෙහෝ ෙද්වල් අෙප් ආණ්ඩුව විසින් සැබෑවන් බවට පත් 
කළා. අප ෙමොනවාද කෙළේ කියා අද සමහරු අහනවා. ෙමන්න අප 
කළ වැඩ. ෙම් ෙද්වල් ගැන විෙව්චන ඉදිරිපත් කරන අයට මම 
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව ෙම් කාරණය කියනවා. අපට වසර 
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[ගරු ෙක්. කාදර් මස්තාන් මහතා] 
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ගණනාවක් තිස්ෙසේ කර ගන්න බැරි වුණු, අප බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙනොවුණු ආකාරයට ඉතාම දැඩි ෙලස සිද්ධ වුණු ෙබොෙහෝ ෙද්වල් 
තිෙබනවා. ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත 
ෙගන එන්න අප ෙබොෙහෝ උත්සාහ කළා. එය අවුරුදු ගණනාවක් 
තිස්ෙසේ කරන්න බැරිවුණු ෙදයක්. 

 ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, පසු ගිය රජයන් මඟින් අෙහෝසි කළ 
විවිධ ෙකොමිෂන් සභා අප නැවත පත් කළා. ෙම් රෙට් පධානම 
ක්ෙෂේතය ෙසෞඛ්යයයි. ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතයට අවශ්ය පහසුකම් 
සපයන්ෙන් නැතිව අප ෙම් රෙට් ෙමොන ෙද්වල් කළත් වැඩක් 
නැහැ. ජාතියක් හැටියට නැඟී සිටින්නට අපට දිරි ෙදමින්, ජාතිෙය් 
පිනට පහළ වූ අෙප් නායකයන් අද ඒ වැඩකටයුතු කරනවා. 
ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය නඟා සිටුවමින්, මිනිසුන් ජීවත් කරවන වැඩ 
පිළිෙවළ ශක්තිමත් කරන්නට පුළුවන් වුෙණ් වර්තමාන රජෙය් 
ෙසෞඛ්ය අමාත්ය ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න මැතිතුමාෙග් නිසි 
නායකත්වය නිසා බව මම ෙම් අවස්ථාෙව් ඉතාම පැහැදිලිව 
කියන්න ඕනෑ.   

ජාතික ඖෂධ පතිපත්තියක් තුළ අපට කරන්නට ෙබොෙහෝ 
ෙද්වල් තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඉතාම සද්භාවෙයන් 
ෙම් කටයුත්ත කළා. ඉතිහාසෙය් පළමු වතාවට ඖෂධ වර්ග 48ක 
මිල අඩු කරලා, ඒ තුළින් ෙම් රෙට් විප්ලවීය ෙවනසක් ඇති කළා. 
ෙම් රජය විප්ලවීය ෙවනස්කම් තමයි කරන්ෙන්. අපට විෙව්චන 
එල්ල කරන අයට අප ඒ උත්තරය ෙදන්න ඕනෑ. අපට බැරි වුණු 
ෙබොෙහෝ ෙද්වල් තුළ සුළු අඩු පාඩුකම් දකීවි. ඒවා මහා ෙලොකුවට 
දැකලා, මහා ෙමරක් වාෙග් ඒවා ගැන කථා කරලා, එතුමන්ලා අද 
විෙව්චන කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අත්යවශ්ය ෙබෙහත් වර්ග 
ගණනාවක මිල අඩු කිරීම තුළින් ෙම් රෙට් දුක් විඳින අහිංසක 
මිනිසුන්ට විශාල සහනයක් ලැබුණා. සමහර හෘදය ෙරෝගවලට 
ෙබෙහත් ගන්න ගියාම ෙදන ෙබෙහත් තුණ්ඩුෙව් ෙබෙහත් ටික 
ගන්න ඔවුන්ට මාසයකට රුපියල් 20,000ක්, 21,000ක් විතර 
යනවා. ඒ ෙබොෙහෝෙදෙනක් මට කිව්වා, අද ඒ මුදල රුපියල් 
12,000ට, 14,000ට අඩු ෙවලා තිෙබන බව. ෙබෙහත් වර්ගවල මිල 
අඩු කිරීම නිසා තමන්ෙග් pocket එෙක් ඉතිරි වුණු මුදල 
ෙකොපමණද කියා අප ෙම් රෙට් සාමාන්ය මහ ජනතාවෙගන් 
අහන්න ඕනෑ. අප අන්න ඒ ෙද්වල් ෙදසයි බලන්න ඕනෑ. අද 
පැනෙඩෝල් ෙපත්ෙත් ඉඳලා ඖෂධ වර්ග ගණනාවක මිල අඩු කර 
තිෙබනවා. "ෙමොනවාද අඩු ෙවලා තිෙබන්ෙන්?" කියා අසමින් අද 
සමහර අය ෙමතැන විෙව්චන කරනවා. ඔබතුමන්ලා ඒ තැන්වලට 
ගිහින් බලන්න, අද සෑම pharmacy එකකම අෙප් 
ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, අගමැතිතුමාෙග්ත්, රාජිත ෙසේනාරත්න 
ඇමතිතුමාෙග්ත් පින්තූර දමලා ෙම් විස්තර සඳහන් කර තිෙබනවා. 
එතුමන්ලාෙග් පින්තූර දමාෙගන කාටවත් ෙබොරු කරන්න බැහැ. 
එම ඖෂධ වර්ගවල මිල අඩුවීම ඒ ආකාරෙයන් ජනතාවට ෙදන්න 
ඕනෑ. අප ෙමම අභිෙයෝගය ජය ගන්නවා වාෙග්ම, ෙම් නියාමනත් 
ඉදිරිෙය්දී හරියට කියාත්මක කරන්න ඕනෑ.  

අද ෙම් රටට නියම පමිතිෙයන් යුතු ඖෂධ එනවාද? ලාභ 
ඖෂධ කියා ඉන්දියාෙවන් සහ දකුණු ආසියාතික රටවලින් අප පසු 
ගිය කාලෙය් ඖෂධ ෙගන්නුවා. එම ඖෂධවල හරි පමිතියක් 
නැහැය කියා ෙබොෙහෝෙදෙනක් කියනවා. 

නමුත්, ඉන්දියාව කියන්ෙන් ලංකාෙව් ෙබොෙහෝ ෙදෙනකු 
ගිහිල්ලා පතිකාර ගන්න රටක් කියලා අපි දන්නවා. සමහර 
ෛවද්යවරු සමහර ෙවලාවට කියනවා, ඉන්දියාෙව් නිෂ්පාදිත 
ඖෂධ හරියන්ෙන් නැහැ, ෙමන්න ෙම් ඖෂධ ගන්න කියලා. මට 
මතකයි, එක්තරා ෛවද්යවරෙයකු කියනවා, රාජ්ය ඖෂධ නීතිගත 
සංස්ථාෙව් ඖෂධ -SPC- ගත්තාම ෙමන්න ෙමෙහමයි, ෙම්වා 
ගත්තාම අරෙහමයි, ෙම් ඖෂධ ගත්ෙතොත් සුව වන්න දීර්ඝ 
කාලයක් යනවා, ෙම් ඖෂධ ගත්ෙතොත් ක්ෂණිකව සුව වනවා 

කියලා. ෙමන්න, ෙමෙහම ෙද්වල් කියන ෛවද්යවරුනුත් 
ඉන්නවා, ගරු ඇමතිතුමනි. එම නිසා ෙම් පිළිබඳව ජනතාව 
දැනුවත් කරන්න අපට සිද්ධ වනවා.  

පසු ගිය දවස්වල ඖෂධ මිල සම්බන්ධෙයන් පුවත් පත්වල පිටු 
ගණන් දැන්වීම් දමා තිෙබන ෙකොට ෙබොෙහෝ ෙදෙනකු කිව්වා, 
ෙම්වාට ෙකොපමණ වියදමක් කරලා තිෙබනවාද කියලා. 
ෙදවියෙන්! ෙම් තරම් ෙවනසක් ඇති කරපු ෙදයක් පිළිබඳව 
සාමාන්ය ජනතාවට දන්වන්න රජය කීයක් වියදම් කළත් කමක් 
නැහැ. රෙට් ජනතාව ෙම් සම්බන්ධෙයන් දැනුවත් වන්න ඕනෑ. 
ෙම්ක විතරක් ෙනොෙවයි. ඇමතිතුමනි, ෙම් රෙට් හැම 
ෛවද්යවරෙයකුම වාෙග් කටයුතු කරන්ෙන් මිනිස්සු ජීවත් 
කරවන්නයි. 

 පවෘත්තිවලට ඉස්ෙසල්ලා අඩු ගණෙන් තත්පර කීපයක රූප 
රාමුවක් මඟින් රූපවාහිනී නාලිකාවලින් ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් ෙම් 
වාෙග් ෙදයක් ජනතාවට ෙපන්වා පූර්වාදර්ශයක් ලබා ෙදන්න 
පුළුවන් නම්, ෙහොඳයි කියලා මා හිතනවා. දැනට රජය ෙන් ෙම් 
සඳහා වියදම් කරන්ෙන්. නමුත්, ඔබතුමා පුවත් පත්වල දැක්වූ 
මිල ගණන් පිළිබඳව අප සතුටු වනවා, ගරු ඇමතිතුමනි. ෙම්වා 
රෙට් තිෙබන්න ඕනෑ. රෙට් විප්ලවීය ෙවනසක් ඇති කළා නම්, 
ඒෙක් පතිඵල, පතිලාභ ජනතාවට ලැෙබන්න ඕනෑ. යම් යම් 
පශ්න තිෙබනවා නම්, ජනතාව දැනුවත් කරන්න කීයක් වියදම් 
කළත් කමක් නැහැ. ෙකෝටි සංඛ්යාත මුදලක් ඉතිරි කරලා ෙම් 
රෙට් දුක් විඳින අහිංසක මිනිස්සු ෙවනුෙවන්, ෙල් කඳුළු දහඩිය 
ෙහළා ෙම් රට ෙවනුෙවන් ජාතික ෙද්හයට වැඩි වටිනාකමක් එක් 
කරන මිනිස්සු ෙවනුෙවන් මානව හිතවාදීව කටයුතු කරපු එක 
පිළිබඳව මා සතුටු වනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව මිනිත්තුවක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
අපි කිව්වා, විප්ලවීය ෙවනසක් ඇති කරනවා කියලා. අපි 

කරන්ෙන්ත් විප්ලවීය ෙද්වල්. ෙල් බිඳක් ෙහළන්ෙන් නැතිව, 
තැන් තැන්වලට ගිහිල්ලා අරියාදු කරමින්, උපවාසවල ෙයෙදමින් 
ෙනොෙයක් ෙද්වල් කරන අය තමයි අද ඉන්ෙන්. හැබැයි, අඩු 
තරමින් ඒ කණ්ඩායෙම් කී ෙදෙනකු ෙමතැනට ඇවිල්ලා ෙම් 
පිළිබඳව පශංසා මුඛෙයන් කථා කරනවාද කියලා මා දන්ෙන් 
නැහැ. ඔවුන් කරන්ෙන් හැම එකකටම විෙව්චන ඉදිරිපත් කිරීම, 
හැම එකකටම විරුද්ධ වීම. එක්සත් ජාතික පක්ෂය, ෙම් ආණ්ඩුව 
ෙමොන ෙදයක් ෙගනාවත් විරුද්ධ පක්ෂෙය් ෙම් කණ්ඩායම ඒ හැම 
එකකටම විරුද්ධ වනවා. විරුද්ධ පක්ෂෙය් හැෙමෝම එෙහමයි 
කියලා මම කියන්ෙන් නැහැ. සමහර ෙවලාවට ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුණ, TNA එක ෙහොඳ ෙද් ෙහොඳයි කියනවා. අන්න ඒ නිසා 
ෙම් පිළිබඳව ඉදිරිෙය්දී ෙහොඳ නියාමනයක් තිෙබන්න ඕනෑ. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඒ නියාමනය සඳහා ඔබතුමා කරපු ෙම් කාර්යය 
වාෙග්ම, ඉදිරියටත් භය නැතිව, ෙකොන්ද ෙකළින් තබාෙගන, 
එඩිතරව ඔබතුමා කටයුතු කරන්න. ඔබතුමා කළ ෙම් ෙද් 
ඉතිහාසෙය් කාටවත් කරන්න බැරි වුණා. ඒ සම්බන්ධෙයන් 
ඔබතුමාට මා සත්ුතිවන්ත වනවා. ඒ එක්කම ෙම් වැඩ පිළිෙවළ 
සාර්ථක කර ගන්න ඔබතුමාට හැකි ෙව්වා කියා මා පාර්ථනා 
කරනවා.  

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is Hon. Mohamed Navavi. You have 

five minutes. 

 
[5.35 p.m.] 
 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
Thank you very much, Hon. Presiding Member, for 

giving me this opportunity. 

In almost every Debate on health I used to speak, 
because, as you know, I was a Provincial Health Minister.  
I am indeed happy because every time we spoke, there 
have been improvements made for the sake of the poor 
children and the poor people. The Hon. Minister is always 
listening to us and looking after the problems in  the 
hospitals in the rural areas. 

Generally speaking, health is a very important thing 
because for the other things like education, we can give 
time; but, when it comes to the subject of health, it has to 
be attended to immediately.  

I always speak of the hospitals in the rural areas 
because in most of the hospitals in cities like Colombo, 
Kandy and Galle, everything is up-to-date. Doctors are 
available, nurses are available and within a day, patients 
get all the medicine. But in the rural areas the situation is 
totally different. This has been the situation that prevailed 
earlier on.  But, fortunately, the Hon. Minister has 
changed the whole situation. When I was a  Provincial 
Health Minister, I had problems in getting medicines. We 
write to them; we speak to them and plead with them and 
ultimately we get only 25 or 30 per cent of the medicines 
required. So, because of that, the poor people were 
suffering.  But, today, that situation has changed. If you 
do not have medicine in your hospital, within a few 
minutes or hours, you can call another hospital - 
telephones are given - and the necessary medicine will 
reach you. This is something good because the poor 
people - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have to conclude in two minutes.  
 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
I just started.  You said I had five minutes.   
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Yes. But already you have spoken for three minutes. 

ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
I thought I have spoken for only one minute. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
No.  You have spoken for three minutes and now you 

are left with only two minutes.  
 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
Okay.  I suppose the Hon. Minister is in a hurry.   

So, I think these are the things that we have to 
discuss.  I can remember, when we were trying to bring 
in ambulances from India, there was so much of talk, so 
much of criticism and so much of problems, but today 
people are happy.  When you call them, within five, ten 
minutes they come and take you to the hospital. This is 
the kind of service that we expect from the President 
downwards - the Hon. Minister of Health as well as from 
the other Hon. Ministers.  This is what the people are 
expecting from us.   

Today you are talking of SAITM.   I am a father of 
two lawyers.  I have been spending millions of rupees to 
bring them up to that level.  The doctors must realize that 
they are given free education and it is their duty to serve 
the people.  I am not arguing with them; I am not fighting 
with them. They should come for a discussion with the 
Hon. Minister, with the President or with the Hon. Prime 
Minister.  When they strike, unlike other sectors, the 
people are suffering.    

I am grateful to the Hon. Minister for bringing in 
these Regulations.  They will definitely help the poor 
people.  Through this, the Hon. will be able to serve the 
poor people in the rural hospitals.  Also, I am expecting 
an early date from the Hon. Minister to come to Puttalam.  
Probably, he would give me a date today.   

Thank you.   
    

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා.  

කරුණාකර, ඊට ෙපර මූලාසනය සඳහා ගරු ආනන්ද 
කුමාරසිරි මන්තීතුමාෙග් නම ෙයෝජනා කරන්න. 

 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද 

කුමාරසිරි මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය" යි මා ෙයෝජනා 
කරනවා. 

 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
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අනතුරුව ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு  ேஜ.எம். ஆனந்த 
குமாரசிறி அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 
        Whereupon THE HON. SHEHAN SEMASINGHE  left the Chair, 
and  THE HON.  J.M. ANANDA KUMARASIRI  took the Chair. 

 
[අ.භා. 5.40] 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා (ෙසෞඛ්ය, 
ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன - 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health, 
Nutrition and  Indigenous Medicine)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින අපි ඉදිරිපත් කරන්ෙන් 

ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය මඟින් අලුතින්ම පැනවූ 
ඖෂධවල මිල  පාලනය පිළිබඳව වූ නිෙයෝගයි. ඒ අනුව ඉතාම 
වැදගත් ඖෂධ කීපයක මිල පහත වැටී තිෙබන ආකාරය මා ෙම් 
ගරු සභාවට ෙපන්වා ෙදන්නම්.  

Antibiotics යටෙත් එන Co-Amoxiclave රුපියල් 1,068ට 
තිබුණා. අද ඒ මිල රුපියල් 631යි. Clarithromycin මිලිගෑම් 250ක 
ෙපත්ත රුපියල් 135 සිට රුපියල් 36.50ට -රුපියල් සියයකින් 
පමණ- අඩු ෙවලා තිෙබනවා. Clarithromycin මිලිගෑම් 500 
රුපියල් 252 සිට රුපියල් 74ට අඩු ෙවලා තිෙබනවා. 
Azithromycin රුපියල් 111 සිට රුපියල් 52.75 දක්වා අඩු ෙවලා 
තිෙබනවා.  රුපියල් 156ට තිබුණු Aciclovir කියන ෙපත්ත අද 
රුපියල් 37යි. රුපියල් 29ට තිබුණු Ciprofloxacin මිලිගෑම් 250 
අද රුපියල් 6.55යි.  රුපියල් 22ට තිබුණු Ciprofloxacin මිලිගෑම් 
500 අද රුපියල් 8.50යි. 

හෘද ෙරෝග සඳහා තිෙබන ඖෂධ ගත්ෙතොත්,  රුපියල් 11.00ට 
තිබුණ Diltiazem  දැන් රුපියල් 2.70යි. Losartan  කියන 
ෙබෙහත තමයි ඉතාම ජනපිය. ඒක රුපියල් 28.28ට තිබුෙණ්; දැන් 
රුපියල් 10.30යි.  Enalapril කියන ෙබෙහතත් ඉතා  වැඩිෙයන් 
පාවිච්චි කරනවා. රුපියල් 24.00ට තිබුණ ඒ මිලිගෑම්  5ක 
ෙපත්තක මිල දැන් රුපියල් 6.00යි. මිලිගෑම් 10  Enalapril  
ෙපත්තක මිල තිබුෙණ් රුපියල් 43.70ට; දැන් රුපියල් 10.10යි. ඒ 
වාෙග්ම, Nifedipine කියන ෙබෙහත රුපියල් 9.32ට තිබුෙණ්; 
දැන් රුපියල් 3.70යි.  Atenolol කියන ෙබෙහත තිබුෙණ් රුපියල් 
62.00ට; දැන් රුපියල් 13.00යි. රුපියල් 130.00ට තිබුණ 
Atorvastatin  දැන් රුපියල් 11.15යි. Atorvastatin  මිලිගෑම් 20ක් 
රුපියල් 215.00ට තිබුෙණ්; දැන් රුපියල් 17.60යි. Rosuvastatin  
තිබුෙණ් රුපියල් 116.00ට; දැන් රුපියල් 21.50යි. Rosuvastatin 
මිලිගෑම් 10ක් රුපියල් 150.00ට තිබුෙණ්; දැන් රුපියල් 37.00යි. 
රුපියල් 21.00ට තිබුණ Asprin  දැන් රුපියල් 5.30යි.  දියවැඩියා 
ෙරෝගයට පාවිච්චි කරන ඖෂධ මිලත් එෙහමයි. Metformin   
තිබුෙණ් රුපියල් 10.00ට; දැන් රුපියල් 3.95යි.   Glipizide කියන 
ෙබෙහත රුපියල් 16.53ට තිබුෙණ්; දැන් රුපියල් 7.90යි.  

ෙව්දනා නාශක ඖෂධ ගත්ෙතොත්, Ibuprofen තමයි අපි  
Brufen කියලා පාවිච්චි කරන්ෙන්.  ඒ මිලිගෑම් 200ක් රුපියල් 
3.33 සිට රුපියල් 1.10 දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ මිලිගෑම් 
400 ෙපත්තක් රුපියල් 17.00 ඉඳලා රුපියල් 3.70 දක්වා අඩු 
ෙවලා තිෙබනවා. Diclofenac Sodium කියන ෙබෙහෙත් මිලිගෑම් 
50ක්  රුපියල් 40.00ට තිබුෙණ්; දැන් රුපියල් 13.00යි. රුපියල් 
68.00ට තිබුණු ඒ  ෙබෙහෙත් මිලිගෑම් 100ක් දැන් රුපියල් 
15.10යි. Diclofenac Potasium රුපියල් 37.00ට තිබුෙණ්; අද 
රුපියල් 10.95යි. Paracetamol තමයි සියයට 80ක් 

ෙවෙළඳෙපොෙළේ තිෙබන ෙව්දනා නාශකය. ඒක තිබුෙණ් රුපියල් 
3.00ට;  දැන් රුපියල් 1.30යි. සන්ායු ෙරෝගවලට පාවිච්චි කරන 
ෙබෙහත් වර්ග ගත්ෙතොත්, Risperidone  තිබුෙණ් රුපියල් 
16.00ට; අද රුපියල් 7.90යි. ඒ වර්ගෙය්  මිලිගෑම් 2ක් රුපියල් 
22.00ට  තිබුෙණ්; අද රුපියල් 9.25යි.  

ඇදුම ෙරෝගයට පාවිච්චි කරන ෙබෙහත් ගත්ෙතොත්, 
Salbutamol Inhaler එක තිබුෙණ් රුපියල් 580.00ට; අද රුපියල් 
310.00යි. බෙඩ් දැවිල්ලට, gastric අමාරුවට ගන්නා 
Omeprazole  තිබුෙණ් රුපියල් 28.85ට; දැන් රුපියල් 4.50යි.  
රුපියල් 101.00ට තිබුණ Esomeprazole දැන් රුපියල් 20.20යි. ඒ 
වර්ගෙය්  මිලිගෑම් 40ක  මිල තිබුෙණ් රුපියල් 169කට; දැන් 
රුපියල් 38.40යි. Domperidone කියන ෙබෙහත රුපියල් 18.00ට 
තිබුෙණ්; දැන් රුපියල් 5.40යි.  Alendronic Acid   තිබුෙණ් 
රුපියල් 794.00ට; දැන් රුපියල් 101.40යි. ෙම් තරම් විශාල 
පමාණවලින් අපි ඖෂධ  මිල අඩු කරලා තිෙබනවා.  

ෙම් ඖෂධ මිල අඩු කිරීෙම්දී කිසිම ෙවෙළඳ සමාගමකට 
අසාධාරණයක් ෙවලා නැහැ. ඒකට ෙහේතුව ෙම්කයි. අපි ෙමහිදී 
භාවිත කෙළේ  IMS කමෙව්දයයි. ඒ කියන්ෙන්, International 
Marketing Servicesවල තිෙබන සියලු දත්ත සහ සංඛ්යාෙල්ඛන. 
එහි තිෙබනවා, සියලු ඖෂධවල නිෂ්පාදන මිල. ඒ නිෂ්පාදන මිල 
බලලා තමයි අපි කටයුතු කෙළේ. අපි ෙමහිදී පාවිච්චි කළ කමය 
අනුව ඉහළම මිලක් තිෙබන ඖෂධෙය් මිල සියයට 50ක් අඩු 
කෙළේ නැහැ. අපි සියයට 50ක් අඩු කෙළේ, ෙවෙළඳෙපොෙළේ 
වැඩිෙයන්ම තිෙබන ඖෂධ  නාමය සහ වැඩිම ෙවෙළඳ නාම 
තිෙබන ඖෂධ වර්ගවල මිල. ඒ ඖෂධ මිල තමයි අපි භාගයකට 
වඩා අඩු කෙළේ. ඒ නිසා තමයි ෙවෙළඳෙපොෙළේ ෙම් ඖෂධවලට 
විශාල බලපෑමක් තිබුෙණ්.  

ෙමහිදී සමහර ෙවෙළඳ සමාගම්  ඉල්ලුවා සියයට 85 කියන 
සූතය. ගරු නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
සමස්ත ලංකා ෛවද්ය සංගමයත් කිව්වා සියයට 85 කියන මිල 
සූතය. ඒෙගොල්ෙලෝත් ෙවෙළඳාම කරන කට්ටිය.  ෙලෝක ෙසෞඛ්ය 
සංවිධානයම කියලා තිෙබනවා, කිසි දවසක පතිශතය ගන්න එපා,  
ෙම් ෙවෙළඳ සමාගම් declare කරන්ෙන් සත්ය CIF අගය  
ෙනොෙවයි කියලා. ඒ නිසා අපි ගත්ෙත් ඒ පතිශත ෙනොෙවයි. එහිදී 
අපට විශාල බලපෑමක් ඇති වුණා.  

ෙමහිදී අපි මුලින්ම බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් ඖෂධ හිඟයක් 
ඇති කරයි කියන එක.  ග්ලැක්ෙසෝ සමාගම කිව්වා ලංකාෙවන් 
ඉවත් ෙවලා යනවා කියලා.  ඒෙගොල්ලන්ෙග් පැනෙඩෝල් එකක 
නිෂ්පාදන වියදම  රුපියල් 1.50යි. නමුත් මම නියම කර තිෙබන 
ෙවෙළඳ මිල  රුපියල් 1.30යි.  

නමුත්, මම නිෙව්දනයක් නිකුත් කරලා කිව්වා, අවශ්ය නම් 
මම නියම නිෂ්පාදන මිල දන්වන්නම්, අපි ළඟ ඒ මිල ගණන් 
තිෙබනවා කියලා. ෙවෙළඳ සමාගමක නිෂ්පාදන මිල දක්වන එක 
සදාචාරාත්මක නැහැ,  නමුත්,  ඒක ෙහළිදරවු කරන්න අපි 
ලෑස්තියි, අපි ෙදෙගොල්ලන් වාද කරමු කියලා අපි කිව්වා. එදාම 
සවස ඒ බහුජාතික සමාගම මට ලිපියකින් දන්වා එව්වා, "ෙහට 
ඉඳලා ඔබෙග් මිල සූතයට අපි අවනත ෙවනවා; අපි සියලුම පුවත් 
පත්වලට දැන්වීම් ලබා දීලා, ෙම් මිල announce කරනවා" කියලා. 
ඒ විධියටම ඒ අය කළා. යනවා කියලා කියපු කට්ටිය තවම 
ලංකාෙව් ඉන්නවා.  ඒ වාෙග්ම තවත් ඖෂධ වර්ග තුනක් හිඟ 
වුණා. Cozaar, Nexium සහ තවත් ඖෂධයක් ඇතුළු ඖෂධ 
තුනක් හිඟ වුණා. ඒ ඖෂධ තුනම විශාල ෙරෝගීන් පමාණයක් 
පාවිච්චි කරන්ෙන් නැහැ. නමුත්, ලංකාෙව් ඉන්න ඉහළ ධනපති 
පන්තිෙය් අය පාවිච්චි කරන ඖෂධ වර්ගයක්.  
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ෙම් ඖෂධ හිඟ වුණාම, මම රාජ්ය ඖෂධ සංස්ථාවට වහාම 
දැන්වූවා, ඒ නිෂ්පාදන සමාගම්වලට දන්වලා තමන් ගැන විශාල 
විස්තරයක් කියලා, agency එක ඉල්ලන්න කියලා. ඒ ෙගොල්ලන් 
ඒ ෙබෙහත් ෙගන්වන්ෙන් නැත්නම්, වහාම ඒ agency එක 
ඉල්ලන්න කියලා මම කිව්වා. ඒ agency එක ඉල්ලපු හැටිෙය් ෙම් 
සමාගම් අපට කථා කරලා කිව්වා, "සති ෙදකක් ෙදන්න, අපි ෙම් 
ඖෂධ ෙවෙළඳ ෙපොළට නිකුත් කරන්නම්" කියලා. අද ඒ ඖෂධ ඒ 
විධියටම ෙවෙළඳ ෙපොළට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. අපි එෙහම කරපු 
නිසා ඇති ෙවනවාය කියපු ඖෂධ හිඟය නැති වුණා.  

ඖෂධවල පමිතිය ගැනත් කියන්නම්. මතක තියාගන්න, ෙම් 
හැම ඖෂධයක්ම -NMRA එක යටෙත්- ඖෂධ අධිකාරිය යටෙත් 
ඉතාමත්ම දීර්ඝ පරීක්ෂණයකින් පසුවයි ලියා පදිංචි කරන්ෙන්.  ඒ 
ඖෂධය නිෂ්පාදනය කරන රෙට් ෙවළඳාම ෙකොෙහොමද, ඒවා 
ෙලෝකෙය් කුමන රටවලද පාවිච්චි කරන්ෙන්, ඒවාෙය් තිෙබන 
adverse effects ෙමොනවාද,  ඒ වාර්තාවල තිෙබන ඒවා ඔක්ෙකෝම 
අධ්යයනය කරලා,  ෙකොච්චර කාලයක් ෙම් ඖෂධය පාවිච්චි කරලා 
තිෙබනවාද, ෙමොනවා හරි  පමිති පශ්න, වැරැදි තිෙබනවාද කියලා 
බලලා, ඒ ඖෂධය පිළිබඳව විශාල අධ්යනයකින් පස්ෙසේ තමයි 
ලියා පදිංචි කරන්ෙන් කියලා. ඒ නිසා ෙම් කිසිම ඖෂධයක් ගැන 
කිසිම ෙකෙනක් බියක්, සැකයක් තියාගන්න නරකයි. සමහර 
ෛවද්යවරු කියනවා, තමන් පුරුදුෙවලා ඉන්න ෙමන්න ෙම්  ඉහළ 
අගෙය් තිෙබන ඖෂධය ෙහොඳයි; පහළ අගෙය් තිෙබන ඖෂධය 
ෙහොඳ නැහැ කියලා. අගය පදනම් කරෙගන කවදාවත් එෙහම 
කියන්න බැහැ. ඒ වාෙග්ම, පසු ගිය කාලෙය් ෙම් ඖෂධ 
ඉන්දියාෙව් සිට බෑග්වල දාෙගන ෙගන ඒෙම් කමයක් තිබුණා. ඒ 
ෙමොකද, අෙප් ඖෂධ මිල ඉතාමත්ම ඉහළයි. ඉන්දියාෙව් ඖෂධ 
මිල ඉතාමත්ම පහළ මට්ටමක තිෙබන්ෙන්. ෙමොකද, ඉන්දියාෙව් 
ඖෂධ 2013 වර්ෂෙය් ඉඳලා මිල පාලනයට යටත් ෙවලායි 
තිෙබන්ෙන්. ඉන්දියාෙව් සහ අෙප් රෙට් ඖෂධවල තිෙබන විශාල 
මිල පරාසය නිසා ඖෂධ බෑග් එෙක් ෙගනැල්ලා අෙප් රෙට් 
විකුණුවා. නමුත්, ඒ සියලු ෙව ළඳාම් අද නැවතිලා තිෙබනවා. 
ෙමොකද, අෙප් රෙට් ඖෂධ මිලත් අඩු ෙවලා තිෙබන නිසා.  

ෙම් ගත්ත කියා මාර්ගය නිසා ඉන්දියාෙව් සහ අෙප් එකම 
ඖෂධවල මිල පරතරය අඩුෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙහොෙරන් 
ෙගනැල්ලා කිසිම පමිතියක් නැතිව ඖෂධ  විකිණීම අද අෙහෝසි 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ෙකදී සමහර ෛවද්යවරු බලාෙපොෙරොත්තු 
වුණා, විශාල ඖෂධ හිඟයක් ඇති ෙවයි, ෙනොෙයකුත් ෙද්වල්  සිදු 
ෙවයි කියලා. ඒකට ෙහේතු තිෙබනවා. සමහර ෛවද්යවරු 
ෙබොෙහෝම සුළු පමාණයක් ෙම් ෙනොෙයකුත් සමාගම් එක්ක ගනු-
ෙදනු කරනවා. මහාචාර්ය ෙෂරීෆ්ඩීන් ලංකාෙව් ඉන්න අද්විතීය 
මහාචාර්යවරෙයක්. ලංකාවට පළමුෙවන්ම ආපු Vascular 
Surgeon. ලංකාෙව් මුලින්ම  Vascular Surgery  පටන් ගත් 
මහාචාර්යවරයා.  පසු ගිය කාලෙය් එතුමා මට ලියුමක් එවලා 
තිබුණා.  ෙමොකක් සම්බන්ධෙයන්ද? එක්තරා ෙපෞද්ගලික 
ෙරෝහලකින් එතුමාට ලියුමක් එවා තිෙබනවා, එතුමා එෙහේදී ලියන 
ෙබෙහත්වලට සහ එතුමා ඒ ආයතනයට ෙයොමු කරන 
ෙරෝගීන්ෙගන් එකතු ෙවච්ච ෙකොමිස් මුදලක් තිෙබනවා, ඒ මුදල 
ගන්න කියලා. එතුමා කියලා තිෙබනවා, "මම කවදාවත් ඔය වාෙග් 
වැඩ කරන්ෙන් නැහැ. ඔය මුදල් ඔක්ෙකෝම ගන්න ඇත්ෙත් දුප්පත් 
ෙරෝගීන්ෙගන්. වහාම ඒ ෙරෝගීන්ව බලලා ඔයෙගොල්ලන් ඔය මුදල් 
return කරන්න. නැත්නම්, ඔය ෙරෝහලට මම ආපහු එන්ෙන් 
නැහැ" කියලා. ඒ බව එතුමා මටත් දැන්වූවා.  පසු ගිය කාලෙය් මා 
විෙශේෂඥ ෛවද්යවරුන්ෙග් සංගමය හමු වුණු අවස්ථාෙව්  මම ෙම් 
ලිපිය ෙපන්වූවා. එතෙකොට එතැන සිටි විෙශේෂඥ ෛවද්යවරයකු 
කිව්වා, "මටත් ඕකම සිද්ධ වුණා. මම පතික්ෙෂේප කළා. නමුත්  
මෙග් මිතුරන්ෙගන් ඇහුවාම ඒ අය ෙම් මුදල් ගන්න බව 
දැනගන්නට ලැබුණා" කියලා.  

ෙමන්න ෙම් වාෙග් ෙහොඳ සහ නරක ෙදපැත්තම තිෙබනවා. 
හැම එක්ෙකනාම නරක නැහැ.  නමුත්, සමහර අය ඉන්නවා ෙම් 
විධිෙය් විශාල ෙපරළියක් ඇති කළ අය.  පිළිකා ඖෂධවල මිල අඩු 
කරන්නත් මට විශාල සටනක්  කරන්න සිද්ධ ෙවනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා ඇති, Trastuzumab කියන ඖෂධය 
ෙමච්චර කල් ලංකාවට ෙගනාෙව් එක එන්නත රුපියල් 
280,000යි. එතෙකොට ආණ්ඩුව ඒ ෙබෙහත විතරක් ෙගන්වන්න 
අවුරුද්දකට රුපියල් මිලියන 1,200ක් - Rs.1.2 billion - 
ෙගවනවා.  අපි ෙදවැනි ඖෂධය රුසියාෙවන් ෙගනාවා. එතෙකොට 
සමහර අය ෙම්ක ෙහොඳ නැහැ කියලා ෙනොෙයකුත් පචාර ෙගන 
ගියා.  ෙම්ෙක් තිෙබන පශ්නය තමයි, පැරණි ඖෂධ අධිකාරියත් 
එක්ක ඒ ෙගොල්ලන් කටයුතු කෙළේ ඒ විධියටයි. එක ඖෂධයයි, 
එක  generic name එෙකන් කරන්ෙන්. එතෙකොට ඒ ෙගොල්ලන් 
කියන ගාණට රජය ෙබෙහත් අරගන්න ඕනෑ. ඒ නිසා තමයි 
එන්නතක් සඳහා රුපියල් 280,000ක් වියදම් ෙවන්ෙන්. ෙදවැනි 
ඖෂධය සඳහා අපි ෙටන්ඩර් එක දමපු හැටිෙයම, ඊළඟ ෙටන්ඩර් 
එෙක්දී  එම එන්නෙත් මිල  ඒ ෙගොල්ලන් රුපියල් 280,000 සිට 
රුපියල් 165,000ක් දක්වා අඩු කළා.  

එනම්, රුපියල් 115,000කින් අඩු කළා. නමුත් අෙනක් 
සමාගෙම් මිල රුපියල් 144,000යි. ඒ නිසා මෙග් ඖෂධ මිල 
රුපියල් මිලියන 1,200 ඉඳලා රුපියල් මිලියන 570ක් දක්වා අඩු 
වුණා. මිලියන 600 ගණනක් රජයට ලාභ වුණා. ෙම්, එක 
ඖෂධයකින්. ඕස්ෙට්ලියාෙවන් ෙගන්වපු තවත් ඖෂධයක් 
තිබුණා. ඒ එක ෙපත්තක මිල ෙඩොලර් 30යි. ඒ ගණන්වලට තමයි 
ඒ අය ඒවා ආණ්ඩුවට විකුණුෙව්.  

ෙඩොලර් 30ට තමයි එක ෙපත්තක් ගත්ෙත්. නමුත් අපි ෙදවන 
ඖෂධය සඳහා NMRA එක හරහා registration එක දුන්නාම,  ඒ 
අය ඒ ෙඩොලර් 30 ෙපත්ත අඩු කළා, ෙඩොලර් 3 දක්වා. ඒක තමයි 
නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමා කියපු ජාවාරම. ෙඩොලර් 30 ෙපත්ත 
ෙඩොලර් 3 දක්වා අඩු කළා. තවත් එකක් තිබුණා. එම tender 
එෙක්දී  එකම ඖෂධයට එක් ෙකෙනක් රුපියල් මිලියන එකයි 
ගණනක් quote කරනවා. තව එක්ෙකෙනක් රුපියල් මිලියන 
ෙදකයි ගණනක්, අෙනක් එක්ෙකනා රුපියල් මිලියන තුනයි 
ගණනක්  quote කරනවා. හතරවැනි ෙකනා quote කරනවා, 
රුපියල් මිලියන 171ක් ෙලස. ෙමොකද, කලින් කියපු තුනම 
register ෙවලා නැහැ. ෙම්ක විතරක් registered. එතෙකොට 
රුපියල් මිලියන 1ක් වන එක රුපියල් මිලියන 171ක් ෙවලා 
තිෙබනවා.  

ඊට පසුව සභාපතිවරයාත්, විධායක අධ්යක්ෂවරයාත් ඇවිල්ලා 
මෙගන් ඇහුවා, "ෙමොකක්ද ෙම්කට කරන්ෙන්?" කියලා. මම 
කිව්වා, "කිසිම විධියකින් ගන්න එපා. රුපියල් මිලියන 170ක් ෙම් 
සඳහා ෙබොරුවට වැඩිපුර වියදම් කරන්න එපා" කියලා. ඒ 
ෙවලාෙව් එතුමන්ලා කිව්වා, "ඇමතිතුමා, ෙමහි හිඟයක් ඇති 
ෙව්වි" කියලා. මම කිව්වා, "හිඟයක් ඇති වුෙණොත්, එහිදී අපි local 
market එෙකන් ගනිමු. නමුත් ෙම් quotation එක සම්බන්ධෙයන් 
ඔහුව කැඳවන්න එපා" කියලා. ඊට පසුව ඔහු මා හමු වන්න ආවා. 
මම ඔහුට කිව්වා, "කැත වැඩ කරන්න එපා. ඖෂධ කියන්ෙන්, 
ව්යාපාරයක් වාෙග්ම ෙසේවයක්. ෙම්, මිනිසුන්ෙග් ජීවිත පිළිබඳ 
පශ්නයක්. ෙමය අෙනකුත් business වාෙග් එකක් ෙනොෙවයි. 
කරුණාකරලා තමුන්නාන්ෙසේ නියම මිල ඉදිරිපත් කරන්න. 
එෙහම නැතිව ෙම් වාෙග් ෙබොරු කරනවා නම් අපි කවදාවත් 
තමුන්නාන්ෙසේෙග් ෙකොම්පැනිෙයන් කිසිම ෙදයක් ගන්ෙන් නැහැ" 
කියලා. ඔහු ෙපොෙරොන්දු වුණා,  රුපියල් මිලියන 171ක් කියලා 
සඳහන් කරලා ඉදිරිපත් කරපු  එක අපට රුපියල් මිලියන එකයි 
ගණනකට ෙදන්න. තවත් ෙටන්ඩර් එකක් කැඳවා අපි එය ගත්තා. 
ෙම්ක තමයි පවතින ඖෂධ ෙවළඳාම. ෙම් විධියටම රජයටත් 
කරනවා; පිටටත් කරනවා. නමුත් අපි කියනවා, "අෙප් රෙට් 
තිෙබන්ෙන් නිදහස් ෙසෞඛ්ය ෙසේවයක්" කියලා.  
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[ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා] 
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුළු ඖෂධ බිල වශෙයන් 
ආණ්ඩුව අවුරුද්දකට රුපියල් බිලියන 35ක් වියදම් කරනවා. ඒ 
රුපියල් බිලියන 35න් ෙමච්චර කල් කර තිබුෙණ් ෙමොකක්ද? ඒ 
රුපියල් බිලියන 35න් වැඩිපුර ගිෙය් සමාගම්වලටයි; මිනිසුන්ට 
ෙනොෙවයි. නිදහස් ෙසෞඛ්යය නම්, එහි පතිඵලය මිනිසුන්ට 
ලැෙබන්න ඕනෑ.  එහි වාසිය ඖෂධ සමාගම්වලට යනවා නම් එය  
නිදහස් ෙසෞඛ්යය වන්ෙන් නැහැ. අද රුපියල් 280,000ක් වූ මිල 
රුපියල් 165,000 දක්වා, ෙඩොලර් 30ක් වූ මිල ෙඩොලර් 3 දක්වා, ඒ 
වාෙග්ම රුපියල් මිලියන 171ක් වූ මිල රුපියල් මිලියන 1 දක්වා 
අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඔය විධියට තවත් හුඟක් ඒවා ගැන කියන්න 
මට පුළුවන්. Linear accelerators ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. පසු ගිය 
ආණ්ඩුව කාලෙය් රජ මාළිගාෙව් සිටි අය සම්බන්ධ ෙවලා  මහා 
විශාල මිල ගණන්වල -ෙකෝටි ගණන්වල- අකමිකතා කරලා 
තිෙබනවා.  මා දැන් ඒවා නවත්වලායි තිෙබන්ෙන්. පිට රටවල 
සිටින ශී ලාංකිකෙයෝ ෙම් කාරණෙය් දී මා සමඟ සම්බන්ධ ෙවලා 
ඒ සමාගම්වල නියම මිල ගණන්  ෙමොනවාද කියලා මට ෙගනැවිත් 
දුන්නා. කලින් ෙහොර මිල ගණන් දමපු සමාගම් මෙගන් ඇහුවා,  
ෙඩොලර් මිලියන 5ක් අඩු කරලා ගන්න කැමැතිද  කියලා. ෙඩොලර් 
මිලියන 5ක් කියන්ෙන් කීයද? රුපියල් මිලියන 750ක්.  ෙකොච්චර 
විශාල මුදලක්ද? මම කථා කරලා එය අඩු කරගත්තා.   

ඖෂධ පතිපත්ති ගැන, ඖෂධවල පමිතිය ගැන තමයි ෙම් අය 
කථා කරන්ෙන්. ෙමන්න ෙම් වාෙග් ඒවා ගැන කවුරුවත් කථා 
කරන්ෙන් නැහැ. ඒ හැම එකකටම ෛවද්යවරු සම්බන්ධ ෙවලා 
සිටියා. ඒ ෛවද්යවරු ඒවාෙයන් පිට රට යනවා. පිට රට ගියාට 
කමක් නැහැ. පශ්නය වන්ෙන්, ගිහින් ඇවිත් ඒ ඖෂධ සමාගම 
නිෙයෝජනය කරන එකයි. දැන් එය සෑෙහන දුරට නැවතිලා 
තිෙබනවා. ඒ අය දන්නවා අපත් එක්ක ෙම්ක ෙකොෙහොමවත් 
කරන්න බැහැ කියා. අපි එක් පැත්තකින් රජයට සපයන ඖෂධවල 
මිල විශාල වශෙයන් අඩු කරගත්තා. අෙනක් පැත්ෙතන්, ෙවළඳ 
ෙපොෙළේ මිල අඩු කරගත්තා. අපි ෙමතැනින්  නවතින්ෙන් නැහැ. 
ෙහට උෙද් 10.00ට මහාචාර්ය අසිත ද සිල්වා මහතා මා හමු 
ෙවනවා. එතුමා තමයි ෙම් ෙවනුෙවන් වැඩිපුර දුක් මහන්සි ෙවලා 
කටයුතු කරන්ෙන්. අෙප් ඖෂධ මිල පාලන කමිටුෙව් සභාපති 
පාලිත අෙබ්ෙකෝන් මහත්මයාෙග් සහෙයෝගය පිට මහාචාර්ය අසිත 
ද සිල්වා මහතා තමයි ෙර්ගුවට ගිහින්, CIF අගයන් -නියම CIF 
අගයන්- අරෙගන විශාල වශෙයන් ෙවෙහසිලා ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
කටයුතු කරන්ෙන්.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ලබන සතිෙය්  cataract 
lenses සඳහා ගැසට්  කරනවා. අප ළඟට දුප්පත් මිනිසුන් ෙකොච්චර 
නම් එනවාද, lens එක සල්ලිවලට අරෙගන ෙදන්න කියා 
ඉල්ලාෙගන. ෙම් වන ෙකොට රජෙය් ෙරෝහල්වලින් සියලුම lenses 
ෙනොමිලෙය් ලබා ෙදන්න මම තීන්දු කර තිෙබනවා. ඒ අනුව 
රජෙය් ෙරෝහල්වලට ඒවා ලබා ෙදනවා. නමුත් ෙකොයි තරම් විශාල 
මගඩියක්ද, ෙම්  eye lensesවලට ඉදිරිපත් කර තිෙබන අධික මිල 
ගණන්? අපි ෙගනාවා ඒවාෙය් නියම මිල ගණන්. ෙලෝකෙය් 
තිෙබන ෙහොඳම ඒවාෙය් ඉඳලා සියලු මිල ගණන් ගත්තාම,  
ෙඩොලර් 25 range එෙක් පවතිනවා, ඉන්දියානු ඒවා. අෙනක් ඒවා 
ෙඩොලර් 44 ඉඳලා ෙඩොලර් 115 දක්වා තිෙබනවා. ඒ ෙඩොලර් 115 
ඒවාෙය් CIF අගය ඔක්ෙකෝම ෙබොරු. අපි ඒවා ෙහොයා ගත්තා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙඩොලර් 44ට ෙගෙනන eye lens එකක් 
ෙමෙහේ  විකුණන්ෙන් රුපියල් 29,500ටයි. ෙඩොලර් 44ක් කියලා 
කියන්ෙන් කීයද? රුපියල් 6,600යි. අපි ෙම්වා ෙගෙනනවා. එන 
සුමාෙන් අපි ගැසට් කරලා රුපියල් 20,000කින් විතර eye 
lensesවල මිල අඩු කරනවා. එතෙකොට සාමාන්ය මිනිෙහකුට 
ගිහිල්ලා ඒවා ගන්න පුළුවන්. මම පසු ගිය දවසව්ල උත්සවයකදී 
ෙම් ගැන අෙප්ම හිටපු අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරු ෙදන්ෙනක් එක්ක 
කථා කළා. ඒ ෙදෙදනා කීර්තිමත් අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරු 

ෙදන්ෙනක්. ඒ කාලෙය් මම වෘත්තීය සමිති නායකෙයක් විධියට  
ඔවුන්ව හම්බ ෙවනවා. ඔවුන් මෙග් නිලධාරින්. ඒ ෙදන්නාම අද 
විශාමිකෙයෝ. එක්ෙකෙනක් කියනවා, "මම එක ඇහකට වියදම් 
කළා, රුපියල් 163,000ක්. ඇස් ෙදකට ඒ වාෙග් ෙදගුණයක් 
වියදම් කළා." කියලා. අෙනක් එක්ෙකනා මට කිව්වා, "නැහැ, 
ඇමතිතුමා. මම වියදම් කළා එක ඇහකට ලක්ෂ ෙදකක්." කියලා. 
ඒ කියන්ෙන් ඇස් ෙදකට රුපියල් ලක්ෂ හතරයි. ෙම් වාෙග් ෙබොරු 
ගණන් දාලා තිබුණා. Eye lenses, stents අෙනකුත් සියලුම 
අත්යවශ්ය ඖෂධ අපි ෙගෙනනවා. අපි ෙදවන lot එකට 
ෙගෙනනවා, මිනිසුන් හූරාකන මිල අධික පිළිකා ඖෂධ වාෙග් 
ඒවා. අපි ඒවාෙය් මිල අඩු කරනවා.  

අෙප් විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මන්තීතුමා මෙගන් ඉල්ලීමක් 
කළා, ෙපෞද්ගලික ෙරෝහලුත් අධීක්ෂණය කරන්න කියලා. ෙම් 
වන විටත් මම ජාත්යන්තර සමාගමක් වන "KPMG" කියන 
සමාගමට ඒ කටයුතු භාර දීලා තිෙබනවා. එතුමන්ලා මෙගන් මාස 
ෙදකක් කල් ඉල්ලා තිෙබනවා. එතුමන්ලා මාස ෙදකකින් මට 
සම්පූර්ණ වාර්තාව ෙදනවා. ෙම් සියලුම ෙරෝහල් නිරීක්ෂණය 
කළාට පස්ෙසේ ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් මිල පිළිබඳව මට දැන ගන්න 
පුළුවන්. ඊට පස්ෙසේ අපි තීන්දු කරනවා, ෙකොයි විධියටද මිල 
පාලනය කරන්ෙන් කියලා.  ෙපෞද්ගලික nursing home 
පවත්වා ෙගන යන ඔක්ෙකෝම අය කැඳවලා මම කිව්වා, "ෙම්ක 
business එකක් විධියට හිතන්න එපා. ෙම්ක business plus 
service.  ෙසෞඛ්ය කියන එක ව්යාපාරයක් වාෙග්ම ෙසේවයක්. ඒ 
ෙදකම තිෙබනවා. ඒ මතය අනුව, ඔය ෙගොල්ලන්ෙග් පුලුන් 
කෑල්ෙල් ඉඳලා open-heart surgery ෙවනකල් සියලුම ෙද්වල්වල 
මිල පාලනය කරනවා. ඒ කියන්ෙන්, කාමරෙය් මිෙල් ඉඳලා 
සියල්ෙල්ම මිල පාලනය කරනවා. ඒකට දැන් ඉඳලාම ලැහැස්ති 
ෙවන්න." කියලා. දැන් අපි ඒ ෙගොල්ලන්ට දන්වලායි තිෙබන්ෙන්. 
මාස ෙදකක් ඇතුළත ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් වාර්තාව මට දුන්නාට 
පස්ෙසේ, ඒ වාර්තා විශ්ෙල්ෂණය කරලා අපි ඒක කරනවා. මට 
විශාල විධියට පැමිණිලි එනවා, ෙම් ආයතන මිනිසුන්ෙගන් 
අසාධාරණ විධියට අය කරනවා කියලා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "යහ පාලනය" කියලා අපි 
ජනවාරි 8වැනි දා  පිහිටු වූ රජය තමයි ෙම්. කිසිම රජයකට බැරි 
වුණු ෙද්වල් කරන්නට තමයි අපි ෙම් රජය බිහි කෙළේ. මතක තියා 
ගන්න. අපි ෙම් සැෙර් ජීවිත පරදුවට තියලා ෙම් ආණ්ඩුව 
 පිහිටුවූෙය් ඔළු ෙගඩි මාරු කරන්නවත්, පක්ෂ මාරු කරන්නවත් 
ෙනොෙවයි; කමය මාරු කරන්නටයි. අපි ෙම් කමය මාරු කරනවා. 
ෙම් කමය ෙවනස් ෙවනවාත් එක්කම 2020 ෙවන ෙකොට ෙම් ර ෙට් 
ජනතාවට විශාල ෙවනසක් බලාගන්න පුළුවන් ෙවයි. මතක තියා 
ගන්න. ඒකට තමයි අපි "යහ පාලනය" කියලා කියන්ෙන්. අපි 
දන්නවා, අපි විඳපු දුක. ඒ කාල පරිච්ෙඡ්දෙය්දී අෙප් දරු මල්ලන් 
එක්ක අපට ඉන්න බැරි වුණා. අපි හිටපු ආණ්ඩුෙවන් එළියට 
බැස්සාට පස්ෙසේ වර්තමාන ජනාධිපතිතුමාත්, මමත් අෙප් දරුවන්ව 
හංගලායි තිබ්ෙබ්. මෙග් ෙලොකු පුතා මාත් එක්ක මැතිවරණ 
ව්යාපාරෙය් හිටියා. ෙපොඩි පුතාව හංගලායි තිබ්ෙබ්. 
ජනාධිපතිතුමාෙග් දරුෙවෝ ෙදන්ෙනක් හංගලායි තිබ්ෙබ්.  

අපි ෙදන්නාම 19වැනි දා උෙද් 10 - 11 ෙවන ෙකොට තමයි 
නැවත ඒ දරුවන්ව දැක්ෙක්. අපි දන්නවා, අපි පැරදුණා නම් අපට 
ඒ දරුවන්ව දකින්න හම්බ ෙවන්ෙන්ත් නැහැ කියලා. එෙහම 
තත්ත්වයක් තිබිලාත් අවසානෙය්දී අපි ආෙව් ෙම් කාලකණ්ණි 
ෙද්ශපාලනෙයන් අපි මැෙරන්න ඉස්ෙසල්ලා ෙම් රට ෙබ්රා ගත 
යුතුයි කියලා. අන්න ඒ සඳහා තමයි ෙම් මාර්ගෙය් යන්ෙන්. ෙම්ක 
අලුත් ෙදයක් ෙනොෙවයි. ෙම්ක, අපි ෙපොෙරොන්දු වුණු ෙදයක්. 
ඖෂධවල මිල අඩු කිරීම නිසා ෙම් ෙවන ෙකොට බිලියන හයක 
ලාභයක් රජෙය් භාණ්ඩාගාරයට සම්පූර්ණෙයන්ම ලැබිලා 
තිෙබනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මිල පාලනය ගැන කථා කරන්න තිබුණාට අෙනක් ඔක්ෙකෝම 
කථිකෙයෝ කථා කෙළේ SAITM ආයතනය ගැන; ෙපෞද්ගලික 
ෛවද්ය අධ්යාපනය ගැන. ෙම්ක ගැන අෙප් පධාන පක්ෂ ෙදක -ශී 
ලංකා නිදහස් පක්ෂයත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂයත්- ෙබොෙහොම 
නිරවුල්ව කටයුතු කරනවා. SAITM ආයතනය ආරම්භ කෙළේ 
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය්දී. ඒ ගැන ඔවුන්ට 
කථා කරන්න ෙදයක් නැහැ. එතුමා සම්පූර්ණ සහෙයෝගය දුන්නා; 
සම්පූර්ණ ආශිර්වාදය දුන්නා. මෙග් ඉදිරි ෙය්දී  ෙනවිල් පනාන්දුට 
කථා කරලා ශිෂ්යත්ව ලබා දුන්නා. මෙග් ඉස්සරහ, මම බලාෙගන 
ඉන්ෙදද්දීම එතුමා දුරකථනෙයන් කිව්වා. ඒ අනුව සාමාන්යෙයන් 
පාස් ෙවච්ච කට්ටියට ඒ ශිෂ්යත්ව ලබා දුන්නා. ඒ විධියට ෙනවිල් 
පනාන්දුෙගන් උදව් ගත්තා. ජනාධිපතිතුමා බැංකුවට කථා කරලා 
මිලියන 600ක බැංකු loans ලබා දුන්නා. ඔවුන්ට ඒ අවශ්ය  
පහසුකම් රජෙය් ෙරෝහල්වලින් ෙදන්න බැහැ කියලා කිව්වාම, 
හිටපු ජනාධිපතිතුමා කිව්වා, "තමුන්නාන්ෙසේ හදන්න ෙපෞද්ගලික 
ෙරෝහලක්. මම ඔය ෙගොල්ලන්ට බැංකු ණයක් ෙදනවා" කියලා. 
මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා එෙහම කිව්ව නිසා ෙනවිල් පනාන්දු 
අලුෙතන්ම ෙරෝහලක් හැදුවා.  

ගිය සැෙර්   මැතිවරණෙය්දී ෙනවිල් පනාන්දු මහත්මයා අපට 
ෙනොෙවයි උදව් කෙළේ.   එතුමා සියලුම කට්ටිය කැඳවා කිව්වා, ෙම් 
SAITM  එක ඉසස්රහට යන්න නම් මහින්ද රාජපක්ෂව  
ජනාධිපති  කරන්න කියා. එතෙකොට එතුමා බලාෙපොෙරොත්තු 
වුෙණ් නැහැ, අෙපන්  SAITM  එක ඉස්සරහට යවන්න. අපට 
තිෙබන පශ්නය ෙනවිල් පනාන්දු ද කවුද කියන  එක ෙනොෙවයි. 
ෛවද්ය අධ්යාපනයට ෙමොකක්ද ෙම් රෙට් තිෙබන පතිපත්තිය 
කියන  එකයි. ෙම් රෙට් උසස් අධ්යාපනයට තිෙබන  තත්ත්වය 
ෙමොකක්ද කියන එකයි. අන්න එතැනයි  පශ්නය තිෙබන්ෙන්.  

අද පචාරය වනවා,  1988 දී   මා  කථා කළ රැස්වීම්වල පතිකා; 
ඒ කියන්ෙන් එදා තිබුණු දැන්වීම්. ඒ රැස්වීම්වල කවුද කථිකෙයෝ? 
ෙම් තිෙබන්ෙන්. ඉස්ෙසල්ලාම තිෙබන්ෙන් මහාචාර්ය කාෙලෝ 
ෙෆොන්ෙසේකාෙග් නම. ෙම් මහාචාර්ය කාෙලෝ  ෙෆොන්ෙසේකාත් 
අපිත් එදා ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලයට විරුද්ධව  එක 
පතිපත්තියක  ඉඳලායි එෙහම ගිෙය් කියන එක මතක තියාගන්න.  
අපි කිව්ෙව්  නැහැ, ෛවද්ය  විද්යාලය අෙහෝසි  කරන්න කියා. 
රජෙය් ෛවද්ය  නිලධාරින්ෙග් සංගමෙය්ත්, රජෙය් දන්ත ෛවද්ය 
නිලධාරින්ෙග් සංගමෙය්ත් ෙදෙක්ම තිබුණු  ස්ථාවරය තමයි, 
උතුරු ෙකොළඹ ෛවද්ය පීඨයට  ෙකොළඹ ෛවද්ය පීඨෙය් උපාධිය 
ලබා ෙදන්නට  එපාය කියන එක. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ සහ  
අන්තර් විශ්වවිද්යාල බලමණ්ඩලය හිටිෙය් ෙකොෙහොමද, අෙහෝසි 
කරන්න කියායි.  අද වාෙග්ම   අෙහෝසි කරන්නය කියායි. අප සිටි 
ස්ථාවරය එය ෙනොෙවයි.  ෙම් කථා කළ  මහාචාර්ය  කාෙලෝ 
ෙෆොන්ෙසේකා  මහත්මයා පසු ගිය කාලෙය් ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය 
විද්යාලය ගැන ෙමොනවාද කිව්ෙව්?  ෙම් ආසන්න කාලෙය්දී එතුමා 
සභාපති ෙවලත්  ටික කාල යක් යනෙකොට ලිව්ෙව්," ෛවද්ය 
අධ්යාපනය රජෙය් ඒකාධිකාරයක් කිරීෙම් බඩජාරි  වාසිය කාටද?" 
කියායි.  ඒකයි මහාචාර්ය කාෙලෝ  ෙෆොන්ෙසේකා ඇහුෙව්. එතුමා 
කිව්ෙව්, ''ෛවද්ය අධ්යාපනය  රජෙය් ඒකාධිකාරියක් වීම 
බඩජාරිකමක්''  කියායි. ඒ විධියට එතුමාත් ඒ හිටපු තැන්වලින් 
ෙවනස් වුණා. 21 වන ශතවර්ෂයට එන ෙකොට  එතුමාත්  ෙවනස් 
වුණා. ඒ වාෙග්ම ෙමහිදී කථා කළ අෙනක් තැනැත්තා  කවුද?  
ආචාර්ය නලින් ද සිල්වා මහතා.  ආචාර්ය නලින් ද  සිල්වා මහතා  
ෙම්  ෙපබරවාරි මාස ෙය් 2වන දා  අන්තර්ජාලය හරහා ඔහුෙග් 
පතිපත්තිය ඉදිරිපත් කළා.  එතුමා  ඒෙක්දී  කියන ලස්සන කථාව 
බලන්න ? එදා ෙබෝම්බ ගහන,  රට ගිනි ගන්න ෙවලාෙව්දී අපි 
ෙදන්නයි, මහාචාර්ය ෙකොල්වින් ගුණරත්න, ෙදොස්තර සුනිල් 
රත්නපිය යන මහත්වරුන් අපි ඔක්ෙකොම ලංකාව වෙට්,  මාව 

මරන්න හිටපු ෙජ්වීපි එකත්  එක්ක එකතුෙවලා, අන්තර් 
විශ්විවිද්යාල බල මණ්ඩලයත් එක්ක එකතු ෙවලා අපි ෙම්  සටන 
ඉස්සරහට ෙගන ගියා.  ෙමහිදී එතුමා පැහැදිලිව කියනවා, ''සයිටම් 
සිසුන්ට අසාධාරණයක් ෙනොවිය යුතුයි''  කියා. Headline  එක 
ඒකයි.  කවුද  ෙම් ? ආචාර්ය නලින් ද සිල්වා මහතා. ෙම් ඊෙය් 
ෙපෙර්දා ආපු, පුස්කාපු මාක්ස් වාදය කෙර් තියාෙගන  ඉන්න 
කට්ටිය ෙනොෙවයි. ෙහොඳට මාක්ස්වාදය හදාරපු කාෙලෝ 
ෙෆොන්ෙසේකාලා, නලින් ද සිල්වාලා අද කථා කරන ෙදයයි ෙම්. 
එදා කථා කරපු පුස්කාපු මතෙය් ෙනෙවයි,  ඒ අය අද ඉන්ෙන්. අද 
ඉන්ෙන් ෙමොළය  පිරිසිදු කර ෙගනයි. මතක තියා ගන්න. අපිත් 
ඔය මතවල සිටියා. නමුත් ඒ මතවල සිටියාය කියා, ෙලෝකය 
ෙවනස් ෙවනෙකොට  තමන්ට එක තැන කැරකැෙවන්නට බැහැ, 
ෙලෝකයත් එක්ක කැරකැෙවනවා මිසක්. නලින්ද සිල්වා 
මහත්මයා  ෙමෙහම  කියනවා. "ඒ සියල්ල  රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව 
කාලෙය්  සිදු වූවා. ඒ බව ඒකාබද්ධ විපක්ෂය පැහැදිලිව කිව්ෙව් 
නැහැ."   මා ෙකොටස් වශෙයන්  කියවන්ෙන්. තව ෙමෙහමත් 
සඳහන් ෙවනවා. " ෛවද්ය සභාව එහිදී කළ යුතුව තිබුෙණ් සයිටම් 
උපාධිධාරීන් බටහිර ෛවද්යවරුන් ෙලස ලියාපදිංචි කිරීමට  ෙම් 
ෙම් ෙද්  සපුරා ලිය යුතුයැයි  කීමයි."    

තව තැනක එතුමා කියනවා, " ෙමය උතුරු ෙකොළඹ ෛවද්ය 
විද්යාලෙය් පශ්නයට වඩා ෙවනස්.  එහි පශන්ය වුෙණ් උතුරු 
ෙකොළඹ ෛවද්ය විද්යාලෙය් සිසුන්ට ෙකොළඹ විශ්වවිද්යාලෙය් 
උපාධිය ෙදනවාද නැද්ද කියන එක. ඒ වාෙග්ම පශ්නයක්ආවා. 
උතුරු  ෙකොළඹ ෛවද්ය විද්යාලයට බඳවා ගැනීෙම්  නිර්ණායක 
ෙවනස් කියා".  

තවත් තැනක එතුමා කියනවා, "කන්නන්ගර මහතාෙග් 
නිදහස් අධ්යාපනය  නැති බැරි අයට  ෙනොෙගවා අධ්යාපනය   ලබා 
දීමට මිස,  ඇති හැකි අය  මුදල් ෙගවා  අධ්යාපනය ලබා ගැනීම  
වැළැක්වීමට ෙනොෙවයි" කියා. ඔන්න ෙහොඳට අහගන්න ගරු 
නලින්ද ජයතිස්ස මැතිතුමා, නිදහස් අධ්යාපනය කියා කන්නන්ගර 
මහත්මයා කිව්ව එක. නිදහස් අධ්යාපනය කියන්ෙන්, නැති බැරි 
මිනිහාට නිකම් අධ්යාපනය ලබා දීම මිස ඇති මිනිහාට  ඒක නැති 
කරන එක  ෙනොෙවයි. නිදහස් අධ්යාපනය ෙනොෙවයි මූලිකම 
ෙදය, අධ්යාපනයට නිදහසයි මූලික ෙදය. අධ්යාපනය ලබා 
ගැනීෙම් නිදහසයි අධ්යාපනෙය්  මුලික  නිදහස.  මතක තියා 
ගන්න. ඒෙක් ද්වීතීයික  කරුණ තමයි  නිදහස් අධ්යාපනය. 
පුළුවන් හැම තැනකම නිකම් උගන්වන්න. ඊට ඉස්ෙසල්ලා 
ති ෙයන්න  ඕනෑ, අධ්යාපනය ලබා දීෙම් නිදහස. අෙප්  දරුෙවෝ  
සියයට 17යි අද  විශ්වවිද්යාලවලට ඇතුළත් ෙවන්ෙන්. ඉතිරි 83ට 
අපි ෙදොරවල් වහනවා. ෙදොරවල් වහලා කවුරු ෙහෝ ඇවිත් ෙදොරක් 
අරිනෙකොට  ෙම් ෙගොල්ෙලෝ ෙපළපාලි යනවා. ෙමොක ටද ෙපළපාලි 
යන්ෙන්? "අර 83ට ෙදොර වහලා තියා ගනිවු. එෙකක් ඇතුළට 
ගන්න එපා. එළිෙය් තියා ගනිවු." කියා. ෙමොක ටද? එත ෙකොට  ෙම් 
 ෙගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ අය ෙපරහැෙර්  ෙගනියන්න. ෙම් මානසික 
කඩා වැටීම - frustration  එක - උඩ  ෙම් ෙගොල්ලන්ට ආණ්ඩුවක් 
හදන්න  පුළුවන් ෙවයි කියායි හිතන්ෙන්. ජීවිෙත්ටවත් එෙහම 
ෙවන්ෙන්  නැහැ.  

 ඒ වාෙග්ම එහි තව දුරටත් සඳහන් ෙවනවා, "....ශාන්ත 
ෙතෝමස්, ශාන්ත ෙජෝසෆ් ආදී පාසල් පවත්වාෙගන යන්නට 
ෙදන්න බැහැ. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි අද හැෙමෝම පාෙහේ යන 
ආධාරක පන්ති පවත්වන්නත් බැහැ." කියා. SAITM එක 
පවත්වාෙගන යන්න බැරි නම් ෙම්වාත් ෙහොඳ නැහැ. ඇයි, 
ෙම්වායින් නිදහස් අධ්යාපනය නැති ෙවන්ෙන් නැද්ද? එතුමා තව 
තැනක ෙමෙහම කියනවා, "රජෙය් විශ්වවිද්යාලවල ෛවද්ය 
පීඨවලට ඇතුල් ෙවන්න බැරි අයට ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය 
විද්යාලවලට ඇතුල් ෙවන්න හැකියාවක් තිෙයන්න බැහැ කියන 
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එක කිසිම පදනමක් නැති කථාවක්" කියා. ඒ වාෙග්ම, එතුමා 
තවදුරටත් කියනවා, "මාලෙබ් සම්බන්ධෙයන් කරන්න 
තිෙයන්ෙන එහි උපාධිධාරින්ට ෙවදකම් හා සැත්කම් කිරීමට හැකි 
ද යන්න ෙසොයා බැලීම පමණයි. එය ෙපොදු තීරණයක් ෙනොව 
උපාධිධාරියාෙගන් උපාධිධාරියාට ගන්නා තීරණයක් විය යුතුයි." 
කියා. නලින් ද සිල්වා මහත්මයා තවත් තැනක කියනවා, "එය 
විශ්වවිද්යාල පතිපාදන ෙකොමිසෙම් සහාෙයන් ශී ලංකා ෛවද්ය 
සභාෙවන් පැවැත්ෙවන්ෙන්. පිටරට උපාධිධාරීන්ටත් ඇති ෙම් 
පරීක්ෂණය මාලෙබ් උපාධිධාරීන්ට ෙනොදීම අසාධාරණයි. 
ලංකාෙව් ඉෙගන ගැනීම පිටරට ඉෙගන ගැනීමට වඩා නරක ද? " 
කියා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආචාර්ය නලින් ද සිල්වා 
මහත්මයා විසින් "සයිටම් සිසුන්ට අසාධාරණයක් ෙනොවිය යුතුයි." 
කියන ශීර්ෂය යටෙත් අන්තර්ජාලය හරහා දැක්වූ අදහස් ඇතුළත් 
ෙල්ඛනය මම සභාගත* කරනවා. 

සෑම ෙකෙනකුම ෙම්ක කියවලා අවෙබෝධය ලබා ගන්න, "එදා 
අෙප් ස්ථාවරය ෙමොකක්ද, එදා හිටපු කට්ටියෙග් ස්ථාවරය 
ෙමොකක්ද" කියලා. ෙම්ෙක් අෙනක් පැත්ෙත් කවුද කථා 
කරන්ෙන්? ෛවද්ය සුනිල් රත්නපිය. ගිහින් අහන්න අද සුනිල් 
රත්නපිය ඉන්න ස්ථාවරය ෙමොකක්ද කියලා. ෙම් ෙහොඳම 
මාක්ස්වාදීන්. අපි හතර ෙදනාම මාක්ස්වාදය ගරු කළ කට්ටිය. 
යූඑන්පීකාරෙයෝ, ශී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකෙයෝ කියලා ෙනොෙවයි. 
මතක තියා ගන්න අපි ෙකොතැන හිටියත් අෙප් හදවත වම. 
හතරෙවනි එක්ෙකනා මම. මෙග් නම දාලා underline කරලා 
එවලා තිෙබන්ෙන්. මම ෙනොෙවයි. මම ෙම්වා එවන කට්ටියට 
කියනවා, අපි හතර ෙදනාම මතවාදීව ඉන්ෙන් එක තැනක. ඒක 
මතක තියා ගන්න. අපි මතවාදීව එක තැනක ඉන්ෙන්.  

දැන් ෙම්ක සිදු වුෙණ් ෙකොෙහොමද? ෙම් SAITM එක හැදුෙව් 
2009දී. SAITM එක හදලා 2009දී ඒ අය ෛවද්ය සභාවට -
SLMC එකට-  නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට එන්න කියලා කිව්වා. 
එතෙකොට ෛවද්ය සභාව කිව්වා, "අෙන් අපට එන්න විධියක් 
නැහැ. ෙමොකද, අපිට තවම prescribed standards නැහැ. තිබුණු 
ඒවා ගැසට් එකකින් අෙහෝසි කරලා අලුත් ඒවා දාලා නැහැ. 
එතෙකොට standards නැතිව ෙම්ක standardද නැද්ද කියලා අපට 
කියන්නට බැහැ." කියලා. ෙම් තිෙබන්ෙන් ඒ ලිපිය. 2009 මැයි 28 
දින, Dr H. H. R. Samarasinghe කියන ෛවද්ය සභාෙව් හිටපු 
සභාපතිවරයා තමයි අත්සන් කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ ලිපිෙය් තිෙබන 
වැදගත් ෙකොටසක් මම කියවන්නම්.  

“Regulations for Prescribed Standards for recognition of institutions 
awarding degrees other than a University established or deemed to 
have been established by the Higher Education Act no. 20 of 1966 
have been gazetted but have still not been passed by our Parliament. 

I must state the obvious viz that the SLMC has no power to place 
these regulations before Parliament. 

When these regulations are passed by Parliament, you could apply 
to the SLMC. At that stage the SLMC will visit your institution to 
ascertain whether your institution meets the standards prescribed 
and then decide whether to recognize or not recognize your 
institution.”  

ෙමෙහම කියන්ෙන් 2009දී. ඉන් පසුව 2010 අෙගෝස්තු 
මාසෙය් SAITM එක නැවත ලියනවා. SAITM එක කියනවා, 
"අපි twin programme එකක් කරනවා. අපි ඒකාබද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා රුසියාෙව් විශ්වවිද්යාලයක් සමඟ, Nizny Novgorod 
State Academy of Medicine එකත් සමඟ. අපි එකතු ෙවලා 
උපාධිය ෙදනවා" කියා. ඒක pass වුණා නම්, Act 16 කරන්නට 
පුළුවන්. එතෙකොට අෙප් ෛවද්ය සභාව එදා කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? 
දැන් කියනවාෙන් ෙම්ක ෙහොර කඩයක්, ෙහොෙරන් ආවා කියලා. 
කවුද ෙහොරකම කෙළේ, SAITM එකද?  

2010 අෙගෝස්තු 09 ලියනවා, Professor Lalitha Mendis, 
President, SLMC. එතුමිය ෙමොකක්ද ලියන්ෙන්?  I quote: 

“The problem relating to the Malabe Medical College of SAITM 

It is the view of the SLMC, based on legal opinion that SAITM 
cannot exist as the “off shore” campus of the NNSAM (Nizny 
Novgorod State Academy of Medicine) of the Russian Federation. 
It may however exist as a Degree Awarding Institute referred to in 
the Universities Act (Section 25 and 70A -70D of Part IXA) and 
also in the Medical Ordinance (Medical Amendment Act No. 25 of 
1988).”    

ඒ ෙගොල්ල කියනවා ෙම්ක උපාධි පිරිනැමීෙම් ආයතනයක් විධියට 
කියා කරන්න කියලා. ඒ ෙගොල්ලයි කියන්ෙන්, SAITM එක 
ඉල්ලලා ෙනොෙවයි. ඒ ෙගොල්ල කියනවා, "උපාධි පිරිනමන්න." 
කියලා. එෙහම කියලා, ලලිතා ෙමන්ඩිස් මැතිනියෙග් අත් 
අකුෙරන්ම ලියලා ෙහේතු කියනවා. "Advantages of converting to a 

Degree Awarding Institute" කියලා ෙමෙහම කියනවා. Advantages-
වාසි- ෙමොනවාද? පළමුෙවනි එක, “Total medical education in Sri 

Lanka” ෙම්ෙක් ඉෙගන ගන්න ඔක්ෙකෝම ලංකාෙව් ශිෂ්යෙයෝ නිසා 
ෙම්ක Degree Awarding Institute එකක් කර ගන්න කියනවා. 
ෙදෙවනි එක “Institute has to invest in facilities for clinical training.”. 
තමන් clinical training facilities සඳහා සම්පූර්ණ ආෙයෝජනය 
කරන්න කියලා කියනවා.  

තුන් වන එක, "Local clinical training is much more relevant than 
foreign clinical training."   

ඔන්න බලන්න. ශී ලංකා ෛවද්ය සභාව අද කියනවා, 
"SAITM එක ෙහොර කඩයක්" ලු. එදා කිව්ෙව්, foreign 
trainingවලට වඩා local training තමයි ෙහොඳ" කියලා.  

හතර වන එක, "Those who qualify will not have to sit for the, 

ERPM". That is Act 16. එම නිසා ඒෙගොල්ෙලෝ කියනවා, "pass 
වුණ කට්ටියට Act 16 විභාගය pass ෙවන්න ඕනෑ නැහැ." කියලා. 
ෙම්වා කියන්ෙන්, ෙවන කවුරුවත් ෙනොෙවයි; ශී ලංකා ෛවද්ය 
සභාව. මා Sri Lanka Medical Council එෙක් 2009 මැයි 28 
ලිපියත්, 2010 අෙගෝස්තු 09 ලිපියත් හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් 
කිරීම සඳහා සභාගත* කරනවා. 

දැන් ශී ලංකා ෛවද්ය සභාව කියනවා, "උපාධි පිරිනමන 
ආයතනයක් බවට පත් කරන්න." ෙම් විධියට සිදු ෙවමින් 
ඇවිල්ලා, 2011 අෙගෝස්තුවලදි -තව අවුරුද්දකින් පස්ෙසේ- 
SAITM ආයතනය උපාධි පිරිනමන ආයතනයක් වශෙයන් ගැසට් 
කරනවා. ඒ සඳහා මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුෙව් හිටපු උසස් 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

අධ්යාපන ඇමතිවරයා එතුමාට තිෙබන බලතල අනුව 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙයෝජනාව ෙගනැල්ලා උපාධි පිරිනමන 
ආයතනයක් වශෙයන් ගැසට් කරනවා. එම නඩු තීන්දුෙව් 10වන 
පිටුෙව් පැහැදිලිව ඒ සම්බන්ධව තිෙබනවා. ෙබොරුවට 
නඩුකාරයින්ට බණින්න එපා. තමන් වැරදි ටික කරලා, ඊට පස්ෙසේ 
නඩු කාරයින්ට බැන්නාය කියලා කිසිම වැඩක් නැහැ. නඩු 
තීන්දුෙව් ෙමෙසේ කියනවා.  

I quote: 

"In the absence of any order made under Section 27 (1) (b) revoking 
the order by the Minister in Charge of Higher Education, it is clear 
that, SAITM is empowered to grant and confer the MBBS Degree 
on the Petitioner as per the provisions of the Universities Act (as 
amended) and there is no other impediment under the Universities 
Act for SAITM to grant and confer the said Degree to the 
Petitioner."   

ඒ ෙගොල්ෙලෝ කියන්ෙන්, SAITM ආයතනය උපාධි පිරිනමන 
ආයතනයක් වශෙයන් උසස් අධ්යාපන ඇමතිවරයා ගත්ත ෙම් 
තීන්දුෙව් කිසිම වැරැද්දක් නැහැ. සම්පූර්ණෙයන් ෛනතික බලතල 
යටෙත් ෙම් තීන්දුව අරෙගන තිෙබන්ෙන් කියලා.  

දැන් බලන්න. දැන් SAITM ආයතනයට කියනවා, "ෙම්ක 
ෙහොර කඩයක්. ෙම්ෙක් ෙබොරු වැඩ කරන්ෙන්" කියලා. SAITM 
ආයතනෙය් ඉන්න medical staff එක බලන්න. ෙම්ෙක් 
මහාචාර්යවරු 8ෙදෙනක් ඉන්නවා. Consultantsලා 41ෙදෙනක් 
ඉන්නවා. ආචාර්යවරු, ෙජ්යෂ්ඨ කථිකාචාර්යවරු විධියට 41ක් 
ඉන්නවා. ඊට අමතරව තව ඉන්නවා ෛවද්යවරු. අපි ඒ අය 
පැත්තකට දමමු. මා ළඟ ෙම් තිෙබන්ෙන් ෙදවැනි batch එෙක් 
Final examination එෙක් External Examinersලා විධියට හිටපු 
කට්ටිය. දැන් අට්ටාල ගහෙගන ෙකොළඹ ෛවද්ය පීඨය ඉස්සරහා 
ඉන්නවා. අට්ටාල ගහෙගන උද්ෙඝෝෂණ කරනවා. ඒ අට්ටාලය 
ළඟින් මහාචාර්යවරයා යනවා SAITM එෙක් final examination 
එෙක් examiner විධියට. ඔක්ෙකෝටම ඉස්ෙසල්ලා අට්ටාලෙය් 
ඉන්න කට්ටිය ඒක නවත්වන්න එපායෑ. මම ඒ External 
Examinersලා සියලුෙදනාෙග්ම නම් කියන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, 
දිග ලැයිස්තුවක් තිෙබනවා. External Examinersලා විධියට 
ඉන්ෙන් කවුද  කියලා බලන්න.  

As Medicine External Examiners, there is a 
Consultant Physician from the Colombo South Teaching 
Hospital; a Consultant Physician from the private sector; 
a Consultant Physician from the Colombo South Teaching 
Hospital; a Consultant Physician from the Sri 
Jayewardenepura General Hospital; a Consultant 
Physician from the Castle Street Hospital for Women; a 
Consultant Physician from the Colombo South Teaching 
Hospital and a Consultant Physician from the Colombo 
North Teaching Hospital.  

එතෙකොට, Medicine Additional External Examinersලා 
විධියට ඉන්ෙන් කවුද බලන්න. There is a Professor in 
Pharmacology, Consultant Physician from the University 
of Sri Jayewardenepura; a Consultant Physician; a 
Consultant Physician from the Kothalawala Defence 
University; අෙනත් එක්ෙකනා, a Consultant Cardiologist 
from the National Hospital of Sri Lanka.  Dr. J.B. 
Peirisලා වාෙග් කට්ටියත් SAITM ආයතනෙය් Senior 

Consultant Neurologist විධියට සහභාගි ෙවනවා.  තව 
ඉන්නවා, a Senior Lecturer from the University of Jaffna.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම මම සඳහන් 
කරන්න කැමතියි, Surgery External Examinersලා පිළිබඳවත්. 
There is a Consultant Surgeon, Emeritus Professor from the 
University of Kelaniya; a Consultant Surgeon/Senior 
Lecturer from the University of Colombo; a Consultant 
Surgeon from the Sri Jayewardenepura General Hospital; a 
Consultant Surgeon/Senior Lecturer from the University of 
Colombo; a Consultant Surgeon/Senior Lecturer from the 
University of Colombo; a Consultant Surgeon/Senior 
Lecturer from the University of Peradeniya. Prof. Mandika 
Wijeratne වාෙග් කට්ටියත් External Examinerලා විධියට ෙම් 
ආයතනයට යනවා. මහාචාර්ය මන්දික විෙජ්රත්න කියන්ෙන්, 
ලංකාෙව් පළමුවැනි liver transplant එක කරපු විෙශේෂඥ 
ෛවද්යවරයා. එතුමා තමයි අදත් liver transplant එකක් කරන්න 
අපට ඉන්ෙන්. එතුමා ගිහිල්ලා තිෙබනවා. මම එදා මහාචාර්ය 
මන්දික විෙජ්රත්නට කථා කළා. මම ඇහුවා, "ෙමොකක්ද, 
තත්ත්වය?" කියලා. එතුමා කිව්වා, "ෙම් විභාගය ෙකොච්චර 
transparent ද කියලා බලන්නයි මම වැඩිෙයන්ම ගිෙය්" කියලා. 
එතුමා කිව්වා,"ෙම් විභාගය සියයට 100ක් පාරදෘශ්යයයි.  එම 
ශිෂ්යයින්ෙග් ඥානය ෙකොළඹ විශ්වවිද්යාලෙය් ෛවද්ය පීඨෙය් 
ශිෂ්යයින්ෙග් ඥානය හා සමානයි. ඒ දැනුම ඊට වඩා අඩුයි කියලා 
කිසිම විධියකින් කියන්න බැහැ" කියලා. ඒ වාෙග්ම External 
Examinerලා විධියට එහි ඉන්නවා, a Consultant Surgeon/
Senior Lecturer from the University of Colombo; a 
Consultant Surgeon/Senior Lecturer from the University of 
Peradeniya; a Consultant Surgeon from the Horana Base 
Hospital and a Consultant Surgeon/Senior Lecturer from the 
University of Peradeniya.   

Obstetrics and Gynaecology External Examiners ලා 
කවුද ඉන්ෙන්? There is a Consultant Obstetrician and 
Gynaecologist from the Army Hospital, Narahenpita; a 
Senior Lecturer in Obstetrics and Gynaecology from the 
University of Sri Jayewardenepura; a Consultant 
Obstetrician and Gynaecologist from the Castel Street 
Hospital for Women; a Consultant Obstetrician and 
Gynaecologist from the Castle Street Hospital for 
Women; a Consultant Obstetrician and Gynaecologist 
from the De Soysa Hospital for Women; a Senior 
Consultant Obstetrician and Gynaecologist from the 
Castel Street Hospital for Women; a Consultant 
Obstetrician and Gynaecologist from the private sector; a 
Consultant Obstetrician and Gynaecologist from the 
Colombo North Teaching Hospital and a Consultant 
Obstetrician and Gynaecologist from the Castel Street 
Hospital for Women;  

As Obstetrics and Gynaecology Additonal External 
Examiners, there is a Consultant Obstetrician and 
Gynaecologist from the Ninewells Hospital, Narahenpita; 
a Consultant Obstetrician and Gynaecologist from the 
Colombo East Base Hospital, Mulleriyawa; a Consultant 
Obstetrician and Gynaecologist from the Teaching 
Hospital, Mahamodara, Galle and a Resident Obstetrician 
and Gynaecologist from the Castle Street Hospital for 
Women.    
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම, Paediatrics External 
Examinersලා විධියට එහාට කවුද එන්ෙන්? There is a Consultant 
Paediatrician from the Lady Ridgway Hospital, Colombo; 
a Consultant Paediatrician from the Lady Ridgway 
Hospital, Colombo; a Consultant Paediatrician from the 
Lady Ridgway Hospital, Colombo; a Consultant 
Paediatrician from the Lady Ridgway Hospital, Colombo; 
a Consultant Paediatrician from the Lady Ridgway 
Hospital, Colombo; a Professor of Paediatrics from the 
University of Ruhuna; a Consultant Paediatrician from the 
Asiri Central Hospital; a Consultant Paediatrician from 
the Lady Ridgway Hospital, Colombo; a Consultant 
Paediatrician from the University of Kelaniya; a 
Consultant Paediatrician from the Avissawella Base 
Hospital; a Consultant Paediatrician from the Lanka 
Hospital; a Consultant Paediatrician from the Lanka 
Hospital and a Consultant Paediatrician from the Lanka 
Hospital. 

ඒ වාෙග්ම, Psychiatry External Examinerලා විධියට 
කවුද එන්ෙන්? There is a Senior Lecturer in Psychiatry 
from the University of Peradeniya; a Consultant 
Psychiatrist (Emeritus Professor of Psychiatry at the 
University of Colombo) from the private sector; a 
Consultant Psychiatrist (Emeritus Professor of Psychiatry 
at the University of Colombo) from the private sector; a 
Consultant Psychiatrist from the National Institute of 
Mental Health; a Consultant Psychiatrist from the 
National Institute of Mental Health and a  Consultant 
Psychiatrist from the National Institute of Mental Health. 
දැන් බලන්න, Dr. Jayan Mendis and Dr. Harischandra 
Gambeera. ලංකාෙව් සිටින leading Psychiatristsලායි, ෙම් 
අවසන් විභාගය ෙවනුෙවන් External Examinerලා විධියට 
ෙපනී සිට තිෙබන්ෙන්. Also, there is a Consultant 
Psychiatrist (former Professor of Psychiatry at the 
University of Colombo) from the private sector; a 
Consultant Psychiatrist from the Colombo North 
Teaching Hospital, a Consultant Psychiatrist from the 
National Institute of Mental Health, a Dean - Faculty of 
Overseas Admissions from the Nizhny Novgorod State 
Medical Academy, Russia.   

මම දැන් නම් කියවපු අය   final examination එෙක් සියලුම 
subjectsවලට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ෙම් අය ලංකාෙව් සිටින 
ඉහළම අය;  Prof. Nalaka Mendis වාෙග් අය. Dr. Ramya De 
Silva, the President, the Sri Lanka College of Paediatricians 
වාෙග් අය තමයි ෙම් External Examinerලා විධියට  වාඩිෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. පාෙර් රස්තියාදු ගහන කට්ටිය ෙනොෙවයි.  ඒ, 
ලංකාෙව් ෛවද්ය ක්ෙෂේතෙය් ඉහළින්ම සිටින උගත්ම මිනිසුන්. 
ලංකාෙව් තිෙබන පධාන Teaching Hospitalsවල,  සියලුම 
ෛවද්ය පීඨවල මහාචාර්යවරු, ආචාර්යවරු ෙම් අවසන් විභාගය 
ෙවනුෙවන් External Examinerලා විධියට වාඩිෙවලා තිෙබනවා.                 

දැන් බලන්න, අෙප් විශ්වවිද්යාලවල තිෙබන තත්ත්වය 
ෙමොකක්ද කියලා. අපි ෙලොකුවට පමිතිය ගැන කථා කරනවා. 
බිතාන්ය ෛවද්ය විද්යාලයක පමිතියක් ෙමහි තිෙබනවා වාෙගයි 
දැන් කථා කරන්ෙන්. නමුත් තත්ත්වය බලන්න. ෙලෝක 
විශ්වවිද්යාල ෙශේණිගත කිරීම් අනුව රජෙය් විශ්වවිද්යාලයක් වන 

ෙකොළඹ විශ්වවිද්යාලය තිෙබන්ෙන් 2,135 වන තැනයි; 
ෙප්රාෙදණිය විශ්වවිද්යාලය -මම ඉෙගන ගත්ත තැන.-  
තිෙබන්ෙන් 2,466 වන ස්ථානෙය්යි; ෙමොරටුව විශ්වවිද්යාලය 
තිෙබන්ෙන්  2,608 වන තැන. ආසියාෙව් ෙශේණිගත කිරීම් අතරට 
ගත්ෙතොත් මුල් තැන ගන්නා විශ්වවිද්යාල 150 අතෙර්ම අෙප් එක 
විශ්වවිද්යාලයක්වත් නැහැ. ඔන්න අද තත්ත්වය. එතෙකොට දකුණු 
ආසියාෙව් ගත්ෙතොත් විශ්වවිද්යාල 23කට පසුවයි, අෙප් 
විශ්වවිද්යාලයක්  තිෙබන්ෙන්. ෙමන්න ෙම්කයි අද අෙප් තත්ත්වය. 
Directory of Organizations that Recognize/Accredit Medical 
Schools - DORA - කියන එෙක් ඉතිෙයෝපියාව, ටියුනීසියාව, 
ෙජෝර්ජියාව, ඝානා වැනි රටවල් තිෙබනවා. නමුත් අෙප් ශී ලංකාව 
නැහැ. Accredited Medical Facultiesවලට අෙප් රට නැහැ, 
නමුත් ඉතිෙයෝපියාවත් තිෙබනවා; ටියුනීසියාවත් තිෙබනවා; 
ඝානාවත් තිෙබනවා. ඔන්න තත්ත්වය! 

මීට ෙපර ලංකාෙව් ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාල හැදුෙව් 
නැද්ද? ඇයි, KDU එක?  KDU එක හදන ෙවලාෙව් ෙමොකක්ද 
කෙළේ?  KDU එෙකන් ඔය රජෙය් ෛවද්ය නිලධාරින්ෙග් 
සංගමෙය් සභාපතිට කථා කළා. ඔහු විරුද්ධයි කිව්වාම, ඔහුට  
ෙගෝඨාභය කථා කළා. " ෙඩොක්ටර්, ඔයා විරුද්ධ ෙමොකද?"   
කියලා ඇහුවා. එතෙකොට “ නැහැ, නැහැ, සර්, ෙහට එන්න" 
කිව්වා; බැලුවා; ඔක්ෙකෝම හරි. එය recognize  කිරීමට ශී ලංකා 
ෛවද්ය සභාවට ගිෙය් විනාඩි 45යි.  Recognition Letter එක පිටු 
02යි. 'සයිටම්' එකට වාෙග් විභාග කරලා ෙපොත් නැහැ. පිටු 
ෙදෙකන් කිව්වා," ෙමහි තත්ත්වය ඉතාමත්ම ෙහොඳයි" කියලා. 
තත්ත්වය ෙහොඳයි, ඉස්පිරිතාලයක්වත් නැහැ!  'සයිටම්'   එෙක් 
ඉස්පිරිතාලයක් තිෙයනවා, ඇඳන් 1,000ක. ජයවර්ධනපුර ෙරෝහල 
වාෙග් විශාල ඉස්පිරිතාලයක් තිබිලා එහි ෙලඩ්ඩු මදියි කියලායි 
ෙම්ක අද පිළිගන්න බැහැ කියන්ෙන්.  ඇඳක් තියා ෙරෝහල් 
බිත්තියක්වත් නැතිව එදා KDU එක ශී ලංකා ෛවද්ය සභාව 
පිළිගත්තා. එහි registration එක දුන්නාට පසුව තමයි  
ජයවර්ධනපුර ෙරෝහෙල්  ෙලඩ්ඩු බලන්න ෙම් ශිෂ්යයන්ට ඉඩ 
දුන්ෙන්. ෙමන්න පමිතිය! ෙම්වාද කථා කරන්ෙන්? එෙහම නම් 
KDU එකට දුන්ෙන් ෙමොකද?  ෙනවිල් පනාන්දු එදා එහි CEO 
විධියට ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ පත් කරගත්තා නම් එදාම ෙම්කත් 
pass. එක  ෙකෝල් එකයි ෙදන්ෙන් ඔය ඔක්ෙකොම ෙලොකු 
කට්ටියට. අද ෙම් නඩු තීන්දුෙවන් අහනවා, "GMOA එක ෙම්කට 
විරුද්ධ නම් ඇයි, 2011දී විරුද්ධ ෙනොවුෙණ්?" කියලා. 2011දී 
තමයි විරුද්ධ ෙවන්න තිබුෙණ්.  ෙමච්චර කල් ඉඳලා ඇයි, ෙම්කට 
විරුද්ධ ෙවන්ෙන්? එතෙකොට හිටිෙය් රාජපක්ෂ; දැන් ඉන්ෙන් 
සිරිෙසේන. එතැනයි වැෙඩ් තිෙයන්ෙන්. ඕන එෙකකුට සිරිෙසේනත් 
එක්ක විරුද්ධ ෙවන්න පුළුවන්. රාජපක්ෂලාත් එක්ක ආවා නම් 
"ඇයි, තමුෙසේ විරුද්ධ?" කියලා අහන්ෙන මහින්ද රාජපක්ෂ 
ෙනොෙවයි,  ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂයි. ඒ ඔක්ෙකොම බලලා තමයි ෙම් 
කටයුතු කෙළේ.  

අද රෙට් ෛවද්යවරු ඉන්ෙන් ලක්ෂයකට හැටයි. නමුත් 
ලක්ෂයකට ෙදසීයයක් ඉන්න ඕනෑ. ෙම් වාෙග් තුන්ගුණයක් 
ඉඳලාත් අපට මදි. සාමාන්ය ෙනොදියුණු රටක නම් 1,000කට 
ෛවද්යවරු 100ක් ඉන්නවා. ඒ සියයවත් අපට නැහැ. අද ෙහොර 
ෙදොස්තරලා - quacksලා - 40,000ක් ඉන්නවා. කිසිම සුදුසුකමක් 
නැතිව quacksලා 40,000ක් ෙලඩ්ඩු බලන ෙම් රෙට් තමයි ෙම් 
ඔක්ෙකෝම විච්චූර්ණ අපි කථා කරන්ෙන්.  

තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා, Prof. Naki ගැන. පසු ගිය 
කාලෙය් දකුණු අපිකාෙව් ෛවද්ය පීඨය ඔහුව recognize කළා; 
Honorary Professorship එකක් ඔහුට දුන්නා. ෙම් Prof. Naki 
කියන්ෙන් කවුද? Prof. Naki  කියන්ෙන් එදා දකුණු අපිකාෙව් 
විශ්වවිද්යාලෙය් හිටපු තණෙකොළ කපපු මිනිහා - gardener.          
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ඒ කාලෙය් surgery කෙළත් අෙත් පුරුද්දට මිසක් degree 
ෙමොකක්වත් තිබිලා ෙනොෙවයි. ඒ නිසායි ඒ ෙගොල්ලන්ට "doctor" 
කියලා කිව්ෙව් නැත්ෙත්. ඒ gardener පස්ෙසේ කාලයක ඒ 
විශ්වවිද්යාලෙය් Assistant Surgeon වුණා. බලන්න, ෙම් faculty  
එෙක් Dean ෙහොඳ කථාවක් කියා තිෙබනවා. එයා කියනවා, 
"ෙපොඩි කාලෙය් මා medicine ඉෙගන ගන්න කාලෙය් මෙග් වීරයා 
වුෙණ් ෙලෝකෙය් පළමුවැනි heart transplant එක කරපු Dr. 
Christiaan Barnard. නමුත්, මා medicine සම්බන්ධෙයන් 
විශාරදයකු වුණාම මෙග්  වීරයා වුෙණ් Prof. Naki" කියලා.  ෙම් 
Prof. Naki කියන්ෙන් කවුද? අර මා කලින් සඳහන් කළ 
gardener. ඒ නිසා මතක තියා ගන්න, විශ්වවිද්යාලෙය් එක 
විභාගයකින් ෙනොෙවයි, මිනිස්සුන්ෙග් ෙමොළය තීන්දු කරන්ෙන් 
කියන එක. ඒක මතක තියා ගන්න. අපිත් එක්ක එක පන්තිවල 
ඉඳලා fail වුණු අය පිට රටවලට ගිහිල්ලා මහාචාර්යවරු ෙවලා 
ආවා. මට බැරි වුණා. ඒක එක්තරා ගමනක්. ඒෙකන් කියන්න 
බැහැ, ඒ මනුෂ්යයා ෙහොර පාෙරන් ගියා කියලා. ඒ මනුෂ්යයාත් 
ෙහොඳ විශ්වවිද්යාලයකින් ඉෙගන ෙගනයි ආෙව්. මා ඒ අයෙග් නම් 
කියන්න අවශ්ය නැහැ. එෙහම ආපු අෙප් මහාචාර්යවරු ඉන්නවා. 

 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි තුනක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
 
 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ෙහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

අෙනක, අද රජෙය් ෛවද්ය විද්යාල නඩත්තු කරන්න යනවා, 
රුපියල් බිලියන 1.67ක්. ෙම් රෙට් දරුවන් පිට රටවලට ෙගන 
යනවා, අෙප් රෙට් සල්ලිවලින් රුපියල් බිලියන 1.2ක්. ෙමෙහම 
රටකයි අපි කථා කරන්ෙන්, ෛවද්ය අධ්යාපනය ෙකොෙහොමද  
ෙගන යන්ෙන් කියන එක.  

මූලාසනා රූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් කථාව  අවසන් කරන්න 
කලින් ෙමන්න ෙම් Judgment එක සම්බන්ධෙයනුත් කරුණු 
කිහිපයක් සඳහන් කරන්න කැමැතියි. ෙම් Judgment එෙක් 
කියනවා, SLMC Report එක ගැන. ෙම් SLMC Report එක 
ගැනත් ෙහොඳට අහ ෙගන ෙම්වා ෙකොච්චර සාධාරණද අසාධාරණ ද 
කියන එක ගැන බලන්න.  එහි ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

"When analyzing the above deficiencies along with the observations 
made it is clear that the investigation team had studied the functions 
at the SAITM with the intention of  improving the study programme 
by making recommendations to expose the undergraduates to the 
state mechanism as identify under E6 highly recommending to the 
Ministry of Health, the access to state JMO system and under E5 
recommending suitable field practice area to develop a working 
relationship with existing public health service." 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, public health සහ forensic 
medicine කියන ෙම් ෙදකටම ආණ්ඩුව උදව් කරන්න කියලායි, 
ෙම් SLMC වාර්තාෙවන් කියන්ෙන්. ඒ වාර්තාෙව් ඊළඟට ෙමෙහම 
කියලා තිෙබනවා: 

"However, the investigating team in their conclusion had 
surprisingly recommended that the SLMC does not recognize 

graduates who have completed the study programme currently 
provided by the faculty of Medicine SAITM, as suitable for 
provisional registration. 

When considering the observations made by the investigators as 
referred to above it is clear that the above observations do not 
match with the final recommendtion made by them." 

ෙම් මුළු වාර්තාවම තිෙබන්ෙන් SAITM එකට සුභවාදී 
විධියටයි. නමුත්, වාර්තාෙව් අන්තිම ෙකොටෙසේ සඳහන් ෙවනවා, 
recognize කරන්න එපායි කියලා. දැන් ෙමතැන තිෙබන කථාව 
ෙමොකක්ද? ෙම්කට ගිෙය් ෛවද්ය සභාෙව් ඒ කමිටුෙව් 
දහෙදනාෙගන් නවෙදනායි. ඒ නවෙදනා එක වාර්තාවක් ෙගනාවා. 
දහවැනි ෙකනා ෙනොගිහින්, එයා ෙවනම ගිහිල්ලා එතැන පැය 
ෙදකක් ඉඳලා වාර්තාවක් අරෙගන ඇවිල්ලා තිෙබනවා. සමහර 
අයට මානසිකව එන අදහස් තිෙබනවා. ඒවා උඩ අෙනක් අයට 
කථා කරලා ෙම් වාර්තාව ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. නමුත්, ඒ 
ෙගොල්ලන්ට මතක නැති වුණා, Report එෙක් දිගටම සඳහන් 
කරන ෙකොටස්. ඒ නිසා තමයි ෙම් නඩු තීන්දුෙව් කියන්ෙන්, 
දිගටම සුභවාදීව එක විධියකට ඇවිල්ලා ෙම්ක improve කරන 
තැනට ඇවිල්ලා, forensic medicine සඳහා අවස්ථාව ෙදන්න, 
public health සඳහා අවස්ථාව ෙදන්න කියලා ආණ්ඩුවට 
ෙයෝජනා කරලා, ෙම්වා ඔක්ෙකෝම කියලා, අන්තිම  ෙකොටෙසේ 
විතරක් කියනවා, recognize කරන්න එපා කියලා. එෙහම නම් 
ෙචෝදනාවක් තිෙබනවා, ෙම් වාර්තාෙව් අන්තිම ෙකොටස ෙවනස් 
කිරීම සම්බන්ධෙයන්. ඒක තමයි ෙම් නඩු තීන්දුෙව් ෙපන්වන්ෙන්.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. දැන්  කියනවා මා නිකම් 
හිටියා කියලා. මට නිකම් ඉන්න ෙහේතු තිබුණා.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් ඔබතුමා කියන විධියට ෛවද්ය සභාෙව් 

ඒ කමිටුෙව් නව ෙදෙනකු සුභවාදීව ෙම් දිහා බැලුවා. එක් 
පුද්ගලයකු විතරක් අසුභවාදීව බලපු නිසාද අවසානෙය් අර ෙජ්දය 
ආෙව්?  

 
 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ෙමෙහමයි, ගරු මන්තීතුමනි. එතැනම අය මට කියාපු ෙදයක් 

තිෙබනවා. ඒ නිසායි මා ෙම්වා ගැන තීන්දුවක් ගත්ෙත් නැත්ෙත්. 
ඒ කමිටුෙව් දහ ෙදනාෙගන් නව ෙදනකු පමණයි ගිෙය්. ඒ නව 
ෙදනා ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා වාර්තාවක් හැදුවාෙන්. ඒ වාර්තාෙව් 
අවසානෙය් තිෙබනවා, recommendations. ඒ කියන්ෙන්, ෙම්ක 
පිළිගන්න ෙමොනවාද කරන්න ඕනෑ කියන එක. අන්තිමට වාර්තාව 
එන්ෙන් ෙම්ක ෙනොපිළිගන්නයි. [බාධා කිරීමක්] එක්ෙකනකු 
ගිෙය් නැහැ. එයා ෙවනම ගිහිල්ලා ෙවනම වාර්තාවක් ෙගනාවා. 
ෙගනැල්ලා අෙනක් නව ෙදනාත් එක්ක කථා කරලා final 
වාර්තාවක් හැදුවා. එතෙකොට ඉස්ෙසල්ලාත් වාර්තාවක් හැදුවා. 
නමුත්, ඒෙක් වටිනාකමක් නැහැ. ෙමොකද, ඒක අත්සන් කරන්න 
ඉස්ෙසල්ලා ෙම් අන්තිමට ෙගනාපු වාර්තාවට 10 ෙදනාම අත්සන් 
කළා. දැන් ඒක නිසා තමයි ෙම්ෙක් ෙවනසක් තිෙබන්ෙන්. ඒක 
තමයි ෙම්- 

 
 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ෛවද්ය සභාව වාෙග් ආයතනයක වාර්තාවක් තනි 

පුද්ගලයකුෙග් ෙවනස් මතයක් නිසා සම්පූර්ණෙයන් කණපිට 
හැෙරන්න පුළුවන්ද? 

1207 1208 

[ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා] 
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ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
අපට ඒක ඔප්පු කරන්න බැහැ. නමුත්,  මා නම් ටික ෙදන්නම්. 

ඔබතුමාම ඒ  ගිය කමිටුෙව් අයට ෙපෞද්ගලිකව කථා කරන්න.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, කරුණාකර අවසන් කරන්න.  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ෙහොඳයි.   

ඊළඟට, මා ඇමති ෙවලා ටික දවසකින් මට ෙම් වාර්තාව ආවා. 
ඒ වාර්තාව ආවාම මම ඒ වාර්තාව බැලුවා. ඒක ෛවද්ය සභාෙව් 
ෙනොෙවයි, ෛවද්ය සභාව මහාචාර්ය  ෙෂරීෆ්ෙග් නායකත්වෙයන් 
appoint කරපු Committee එකක වාර්තාවක්. ඒ වා ර්තාව කියවලා 
මම ඒක SAITM එකට යැව්වා, ෙම් වාර්තාව ගැන ඔය 
ෙගොල්ලන්ෙග් නිරීක්ෂණ එවන්න කියලා. ඒ ෙගොල්ලන් විශාල 
වාර්තාවක් එව්වා. ඒ නිරීක්ෂණ වාර්තාෙව් ඒ ෙගොල්ලන් compare 
කරලා සඳහන් කරලා තිබුණා, රජෙය් ෛවද්ය විද්යාලවල සහ 
SAITM එෙක් තිෙබන facilities, lecturers, professors, clinical 
 facilities ඇතුළු ඔක්ෙකෝම ෙද්වල් පිළිබඳව. ඒෙක් පශ්නයක් 
තිෙබනවා. ෙමොකක්ද? ඇඳන් 1,000ක් තිබුණාට ෙලඩ්ඩු ඉන්ෙන් 
200ක් විතර. එතැනදී ෙන් අපි සම්බන්ධ  ෙවන්න ඕනෑ. කවුරු හරි 
උදව් කරන්න ඕනෑ, ඒ 200, 1,000 කර ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියන එක සඳහායි. ඒ ෙගොල්ලන් කියනවා, ඕනෑ නම් ෙරෝහල 
රජයට අරෙගන හරි ඒක කරන්න, අපි ෛවද්ය විද්යාලය 
පවත්වාෙගන යන්නම් කියලා. 

 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, කථාව අවසන් කරන්න. 
 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ෙහොඳයි, අවසන් කරනවා.  

ඊට පස්ෙසේ මම ආපසු ඒක SLMC එකට යැව්වා. ඒකට මට 
උත්තර හම්බ වුෙණ් නැහැ. ඒ අතෙර් තමයි නඩුව file කෙළේ. ඒ 
අනුව තමයි නඩුව ඉදිරියට ගිෙය්. අන්න ඒකයි තිබුණු තත්ත්වය. 
මට තිෙබන බලතල යටෙත් එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමා වාෙග් 
මට එක පෑන් පහරින් ගහන්න තිබුණා, ෙම්ක පිළිගන්න කියලා. 
පිළිගන්න ෙදයක් නැහැ. ෙම් Report එක මම recommend 
කරන්ෙන් නැහැ කියලා කිව්වා නම්, එච්චරයි. ෙමොකද, ෙමය 
degree-awarding institution එකක් විධියට පිළිෙගන තිෙබනවා. 
Registration එෙක් විතරයි පශ්නය තිෙබන්ෙන්. 

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, න්යාය පතෙය් විෂය අංක 6 දරන ෙයෝජනාව, ගරු 

සන්දිත් සමරසිංහ මන්තීතුමා. 

 
බසීලෙයහි ශී ලංකා තානාපති කාර්යාලය 

සහ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදෙයහි, 
නිව්ෙයෝක් නුවර, එක්සත් ජාතීන්ෙග්          

ශී ලංකා නිත්ය නිෙයෝජිත කාර්යාලය සඳහා 
කාර්යාල මිලදී ගැනීම සඳහා ශී ලංකා මහ 
බැංකුව විසින් එක් එක් සථ්ානය ෙවනුෙවන් 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් දරන ලද වියදම 

පිළිබඳ ෙසොයා බලා වාර්තා කිරීම පිණිස වූ 
විෙශේෂ කාරක සභාව 

பிேரசில் நாட் ள்ள இலங்ைகத் 
தரகத்தின் அ வலகம் மற் ம் ஐக்கிய 

அெமாிக்கா, நி ேயார்க்கி ள்ள ஐக்கிய 
நா களின் இலங்ைகக்கான நிரந்தரப் 

பிரதிநிதியின் அ வலகம் என்பவற்ைறக் 
ெகாள்வன  ெசய்வதற்காக இலங்ைக 

மத்திய வங்கிக்கு  ஏற்பட்ட ெசல கைள 
ஒவ்ெவா  வளாகம் ெதாடர்பில் 

தனித்தனியாக ஆராய்ந்  அறிக்ைக 
சமர்ப்பிப்பதற்கான ெதாிகு    

SELECT COMMITTEE TO LOOK INTO AND 
REPORT ON THE EXPENSES INCURRED BY THE 

CENTRAL BANK OF SRI LANKA FOR THE 
PURCHASING OF THE OFFICE FOR THE SRI 

LANKAN EMBASSY IN BRAZIL AND THE OFFICE 
FOR THE PERMANENT REPRESENTATIVE OF SRI 
LANKA TO THE UNITED NATIONS, NEW YORK, 

USA 
 
ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙයෝජනාව 

ඉදිරිපත් කරනවා: 

"ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා   
ගරු ලක්ෂ්මන් ආනන්ද විෙජ්මාන්න මහතා    
ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා   
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා  
ගරු ෙක්. ෙක්. පියදාස මහතා 
ගරු සුජිත් සංජය ෙපෙර්රා මහතා  
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා  
ගරු ෙජ්. සී. අලවතුවල මහතා  
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා  
ගරු (ෛවද්ය) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය  
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා  
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ් මහතා 
ගරු මයන්ත දිසානායක මහතා 
ගරු එම්. ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා,- බසීලෙයහි ශී ලංකා තානාපති 

කාර්යාලය සහ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදෙයහි, නිව්ෙයෝක් නුවර, එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් ශී ලංකා නිත්ය නිෙයෝජිත කාර්යාලය සඳහා කාර්යාල මිලදී ගැනීම 
සඳහා ශී ලංකා මහ බැංකුව විසින් එක් එක් ස්ථානය ෙවනුෙවන් ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් දරන ලද වියදම පිළිබඳ ෙසොයා බලා වාර්තා කිරීම පිණිස වූ 
පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාව,-  

(අ) බසීලෙයහි ශී ලංකා තානාපති කාර්යාලය සහ ඇමරිකා එක්සත් 
ජනපදෙයහි, නිව්ෙයෝක් නුවර, එක්සත් ජාතීන්ෙග් ශී ලංකා නිත්ය 
නිෙයෝජිත කාර්යාලය සඳහා කාර්යාල මිලදී ගැනීම සඳහා ශී ලංකා 
මහ බැංකුව විසින් එක් එක් ස්ථානය ෙවනුෙවන් ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් දරන ලද වියදම කවෙර්ද;  

(ආ) ෙමකී මිලදී ගැනීම් නිසි පරිදි අනුමත ෙකොට තිෙබ්ද;   

(ඇ) ෙමකී එක් එක් ස්ථාන සඳහා වියදම් කරන ලද මුදල ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් කවෙර්ද; 

(ඈ) ෙමකී ස්ථාන මිලදී ගැනීමට වගකිව යුතු හා / ෙහෝ උපෙදස් දුන් 
නිලධාරීන් නම් වශෙයන් කවෙර්ද; 

(ඉ) සිය පරීක්ෂණ සඳහා අදාළ වන්ෙන් යැයි පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක 
සභාව විසින් සලකනු ලබන ෙවනත් යම් කරුණක් සම්බන්ධෙයන් 
පරීක්ෂා ෙකොට බලා වාර්තා කරනු පිණිස පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක 
සභාවක් පත්කළ යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා සම්මත 
කරයි. 

2. (අ) ගරු කථානායකවරයා විසින් කාරක සභාව සහ එහි 
සභාපතිවරයා නම් කළ යුතු ය. 

 (ආ)  අංක 95 පාර්ලිෙම්න්තු ස්ථාවර නිෙයෝගෙයහි කුමක් 
සඳහන්ව තිබුනද කාරක සභාව සාමාජිකයන් විසි එක් (21) 
ෙදෙනකුට ෙනොවැඩි සංඛ්යාවකින් සමන්විත විය යුතු ය. 

3. එම කාරක සභාවට, 

 (අ)  සිය ගණපූරණය නියම කර ගැනීමට ද; 

 (ආ)  පුද්ගලයන්, ලිපි ෙල්ඛන හා වාර්තා ෙගන්වා ගැනීමටද, 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙහෝ එබඳු කාරක සභාවක් ඉදිරිෙය් ෙපනී 
සිටින ෙලස ඕනෑම පුද්ගලෙයකුට නියම කිරීමට ද, එබඳු 
පුද්ගලයන්ෙග් සන්තකෙය් ෙහෝ පාලනය යටෙත් පවතින 
යම් ලිපියක්, ෙපොතක්, වාර්තාවක් ෙහෝ ෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත් 
කරන ෙලස නියම කිරීමට ද; 

 (ඇ) සාක්ෂ්යකරුවන් වාචිකව විභාග කිරීෙමන් සත්ය අසත්යතාව 
විමසා බැලීමට ෙහෝ අන්යාකාරෙයන් තහවුරු කර ගැනීමට 
ද, කාරක සභාෙව් සභාපති ෙහෝ එම කාර්යය සඳහා 
විෙශේෂෙයන් බලය පවරනු ලැබූ තැනැත්ෙතකු විසින් පතිඥා 
ෙහෝ දිවුරවනු ලැබූ සාක්ෂ්යකරුවන් විභාග කිරීමට ද; 

 (ඈ) කාරක සභාෙව් සහාය පිණිස අදාළ ක්ෙෂේතයන්හි විෙශේෂඥ 
දැනුමක් ඇති පුද්ගලයන්ෙග් සහ පවීණයන්ෙග් සහාය ලබා 
ගැනීමට; සහ 

 (ඉ) කලින් කල අන්තර්වාර වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීමට ද, 
පාර්ලිෙම්න්තුව කල්තබන ලද්ෙද් වුවද රැස්වීම් 
පවත්වාෙගන යාමට ද; 

 බලය තිබිය යුතුය.  

4. සිය පළමුවැනි රැස්වීම් දිනෙය් සිට මාස හයක (06) කාලයක් තුළ ෙහෝ 
පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් වැඩිදුරටත් ලබාෙදන අන් කවර කාල සීමාවක් 
තුළ ෙහෝ කාරක සභාව සිය වාර්තාව ඉදිරිපත් කළ යුතුය." 

ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 

 
කල්තැබීම 

ஒத்திைவப்  
ADJOURNMENT 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් 

තැබිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 

 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව, ගරු ඩලස ්

අලහප්ෙපරුම මැතිතුමා. 

 
පළාත් පාලන මැතිවරණය දින නියමයක් ෙනොමැතිව 

කල් දැමීම 
உள் ராட்சித் ேதர்தைலக் காலவைரயைறயின்றிப் 

பிற்ேபா தல் 
INDEFINITE POSTPONEMENT OF LOCAL GOVERNMENT 

ELECTION 

 
[අ.භා. 6.31] 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් 

මම පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"පළාත් පාලන මැතිවරණය කල් තබා අදට මාස 21ක් ඉක්ම ෙගොස් ඇත. 
සීමා නිර්ණය ෙකොමිසෙම් වාර්තාව භාර දී ෙනොමැති නිසා මැතිවරණය 
පැවැත්විය ෙනොහැකි බව ආණ්ඩුෙව් මතය වී තිබුණි. එෙහත් සීමා නිර්ණය 
වාර්තාව භාර දී අදට දින 10ක් ගත වී ඇති අතර, ෙම් දක්වා වාර්තාව ගැසට් 
කර ෙනොමැත. නමුත් ගරු අමාත්යවරයා ෙකොමිෂන් වාර්තාව භාර ගනිමින් 
රටට පකාශ කෙළේ, වාර්තාව පළමු සතිය තුළ ගැසට් කරන බවය. දැන් 
අපට තහවුරු වනුෙය් විවිධ උපකම භාවිතා කරමින් දින නියමයක් 
ෙනොමැතිව පළාත් පාලන මැතිවරණය කල් දැමීමට උත්සාහ දරන බවය. 
එබැවින් ෙමම පජාතන්ත විෙරෝධී පිළිෙවතින් බැහැර වී වහා පළාත් පාලන 
මැතිවරණය පැවැත්ෙවන දිනය පකාශ කරන ෙලස ෙමම ගරු සභාවට 
ෙයෝජනා කරමි." 
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[ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා] 
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පළාත් පාලන මැතිවරණය 
කල් දමලා අදට හරියටම මාස 22යි දවස් 21ක් ෙවනවා. ෙමෙතක් 
මැතිවරණය පවත්වන්ෙන් කවදාද කියන පශ්නය මතු වුණු හැම 
ෙවලාවකම තිබුණු ජනපිය උත්තරය වුෙණ් සීමා නිර්ණය 
ෙකොමිසෙම් වැඩ අවසන් වී නැති නිසා මැතිවරණය පවත්වන දිනය 
පිළිබඳව නිශ්චිතව යමක් පකාශ කළ ෙනොහැකිය යන්නයි. දැන් 
සීමා නිර්ණය ෙකොමිෂන් වාර්තාව, සමාෙලෝචන කමිටු වාර්තාව 
භාර දීලා අදට දින 10ක් ගත ෙවලා තිෙබනවා, ගරු 
සභානායකතුමනි. ඒ නිසා පසුගිය මාස 22 පුරාවට සීමා නිර්ණය 
කමිටු වාර්තාව නිසා මැතිවරණය පැවැත්වීමට ෙනොහැකි බවට 
ආණ්ඩු පාර්ශ්වය විසින් මතු කරනු ලැබූ තර්කයට වලංගුභාවයක් 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා ඇමතිතුමා ෙම් 
අවස්ථාෙව් ෙම් සභාෙව් නැහැ. ඒ පිළිබඳව මම කනගාටු ෙවනවා.  
ඊෙය් අපි දැක්ෙක්, දවස් 10ක් සම්පූර්ණ වන අද දවෙසේ අපි 
දකින්ෙන්- 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please!  

කරුණාකර ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මන්තීතුමාෙග් නම 
මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන්න. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ 

මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු  ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මූලාසනෙයන් 

ඉවත් වුෙයන්, ගරු ෙශහාන්  ෙසේමසිංහ මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. J. M. ANANDA KUMARASIRI left the 
Chair, and THE HON. SHEHAN SEMASINGHE took the Chair. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම සඳහන් කරමින් සිටිෙය් 

අද දක්වා තිබුණු පධාන තර්කය ගැනයි. පළාත් පාලන මැතිවරණය 
පැවැත්වීම සඳහා සීමා නිර්ණය පිළිබඳ ෙකොමිසෙම් කටයුත්ත 
අවසන් නැහැ කියා තිබුණු තර්කය අවලංගු ෙවලා දැනට දින 
දහයක් ගත ෙවලා තිෙබනවා. මුළු රටම අනිමිසෙලෝචනෙයන් මාස 
විසිෙදකක් ෙම් ෙදස බලාෙගන සිටියා. පළාත් පාලන ආයතනයක 
ධුර කාලය අවුරුදු හතරයි. ෙම් රෙට් පළාත් පාලන මැතිවරණය 
අවසන් වතාවට පැවැත්වුෙණ්, 2011 වර්ෂෙය් මාර්තු මාසෙය් 19 
වැනි දා.  ඒ අනුව පළාත් පාලන මැතිවරණය පවත්වන්ෙන් නැතුව 
ඒ කාලෙයන් හරි අඩක් සම්පූර්ණ ෙවනවා, ලබන මාර්තු මාසෙය් 
19 වැනි දාට. ඒ කියන්ෙන් තව මාස එකහමාරකින්. ෙකොමිෂන් 
වාර්තාව භාර දීලා දවස් දහයක් ගත ෙවන ෙම් ෙව්ලාෙව් ෙමොකක්ද 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්? තවම සීමා නිර්ණය ගැසට් ෙවලා නැහැ. 
හැබැයි, සමාෙලෝචන කමිටුෙව් සභාපතිතුමාෙග් තනතුර -රස්සාව- 
අහිමි කරලා තිෙබනවා. ලංකා මිනරල් සෑන්ඩ්ස් සමාගෙම් නිසි 
බලධාරියා වශෙයන් පත් කර සිටි එතුමා ඊෙය් සිට එතැනින් ඉවත් 
කරලා. ඒකයි ෙම්කයි අතර සම්බන්ධයක් තිෙබනවාද කියලා මම 
දන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, ඒ ගැන අපට අනුමාන කරන්න 
පුළුවන්කමක් තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා 
මැතිතුමා ෙම් සභාෙව් නැහැ. ඒ අමාත්යාංශය නිෙයෝජනය කරන 
රාජ්ය ඇමතිතුමාත් නැහැ. මම සතුටු ෙවනවා, ගරු 
සභානායකතුමා ෙම් සභාෙව් සිටීම ගැන. ගරු චන්දිම ගමෙග් 
මන්තීතුමාත් සභාෙව් ඉන්නවා. දැන් ආශු මාරසිංහ 
මහාචාර්යතුමාත් පැමිණියා. එතුමන්ලා විතරමයි දැන් ෙම් සභාෙව් 
ඉන්ෙන්. ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදය පිළිබඳ  බරපතළ අර්බුදයක් 
නිර්මාණ ය ෙවලා තිෙබන ෙව්ලාෙව්, ඒ සම්බන්ධෙයන් රෙට් 
උත්තරීතරම ආයතනය යැයි කියන ආයතනෙය් සාකච්ඡාවක් 
ආරම්භ ෙවන ෙව්ලාෙව් විෂය භාර ඇමතිතුමා සභාෙව් නැහැ. මම 
දන්ෙන් නැහැ, සභාවට ෙනොඑන්න එතුමාට ෙපෞද්ගලික 
කාරණාවක් තිෙබනවාද කියලා. එතුමා සභාෙව් නැති එක ගැන 
අෙප් කනගාටුව පකාශ කරන්න ඕනෑ. කියනෙකොටම ගරු 
ඇමතිතුමා පැමිෙණනවා. මම ඒ ගැන සතුටු ෙවනවා. 

ගරු ඇමතිතුමනි,  මම කියමින් සිටිෙය් ෙම්කයි. සීමා නිර්ණය 
කිරීෙම් කමිටුව පළමුවැනි වතාවට පත් කරනු ලැබුෙව් 2012 
වර්ෂෙය්දී.  සීමා නිර්ණ කමිටුව පත් කරලා ෙම් වනවිට අවුරුදු 
පහක් ෙවනවා.   සීමා නිර්ණය පිළිබඳ කමිටු වාර්තාවක් හදන්න 
අපට අවුරුදු පහක් ගත ෙවලා තිෙබනවා. පධාන ෙද්ශපාලන පක්ෂ  
ෙදකකට අයත් වන අපි සියලුෙදනාම ෙම් ගැන ලජ්ජා ෙවන්න 
ඕනෑ, ගරු සභානායකතුමනි. ෙම් පුංචි දූපෙත් පමාණය වර්ග 
සැතපුම්  25,332යි; පරිපාලන දිස්තික්ක 25යි; ජන ගහනය 
මිලියන 21යි. හැබැයි, සීමා නිර්ණය පිළිබඳ වාර්තාවක් හදා ගන්න 
අපි ෙදපාර්ශ්වයටම අවුරුදු පහක් ගත ෙවලා තිෙබනවා. ෙමය, 
රෙට් නීති සම්පාදකයන් විධියට අපි ෙදෙගොල්ලම ලජ්ජා ෙවන්න 
ඕනෑ කාරණයක්. අපි කාටවත් ෙම් ගැන සතුටු ෙවන්න බැහැ. 
අෙප් මිත ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා ඇමතිතුමා ෙම් කණ්ඩායම් ෙදකම 
නිෙයෝජනය කරලා තිෙබනවා. ෙම් සීමා නිර්ණය පිළිබඳ කටයුතු 
පටන් ගන්නෙකොට 2012 වසෙර්දී එතුමා අපෙග් කණ්ඩායම 
නිෙයෝජනය කළා. අද එතුමා ගරු සභානායකතුමන්ලාෙග් 
කණ්ඩායම එක්කත් ඒ කටයුත්ත නිෙයෝජනය කරනවා. 
එතෙකොට, ඒ ලජ්ජාෙවන් භාගයක් අපට එනවා; ගරු ෆයිසර් 
මුස්තාපා ඇමතිතුමාට සම්පූර්ණෙයන්ම යනවා. නමුත්, එතුමාට ඒ 
ලජ්ජාව ෙදන එක ෙනොෙවයි මෙග් වුවමනාව.   

ෙම් රෙට් රාජ්ය නායකයා වන අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙගන් 
ෙහෝ ආණ්ඩුෙව් නායකයා වන ගරු අගමැතිතුමාෙගන් ෙහෝෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගරු සභානායකතුමාෙගන් ෙහෝ විෂය භාර ඇමති 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මැතිතුමාෙගන් ෙහෝ මුලසුෙන් සිටින ගරු 
මන්තීතුමාෙගන් ෙහෝ ගරු කථානායකතුමාෙගන් ෙහෝ ඇසුෙවොත් 
පළාත් පාලන මැතිවරණය පවත්වන්ෙන් කවදාද කියලා, එවැනි 
දිනයක් කියන්න සභානායකතුමාටත් බැහැ; විෂය භාර  ෆයිසර් 
මුස්තාපා ඇමතිතුමාටත් බැහැ;  කථානායකතුමාටත් බැහැ; ෙම් 
උත්තරීතර සභාව නිෙයෝජනය කරන අප කාටවත්  බැහැ. අහවල් 
මාසෙය්, අහවල් දවෙසේ මැතිවරණය  පවත්වන්න පුළුවන් කියන්න 
අපි කාටවත් බැහැ.    

මැතිවරණය කල් දමලා මාස විසිෙදකකට පස්ෙසේත් ඒක 
කියන්න අපට බැහැ. ෙම්ෙකන් ෙමොකක්ද ගම්ය ෙවන්ෙන්? මම 
විශ්වාස කරනවා ෆයිසර් මුස්තාපා ඇමතිතුමාෙග් පිළිතුරු 
කථාෙව්දී එතුමාට පුළුවන් නම් නිශ්චිත දිනයක් කියයි කියලා. 
හැබැයි, ඒක සැකයට කියන දිනයක් විය යුතු නැහැ ගරු 
ඇමතිතුමනි. 2015 ඉඳලා, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, ගරු 
අගමැතිතුමා, කැබිනට් පකාශක යන ෙම් සියලුෙදනාම ඒ ගැන 
එක එක මාස කිව්වා; එක එක වකවානු කිව්වා. අද ඒ සියල්ල 
ෙබොරු ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. ඒ සියල්ල මිථ්යාවක් බවට පත් 
ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අපි ෙම් ෙමොෙහොත ගත කරන්ෙන් 
මැතිවරණය පවත්වන්ෙන් කුමන මාසෙය් කවදාද කියලා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිශ්චිතව කියන්න බැරි ෙද්ශපාලන පරිසරයක් ඇතුෙළේ. රටක 
පජාතන්තවාදය අර්බුදයකට යන්න මීට වඩා කමෙව්දයක් 
තිෙබනවාද කියන්න මා දන්ෙන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  1975දී,  ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් ආණ්ඩුව කාලෙය්  අවුරුදු ෙදකකින් මැතිවරණය කල් 
දැම්මා; ''නිල් පාටින්'' අවුරුදු ෙදකකින් මැතිවරණය කල් දැම්මා. 
ෙමොකද්ද පතිඵලය වුෙණ්? ඒ අයෙග් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ආසන 
සංඛ්යාව අටට බැස්සා. ෙම් රටට ''නිල් පාටින්'' සිදු වුණු ඒ 
ඓතිහාසික වැරැද්ද ෙද්ශපාලන විද්යාෙව් ඉතිහාසය ලියන හැම 
ෙදනාම කියනවා. ඒ වාෙග්ම, 1982දී ''ෙකොළ පාටින්'' ෙජ්.ආර්. 
ජයවර්ධන  ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය් පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණය 
ජනමත විචාරණයක් හරහා අවුරුදු පහකට කල් දැම්මා. ඒකට 
විරුද්ධ ෙවච්ච ෙද්ශපාලන පක්ෂ තහනම් කළා. සභානායකතුමා -
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමා- ඒ කාලෙය් හිටිෙය් අපිත් එක්ක.  
ඒ ෙදවැනි වරට මැතිවරණය කල් දැමීමත් එක්ක ෙමොකක්ද 
වුෙණ්? තරුණෙයෝ හැටදහසකට ජීවිතවලින් වන්දි ෙගවන්න සිද්ධ 
වුණා. ෙම්කයි අෙප් රෙට් ඉතිහාසය. වතාවක් ''නිල් පාටින්'', 
වතාවක් ''ෙකොළ පාටින්'' මැතිවරණය කල් දැම්මා. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි කියන්න කනගාටුයි, ''නිල්'' සහ ''ෙකොළ'' ෙදකම 
එකතු ෙවලා අද ඒ තුන්වැනි වටය පටන් අරෙගන තිෙබනවා. 
ෙම්ක පජාතන්තවාදයට ෙහොඳ ලකුණක් ෙනොෙවයි. පසු ගිය 
මැතිවරණ ෙදකකදීම ඔබතුමන්ලා අෙත් තිබුණු සටන් පාඨ අතරින් 
මූලිකම සටන් පාඨය වුෙණ්, පජාතන්තවාදයයි; තරු පෙහේ 
පජාතන්තවාදයි. ඒ නිසා ෙම් මැතිවරණවලදී කවුද ජයගහණය 
කරන්ෙන්, බලය කාටද යන්ෙන් කියන එක වැදගත් කාරණාවක් 
ෙනොෙවයි.  

සභානායකතුමා නියත වශෙයන්ම ෙම් කාරණයට මා සමඟ 
එකඟ වනවා ඇති. අඩු ගණෙන් 1977 මැතිවරණ ව්යාපාරෙය්දී 
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමා පසිද්ධිෙය්ම කිව්වා, මැතිවරණ 
සිතියම අකුළනවා  කියලා. එතුමා ඒක කළා. ඔබතුමන්ලාත් පසු 
ගිය මැතිවරණ ෙදකකදී කිව්ෙව් පජාතන්තවාදය කැන්දාෙගන එන 
විධිය.  ඒ මනරම් පජාතන්තවාදය පිළිබඳව මුළු රටටම චිතණය 
කළා. නමුත්, අද මැතිවරණයක් නැතිව මාස විසිෙදකයි දවස් 
විසිඑකක් ගත කරලා තිෙබනවා.  

පළාත් පාලන ෙද්ශපාලනය කියන්ෙන් ෙමොකක්ද?   ඒක 
තවත් එක් මැතිවරණයක් ෙනොෙවයි. පළාත් පාලන ෙද්ශපාලනය 
කියන්ෙන් පජාතන්තවාදෙය් අත්තිවාරමයි; පජාතන්තවාදෙය් 
පදනමයි ගරු සභානායකතුමනි. පළාත් පාලන ෙද්ශපාලනය 
ෆයිසර් මුස්තාපා ඇමතිතුමා නිෙයෝජනය කරන මැද ෙකොළඹට, 
මහින්දානන්ද හිටපු ඇමතිතුමා නිෙයෝජනය කරන නාවලපිටියට, 
මා නිෙයෝජනය කරන මාතරට, එෙහම නැත්නම් ෙකොළඹට, 
කඩුෙවලට, උඩුනුවරට, ගම්ෙපොළට විතරක් අයිති ෙදයක් 
ෙනොෙවයි. ඒ වාෙග්ම, පළාත් පාලන ෙද්ශපාලනය කියන්ෙන් 
කුණු අදින එකවත්, ලයිට් දමන එකවත් ෙනොෙවයි. ඒක විශ්වීය 
සංකල්පයක්. ඒ සංකල්පය එක එක ආණ්ඩු යටෙත් පලුදු ෙවන්න 
ඇති. හැබැයි, ඔබතුමන්ලා රටට දීපු ෙපොෙරොන්දුත් එක්ක ඒ 
සංකල්පය මල්පල ගැන්ෙවන්න ඕනෑ කාලයක්, වකවානුවක් 
ෙම්ක. හැබැයි, ඒක ෙනොෙවයි අද සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒකයි 
කනගාටුවට කාරණාව.  

බලන්න, 2011න් පස්ෙසේ ෙම් රෙට් පළාත් පාලනය ෙවනුෙවන් 
ඡන්දය පාවිච්චි කරන්න තරුණයන්ට අවස්ථාවක් තිබුෙණ් නැහැ.  

තමන්ෙග් ගෙම් නිෙයෝජිතයා ෙතෝරා පත්කර ගැනීම 
සම්බන්ධෙයන් තරුණයන්ට වුණු අසාධාරණයට වග කියන්ෙන් 

කවුද? ඒක ෙම් පශ්නෙය් එක පැත්තක්. මා දීර්ඝ කථාවක් කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ.  

ෙම් පශ්නෙය් අෙනක් පැත්ත ෙමයයි. ගරු ඇමතිතුමනි, අද අපි 
මැතිවරණ ෙකොමිසෙම් ගරු සභාපතිතුමා සහ ෙකොමිසම හමු වුණා. 
ෙමයට සහභාගි වුණු ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් 
තුන්ෙදෙනක් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. පසන්න රණවීර 
මන්තීතුමා, මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා, ඉන්දික 
අනුරුද්ධ මන්තීතුමා, පක්ෂ නායකයින් වන දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමා, වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා ඇතුළු අපි 
ඔක්ෙකොම සහභාගි වුණා. ෙකොමිසෙම් සභාපතිතුමා ෙමොකක්ද 
කියන්ෙන්? ඔබතුමන්ලා ඉතාම ආඩම්බරෙයන් කථා කරන, අපිත් 
ආඩම්බරෙයන් කථා කරන දහනවවන ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ා 
සංෙශෝධනය ෙවනුෙවන් අපි ෙදෙගොල්ලන්ම අත ඉස්සුෙව් ෙමොන 
තරම් පූජනීය බලාෙපොෙරොත්තුවක් ඇතිවද? දහනවවන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ගැන, මැතිවරණ ෙකොමිසම පිළිබඳව ෙම් 
සභාෙව් අපි ෙකොයි තරම් බලාෙපොෙරොත්තු තබා ගත්තාද? අපි 
කවුරුත්, පජාතන්තවාදයට ආදරය කරන  ජනතාව ෙම් ගැන 
ෙමොන තරම් බලාෙපොෙරොත්තුවක් තබා ගත්තාද? ෙකොමිසෙම් 
සභාපතිතුමා ඇතුළු ෙකොමිසෙම් සාමාජිකයන් අපට කියන්ෙන්, 
ෙම් ගැසට් නිෙව්දනය නිකුත් වුණත්, මැතිවරණය කැඳවන්න 
අවශ්ය බලය ෙකොමිසමට පැවෙරන්ෙන් නැහැ කියලායි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තව ගැසට් නිෙව්දනයක් 
තිෙබනවා. ඇමතිතුමා අද රටට කියයි, ෙම් ගැසට් නිෙව්දනය 
නිකුත් වන්ෙන් කවදාද කියලා. හැබැයි සීමාවන් සහිත ඒ ගැසට් 
නිෙව්දනය නිකුත් වුණත්, සෑම පළාත් පාලන ආයතනයකම 
මන්තීන් සංඛ්යාව සඳහන් කරමින් තවත් ගැසට් නිෙව්දනයක් 
නිකුත් ෙවන්නට ඕනෑ. උදාහරණයක් වශෙයන්, දික්වැල්ල 
පාෙද්ශීය සභාෙව් ෙකොට්ඨාස 16ක් තිෙබනවා. 2016 අංක 1 දරන 
පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම් (සංෙශෝධන) පනත යටෙත් කාන්තා 
නිෙයෝජනය වැඩි වුණා. ඒක ෙහොඳ වැඩක්. ඒ සම්බන්ධෙයන් 
අෙප් ෙගෞරවය ඇමතිතුමාට දුන්නා. ඒ යටෙත් සියයට 25ක්,  ඒ 
කියන්ෙන් තව 4ෙදෙනක් එකතු වනවා. අනුපාත කමය යටෙත් 
සියයට 30ක් ලැෙබනවා. සමහර විට 5ෙදෙනක් ෙවන්න පුළුවන්. 
එතෙකොට දික්වැල්ල පාෙද්ශීය සභාෙව් නිෙයෝජිතයින් සංඛ්යාව 
23යි. දික්වැල්ල පාෙද්ශීය සභාෙව් මන්තීන් සංඛ්යාව 23ක් 
වශෙයන් සඳහන් කරමින් තවත් ගැසට් නිෙව්දනයක් නිකුත් 
ෙවන්නට ඕනෑ. ඒ ගැසට් නිෙව්දනයත් නිකුත් ෙවන්නට ඕනෑ. 
හැබැයි ඒකට කල් මරන්න එපා. දැනටත් කල් ගියා වැඩියි. ගරු 
ඇමතිතුමනි, 2015 අෙගෝස්තු 20වන දා ඔබතුමා ඇමති ධුරයට පත් 
වුණා. එතැන ඉඳලා  2015 ෙදසැම්බර් මාසය දක්වා මාස 4ක් 
බලාෙගන සිටියා, සීමා නිර්ණය සමාෙලෝචන කමිටුව පත් 
කරන්න. සීමා නිර්ණය සමාෙලෝචන කමිටුව පත් කෙළේ 
ෙදසැම්බර් 01වන දායි. නිකම් මාස 4ක් ගතවුණා. ගණිතය 
පිළිබඳව සාමාන්ය දැනීමක් තිෙබන ෙකනකුට ෙම්වා  කරන්න 
පුළුවන් වැඩ. ෙම් පළාත් පාලන ආයතන 334 සඳහා මන්තීන් 
සංඛ්යාව සංඛ්යාත්මක වශෙයන් ෙකොපමණද කියන එක විනාඩි 
කිහිපයකින් කරන්න පුළුවන් වැඩක්. කැල්කියුෙල්ටර් එකක් ළඟ 
තබා ගැනීම විතරයි කරන්න තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් කටයුත්ත 
පමාද කරන්න එපා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙකොමසාරිස්තුමා ඇතුළු ෙකොමිසම දැන් 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, ඔබතුමා ෙම් සතිෙය් සීමා නිර්ණය පිළිබඳ 
ගැසට් නිෙව්දනයත්, ඒ හා සමඟම සමස්ත සභික මන්තීන් සංඛ්යාව 
සම්බන්ධ ගැසට් නිෙව්දනයත් නිකුත් කරයි කියලා. ඒක රටත් 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ නිසා ඒක පමාද කරන්න එපා. ඔබතුමා 
දක්ෂ නීතිඥෙයක්. ඒ දක්ෂකම ඉතිහාසයට එකතු වන්නට ඕනෑ. 
ෙද්ශපාලන වශෙයන් කුමන ෙහෝ අවස්ථාවක් තිෙබන 
කණ්ඩායමකට, කාට  ෙහෝ මැතිවරණය දිගින්-දිගටම කල් දමන්න 
අවශ්ය වුණත් ඔබතුමා ඒ පාප කර්මයට අතගහන්න එපා.  
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව ෙකොපමණ ෙව්ලාවක් 

අවශ්යද? 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
අවසාන වශෙයන් මට විනාඩි 4ක් ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු ඇමතිතුමනි, සීමා නිර්ණය සමාෙලෝචන කමිටුව 

පැහැදිලිව සඳහන් කර තිෙබනවා, පළාත් පාලන ආයතන 132ක 
සං ෙශෝධන නැහැයි කියලා. ඒ කියන්ෙන්, ජාතික ෙකොමිසම විසින් 
පත් කරනු ලැබූ රවි ජයලත් ෙකොමිසෙම් නිර්ණය පිළිෙගන තිෙබන 
බවයි. අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් 
අත්සනින් 2015 අෙගෝස්තු 21වන දා නිකුත් කරන ලද ගැසට් 
නිෙව්දනෙය්, වලංගුභාවය සහිත පළාත් පාලන ආයතන 132ක් 
තිෙබනවා. අවංකකමක් තිෙබනවා නම් අඩු ගණෙන් ඒ පළාත් 
පාලන ආයතනවල මැතිවරණය කැඳවන්න පුළුවන්කමක් 
තිෙබනවා. ඒ නිසා මා අවසාන වශෙයන් කියන්ෙන්, සියයට 70 : 
30 අනුපාතය දැන් ෙවනස් කරන්න තිෙබන ෙයෝජනා සහ තවත් 
ෙයෝජනා යටෙත් ෙමය කල් දමන්න උත්සාහ කරන්න එපා;  කල් 
දමන්න කටයුතු කරන්න එපා කියලායි. මැතිවරණ ෙකොමිසෙම් 
සභාපතිතුමා  මාධ්යයට ෙමෙසේ පකාශ කළ බව දැන් මාධ්ය වාර්තා 
කර තිෙබනවා. මාධ්ය ෙම් සම්බන්ධෙයන් එතුමාෙගන් ඇහුවාම, 
ෙමන්න එතුමා ෙදන උත්තරය.  

"මැතිවරණය කල් දැමීෙම් උත්සාහයක් බැලූ බැල්මට 
විද්යාමාන වන්ෙන් යැයි නිශ්චිතව පකාශ කළ ෙනොහැක. එෙසේ 
වුවද, ශාන්ත නිසල මුහුද යට භයංකර දියවැල් තිෙබන බව පකාශ 
කළ හැක." ෙම් කියන්ෙන්, මැතිවරණ ෙකොමසාරිස් මහින්ද 
ෙද්ශපිය මහතා අද හවස මාධ්ය මුණ ගැසුණු ෙවලාෙව්යි. ෙම් 
භයංකර දියවැල් පිළිබඳ භයංකරභාවය අපටත් තිෙබනවා. අපි ඒක 
දකිනවා. ඒකාබද්ධ විපක්ෂය විධියට විතරක් ෙනොෙවයි, 
පුරවැසියන් විධියට, පජතන්තවාදයට ආදරය කරන මිනිසුන් 
විධියට අපි ඒක දකිනවා.  ෙම්ක පජාතන්තවාදෙය් ෙගල සිඳ ගත් 
ෙව්ලාවක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් සභාවන් නැහැ. සභාවන් 
ඝාතනය කරලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් ෙමොෙහොෙත් පවතින්ෙන්, 
"ආයතන" විතරයි. පාෙද්ශීය සභා, නගර සභා නැහැ. සභාව 
ඉවරයි. දැන් තිෙබන්ෙන්, ආයතන. මුළු රටම ෙඩංගු උවදුරින් 
ඔත්පළ ෙවලා ඉන්ෙන්. පළාත් පාලන ආයතන මියැදීම ෙඩංගු 
මදුරුවාෙග් ව්යාප්තියට ෙහේතු ෙවලා තිෙබනවා කියලා මුළු රටම 
දන්නවා. ඒ එක පැත්තක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කුණු කසළ පිළිබඳව මම ෙම් 
අවස්ථාෙව් දී කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. ෙමම 
ෙයෝජනාවන් පිළිබඳව කථා කරන්න පළාත් සභා, නගර 
සභාවන්වල හිටපු සභාපතිතුමන්ලා ඉන්නවා. පළාත් පාලන 

මැතිවරණය දිගින් දිගටම කල් දැමීම ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදයට 
පමණක් ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලන සංස්කෘතියට;  
ෙද්ශපාලන පරිසරයට බරපතළ උවදුරක් එල්ල කරලා තිෙබනවා. 
හුදු වචනවලට පමණක්  සීමා ෙනොවී,  පසු ගිය මාස 22 පුරාවටම 
සිදු වූ වචන හරඹය ෙවනුවට රටට පිළිගන්නට පුළුවන්, 
ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුෙව්  ඔබතුමන්ලාෙග් ෙපෞරුෂය, ආත්ම 
ෙගෞරවය ආරක්ෂා වන විධියට; රෙට් පජාතන්තවාදය ආරක්ෂා 
වන විධියට පැහැදිලි පකාශයක් අද දවෙසේ ෙම් සභාව තුළ දී කරයි 
කියන විශ්වාසයත්  ෙපරදැරි කරෙගන මෙග් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 
කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.   ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙයෝජනාව ස්ථිර කිරීම, ගරු පසන්න රණවීර මන්තිතුමා.   
 
[අ.භා. 6.51] 

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තිතුමනි,  හිටපු අමාත්ය ඩලස් 

අලහප්ෙපරුම මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ සභාව කල් තබන 
අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව මා  ස්ථීර කරනවා. ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා 
කථා කරන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු විධියට ෙනොෙවයි.  
වසර ගණනාවක් පළාත් පාලන ආයතනයක  මන්තීවරයකු, උප 
සභාපතිවරයකු, සභාපතිවරයකු විධියට වැඩ කටයුතු කර තිෙබන 
ෙකෙනකු හැටියට  පළාත් පාලන ආයතන ඡන්දය ෙනොපවත්වා 
ෙම් ෙගන යන්නා වූ ව්යාපාරය සම්බන්ධවයි මා කථා කරන්ෙන්.   
තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා, ෙම් රෙට් ෙහොඳම පාෙද්ශීය පරිපාලන 
ඒකකය බවට පත්ෙවලා තිබුෙණ් පාෙද්ශීය සභාව බව. එදා 
සුද්දාෙග් කාලෙය් ෙම් පාෙද්ශීය සභා, පළාත් පාලන ආයතනවලට 
කිව්ෙව්, "පාෙද්ශීය ආණ්ඩුව" කියලායි. ඒ පාෙද්ශීය ආණ්ඩුවලට 
පිට රට සුද්ෙදෝ පවා විශාල බලයක්, ශක්තියක් ලබා දුන්නා. එය 
විකාශනය ෙවලා පළාත් පාලන ආයතන බවට අද පරිවර්තනය 
ෙවලා තිෙබනවා. අද මධ්යම ආණ්ඩුෙව් පළාත් පාලන අමාත්යතුමා 
විසින් ගන්නා තීන්දු මත පළාත් පාලන අයතන බුල්ෙඩෝසර් කරලා 
අවසානයි. එහි පරිපාලන කමය වසර ෙදකක් තුළ තුළ අවසන් 
කරලා තිෙබනවා.  අද ජනතා පරමාධිපත්ය ගැන කථා කරනවා; 
යහ පාලනය ගැන කථා කරනවා; නිෙයෝජන පජාතන්තවාදය 
ගැන කථා කරනවා.  අප සියලු ෙදනාම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ඉන්ෙන් නිෙයෝජන පජාතන්තවාදය තුළයි. හැබැයි, ගෙම් 
ජනතාවටත් ඒ හැකියාව තිෙබන්නට ඕනෑ.   තමන්ෙග් ගාමීය 
නිෙයෝජිතයා පත් කර ගන්න නිෙයෝජිත පජාතන්තවාදී කමය 
අවශ්යයි. හැබැයි, ෙම්  ආණ්ඩුව කථා කෙළේ පජාතන්තවාදය සහ 
යහ පාලනය ගැනයි. ෙම් වන විට වසර ෙදකක් තුළ යම් යම් ෙහේතු 
ඉදිරිපත් කරමින් - "ෙනොෙකෙරන ෙවදකමකට ෙකෝඳුරු ෙතල් 
හත් පට්ටයකුත් ටිකක් ඕනෑ ලු" වාෙග් -  ෙම් මැතිවරණය කල් 
දමන්න කටයුතු කළා. ෙනොෙයකුත් අදහස්-උදහස්, ෙයෝජනා 
ඉදිරිපත් කරමින් ෙම් මැතිවරණ කමය කල් දමා රෙට් ජනතාවෙග් 
පජාතන්තවාදී අයිතිය අෙහෝසි කරනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අෙනක් පැත්ෙතන්  අද 
පරිපාලනමය බලය විනාශ කරලා තිෙබනවා. පසු ගිය කාලෙය් 
ගැසට් නිෙව්දනයක් මඟින් පාෙද්ශීය සභාවලට දුන් යම් කිසි  
බලතල පමාණය නැවත වරක් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය ෙවත 
පවරා ෙගන තිෙබනවා.  

එදා ගම් සභාවලට නිවාස හා නගර සංවර්ධන ආඥාපනත 
යටෙත් විශාල බලයක් තිබුණා. 1985 වර්ෂෙය්දී නාගරික 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සංවර්ධන අධිකාරිය පනත යටෙත් පාෙද්ශීය සභාවල ෙහෝ නගර 
සභාවල කැමැත්ත මත නැවත වරක් එම සභාපතිවරයාටම බලය 
පවරා දුන්නා. ෙම් ර ෙට් බලය විමධ්යගත කරනවා කියන ආණ්ඩුව 
අද වනෙකොට නැවත වරක් එම බලය ෙක්න්දගත කරලා 
තිෙබනවා. ෙම් පළාත් පාලන ආයතන නැවත වරක් 
නිලධාරිවාදයට ෙගොනු කර ෙගන යනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, තව මිනිත්තුවකින් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් 

කරන්න. 

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
ගරු ඇමතිතුමනි, අද ඔබතුමාවත්, පධාන අමාත්යවරුවත්  

පළාත් පාලන ආයතනවල තිෙබන බලතල කප්පාදුව පිළිබඳව 
කථා කරන්ෙන් නැහැ. එදා ඒ සැලැසුම් හැදුෙව් විශාල කමිටුවකින් 
සංයුක්ත නිලධාරි මණ්ඩලයක් විසිනුයි. එදා නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිෙය් සැලැසුම් නිලධාරියා ඒ කමිටුෙව් වාඩි වුණා; මහජන 
නිෙයෝජිතයා ඒ කමිටුෙව් වාඩි වුණා; සභාපතිවරයා ඒ කමිටුෙව් 
වාඩි වුණා; තාක්ෂණික නිලධාරියා, ෙල්කම්වරයා, පරිපාලන 
නිලධාරියා වාෙග් නිලධාරින්ෙගන් සැදුම් ලත් කමිටුවකින් තමයි ඒ 
බල පෙද්ශෙය් යම් යම් සංවර්ධන කටයුතුවල තීන්දු තීරණ 
ගත්ෙත්. මූලික කෑලි විතරක් දීලා, ඒවාෙය් තිෙබන ආදායම් 
කප්පාදු කරලා, ඒවා ඔක්ෙකොම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට 
ගිය සතිෙය් ගැසට් නිෙව්දනයකින් පවරා ගත්තා. දුන් බලයක් 
පවරා ගැනීෙම් හැකියාවක් තිෙබනවා. බලය විමධ්යගත කරනවා 
කියන ආණ්ඩුෙව්, බලය ෙක්න්දගත කිරීම පිළිබඳව පළාත් පාලන 
අමාත්යතුමාවත්, පධාන අමාත්යවරු, පාෙද්ශීය සභාවලින් ගිය 
කට්ටිය, ඒ කවුරුවත් ෙම් වන ෙකොට කිසිම කථාවක් නැහැ.  ෙම් 
කාරණය සම්බන්ධෙයන් ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු 
කරන්නය කියලා  ඉල්ලා සිටිමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

මීළඟට, ගරු මුහම්මදු ඉබ්රාහිම් මුහම්මදු මන්සූර් මන්තීතුමා. 

 
[பி.ப. 6.56] 

 
ගරු මුහම්මදු ඉබ්රාහිම් මුහම්මදු මන්සූර් මහතා 
(மாண் மிகு ஹம்ம  இப்ராஹிம் ஹம்ம  மன்சூர்)  
(The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

ெகளரவ உ ப்பினர் டலஸ் அழஹப்ெப ம அவர்களினால், 
உள் ராட்சி அதிகாரசைபத் ேதர்தைல இன் ம் 
பிற்ேபாடாமல் ேதர்தல் நைடெப கின்ற தினத்ைத 
உடன யாக அறிவிக்குமா  ேகாாி வி க்கப்பட் க்கின்ற 
பிேரரைண ெதாடர்பிேல என் ைடய க த் க்கைள ம் 

ன்ைவக்கலாெமன்  நிைனக்கின்ேறன். நா ம் சுமார் 5 
வ டங்கள் ஓர் உள் ராட்சி மன்றத்தின் தைலவராக 
இ ந்தவன் என்ற வைகயிேல அவற்றின் ேசைவகள் 

ெதாடர்பி ம் அவற்றின் தைலைமைய மக்கள் பிரதிநிதிகேள 
ஏற்கேவண் ம் என்ற விடயத்தி ம் நான் மிகத் ெதளிவாக 
இ க்கின்ேறன்.  

உள் ராட்சி மன்றங்கள் மக்க க்கு அவசரமான, 
அவசியமான சுகாதார மற் ம் ஏைனய ேசைவகைள 
வழங்குகின்ற நி வனங்களாகும். ேதைவப்ப ம்ேபா  
அவசரமாக நிதிெயா க்கீட்ைடச் ெசய்  உடன யாகேவ 
ேவைலகைளச் ெசய்வதற்கு அதிகாரம் ெகாண்ட 
சைபகளாக ம் இந்த உள் ராட்சி மன்றங்கள் காணப் 
ப கின்றன. அந்த அ ப்பைடயிேல உள் ராட்சி 
மன்றங்களின் நி வாகம்  மக்கள் பிரதிநிதிகள் இல்லாத 
நிைலயில் ெசயலாளர்களினால் அல்ல  ஆைணயாளர் 
களினால் ெதாடர்ந்ேதர்ச்சியாக வ டக்கணக்கிேல 
நடத்தப்ப வெதன்ப  நிச்சயமாக ஏற் க்ெகாள்ள யா  
என்பதில் நீங்கள் எல்ேலா ம் மிகத் ெதளிவாக இ ப்பீர்கள் 
என்  நான் நம் கின்ேறன். உள் ராட்சி மன்றத் 
தைலவ க்ேக உாித்தான அதிகாரங்கைளத் தற்ேபா  அந்தச் 
சைபகளிேல இ க்கின்ற ெசயலாளர்களினால் அல்ல  
ஆைணயாளர்களினால் பயன்ப த்த யாெதன்ற நிைலைம 
காணப்ப கின்ற . அேதேபான்  ேதைவயான ேநரத்தில், 
உள் ராட்சி மன்றத் தைலவர் தற் ணி  அதிகாரத்ைதப் 
பயன்ப த்தி நைட ைறப்ப த்த ேவண் ய விடயங் 
கைளக்கூட இன்  ெசய்ய யாத நிைலைமதான் நா  

ரா ம் காணப்ப கின்ற . ஆகேவ, உள் ராட்சி மன்றத் 
ேதர்தைல பிற்ேபா வ  என்ப  எந்த வைகயி ம் இனிேமல் 
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட யா  என்பதைன இந்த 
விடயங்கைளச் சாியாகப் ாிந் ெகாண்ட சகல 
உ ப்பினர்க ம் ஒத் க்ெகாள்வார்கள் என்  நான் 
நம் கின்ேறன். ஆனால், இப்ேபா ள்ள மாகாண சைபகள் 
மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சாி ைடய ெபா ேபாக் 
குத்தனத்தினால்தான் இதற்கான காலதாமதம் ேம ம் நீ த் ச் 
ெசல்கிற  என்றால், அதைன என்னால் ஏற் க்ெகாள்ள 

யா .  

ேம ம், இந்தப் பிேரரைணைய ன்ைவத்தி க்கின்ற 
ெகளரவ உ ப்பினர் டலஸ் அழஹப்ெப ம அவர்கள் கடந்த 
அரசாங்கத்திேல அதிகாரம் ெபா ந்திய   அைமச்சரைவ 
அந்தஸ் ைடய ஓர் அைமச்சராக இ ந்த காலத்திேலதான் 
இந்த எல்ைல நிர்ணய ஆைணக்கு  நியமிக்கப்பட்ட . அந்த 
ஆைணக்கு வி ைடய ஏற்பாட் ேலதான் 2013ஆம் ஆண்  
ஒவ்ேவார் உள் ராட்சி மன்றத் க்குமான  உ ப்பினர்களின் 
எண்ணிக்ைகைய வைரயைற ெசய்  அதற்கான 
பிேரரைணகைளக் ேகாாியி ந்தனர் என்  நான் நிைனக் 
கின்ேறன்.  இங்ேக ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கள் குறிப் 
பிட்ட  ேபான்  இந்த 21 மாதங்கள் மாத்திரமல்ல, அதற்கு 

ன்னதாகேவ கடந்த அரசாங்கம் அந்த உள் ராட்சி 
மன்றங்களின் அதிகார காலத்ைத ஒ  வ டத்தால் நீ ப் ச் 
ெசய்தைத ம் நாங்கள் இங்கு உள்வாங்கியாக ேவண் ம். 
இவ்வா  ஏற்ெகனேவ 2013ஆம் ஆண்  ஆரம்பிக்கப் 
பட் ந்த அந்தப் பிேரரைணகைளக் ேகாாி அதைன மிக ம் 
ேநர்ைமயாக ம் அறி ர்வமாக ம் ெசய்யத் தவறியதன் 
காரணமாகேவ இற்ைறவைரக்கும் இந்த நாட் ேல 
உள் ராட்சி மன்றத் ேதர்தைல நடத்த யாத நிைலைமக்கு 
நாங்கள் தள்ளப்பட் க்கிேறாம். ஏெனன்றால், கடந்த 
அரசாங்கத்திேல மாகாண சைப, உள் ராட்சி அைமச்சராக 
இ ந்த அதா ல்லா அவர்கள் ேநர்ைமத் தன்ைமயற்ற 

ைறயிேல தன் ைடய அதிகாரங்கைள மிக ேமாசமாகப் 
பாவித் , தங்க ைடய அரசாங்கம் அல்ல  தாங்கள் சார்ந்த 
கட்சியில் இ க்கின்றவர்கேள இந்த உள் ராட்சி 
மன்றங்களின் அதிகாரங்கைளக் ைகப்பற்ற ேவண் ம் என்ற 
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ெதஹியத்தகண் க்கு 13 கிராம ேசவகர் பிாி கள் 
காணப்ப கின்றன; லஹுகைலக்கு 12 கிராம ேசவகர் 
பிாி க ம் சம்மாந் ைறக்கு 51 கிராம ேசவகர் பிாி க ம் 
காணப்ப கின்றன. 51 கிராம ேசவகர் பிாி கள் 
காணப்ப கின்ற சம்மாந் ைறக்கு வட்டார ைறயில் மிகச் 
ெசாற்பமான அளவில் ெமாத்தம் 10 ேபைர மாத்திரம் 
ெதாி ெசய்கின்ற நிைலைம காணப்பட்ட . அேதேநரம், 12 
கிராம ேசவகர் பிாி கைளக் ெகாண்ட லஹுகல பிரேதச 
ெசயலகத் க்கு 12 உ ப்பினர்கைள ம்  13 கிராம ேசவகர் 
பிாி கைளக் ெகாண்ட ெதஹியத்தகண் க்கு 23 
உ ப்பினர்கைள ம் ெதாி ெசய்கின்ற நிைலைம காணப் 
பட்ட . அ ம் கடந்த அரசாங்கத்ைதச் சார்ந்த அந்தந்தப் 
பிரேதச சைபகைளப் பிரதிநிதித் வப்ப த்திய அப்ேபாதி ந்த 
தைலவர்களிடத்திேல ஒப்பைடத்  இவ்வா  நீதியற்ற, ஓர் 
அசாதாரண நிைலைமயிேல அந்த வைர கள் தயாாிக்கப் 
பட்டன. அந்ேநரத்தில் சம்பந்தப்பட்ட பிரேதச சைப 
உ ப்பினர்கேளா அல்ல  பிரேதச ெசயலாளேரா அல்ல  
அந்தப் பிரேதச சைபயின் ெசயலாளேரா எந்தேவார் 
உத்திேயாகத்த ட ம் அதிகாாிக ட ம் கலந்தாேலாசிக் 
காமல் தனிெயா  மனிதனாக, தற் ணி டன்  சம்மாந் 

ைறயிேல  தயாாித்த பிேரரைணதான் Gazette 
பண்ணப்பட் க்கிற .  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
ஒவ்ெவா  பிரேதச உள் ராட்சி மன்றத் க்குமான சனத் 
ெதாைக, பரப்  என்பவற்ைற அ ப்பைடயாக ைவத் , இந்த - 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up because we are running 

short of time. 
 
ගරු මුහම්මදු ඉබ්රාහිම් මුහම්මදු මන්සූර් මහතා 
(மாண் மிகு ஹம்ம  இப்ராஹிம் ஹம்ம  மன்சூர்)  
(The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor) 
I will wind up.  Please give me one more minute.  

இந்த விடயங்கைள மிக ேநர்ைமயாக ம்  சாியாக ம் 
உள்வாங்கியி க்க ேவண் ம் என்பைதேய நான் இங்கு 
ெசால்லவ கின்ேறன். நாங்கள் சமர்ப்பித்தி க்கின்ற 
பிேரரைணகூட இ வைர உள்வாங்கப்படவில்ைல. இந்த 
எல்ைல நிர்ணயக் கு க்கு எல்ைலகைள மாற் கின்ற 
அதிகாரம் இல்ைல என்பதனால், எந்தெவா  மாற்ற ம் 
ெசய்ய யா  என்  ெசான்னார்கள். ஆனால், அவர்கள் 
என்ன ெசய்தி ந்தார்கள் என் கூட எனக்கு விளங்கவில்ைல. 
இந்தப் பிேரரைண ஒப்பைடக்கப்பட்  ஒன்றைர 
வ டங்களாகி ம் இ வைர என்ன நடந்த  என்ப  
ெதாடர்பில் எங்க க்கு அறியத்தரப்படவில்ைல. ஆகேவ, 
உள் ராட்சி மன்றத் ேதர்தைல நடத் வதாக இ ந்தால், 
நிச்சயமாக விகிதாசாரத் ேதர்தல் ைறயிேலதான் 
நடத்தேவண் ம். ேதைவயானால், இந்த வட்டார 
எல்ைலகைள மீள்நிர்ணயம் ெசய்கின்ற ஒ  நடவ க்ைகைய 
மிக ேநர்ைமயான ைறயிேல ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் 

ன்ென க்க ேவண் ெமன்  ேகட் , விைடெப கின்ேறன்.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Thank you very much, Hon. Member.  
මීළඟට, ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 

මිනිත්තු පහක කාලයක් තිෙබනවා. 
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உள்ேநாக்கத்தின் அ ப்பைடயில், இந்த அதிகாரங்கைள 
அந்தந்தப் பிரேதசங்களில் இ ந்த உள் ராட்சித் 
தைலவர்க க்கு வழங்கினார்.  அவர்கள் சம்பந்தப்பட்ட 
அதிகாாிகேளா  எந்தேவார் ஆேலாசைன ம் ெசய்யாமேல 
இந்த வைர கைளச் ெசய்தி ந்தார்கள். 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
 
ගරු මුහම්මදු ඉබ්රාහිම් මුහම්මදු මන්සූර් මහතා 
(மாண் மிகு ஹம்ம  இப்ராஹிம் ஹம்ம  மன்சூர்)  
(The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

தய ெசய்  எனக்கு இன் ம் நான்கு நிமிடங்கள் 
தர மாக இ ந்தால், மிக உதவியாக இ க்கும்.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
තව කථිකයින් කීප ෙදෙනකු කථා කරන්න ඉන්නවා.  ගරු 

ඇමතිතුමාත් පිළිතුරු ලබා දිය යුතුයි.  

 
ගරු මුහම්මදු ඉබ්රාහිම් මුහම්මදු මන්සූර් මහතා 
(மாண் மிகு ஹம்ம  இப்ராஹிம் ஹம்ம  மன்சூர்)  
(The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor) 
If you can give me four more minutes, I can finish 

expressing my views.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
You can take three minutes. 

 
ගරු මුහම්මදු ඉබ්රාහිම් මුහම්මදු මන්සූර් මහතා 
(மாண் மிகு ஹம்ம  இப்ராஹிம் ஹம்ம  மன்சூர்)  
(The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor) 
Thank you very much. 

எவ்வாெறன்றால், அந்தந்தப் பிரேதசங்களிேல இ ந்த 
ஒவ்ேவார் உள் ராட்சி மன்றத் க்குெமன இ ந்த 
உ ப்பினர்க ைடய எண்ணிக்ைகைய அ ப்பைடயாகக் 
ெகாண்  வட்டார எண்ணிக்ைககைள வைரயைற 
ெசய்வதற்காக ஓர் அட்டவைணையத் தயாாித் , ஒவ்ெவா  
மாவட்ட ெசயலகத் க்கும் அ ப்பிைவக்கப்பட்ட . அந்த 
அ ப்பைடயிேலதான் ஒவ்ேவார் உள் ராட்சி 
மன்றத் க்குமான பிேரரைணகள் தயாாிக்கப்பட் ந்தன. 
அந்த ஒ க்கீ கள்கூட, நியாயமற்ற ைறயிேல 
காணப்பட்டன. ஏற்ெகனேவ, விகிதாசாரத் ேதர்தல் 

ைறயிேல உள் ராட்சி மன்றங்க க்கி ந்த ஒ க்கீ கள், 
உ ப்பினர்களின் எண்ணிக்ைக ேவ பட் ந்ததனால் 
எங்க க்குப் பிரச்சிைன இல்லாமல் இ ந்த . ஆனால், அந்த 
எண்ணிக்ைகைய அ ப்பைடயாகக்ெகாண் தான் 
உள் ராட்சி மன்றங்க க்கான வட்டாரங்கைளத் ெதாி  
ெசய்யேவண் ம் என்ற ஒ  நிர்ப்பந்தம் வந்தேபா , அ  
அறி ர்வமாகச் ெசய்ய யாத, ஒ  சிக்கலான 
நிைலைமயாக மாறியி ந்த . அதற்கு உதாரணமாக நான் 
இந்தச் சைபயிேல அம்பாைறயி ள்ள ன்  உள் ராட்சி 
மன்றங்க ைடய நிைலைமையச் ெசால்ல வி ம் கின்ேறன்.  



පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 7.06] 
 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පළාත් පාලන මැතිවරණය 

කල් දැමීම සම්බන්ධෙයන් අෙප් හිතවත්, හිටපු අමාත්ය ගරු ඩලස ්
අලහප්ෙපරුම මැතිතුමා  ෙගනා ෙම් සභාව කල් තැබීෙම් 
ෙයෝජනාවට අදහස් එකතු කරන්න මටත් අවස්ථාව ලබා දීම 
සම්බන්ධෙයන් මා පළමුෙවන්ම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. 
පළාත් පාලන ආයතනයකින් පැමිණි පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකු 
විධියට ෙම් ආයතනවලට අද සිදු ෙවමින් යන තත්ත්වය ගැන අපට 
ෙලොකු කනගාටුවක්, ෙලොකු ෙව්දනාවක් දැෙනනවා. පළාත් සභා 
හා පළාත් පාලන අමාත්යවරයා විධියට නව ආණ්ඩුව ෙමතුමාව 
පත් කර ගන්න ඇත්ෙත් ෙම්ක චුවිං ගම් එකක් වාෙග් අදින්නද 
කියන සැකය අපට මතු වනවා. ෙමතුමා දවසින් දවස, මාසෙයන් 
මාසය, අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්ද  දිගින් දිගට පළාත් පාලන 
මැතිවරණය කල් ඇදෙගන යනවා. මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්තුමාව 
මුණ ගැහුණු අවස්ථාෙව්දී එතුමා කථා කරපු විලාසය අපට මතකයි. 
අෙප් ගරු ඩලස ් අලහප්ෙපරුම හිටපු අමාත්යතුමා පකාශ කෙළේ 
සත්ය තත්ත්වය ෙමොකක්ද කියායි. ෙම් විධියට ෙම් ආණ්ඩුව 
පවත්වාෙගන යන්න වාෙග්ම පළාත් පාලන මැතිවරණය 
පැවැත්වීමට ෙමතුමන්ලා බියක් දක්වනවා. නමුත් ඒ සඳහා සුදුසුම 
අමාත්යවරයා ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුව පත් ක රෙගන තිෙබන බව 
මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න ඕනෑ. ෙමොකද, අපි ෙමෙහම 
කියන්ෙන් අද පළාත් පාලන ආයතනවලට සිදු ෙවලා තිෙබන ෙද් 
අනුවයි. අද පළාත් පාලන ආයතනවලට සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? අද ෙම් පළාත් පාලන ආයතනවලට නියම 
නායකත්වයක් නැහැ. ෙම්ක ගෙම් ආණ්ඩුව. පාර්ලිෙම්න්තුවට, 
පළාත් සභාවට වැඩිමනක් මන්තීවරු එවන්ෙන් ෙම් වාෙග් 
තැන්වල ඉඳලා. අපි පළාත් පාලන ආයතන පාලනය කරපු 
වකවානුව තුළ ඒ ආයතන ආරක්ෂා කර ගත්ෙත්  අෙප්ම ෙදයක් 
විධියටයි. අපි ඒ යන්ෙතෝපකරණ ආරක්ෂා කළා. ඒ ෙසේවකයන්ට 
අවශ්ය කරන පහසුකම් ලබා දුන්නා. පළා ෙත් පන්සෙල්, පල්ලිෙය් 
සියලු ෙදයට මැදිහත් වුණා. අද කිසි ෙදයක් බලන්න ෙකෙනකු 
නැහැ. ගංවතුරක් ආවාම ඒ ආපදාවට යන්න පුද්ගලෙයකු නැහැ. 
නියඟයක් ආවාම වතුර ටිකක් ලබා ෙදන්න අද පුද්ගලෙයකු නැහැ. 
ඒ මදිවාට ෙම් ආයතන සියල්ල ෙකොල්ල කන්න පටන් අරෙගන 
තිෙබනවා.  මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්යාංශෙයන් 
අලුතින් පනත් ෙකටුම්පතක් ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. අෙප් ගරු 
මන්තීතුෙමක් ඒ කාරණය ගැන කිව්වා. ෙමන්න ෙම්වා තමයි 
කරුණු කාරණා. දිගාමඩුල්ෙල් ගරු මන්සූර් මන්තීතුමා කිව්වා 
වාෙග් ඒ ආණ්ඩුව කරපු වැරැදි, ඒ ආණ්ඩුෙවන් සිදු ෙවච්ච වැරැදි 
පිළිබඳව කියන එක ෙනොෙවයි දැන් කරන්න ඕනෑ. මහානගර හා 
බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්යාංශෙයන් ෙම් වනෙකොට ෙගනැල්ලා 
 තිෙබන පනත ෙමොකක්ද? ෙම් පනෙතන් සියලුම ආදායම් මාර්ග 
මධ්යම රජයට ඇද ගන්නවා. මධ්යම රජයට සියලුම ආදායම් මාර්ග 
ටික ඇද ගත්තාම පළාත් පාලන ආයතනවලට සිදු ෙවන්ෙන් කුණු 
ටික අදින්නයි, වියදම් කරන්නයි විතරයි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
තව මිනිත්තු ෙදකකින් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න, 

ගරු මන්තීතුමා. 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
එක පැත්තකින් ආණ්ඩුව ෙම් ෙකොල්ල කෑම කරනවා. අනික් 

පැත්ෙතන් පාෙද්ශීය නායකයන්, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් හිටපු 

මන්තීවරු ගිහිල්ලා ෙම් තිෙබන ෙද්පළ ටික ෙකොල්ල කනවා. 
ෙපොදු ඉඩම් ටික ෙකොල්ල කනවා. ෙම්වාෙය් යන්ෙතෝපකරණ ඒ 
ෙගොල්ලන්ට ඕනෑ ඕනෑ විධියට ෙගනි යනවා. ව්යාපෘති ටික 
ෙකොන්තාත් විධියට අරෙගන ඒ ව්යාපෘතිවල වටිනාකම නැති 
කරනවා.  ෙම්වා අපි මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසවල ඉඳලා දකින 
ෙද්වල්.  

අද මුද්දර ආදායම ෙකොල්ල කන්න පළාත් සභාව පටන් 
අරෙගන තිෙබනවා. මුද්දර ආදායම ෙවනත් වැඩවලට ෙයොදවන්න 
අද පළාත් සභාවල පධාන අමාත්යවරු කටයුතු කරනවා. මධ්යම 
ආණ්ඩුවට නැති මුදල් පාෙද්ශීය ආණ්ඩුෙවන් ලබාෙගන වියදම් 
කරන තත්ත්වයට අද ෙම් ආණ්ඩුව පත්ෙවලා තිෙබනවා. මධ්යම 
ආණ්ඩුවට මුදල් නැහැ. පාෙද්ශීය ආණ්ඩුෙව් මුදල් ටික ෙකොල්ල 
කන්න ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුව පටන් අරෙගන තිෙබනවා. 
ෙමන්න ෙම් ෙහේතු නිසා දැවැන්ත විධියට ෙම් ආයතන කඩා 
වැටිලා තිෙබනවා. දැවැන්ත විධියට ෙම් ආයතන නිලධාරින් අතට 
පත් වීම නිසා ෙම් ආයතන කඩා වැටිලා තිෙබනවා.  

අද කථානායක පුටුව ෙපරළුෙණ් ෙහොඳට ෙනොවන බව අපි 
පැහැදිලිවම ෙම් ආණ්ඩුවට කියනවා. අද කථානායක පුටුව 
ෙපරළුෙණ් ආණ්ඩුෙව් ෙපරළිය ඉතාම ළඟට - එළිපත්තට - 
ඇවිල්ලා කියන එක මා පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 
අමාත්යතුමාට ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරනවා. අද කථානායක 
පුටුව ෙපරළුණා වාෙග් කැබිනට් සංෙශෝධනෙය්දී ඔබතුමාෙග් 
පුටුවත් ආරක්ෂා කර ගන්න කියන ෙයෝජනාව කරමින් මා නිහඬ 
වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මන්තීතුමා. 
ඔබතුමාට මිනිත්තු පහක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 7.10] 
 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සභාව කල් තබන 

ෙයෝජනාවක් පිළිබඳව සාකච්ඡා වන ෙම් අවස්ථාෙව්, එම 
ෙයෝජනාෙව් අන්තර්ගතය පිළිබඳව මා කරුණු ඉදිරිපත් කරන්ෙන් 
නැහැ. පළාත් පාලන මැතිවරණය කඩිනමින් පවත්වන්න කියන 
එකයි ෙම් ෙයෝජනාෙව් හරය වන්ෙන්.  මුළු රෙට්ම, 1991දී මුල්ම 
පා ෙද්ශීය සභා මැතිවරණය පවත්වපු අවස්ථාෙව්, පාෙද්ශීය 
සභාවට තරග කරලා, එහි මන්තීවරෙයක් ෙවලා, 
උපසභාපතිවරෙයක් ෙවලා, පළාත් සභාවටත් ඇවිත්, 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ආපු ෙකෙනක් මම. 1991දී මුල්ම පාෙද්ශීය සභා 
මැතිවරණයට තරග කරද්දි මට මතකයි, එදා රණසිංහ ෙපේමදාස 
ජනාධිපතිතුමා තමයි ඒ පාෙද්ශීය සභා මැතිවරණය පැවැත්වූෙය්. 
නමුත්, 1991දී පාෙද්ශීය සභා මැතිවරණය තියලා, 1994දී 
ෙද්ශපාලන ෙවනස වුණාට පසුව නැවත ඊළඟ පාෙද්ශීය සභා 
මැතිවරණය පැවැත්වූෙය් 1997දීයි. ෙම් මැතිවරණය ඒ නිසා කල් 
දමන්න ඕනෑය කියා මම කියන්ෙන් නැහැ. නමුත්, එදා සීමා 
නිර්ණය ෙකොමිෂන් සභා තිබුෙණ් නැහැ. එවැනි ෙහේතුවක් නිසාවත් 
ෙනොෙවයි, එදා චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග ආණ්ඩුව 
1995 පවත්වන්න තිබුණු පළාත් පාලන මැතිවරණය පැවැත්වූෙය් 
1997දීයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් කථානායක ආසනය 
ෙපරළුණු නිසා ඉදිරිෙය්දී පුටු ෙපරළියක් ෙවනවාය කියා ෙමතැන 
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කියැවුණා. ෙම්ක තමයි ෙම් කණ්ඩායමට වරදින තැන. ෙම් අය 
ෙසනසුරු මාරුවක් එනවාය කියා බලාෙගන තමයි නුෙග්ෙගොඩ 
රැළිය තිව්ෙව්. ෙසනසුරු මාරුවක් එනවාය කියා 
ෙජ්යෝතිශ්ශාස්තඥයන් කිව්වාම, ඒක විශ්වාස කරෙගන ඉර, හඳ, 
තාරකා දිහා බලාෙගන ෙද්ශපාලනය කරන කණ්ඩායමක් තවම 
ෙම් ඉන්ෙන්. අපට ෙම් කණ්ඩායමක් එක්ක ෙද්ශපාලන සටනක් 
නැහැ. ආණ්ඩුව ෙම් මැතිවරණය තියන්න කිසිදු පැකිලීමක් 
දක්වන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, ෙම් මැතිවරණය කල් යාෙම් වගකීම 
භාරගන්නත් ඕනෑ බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්තයලායි. ඒ අය තමයි 
ශීත කාමරවල ඉඳෙගන, තමන්ට ඕනෑ විධියට සීමා නිර්ණ කටයුතු 
සිද්ධ කරලා, ෙම් මැතිවරණය ෙම් තැනට ඇදලා දැම්ෙම්. එම නිසා 
ෙම් තත්ත්වයට වග කියන්න ඕනෑ ඒ අයයි.  

අප එක ෙදයක් කියන්න ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ගෙම් පාෙද්ශීය සභාවට එන්න ඕනෑ ගමට ආදරය කරන සැබෑ 
මහජන ෙසේවකෙයෝයි. පසු ගිය කාලෙය් ෙමොකක්ද වුෙණ්? පසු ගිය 
කාලෙය් පාෙද්ශීය සභාවට මන්තීවරු ෙවලා ආෙව් ගෙම් 
ෙකොන්තාත් කෑල්ල කරගන්නයි. ෙකොන්තාත් කෑල්ල කරලා, පසු 
ගිය පාෙද්ශීය සභාවල ජාවාරම්කාරෙයෝ බිහි වුණා. පළාත් සභා හා 
පළාත් පාලන ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාෙගන් එක ෙදයක් ඉල්ලා 
සිටිනවා. මැතිවරණය තව කල් දැම්මත් කමක් නැහැ, 
ජාවාරම්කාරෙයෝ ෙම් රෙට් බිහි වන කමය ෙම් මැතිවරණෙයන් 
නතර ෙවන්න ඕනෑ. සැබෑ මහජන ෙසේවකෙයෝ තමයි ගෙම් 
පාෙද්ශීය සභාවට එන්න ඕනෑ. එක එක ෙකොන්තාත් කරන, 
මහජන මුදල් පිල්ලි ගහන ජාවාරම්කාරෙයෝ ෙම් රෙට් නිර්මාණය 
විය යුතු නැහැ. ෙම් රෙට් මිනිසුන්ට ඒ වන්දිය ෙගවන්න සිද්ධ විය 
යුතු නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ අද ඒ තැන්වලට 
ගිහින් බලන්න. පසු ගිය අවුරුදු දහය තුළ පළාත් පාලන 
ආයතනවලින් කරපු ගාමීය ව්යාපෘති පිළිබඳව පරීක්ෂා කරන්න 
ෙකොමිසමක් පත් කරන්න කියා මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. 
ඒ ෙයොදවපු මුදල් ෙකොයි තරම් ඵලදායී විධියට ෙයදවිලා 
තිෙබනවාද කියා ඔබතුමා ඒ හරහා ෙසොයා බලන්න; ෙකොයි තරම් 
නාස්තිය තිෙබනවාද, දූෂණය තිෙබනවාද කියා බලන්න.  

පසු ගිය කාලෙය් කරපු  ෙකොන්කීට් පාරවල් අද -අවුරුදු තුනක් 
යනෙකොට- කැඩිලා ඉවරයි. සමහර ව්යාපෘති අසාර්ථකයි. ගම්වලට 
දුන් මිලියන ගණන් විනාශයි. පාෙද්ශීය සභා ෙමවැනි දූෂිත 
නායකයන් බිහි කරන කමයක් බවට පත් ෙවන්න ඕනෑ නැහැ. ගරු 
ඇමතිතුමනි, සැබෑ මහජන නිෙයෝජිතයන් පත් වන පාෙද්ශීය 
සභාවක් පිහිටුවන්න; කාන්තා නිෙයෝජනය ඇති කරන්න; තරුණ 
නිෙයෝජනය ඇති කරන්න; ඒ ෙවනුෙවන් කියා කරන්න කියා 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිමින්, මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 
ස්තුතියි.  

 
[අ.භා. 7.14] 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා (පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா - மாகாண சைபகள் மற் ம் 
உள் ராட்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. Faiszer Musthapha - Minister of Provincial 
Councils and Local Government) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා හිතවත් ගරු ඩලස ්

අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමා අද දින සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් 
ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් පිළිතුරු ෙදන්න 
ලැබීම මා ලද භාග්යයක් ෙකොට සලකනවා. මා එෙසේ කිව්ෙව්, ඩලස් 
මන්තීතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් ඉන් පිටතදීත් මා ගරු කරන 
මන්තීවරෙයක් නිසායි. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් පාලන 
සමෙය් එතුමාට සීමා නිර්ණ කටයුතු කරන්න භාර දුන්නා නම් අද 

අප ෙම් අභිෙයෝගයට මුහුණ ෙදන්ෙන් නැහැ. ෙමතැන හුඟක් 
උදවිය පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ඇමතිතුමා ඡන්දය පරක්කු 
කරන්න හදනවාය කියන ෙචෝදනාව කරනවා. හැබැයි, අතීතය 
දිහා බලන ෙකොටත් අපට ෙමවැනි පමාදවීම් ෙප්නවා. ජයලත් 
වාර්තාව අවුරුදු තුනක් ගත්තා. එය ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ෙහෝ 
කිසිම ෙද්ශපාලන පක්ෂයක අභිමතය අනුව ෙනොෙවයි, බැසිල් 
රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් වුවමනාවට හදපු වාර්තාවක්. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් විෙරෝධතාව පකාශ කරන්න ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් සංවිධායකවරුන්ටත් අවස්ථාවක් තිබුෙණ් නැහැ. එම 
නිසා මම පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ඇමතිවරයා වශෙයන් පත් 
වුණාට පසුව ෙම් අභියාචනා කියාදාමයට යන්න සිදු වුණා. ඩලස් 
මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග්ම, ෙම් කියාදාමයට සෑෙහන කල් ගියා. 
ඒක මම පිළිගන්නවා.  

හැබැයි, බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මන්තීතුමා කිව්ව විධියට, 
එය සීතල කාමරයක් තුළ ඉඳෙගන හදපු වාර්තාවක් නිසා 
සහමුලින්ම ජනතා මතය, පාෙද්ශීය ෙද්ශපාලන නායකත්වය 
පිළිබඳව සලකා බලා තීන්දු තීරණ ගැනීමට සිදු වූ නිසා තමයි මට 
ඒ සඳහා කාලයක් ගත වුෙණ් ගරු ඩලස ් අලහප්ෙපරුම 
මන්තීතුමනි. එම කමිටුවට ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් 
නිෙයෝජිතෙයක් සිටියා,  ෙදමළ ජාතික සන්ධානෙය් 
නිෙයෝජිතෙයක් සිටියා, අෙප් සන්ධානෙය් නිෙයෝජිතෙයක් සිටියා, 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් නිෙයෝජිතෙයකුත් සිටියා, ඒ වාෙග්ම අපි 
අෙශෝක පීරිස් මැතිතුමාව එහි සභාපති හැටියට පත්කළා. ෙම් 
වාර්තාව හදන ෙකොට එතුමාට කල්ගන්න සිදුවුණා. එතුමාට 
පීඩනය දරන්න බැරිවුණු අවස්ථාවකදී එතුමා කිව්වා, "ඇමතිතුමා 
කල්දාන්න කිව්වා" කියලා. හැබැයි, මාසයකට ෙපර එතුමා මට 
පසංශා කළා. එතුමා කිව්වා, මම අෙනක් ඇමතිවරුන් වෙග් 
ෙනොෙවයි කියලා. මම කිසිම ෙකෙනකුෙග් කර්තව්යයකට ඇඟිලි 
ගහන ෙකෙනක් ෙනොෙවයි කියලා කවුරු ෙමොනවා කිව්වත් ඩලස් 
මන්තීතුමා දන්නවා, එතුමා එය සනාථ කරයි. එම නිසා එතුමා 
කල්ගත්තා. දැන් මට එම වාර්තාව දීලා තිෙබනවා. නමුත්, එම 
වාර්තාෙව් ෙදෝෂ තිෙබනවා. මම මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාවට 
ගිහිල්ලා සභාපතිතුමාව හමුවුණා. ඒ වාර්තාෙව් හුඟක් අඩු පාඩු 
තිෙබනවා. හැබැයි, ඇවිල්ලා මා හමුවන ෙලස මම අෙශෝක පීරිස් 
මැතිතුමාට ලිපියකින් දැනුම් දුන්නා. එතුමා ඒ ලිපියට පිළිතුරු 
දුන්ෙන් නැහැ. මට මැතිවරණ ෙකොමිසෙම් සහාය ලැබුණා. සීමා 
නීර්ණ අභියාචනා වාර්තාෙව් අඩු පාඩු සකස් කිරීමට එහි 
නිලධාරින් මට සහාය ලබාදුන්නා. අනිවාර්යෙයන්ම මම ඊළඟ 
සතිෙය්දී ෙමය ගැසට් කරනවා. මම පූර්ණ උත්සාහයක් ගන්නවා 
කියලා ෙශේෂ්ඨාධිකරණයටත් කිව්වා.  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
කවදාද ගැසට් කරන්ෙන්? 

 
 

ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ලබන සතිය වන විට ගැසට් කරනවා, ගරු මන්තීතුමනි. 

ඒකාබද්ධ වැඩසටහනක් හැටියට මැතිවරණ ෙකොමිසෙම් 
සහභාගිත්වෙයන් තමයි මම ෙම් වැඩකටයුතු කරන්ෙන්. 

 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
මන්තී ධුර සංඛ්යාෙව් වැඩි කිරීමක් කරලා තිෙබනවාද, එෙහම 

නැත්නම් සමස්ත මන්තීන් සංඛ්යාව,- 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
නැහැ. සීමා නීර්ණ අභියාචනා වාර්තාව මුලින්ම ගැසට් 

කරනවා. ඊට පස්ෙසේ මම නුදුරු අනාගතෙය්දී සමස්ත සංයුතිය 
සංස්ථාපනය සඳහා වන ගැසට් නිෙව්දනයත් නිකුත් කරනවා. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ඒ සඳහා ෙකොයි තරම් කාලයක් ගතෙවයිද? 
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
මාසයක් ඇතුළතදී ඒකත් කරනවා. සමහර විට සතියක් ෙදකක් 

ඇතුළත. මම මුලින්ම ෙම් කර්තව්ය කරනවා ගරු මන්තීතුමනි. මම 
සද්භාවෙයන් තමයි ෙම්ක කරන්ෙන්. ඔබතුමාත් මට සහාය 
ෙදන්න. පුළුවන් තරම් ඉක්මනට මම ඒ කර්තව්යයත් කරනවා. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ඒ කියන්ෙන්, ඔබතුමා සරලව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට පතිඥා 

ෙදන්ෙන් ෙපබරවාරි මාසය ඇතුළත,- 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
නැහැ. මම ඔබතුමාට වග කීමකින් කියනවා, ෆයිසර් මුස්තාපා 

කියන පුද්ගලයා පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ෙම් කර්තව්යය ඉටු කරන 
බව. ෙම් අවස්ථාෙව් සීමා නීර්ණ අභියාචනා කටයුතු 
සම්බන්ධෙයන් තමයි මෙග් මුළු කාර්ය මණ්ඩලයම ෙයොදාෙගන 
තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
නැහැ, නැහැ. මම අහන්ෙන් ෙම්කයි. ගරු ඇමතිතුමනි, ලබන 

සතිය තුළදී ඔබතුමා සීමා නීර්ණ කටයුතු ගැසට් කරනවා, ෙම් 
සතිය තුළදී සමස්ත සංයුතිය සංස්ථාපනය කිරීම සඳහා වූ ගැසට් 
නිෙව්දනයත් නිකුත් කරනවා කියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තුවක් තබා 
ගන්නද? 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ඒ සඳහා මම පූර්ණ උත්සාහයක් ගන්නවා. ඔබතුමා දන්නවා, 

මම පූර්ණ උත්සාහයක් ගන්නා බව. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
මම දන්නවා, ඔබතුමා වග කීෙමන් කථා කරන්ෙන්. 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
මම වග කීෙමන් කියනවා, මාසයක් ඇතුළත ඒ ටික කරන්න 

පූර්ණ උත්සාහයක් ගන්නා බව. ඒ කියන්ෙන් සංස්ථාපිත කටයුතු 
කිරීම සඳහා. 

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ඒ කියන්ෙන්, ෙපබරවාරි මාසය ඇතුළතද? 
 
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
මන්තීතුමා, ඔබතුමාෙගයි, මෙගයි දින වකවානු,- 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
මම කියන්ෙන් ගරු ඇමතිතුමා,- [බාධා කිරීමක්] සමාෙවන්න, 

මට සමාෙවන්න. 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
මම සද්භාෙවයන් කියන්ෙන්, මම ඒ කටයුතු මාසයකින් 

කරනවා. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
සමාෙවන්න. මම ඔබතුමාව අපහසුතාවට පත් කරන්න 

ෙනොෙවයි හදන්ෙන්. ඔබතුමා මෙග් මිතයා. එරාවුර් හිටපු 
සභාපතිතුමා, ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා මන්තීතුමා, 
එතුමා දන්නවා ෙම්ෙක් තිෙබන අවශ්යතාව. ෙමතන ඉන්න 
සියලුම මන්තීවරු,- 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ඔබතුමා දන්නවා, අද ෙනොෙයක් ෙද්ශපාලන පක්ෂ මාව 

ෙද්ශපාලන මාතෘකාවක් බවට පත් කරෙගන තිෙබන බව. 
ඔබතුමා සද්භාවෙයන් මට ඇඟිල්ල දිගු කළත්, ෙමෙහේ ඉන්න 
සමහර උදවිය තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන ෙච්තනාවලට මෙග් 
අමාත්යාංශෙය් කර්තව්යයන් පාවිච්චි කරන්න හදනවා. ඒ වාෙග්ම 
ෙම් සභාෙව්,- 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් අයත් එෙහම කරනවාද? 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ඒක මම දන්ෙන් නැහැ මන්තීතුමා. හැබැයි ඩලස ්මන්තීතුමා, 

මම සද්භාවෙයන් කටයුතු කරනවා. ඒ වාෙග්ම ඔබතුමා දන්නවා, 
ෙම් ඡන්දය පවත්වන්න නම් තව සංෙශෝධන පනස් ගණනක් 
ෙග්න්න ඕනෑ බව. 2012 අංක 22 දරන පළාත් පාලන ආයතන 
ඡන්ද විමසීම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත සම්මත වුණාට 
පස්ෙසේ -පරණ පවුවලටයි මම ෙම් වන්දි ෙගවන්ෙන්.-  අවශ්ය 
සංෙශෝධන එදාත් ඉදිරිපත් කරලා නැහැ. ඡන්දයක් තියන්න කලින් 
අනිවාර්යෙයන ඒ සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ. 
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ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
සරල බහුතරයකින් යුතුව ඒක සම්මත කරන්න පුළුවන් ෙන්ද 

ගරු ඇමතිතුමනි? ඒ නිසා කාලයක් ගන්න අවශ්ය ෙවන්ෙන් නැහැ 
ෙන්ද? 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ඔව්, අනිවාර්යෙයන්ම. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
වචනවල වැරදි වෙග් ෙබොෙහොම සරල අඩු පාඩු තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ඩලස් මන්තීතුමා, මට ෙම්ක කැබිනට් මණ්ඩලයට දාලා සරල 

බහුතරයකින් සම්මත කරගන්න පුළුවන් කියලා ඔබතුමා දන්නවා. 
හැබැයි, මම ෙම් සභාවට පැහැදිලි කෙළේ, ඒ සරල බහුතරෙයන් 
කරන්න පුළුවන් ෙද් 2012 ඉඳලාම කෙළේ නැහැ කියන එකයි. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
එතෙකොට ඔබතුමාත් හිටියා ෙන්. 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ඔව්, මම ෙදපැත්ෙත්ම හිටියා ෙන්. මමත් පරණ පවුවල 

පංගුකාරෙයක්. මම පරණ පවුවලට දුක් විඳිනවා මිසක්, මෙග් 
කර්තව්ය මම සද්භා වෙයන් යුතුව කළාය කියන එක මම ඔබතුමාට 
ඕනෑම අවස්ථාවක කියනවා. 

හැබැයි, අය වැය විවාදෙය්දී මෙග් අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂෙය් 
කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී මෙග් අමාත්යාංශයට ෙන් ඔබතුමන්ලා 
ඡන්දයක් ඉල්ලුෙව්? ඒ පළාත් පාලන මැතිවරණය පාවිච්චි 
කරමින්. ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමාම කිව්වා, මෙග් 
අමාත්යාංශෙය් දූෂණය, වංචාව නැහැයි කියලා. හැබැයි, 
ෙද්ශපාලන දෘෂ්ටි ෙකෝණෙයන් සමහර අය බලා මෙග් 
අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂෙය් කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී ඡන්දයක් 
ගත්තා. ඒ, ෆයිසර් මුස්තාපා හරියාකාරව වැඩ කරන්ෙන් නැහැයි 
කියලා රටට ෙපන්වන්න. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒක ෙපෞද්ගලිකව ෙනොෙවයි ගන්න ඕනෑ. 

එතැන තිබුෙණ් පජාතන්තවාදය පිළිබඳව වූ ඉල්ලීමක්. එෙහම 
නැතිව එතැන සිද්ධ වුෙණ් ෆයිසර් මුස්තාපා කියලා කියන 
ෙද්ශපාලනඥයාට එෙරහිව ඡන්දය විමසීමක් ෙනොෙවයි. මම 
ෙපෞද්ගලිකවත් ඒකට වග කියනවා. එදා ඡන්දය ගත්ෙත් 
මැතිවරණය පැවැත්වීෙම් අවශ්යතාව ෙවනුෙවන්. මැතිවරණය 
ෙනොපැවැත්වීමට එෙරහිව තමයි ඒ මතය පකාශ වුෙණ්. 
කරුණාකරලා ඔබතුමා ඒක ෙපෞද්ගලිකව ගන්න එපා. 

ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ඩලස් මන්තීතුමනි, මා එදත්-අදත් කියන්ෙන් මැතිවරණය 

පමාද කරන්න මා කිසිම ෙද්ශපාලනඥයකුෙග් ෙහෝ ෙද්ශපාලන 
පක්ෂයක අතෙකොළුවක් කරගන්න බැහැයි කියලායි. මා 
සද්භාවෙයන් මෙග් කර්තව්ය කරනවා. පුළුවන් තරම් ඉක්මනට මා 
මැතිවරණය පවත්වනවා. ෙහේතුව, අද පළාත් පාලන ආයතන කර 
ෙගන යන්ෙන් නිලධාරි යටෙත් වීම. හැබැයි ඩලස් මන්තීතුමනි, 
මා එකක් කියන්න කැමැතියි. පාෙද්ශීය ෙද්ශපාලනඥයන්ට වඩා 
ෙහොඳින් සමහර පළාත් පාලන ආයතන ඒ පළාත් පාලන 
ආයතනවල සිටින නිලධාරි මඟින් නඩත්තු වනවා. ෙහොඳ 
ෙද්ශපාලනඥයිනුත් ඉන්නවා. ෙහොඳ නිලධාරිත් ඉන්නවා. හැබැයි, 
පත්වන ජනතා නිෙයෝජිතයන් ෙවනුෙවන් අපට කවදාවත් 
නිලධාරින් ආෙද්ශ කරන්න බැහැ.  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
මා ඉල්ලීමක් කරනවා. බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා 

හිතුවක්කාර විධියට ෙම්ක කළාය කියලා  දැන් දිගින් දිගටම 
ෙචෝදනාවක් කරනවා ෙන්? හැබැයි ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා පත් 
කළ සමාෙලෝචන කමිටුෙවන් රවී ජයලත් දිසානායක කමිටුෙව් 
වාර්තාව සමාෙලෝචනය කිරීෙම්දී එදා බැසිල් මැතිතුමාෙග් 
නායකත්වෙයන් සිදු වුණාය කියලා ඔබතුමා ෙචෝදනා කරන සීමා 
නිර්ණය ඇතුෙළේ අඩුම සංෙශෝධන සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
ෙකොෙහේද? ඒ, බදුල්ල දිස්තික්කෙය්යි. පළාත් පාලන ආයතන 
18න්, 14කම සංෙශෝධන නැහැ. හැබැයි, බදුල්ල කියලා කියන්ෙන් 
ෙද්ශපාලන වශෙයන් අපට ඉතාම අවාසිසහගත දිස්තික්කයක්. 
ෙමය සැලසුම් සහගතව වුණා නම්,- 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ඩලස් මන්තීතුමනි, බදුල්ල එම අවස්ථාෙව්දී එතුමා අමතක 

කරන්න ඇති. ඩලස් මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට බැසිල් 
ඇමතිතුමාෙගන් වුණු අසාධාරණකම් මා දන්නවා. එම නිසා අපි ඒ 
පිළිබඳව කථා කරන්න අවශ්ය නැහැ. හැබැයි, ඒ වාර්තාෙවනුත් 
අසාධාරණකම් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අසාධාරණකම් නිවැරදි 
කරන්න තමයි, ෙම් සීමානිර්ණ අභියාචනා කමිටුව පත් කරලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම අද ෙම් කල් තැබීෙම් විවාදයට සම්බන්ධ වූ 
මන්තීවරු පාෙද්ශීය ෙද්ශපාලනෙයන් පටන් ගත් සභාපතිවරු 
හැටියට එතුමන්ලාෙග් අදහස් පකාශ කිරීම පිළිබඳවත් මා මෙග් 
ස්තුතිය පකාශ කරනවා. ඒ වාෙග්ම මා ෙම් සභාවට කියනවා, 
පජාතන්තවාදය හකුළන වැඩ මා කරන්ෙන් නැහැ, 
පජාතන්තවාදය ආරක්ෂා කිරීමට මා ෙම් වැඩ කටයුතු පුළුවන් 
තරම් ඉක්මනට කරනවාය කියලා. කැබිනට් මණ්ඩලය 
අනුකමිටුවක් පත් කරලා තිෙබනවා, ෙම් සංෙශෝධන ගැන කටයුතු 
කරන්න. මම ඒ අනුකමිටුවටත් ෙම් සංෙශෝධන ෙයොමු කර 
තිෙබනවා. එම නිසා ඒ කියාදාමයත් මම කරනවා. ඒ වාෙග්ම 
මෙග් සද්භාවය ෙපන්වන්න මා මෙග් සියලුම කටයුතු මැතිවරණ 
ෙකොමිසමත් එක්ක සම්බන්ධ ෙවලා ඒකාබද්ධ වැඩසටහනක් 
හැටියටයි කරන්ෙන්. එෙහම නැත්නම් මට මැතිවරණ ෙකොමිසම 
ගාවා ගන්න අවශ්යතාවක් නැහැ. හැබැයි, මට ෙවන අරමුණු 
තිෙබනවාය කියලා තමුන්නාන්ෙසේලාට භයක්, සැකයක් 
තිෙබනවා.  

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා නිෙයෝජනය කරන පක්ෂය ෙම් 
ආණ්ඩුෙව් ඉන්නවා. ඔබතුමාත් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්,      
මාත් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්. ඔබතුමා ශී ලංකා නිදහස් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පක්ෂයට ආදෙරයි. මාත් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට ආදෙරයි. මා 
විශ්වාස කරනවා, ඔබතුමා කවදාවත් ෙපොෙහොට්ටුවට සම්බන්ධ 
වන්ෙන් නැහැයි කියලා. ඔබතුමා කවදාවත් ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂය පාවා ෙදන්ෙන් නැහැයි කියන එක මා ෙම් ගරු සභාවට 
කියනවා. ෙහේතුව, තමුන්නාන්ෙසේ තුළ ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය 
පිළිබඳව කැක්කුමක් තිෙබනවා; ආදරයක් තිෙබනවා. එම නිසා 
තමුන්නාන්ෙසේලා-අපි එක දවසක එක තැනක ඉන්නවාය කියන 
එකත් මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී වගකීමකින් කියනවා. ෙහේතුව, 2020 
වර්ෂෙය්දී අපි ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ආණ්ඩුවක් 
පිහිටුවනවාමයි, ඒ පිහිටුවීෙම්දී ඔබතුමා සහ මා එකට ඉන්නවාය 
කියන එකත් මා ෙම් සභාවට වගකීමකින් කියනවා. ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂය කිසිම ෙකෙනකුෙග් බූදලයක් ෙනොෙවයි. ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂය හිමිවන්ෙන් පාක්ෂිකයන්ටයි.  

තමුන්නාන්ෙසේලා කවදාවත් පාක්ෂිකයන්ට ෙදෝහිකම් 
කරන්ෙන් නැහැයි කියන එකත් මම වගකීෙමන් පකාශ කරනවා. 
[බාධා කිරීමක්] ගරු මන්සූර් මන්තීතුමාට ඒක අදාළ නැහැ. එතුමා 
එක්සත් ජාතික පක්ෂයට තිෙබන ආදරය, කැක්කුම වාෙග්ම මට 
සහ ඔබතුමාට ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට ආදරය සහ කැක්කුම 
තිෙබනවා. අපි ෙවනත් මතවල ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි, ශී ලංකා 
නිදහස ් පක්ෂෙය් හිමිකම තිෙබන්ෙන් පාක්ෂිකයන්ටයි. ඒ නිසා 
මම තමුන්නාන්ෙසේට තවත් වරක් මතක් කරනවා, 
තමුන්නාන්ෙසේලා  ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ආරක්ෂා කරන්න කථා 
කරලා; කියා කරලා ගන්නා ඕනෑම කියා මාර්ගයකදී අපි එකට 
වැඩ කරලා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ජයගහණය කරවමුය කියා.  

  පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්යාංශය හැටියට ජනතාව 
සහ රට ෙවනුෙවන් මම මෙග් කර්තව්ය කරනවා. මම කවදාවත් 
පජාතන්තවාදය හකුළන්න කටයුතු කරන්ෙන් නැහැයි කියන එක 
සද්භාවෙයන් පකාශ කරමින්, ෙම් සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්නට 
අවස්ථාවක් ලබා දීම ගැන නැවත වතාවක් ස්තුතිවන්ත ෙවමින් 
මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමනි.  

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 

 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 7.26ට, අද දින සභාසම්මතිය 

අනුව, 2017 ෙපබරවාරි 21 වන අඟහරුවාදා                    අ. භා. 1.00 
වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

 
அதன்ப  பி.ப. 7.26 மணிக்கு பாரா மன்றம், அதன  இன்ைறய 

தீர்மானத் க்கிணங்க, 2017 ெபப் வாி 21, ெசவ்வாய்க்கிழைம பி.ப. 
1.00  மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

 
Parliament aedjourned accordingly at 7.26 p.m. until 1.00 p.m. on 

Tuesday, 21st February, 2017 pursuant to the Resolution of Parliament 
of this Day.  
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[ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා  මහතා] 
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இறக்குமதி, ஏற் மதி (கட் ப்பாட் ச்) சட்டம் : 
 ஒ ங்குவிதிகள் 
 
ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண : 
 குைறந்த விைலயில் அாிசிைய வழங்கும் வழி ைற 

IMPORTS AND EXPORTS (CONTROL) ACT: 
 Regulations – Withdrawn 
 
SRI LANKA EXPORT DEVELOPMENT ACT: 
 Order  
 
STRATEGIC DEVELOPMENT PROJECTS ACT: 
 Orders - Debate Adjourned 
 
IMPORTS AND EXPORTS (CONTROL) ACT: 
 Regulations      
 
ADJOURNMENT MOTION: 
 Methodology for Provision of Rice at Low Cost 
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අ.භා. 1.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   

කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 
பாரா மன்றம் பி.ப. 1.00 மணிக்குக் கூ ய .  

சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய] தைலைம 
வகித்தார்கள். 

The Parliament met at 1.00 p.m. 
MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair. 

 
 

නිෙව්දන 
அறிவிப் க்கள் 

ANNOUNCEMENTS 

 
I 
 

ශී ලංකා තිරසාර සංවර්ධන පනත් ෙකටුම්පත: 
පළාත් සභාවලින් ලැබුණු දැනුම් දීම් 

இலங்ைக நிைலெப தகு அபிவி த்திச் சட்ட லம்: 
மாகாண சைபகளின் ெதாிவிப் கள் 

SRI LANKA SUSTAINABLE DEVELOPMENT BILL: 
COMMUNICATION FROM PROVINCIAL COUNCILS 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීවරුනි, ශී ලංකා තිරසාර සංවර්ධන නමැති පනත් 

ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් නිෙව්දනයක් කිරීමට කැමැත්ෙතමි.  

ෙමකී පනත් ෙකටුම්පත 2017 ජනවාරි මස 09වැනි දින 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 154උ (5)
(අ) ව්යවස්ථාව පකාරව එක් එක් පළාත් සභාවට ෙයොමු කර 2017 
ජනවාරි මස 10වැනි දින සිට මාසයක් ඇතුළත ඒ ඒ පළාත් සභාෙව් 
අදහස් පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තා කරන ෙලසට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ස්ථාවර නිෙයෝග අංක 46අ (2)(අ) යටෙත් ඉල්ලා සිටින ලදී. 

පළාත් සභාවල අදහස් පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තා කර ඇති අතර, 
ඒවා පහත සඳහන් පරිදි ෙව්:- 

ඒ අනුව උතුරු මැද පළාත් සභාව පනත් ෙකටුම්පත සලකා 
බැලීෙමන් අනතුරුව ඒ සඳහා එකී සභාෙව් එකඟතාව පළ කර 
ඇත. 

මධ්යම, වයඹ, සබරගමුව, දකුණු, බස්නාහිර සහ ඌව යන 
පළාත් සභා පනත් ෙකටුම්පත සලකා බැලීෙමන් අනතුරුව 
සංෙශෝධනවලට යටත්ව එකී සභාවල එකඟතාව පළ කර ඇත. 

උතුරු පළාත් සභාව ෙමම පනත් ෙකටුම්පත සලකා බැලීෙමන් 
අනතුරුව ඒ සඳහා එකඟ වී ෙනොමැති අතර, නැ ෙඟනහිර පළාත් 
සභාව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයක් කියාත්මක වන ෙතක් 
සලකා බැලීම කල් තබන ලද බව දැනුම් දී ඇත. 

එකී පළාත් සභාවල අදහස් ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික 
කටයුතු පිළිබඳ අමාත්යවරයාට ද, ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ද ෙයොමු කරනු ලැෙබ්. 

 
II 

 
සථ්ාවර නිෙයෝග අවසන් ෙකටුම්පත 

நிைலயியற் கட்டைளகளின் இ தி வைர  
FINAL DRAFT OF STANDING ORDERS  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීවරුනි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝග අවසන් 

ෙකටුම්පත සාකච්ඡා කිරීම පිණිස 2017 ෙපබරවාරි මස 22වැනි 
බදාදා එනම්, ෙහට දින පූර්ව භාග 9.30ට කාරක සභා කාමර අංක 
01හි දී තුන්වැනි රැස්වීම පැවැත්වීමට සියලු කටයුතු සූදානම් කර 
ඇති බැවින්, ඊට පැමිණ සහභාගී වන ෙමන් සියලුම ගරු 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ට කාරුණිකව ෙමයින් දන්වනු 
කැමැත්ෙතමි. 

මීට ඉහතදී ද අවස්ථා ෙදකකදී පවත්වන ලද රැස්වීම්වලට 
සකීය ෙලස පැමිණ සහභාගි වී දැක්වූ උනන්දුව සහ උෙද්යෝගය 
ෙවනුෙවන් ගරු මන්තීතුමන්ලාට මාෙග් හද පිරි ස්තුතිය පිරිනමන 
අතරම ඉතිරි ස්ථාවර නිෙයෝග තවදුරටත් සාකච්ඡා කිරීමට අවශ්ය 
සම්පූර්ණ සහෙයෝගය ලබා ෙදන ෙමන් සියලු ගරු 
මන්තීතුමන්ලාෙගන් ඉතාම කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි.  

 
ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் 
அரசாங்கக் கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2017 වර්ෂය 
සඳහා මුදල් ෙකොමිෂන් සභාව විසින් ශී ලංකා පජාතාන්තික 
සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 154ජ (4) 
ව්යවස්ථාව අනුව අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙවත ෙකෙරන නිර්ෙද්ශ 
- 2017 ඉදිරිපත් කරමි.  

එම නිර්ෙද්ශ රජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු 
කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

1233 1234  



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2015 වර්ෂය 
සඳහා පරිපාලන අභියාචන විනිශ්චය අධිකාරෙය් වාර්ෂික වාර්තාව 
ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව අභ්යන්තර පරිපාලනය හා රාජ්යය 
කළමනාකරණය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත 
ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.    

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, සංචාරක සංවර්ධන හා කිස්තියානි 

ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා සහ ඉඩම් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 
මම 2014 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා සම්මුති කාර්යාංශෙය් වාර්ෂික 
වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව ජාත්යන්තර සබඳතා පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.    

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2014 වර්ෂය සඳහා ලංකා - ජර්මන් 
කාර්මික අභ්යාස ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව අධ්යාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම 
ෙයෝජනා කරමි.    

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 

2013 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා අපනයන ණය රක්ෂණ සංස්ථාෙව් 
වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම වාර්තාව රජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු 
කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.    

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

ගරු එස.්බී. නාවින්න මහතා (අභ්යන්තර කටයුතු, වයඹ 
සංවර්ධන හා සංසක්ෘතික කටයුතු  අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  எஸ்.பி. நாவின்ன - உள்ளக அ வல்கள், 

வடேமல் அபிவி த்தி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. S.B. Nawinne - Minister of  Internal Affairs, 
Wayamba Development and Cultural Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම 2015 වර්ෂය සඳහා ජාතික 

ෙකෞතුකාගාර ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව 
ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම වාර්තාව තරුණ, කීඩා, කලා සහ උරුමයන් පිළිබඳ 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම 
ෙයෝජනා කරමි.    

 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මම 2014 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා රබර් පර්ෙය්ෂණ 
ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම වාර්තාව කෘෂිකර්මය සහ ඉඩම් පිළිබඳ ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා 
කරමි.    

 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මම 1971 අංක 52 දරන ෙව ළඳ නැව් පනෙත් 139 
වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු එම පනෙත් 321 වගන්තිය යටෙත් 
බහාලුම් දළ ස්කන්ධ සත්යායන සම්බන්ධෙයන් වරාය හා නාවික 
කටයුතු අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2016 අෙගෝස්තු 11 
දිනැති අංක 1979/30 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන 
ලද නිෙයෝග ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම නිෙයෝග පවාහනය හා සන්නිෙව්දනය පිළිබඳ ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා 
කරමි.   

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා වාර්තා 

 ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  அறிக்ைககள்  
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE 

REPORTS 
 
ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana 
ගරු කථානායකතුමනි, ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික 

අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කරන ලද “2008 අංක 14 

1235 1236 



2017 ෙපබරවාරි 21 

දරන කෙමෝපාය සංවර්ධන ව්යාපෘති පනෙත් නියමය”  
සම්බන්ධෙයන් වූ එකී කාරක සභාෙව් වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි. 

 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු කථානායකතුමනි, තරුණ, කීඩා, කලා සහ උරුමයන් 

පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාෙව් සභාපතිතුමා ෙවනුෙවන් 
මම තරුණ, කීඩා, කලා සහ උරුමයන් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කරන ලද “2012 වර්ෂය සඳහා 
සුගතදාස ජාතික කීඩා සංකීර්ණ අධිකාරිෙය් වාර්ෂික වාර්තාව” සහ 
“2015 වර්ෂය සඳහා කීඩා සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වාර්ෂික 
කාර්ය සාධන වාර්තාව” සම්බන්ධෙයන් වූ එකී කාරක සභාෙව් 
වාර්තා ඉදිරිපත් කරමි. 

 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
ගරු (ෛවද්ය) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)(தி மதி) தா 
விேஜமான்ன) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs) Thusitha Wijemanna) 
ගරු කථානායකතුමනි, කාන්තා සහ සත්ී පුරුෂ සමාජභාවය 

පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කරන ලද 
“2013 වර්ෂය සඳහා ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිෙය් වාර්ෂික 
වාර්තාව”, “2015 වර්ෂය සඳහා පරිවාස හා ළමාරක්ෂක ෙසේවා 
   ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය සාධන වාර්තාව” සහ “2015 වර්ෂය 
සඳහා කාන්තා   හා ළමා ක ට යුතු අමාත්යාංශ ෙය් වාර්ෂික කාර්ය 
සාධන වාර්තාව”සම්බන්ධෙයන් වූ එකී කාරක සභාෙව් වාර්තා මම 
ඉදිරිපත් කරමි. 

 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා (කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு மிந்த திசாநாயக்க - கமத்ெதாழில் அைமச்சர்) 
(The Hon. Duminda Dissanayake - Minister of Agriculture) 
ගරු කථානායකතුමනි, තිරප්පෙන්, කඩ වීදිය  යන 

ස්ථානෙයහි පදිංචි  ෙජ්.බී.ආර්.ඩී. ෙහේරත් මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සමක්  මම  පිළිගන්වමි.  

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා (ගාමීය ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன் - கிராமியப் ெபா ளாதார 
அ வல்கள் பற்றிய அைமச்சர்) 
(The Hon. P. Harrison - Minister of Rural Economic 
Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, අනුරාධපුර, ගල්කුලම, කිරික්කුලම 

යන ස්ථානෙයහි පදිංචි ඩී. පත්මසිරි මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සමක්  මම  පිළිගන්වමි.  

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා (අධ්යාපන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம் - கல்வி அைமச்சர்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
ගරු කථානායකතුමනි, නිකවැරටිය, ගංෙගොඩ පාර, 

අලුත්ෙගදර යන ස්ථානෙයහි පදිංචි ඒ.එම්.එස්.එස්. අධිකාරී 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම  පිළිගන්වමි.  

 
ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මහතා (ජාතික ඒකාබද්ධතා සහ 
පතිසන්ධාන රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  ஏ.எச்.எம். ெபௗ  - ேதசிய ஒ ைமப்பா  
மற் ம் நல் ணக்க இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. A.H.M. Fowzie - State Minister of National 
Integration and Reconciliation) 
Mr. Speaker, I present a petition from Mrs. K. L. 

Indika Lakmali of No.190, Brito Babapulle Place, 
Grandpass, Colombo 14. 

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා (කෘෂිකර්ම රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர - கமத்ெதாழில் இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon.Wasantha Aluwihare - State Minister of 
Agriculture)  
ගරු කථානායකතුමනි,  මාතලාපිටිය, බූටෑව, අංක 97/6 ඒ 

දරන ස්ථානෙය් පදිංචි ඩබ්ලිව්.ජී. කුසුමාවතී මහත්මියෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා - පැමිණ නැත. 

 
ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன) 
(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් තුන 

පිළිගන්වමි. 
 

(1)  මාතෙල්, කයිකාවල, කයිකාවල වත්ත යන සථ්ානෙය් 
පදිංචි එන්.ඒ.ආර්.එස.් බණ්ඩාර මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(2)  මුවන්ෙදනිය - මාතෙල්, "ලහිරු", අංක 23 දරන සථ්ානෙය් 
පදිංචි පී.බී. ෙෂල්ටන් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(3) රත්ෙතොට, නාරංෙගොල්ල යන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
ඩබ්ලිව්.එම්.එස.්එස.්ෙක්. වනසිංහ මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම. 

 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

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

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
ගම්මිරිස් නිෂප්ාදනය :විසත්ර 

மிளகு உற்பத்தி : விபரம் 
PEPPER  PRODUCTION: DETAILS  

528/’16 
1.  ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 

(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
පාථමික කර්මාන්ත අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2) : 
(අ) (i) වර්ෂ 2015 වනවිට ශ  ී ලංකාෙව් ගම්මිරිස ් වගා 

කරනු ලැබූ භූමි ප මාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) 2010 සිට 2015 දක්වා වසර පහ තුළ ගම්මිරිස ්
නිෂ්පාදනය, වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කිෙලෝග ෑම් ෙකොපමණද; 

 (iii) රජය විසින් ෙගොවීන්ෙගන් සෘජුවම ගම්මිරිස ්මිලදී 
ගන්ෙන්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, පසු ගිය වසර පහ තුළ රජය විසින් මිලදී 
ගත් ගම්මිරිස ්ප මාණය, වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) (i) ගම්මිරිස ් නිෂ්පාදනය ඉහළ දැමීමට රජය පියවර 
ගන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම පියවර කවෙර්ද;  

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) (i )  2015ஆம் ஆண்டளவில் இலங்ைகயில் மிளகு 

பயிர்ெசய்யப்பட்ட நிலப்பரப்  எவ்வள ; 
 (ii) 2010 ெதாடக்கம் 2015 வைரயான ஐந்  வ ட 

காலப்பகுதியில் மிளகு உற்பத்தி 
ஆண் வாாியாக ெவவ்ேவறாக எத்தைன 
கிேலாகிறாம்; 

 (iii )  அரசாங்கம் விவசாயிகளிடமி ந்  ேநர யாக 
மிளைகக் ெகாள்வன  ெசய்கின்றதா; 

 (iv )  ஆெமனில், கடந்த ஐந்  ஆண் களில்  
அரசாங்கத்தினால் ெகாள்வன  ெசய்யப்பட்ட 
மிளகின் அள  ஆண் வாாியாக ெவவ்ேவறாக 
எவ்வள ; 

 என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i )  மிளகு உற்பத்திைய அதிகாிக்கச் ெசய்ய 
அரசாங்கம் நடவ க்ைக ேமற்ெகாள் மா; 

 (ii) ஆெமனில், அந்நடவ க்ைககள் யாைவ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Primary Industries: 

(a) Will he inform this House-  

 (i) the extent of land in which pepper had been 
grown in Sri Lanka by the year  2015; 

 (ii) the pepper production in each year during 
the five years from the year 2010 up to 2015 
separately in kilograms; 

 (iii) whether the Government directly purchases 
pepper from farmers; and 

 (iv) if so, the quantity of pepper purchased in 
each year during the last five years 
separately? 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) whether steps will be taken by the 
Government to enhance pepper production; 
and  

 (ii) if so, the aforesaid steps; 

(c) If not, why? 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙව්ලාව සම්බන්ධෙයන් අවධානය ෙයොමු කරන ෙලස මම 

ඉල්ලා සිටිනවා. පැයක් ඇතුළත වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන 
පශ්න අවසන් කෙළොත් කාටත් පහසුවක් ෙවනවා. 

 

ගරු දයා ගමෙග් මහතා (පාථමික කර්මාන්ත අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தயா கமேக - ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சர்) 
(The Hon. Daya Gamage - Minister of  Primary Industries) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) (i)  ෙහක්ෙටයාර් 32,527 

 (ii)  2010 - 2015 දක්වා වසර තුළ ගම්මිරිස ්නිෂ්පාදනය 
(කිෙලෝගෑම්)  

         (iii)  නැත. 

         (iv)  අදාළ නැත. 

(ආ)   (i)   ඔව්. 

        (ii)  (i)  අපනයන කෘෂිකර්ම ෙදපාර්ත ෙම්න්තුව  මඟින් 
ගම්මිරිස ් වපසරිය වැඩි කිරීම සඳහා නව වගාව 
ඇති කිරීමට අවශ්ය නිෙරෝගී පැළ නිෂ්පාදනය කර 
වගාකරුවන්ට සියයට 50ක ආෙයෝජන ආධාර 
කමය යටෙත් ලබා දීම.  

 (ii)   ධන සවිය ෙගවතු වගා කිරීෙම් වැඩසටහන යටෙත් 
අක්කර 1/4ට වඩා අඩු ෙගවතු සඳහා ගම්මිරිස ්පැළ 
ෙනොමිලෙය් ලබා දීම. 

          (iii)   වගා කිරීමට අවශ්ය යහපත් කෘෂි කාර්මික 
පිළිෙවත් පිළිබඳ උපෙදස ්හා පුහුණුව ෙනොමිලෙය් 
ලබා දීම.  

         (iv)    පවත්නා වගාවල ඵලදායිතාව වැඩි කිරීම සඳහා 
අවශ්ය උපෙදස ්හා පුහුණුව ෙනොමිෙල් ලබා දීම හා 
ආෙයෝජන ආධාර ලබා දීම. ඵලදායිත්වය වැඩි 
කිරීම සඳහා ෙවනම තරුණයන්  පුරුදු කර ඒ අයට 
ෙනොමිලෙය් යන්ත ලබා දී  ඇත.  

1239 1240 

2010 17,216,000 

2011 10,834,000 

2012 18,604,000 

2013 28,686,000 

2014 18,660,000 

2015 28,177,000 
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         (v)   ෙරෝග පළිෙබෝධ ඇති වන අවසථ්ාවල ඒවා 
පාලනය කිරීමට අවශ්ය පියවර අපනයන 
කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් කියාත්මක 
කිරීම.  

       (vi)  උසස ් තත්ත්වෙය් ගම්මිරිස ් නිෂ්පාදනය කිරීම 
සඳහා විෙශේෂ ආෙයෝජන ව්යාපෘති දැනටමත් 
කියාත්මක කිරීම. 

         (vii)   අගය එකතු කළ නිෂ්පාදන ෙකෙරහි 
පාර්ශව්කරුවන් ෙයොමු කිරීම සඳහා විෙශේෂ 
ආෙයෝජන ව්යාපෘති කියාත්මක කිරීම 

         (viii)  ගම්මිරිස ් වගාෙව් ගුණාත්මක සහ පමාණාත්මක 
වැඩි දියුණු කිරීම් උෙදසා ගම්මිරිස ්වගාවට අදාළ 
විවිධ ක්ෙෂේත ඔසේසේ පර්ෙය්ෂණ සිදු කිරීම.  

(ඇ)  පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය. ගරු 

ඇමතිතුමනි, ඇත්තටම ගම්මිරිස් වගාව ෙවනත්  ෙභෝග සමඟ 
ඉතාමත් සාර්ථකව කළ හැකි ලාභදායක වගාවක්. ගම්මිරිස් 
කිෙලෝවක් සඳහා ලැෙබන මිලත් ඉතා අධිකයි. හැබැයි, 
නිෂ්පාදනය වන ගම්මිරිස්වල ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳව බරපතළ 
ගැටලුවක් තිෙබනවා. ඒකට ෙහේතුව ෙගොවීන් නිතර නිතර දැනුවත් 
ෙනොවීම පිළිබඳව තිෙබන ගැටලුවයි. ඒ නිසා ඔබතුමාෙග් 
අමාත්යාංශයට  නිලධාරි සංචිතය තව වැඩි කර ෙගන ෙහෝ ෙම් 
ෙගොවීන්ට නව තාක්ෂණය සහ දැනුම ලබා ෙදන ඇකඩමියක් ඇති 
කර එවැනි වැඩ පිළිෙවළකට යන්න පුළුවන්කමක් තිෙබනවාද, 
එෙහම කියාත්මක ෙවනවාද කියා මම ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්න 
කැමැතියි. 

 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගම්මිරිසව්ල ගුණාත්මකභාවය වැඩි 

කරන්න අපි ගම් මට්ටමින් පන්ති පවත්වා, පුහුණු කිරීෙම් කටයුතු 
කර ෙගන යන්න අවධානය ෙයොමු කර තිෙබනවා. දැනට එය 
කියාත්මක වනවා.  

ගරු මන්තීතුමනි, නිලධාරින් පමාණය වැඩි කිරීෙමන් ඒ තරම් 
විශාල පතිඵලයක් ලැෙබ් යැයි මා හිතන්ෙන් නැහැ. දැනටමත් අෙප් 
අපනයන කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව නඩත්තු කරන්න අපට 
අවුරුද්දකට රුපියල් මිලියන 600ක් වැය වනවා. මම බලන්ෙන්, 
නිලධාරින් පමාණය වැඩි කරනවාට වඩා ගම්මිරිස් වගා කරන 
උදවියට සහන ලබා දීම තුළින් පුළුවන් තරම් එම වගාව ව්යාප්ත 
කරන්නයි. ෙමොකද, ගම් මට්ටමින් කාන්තාවන් දැනුවත් කරලා, 
ඒෙගොල්ලන් නායකයන් බවට පත් කරලා, ඒ අය මාර්ගෙයන් අපට 
පැළ සිටුවන ව්යාපාරය කර ෙගන යන්න පුළුවන්. 

අෙප් රෙට් ෙපොල් ගස් තිෙබනවා. දැන් අපි අලුත් ව්යාපෘතියක් 
හඳුනාෙගන යනවා, හැම ෙපොල් ගහක් ආසන්නෙය් ගම්මිරිස් පැළ 
ෙදකක් වගා කරන්න. දැනට ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ අෙප් 
ගම්මිරිස්වලට තමයි වැඩිම ඉල්ලුමක් තිෙබන්ෙන්. සාමාන්යෙයන් 
අෙනක් රටවල ගම්මිරිස්වලට වඩා ෙඩොලර් 2,000ක විතර වැඩි 
අගයක් අෙප් ගම්මිරිස්වලට ලබා ගන්න පුළුවන්. ගරු මන්තීතුමනි, 
ඔබතුමා කිව්වා වාෙග්, ගම්මිරිස්වල ගුණාත්මකභාවය අඩු 
වුෙණොත්, අෙප් මිල අපට නැති ෙවන්න පුළුවන්. එම නිසා 
ගුණාත්මකභාවය ආරක්ෂා කර ෙගන අපි ඉදිරියට යන්න ඕනෑ. 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, ම ෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් ගම්මිරිස ්නිෂ්පාදනෙය්දී ඔබතුමන්ලා 
ආධාර ෙදන වැඩ පිළිෙවළක් පිළිබඳව කථා කරනවා. එහිදී පැළ 
ලබා දීෙමන් ඔබ්බට ගිහිල්ලා, -දැන් ෙබොෙහෝ ක්ෙෂේතවලට 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලැෙබනවා ෙන්- ෙම් ක්ෙෂේතයටත් 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලැබුෙණොත්, ෙම් ක්ෙෂේතෙය්ත් විප්ලවීය 
වශෙයන් ෙලොකු පිම්මක්, ෙපරළියක් ඇති ෙවයි. ඒ සඳහා 
අමාත්යාංශයට දැක්මක් ෙහෝ වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබනවාද? 

 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඇත්තටම ගම්මිරිස් වගාවටත් ෙපොෙහොර 

සහනාධාරය ලබා ෙදන්න පුළුවන් නම් ෙහොඳයි. නමුත්, ගම්මිරිස් 
වගාව විශාල වශෙයන් ව්යාප්ත ෙවලා නැහැ. 

අපි දැන් එය ව්යාප්ත කරන්නයි හදන්ෙන්. ෙමොකද, ෙත් වගාව 
ගත්ෙතොත්, ෙත් වගාව අතර  ගම්මිරිස් වගා කරන්න අපට පුළුවන්. 
දැනට එෙහම වගා කරලා තිෙබන උදවිය ෙත්වලට වඩා 
ෙදගුණයක්  ආදායම ගම්මිරිස්වලින් ලබා ගන්නවා. ඇත්තටම ෙම් 
කාරණා ජනතාව දන්ෙන් නැහැ. ඒ දැනුවත් කිරීම තමයි අපි 
කරෙගන යන්ෙන්. ඒ තුළින්  වගාව දියුණු කරන්න අපට පුළුවන්. 
ඉදිරිෙය්දී අපි ඒ වැඩකටයුතු කරෙගන යනවා.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් අවසාන අතුරු පශ්නය ගරු 

අධ්යාපන ඇමතිතුමාට ෙයොමු කිරීමටයි අවශ්ය වන්ෙන්.  දූෂණයක් 
පිළිබඳ කාරණයක් ගැන ඊෙය් ෙපෙර්දා මම කථා කළා. ඊට අදාළ 
ලියකියවිලි තිෙබනවා නම් ඉදිරිපත් කරන්න කියා ඔබතුමා 
සඳහන් කළා.  මම ඔබතුමාෙග් අවධානය සඳහා ලියවිලි තුනක් 
සභාගත* කරනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මම ඒවා ගරු අධ්යාපන ඇමතිතුමාට ෙයොමු කරන්නම්. 

 
වයඹ විශව්විද්යාලෙය් ආචාර්ය මණ්ඩලය : පුරප්පාඩු 

வயம்ப பல்கைலக்கழக விாி ைரயாளர் குழாம் : 
ெவற்றிடங்கள் 
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3. ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 

(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ        

පශ්නය- (1): 

(අ) (i) වයඹ විශව්විද්යාලෙය් දැනට කියාත්මක පීඨ 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එහි කියාත්මක ෙදපාර්තෙම්න්තු සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (iii) එක් එක් පීඨවල සහ ෙදපාර්තෙම්න්තුවල සිටිය 
යුතු සථ්ිර ආචාර්ය මණ්ඩලය ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iv) සථ්ිර ආචාර්ය මණ්ඩලෙය් පුරප්පාඩු තිෙබ්ද; 

 (v ) එෙසේ නම්, පුරප්පාඩු සංඛ්යාව, එක් එක් පීඨය සහ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) வயம்ப பல்கைலக்கழகத்தில் தற்ேபா  

இயங்கிவ ம் பீடங்களின் எண்ணிக்ைக 
எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (ii) அங்கு இயங்கிவ ம் திைணக்களங்களின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) ஒவ்ெவா  பீடத்தி ம் மற் ம் திைணக்களத் 
தி ம் இ க்கேவண் ய நிரந்தர விாி ைரயாளர் 
குழாம் ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) நிரந்தர விாி ைரயாளர் குழாமில் ெவற்றிடங்கள் 
நில கின்றதா என்பைத ம்; 

 (v) ஆெமனில், அவ்ெவற்றிடங்களின் எண்ணிக்ைக 
ஒவ்ெவா  பீடத்தின்ப ம் திைணக்களத்தின் 
ப ம் ெவவ்ேவறாக யாைவெயன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Higher Education and  

Highways:  

(a) Will he inform this House - 
 (i) the number of faculties functioning in the 

University of  Wayamba at present; 
 (ii) the number of departments functioning  in 

it; 
 (iii) the permanent academic staff that should be 

there in each department and faculty, 
separately; 

 (iv) whether there are vacancies in permanent 
academic staff; and 

 (v) if so, the number of  vacancies prevalent in 
each faculty and department, separately? 

( b) If not, why? 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස ් අධ්යාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப 

தல்வ ம்) 
(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher Education 
and Highways and Leader of the House of Parliament) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) පීඨ 05කි. 

 (ii) ෙදපාර්තෙම්න්තු 34කි. 

 (iii) ඇමුණුෙම්  තීරු අංක 04 යටෙත් දක්වා ඇත. 

 (iv) ඔව්. 

 (v) ඇමුණුෙම්  තීරු අංක 05 යටෙත් දක්වා ඇත. 

  ඇමුණුම සභාගත* කරමි. 

(ආ) පැන ෙනොනඟී. 

 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම: 
   சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப்  : 
   Annex tabled: 

1243 1244 

[ගරු බිමල් රත්නායක මහතා] 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

මා ගරු ඇමතිතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි, ෙකොළඹ 
ෙක්න්දීයව තිෙබන විශ්වවිද්යාලවලටත් වඩා ෙකොළඹින් බැහැරව 
තිෙබන විශ්වවිද්යාලවල ආචාර්යවරුන්ෙග් හිඟය වැඩි බව ඔබතුමා 
පිළි ගන්නවාද කියා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ පශ්නය විසඳීම සඳහා 
ගරු ඇමතිතුමා ගන්නා කියාමාර්ග ෙමොනවාද කියාත් මා දැන 
ගන්න කැමැතියි. 

——————————— 
* [ෙමම ඇමුණුම පුසත්කාලෙය් ද තබා ඇත.] 
   [இந்த இைணப்  ல் நிைலயத்தி ம் ைவக்கப்பட் ள்ள ] 
   [This annex is also placed in the Library.] 
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ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා කලින් අවස්ථාවලදීත් පැහැදිලි 

කළා වාෙග් ෙම්ක ලංකාෙව් හැම තැනම තිෙබන පශ්නයක්. 
ෙමොකද, අෙප් රෙට් විශ්වවිද්යාලවල ඉෙගන ගත්ත අය අෙප් රටට 
ෙසේවය කරන්ෙන් නැහැ. ෙම් රටින් ෙනොමිෙල් අධ්යාපනය ලබා 
ෙගන ඒ ෙගොල්ලන් පිට රටවලට යනවා. ෙම්ක නව ආණ්ඩුව නිසා 
ඇති වුණු ෙදයක් ෙනොෙවයි; අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ තිෙබන 
ෙදයක්. නමුත්, අපි උත්සාහ කරනවා, ෙම් විශ්වවිද්යාලවලට 
ෙද්ශකයින් පුළුවන් තරමක්  ෙහොයා ගන්න. ෙම්ක බරපතළ 
පශ්නයක්. 

 
     ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 

(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
 (The Hon. Bimal Rathnayake) 

ඒ ඈත පෙද්ශවල විශ්වවිද්යාලවල උගන්වන ආචාර්යවරුන්ට 
වැඩි දීමනා, වැටුප් ලබා ෙදන්නය කියන ඉල්ලීම කරන ගමන් 
මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය අහනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, රෙට් 
ෛවද්යවරුන්ෙග් හිඟය ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාල අවශ්ය 
ෙවන්න එක් ෙහේතුවක් කියලා ඔබතුමා මෑතකදී පකාශ කර 
තිබුණා. රෙට් ෛවද්යවරුන්ෙග් හිඟයක් තිෙබනවා. ඒකටත් 
උත්තරයක් වශෙයනුයි ෙම් ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාල ආරම්භ 
කර තිෙබන්ෙන් කියලා ඔබතුමා පකාශ කළ බව පුවත් පතක 
සඳහන් වුණා. ගරු ඇමතිතුමනි,  ඒ සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාෙග් 
අදහස ෙමොකක්ද කියලා මා දැන ගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෛවද්යවරුන්ෙග් හිඟයක් තිෙබන බව කවුරුත් පිළිගන්නවා 

ෙන්. ඒක පිළිගත් සත්යයක්. ඒක මා කියාපු නිසා සනාථ වුණු 
කාරණාවක් ෙනොෙවයි. ෛවද්යවරු අඩුයි කියන කාරණය අපි 
ෙදෙගොල්ලන්ම පිළිගන්නවා.  

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, නීතිඥවරයකු වන ඔබතුමාත් දන්නවා 
උසාවිවල ෙගොඩක් නඩු ෙගොඩ ගැහිලා තිෙබන බව. ඔබතුමා කියන 
විධියට ෛවද්ය හිඟයට උත්තරය ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාල ඇති 
කිරීම නම්, නඩු ඉක්මනින් විසඳීම සඳහාත් ෙපෞද්ගලික 
සමාගම්වලට උසාවි පවත්වාෙගන යන්න ෙදන්න ඔබතුමා 
ෙයෝජනා කරනවාද? ෙපෞද්ගලික සමාගම්වලින් නඩුකාරෙයෝ පත් 
කරලා එවැනි කමයක් ඇති කරන්න ඔබතුමන්ලා කල්පනා 
කරනවාද?  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙලෝකෙය් ෙකොෙහේවත් අධිකරණ ෙපෞද්ගලික සමාගම්වලින් 

පවත්වාෙගන යන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමන්ලාෙග් ෙම් වාෙග් පශ්න 
නිසා තමයි තවම මන්තීවරු පස්ෙදෙනකුට සීමා ෙවලා ඉන්ෙන්.  

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
හැබැයි ඒ පස්ෙදනාම- [බාධා කිරීමක්] 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි දැන් උදය පභාත් ගම්මන්පිල මැතිතුමාෙග් පශ්නයට යමු. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම් ෙගොල්ලන් පුහුණු කරපු අය තමයි වධකාගාර- [බාධා 

කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපට ෙව්ලාව සම්බන්ධෙයන් පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා 

අපි ඊළඟ පශ්නයට යමු, ගරු මන්තීතුමනි. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ෙගොල්ලන් පුහුණු කරපු අය තමයි 

දැන් වධකාගාර-  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි ඊළඟ පශ්නයට යමු.  

    
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට තත්පර දහයක කාලයක් ෙදන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
බැහැ. අපට ෙම් ගැන විවාදයක් කරන්න බැහැ.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඊෙය් ෙප්රාෙදණිෙය්  තිබුණ වධාකාගාරයක් ෙපොලීසිෙයන් 

වටලලා ඒ අය අත් අඩංගුවට ගත්තා. It is a  torture chamber. ඒ 
අය විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යෙයෝ. ඒ ෙගොල්ලන් තමයි ෙප ළපාළි 
යන්ෙන්. ආණ්ඩු  හදන්න, ඇමතිවරු හදන්න ෙපළපාළි යන්ෙන් ඒ 
වධකාගාර තියා ෙගන සිටින අය.  
      

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මටත් අවස්ථාවක් ෙදන්න ගරු 

ඇමතිතුමාට උදව් කරන්න. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් අපට විවාදයකට යන්න 

අපහසුයි. ඒ නිසා අපි ඊළඟ පශ්නයට යමු. ඒකට  සහෙයෝගය 
ෙදන්න.   

 පශ්න අංක 4, ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මැතිතුමා. 
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4. ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (2): 
(අ) (i) ෙගොවිජන සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව යටෙත් 

ෙගොවිජන බැංකුව නමින් බැංකුවක් කියාත්මක 
වන බවත්; 

 (ii) එම බැංකුව 1988 අංක 30 දරන බැංකු පනත ෙහෝ 
2011 අංක 42 දරන මුදල් ව්යාපාර පනත යටෙත් 
ලියාපදිංචි කර ෙනොමැති බවත්; 

 (iii) ලියාපදිංචි ෙනොකර ජනතාවෙගන් තැන්පතු භාර 
ගැනීම නීති විෙරෝධී බවත්; 

 එතුමා පිළිගන්ෙන්ද? 

(ආ) (i) ෙගොවිජන බැංකුව ලියාපදිංචි ෙනොකිරීමට ෙහේතු 
කවෙර්ද; 

 (ii) එම බැංකුව ලියාපදිංචි කිරීමට ෙහෝ අෙහෝසි 
කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) கமநல அபிவி த்தித் திைணக்களத்தின் கீழ் 
கமநல வங்கி எ ம் ெபயாிலான வங்கிெயான்  
இயங்கி வ கின்ற  என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  வங்கி 1988ஆம் ஆண் ன் 30ஆம் இலக்க 
வங்கித் ெதாழில் சட்டம் அல்ல  2011ஆம் 
ஆண் ன் 42ஆம் இலக்க நிதித் ெதாழில் 
சட்டத்தின் கீழ் பதி  ெசய்யப்படவில்ைல 
என்பைத ம்; 

 (iii) பதி  ெசய்யா  மக்களிடமி ந்  ைவப் க்கைள 
ைகேயற்ப  சட்டவிேராதமான  என்பைத ம்; 

 அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(ஆ) (i) கமநல வங்கிையப் பதி  ெசய்யாைமக்கான 
காரணம் யா  என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  வங்கிையப் பதி  ெசய்ய அல்ல  
இரத் ச் ெசய்ய நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?  

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked  the Minister of Agriculture : 

(a) Will he admit that- 

 (i) a bank by the name of Agrarian Bank is 
functioning under the Department of 
Agrarian Development; 

 (ii) the said bank has not been registered under 
the Bank Act, No. 30 of 1988 or Financial 
Business Act, No. 42 of 2011; and 

 (iii) it is illegal to accept deposits from people 
without being registered? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) the reasons for not registering the Agrarian 
Bank; and 

 (ii) whether actions will be taken to register or 
abolish that bank? 

(c) If not, why?  

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා 
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர) 
(The Hon.Wasantha Aluwihare) 
ගරු කථානායකතුමනි, කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා 

එම පශ්නයට පිළිතුර ලබා ෙදනවා. 

(අ) (i) සුළු  ෙගොවීන්ෙග් මූලික අවශ්යතා ෙපොදු යටිතල 
පහසුකම් ෙමන්ම සුබසාධන කටයුතු සපුරාලීම 
පරමාර්ථ ෙකොටෙගන භාරකාර ඔප්පුවක් මගින් 
1994 මාර්තු මස 09 වැනි දින ෙගොවීන්ෙග් 
භාරකාර අරමුදල සංසථ්ාපනය කර ඇත. එම 
භාරකාර අරමුදලින් පාග්ධනය සපයන නියමු 
ව්යාපෘතියක් ෙලස ෙගොවිජන සංවර්ධන 
ෙදපාර්තෙම්න්තු යටෙත් ෙගොවි බැංකු කියාත්මක 
ෙව්. 

 (ii) ලියා පදිංචි කර ෙනොමැත. 

 (iii) භාරකාර ඔප්පුවක් මගින් සංසථ්ාපනය කරන ලද 
ෙගොවීන්ෙග් භාරකාර අරමුදල මඟින් ෙගොවි 
බැංකුව ෙවත සියයට එකක ෙපොලියට අවශ්ය 
පාග්ධනය ලබා ෙදනු ලැෙබ්. ෙගොවි බැංකුව මගින් 
තැන්පතු සඳහා සියයට හතක හා ණය සඳහා 
සියයට නවයක ෙපොලියකට කුඩා කණ්ඩායම් 
ණයක් ෙලස ෙගොවීන්ට ණය ලබා ෙදන අතර, 
එයින් ෙකොටසක් සුරැකුමක් ෙලස රඳවා ගැනීමක් 
සිදු කරනු ලබයි. එය ඉතුරුම් තැන්පතුවක් ෙසේ 
සැලකිය හැක. මීට අමතරව ෙගොවීන්ෙග් 
කැමැත්ත අනුව තැන්පතු භාර ගැනීමක්ද සිදු 
ෙකෙර්. 

(ආ) (i) ෙගොවීන්ෙග් භාරකාර අරමුදල ව්යවසථ්ාපිත 
අරමුදලක් ෙලස සංසථ්ාපනය කිරීම සඳහා පනතක් 
හඳුන්වා දීමට කටයුතු කරමින් පවතී. ඒ අනුව 
නියමු ව්යාපෘතියක් ෙලස කියාත්මක ෙගොවි 
බැංකුව ඉදිරිෙය්දී නියමිත පරිදි ණය ලබා ෙදන හා 
ඉතුරුම් තැන්පතු භාර ගන්නා බැංකුවක් ෙලස 
ලියා පදිංචි කිරීමට කටයුතු කරනු ලැෙබ්. 

 (ii) ඉහත (ආ) (i) අනුව බැංකුවක් ෙලස ලියා පදිංචි 
කිරීමට කටයුතු කරනු ලැෙබ්. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි,   (අ) (iii)  පශ්නයට උත්තරය 

ලැබුෙණ් නැති නිසා මම නැවත වතාවක් අතුරු පශ්නයක් විධියට 
එය අහනවා.  

ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, ෙමම  ෙගොවි බැංකුව ශී ලංකා මහ 
බැංකුව යටෙත් තැන්පතු භාර ගන්නා හා ණය ලබා ෙදන 
ආයතනයක් ෙලස ලියා පදිංචි කර ඇද්ද?  ඔව්ද, නැද්ද?  

1247 1248 
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ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ලියා පදිංචි කර නැහැ.  

ගරු මන්තීතුමනි,    (අ)  (iii) පශ්නයට මම පිළිතුර දුන්නා.  

  
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙදවැනි අතුරු පශ්නය අහන්න, ගරු මන්තීතුමා. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ උත්තරෙයන් කියැෙවන්ෙන් නැහැ 

ඒ බැංකුව ලියා පදිංචි කර ඇද්ද, නැද්ද කියලා. නමුත් එතුමා අතුරු 
පශ්නෙය්දී කිව්වා ලියාපදිංචි නැහැ කියලා. ෙම් බැංකුව පිහිටුවා 
අවුරුදු විසිතුනක් ගතෙවලා තිෙබනවා. මම  ෙම්  පශ්නය අහලාත් 
දැන් අවුරුද්දකට ආසන්නයි. අද ෙම් පශ්නය අහන ෙමොෙහොත වන 
විටවත් ෙම් බැංකුව මහ බැංකුෙව් ලියාපදිංචි කිරීමට අයදුම්පතයක් 
ඉදිරිපත් කර තිෙබ්ද?  

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙවන ෙකොට අපි ඒ සඳහා අයදුම්පතක් 

ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා.  නව රජය විසින් ඒ කටයුතු  කරනවා. 
ෙම් බැංකුව මීට කලින් ලියාපදිංචි කරන්න තිබුණා. නමුත් පසු ගිය 
රජය කාලෙය් ලියා පදිංචි කරන්න කටයුතු කර තිබුෙණ් නැහැ. අද 
අපි ඒ වරද නිවැරැදි කරනවා.  ඉදිරිෙය්දී ඒ කටයුතු කියාත්මක 
ෙවනවා. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
තුන්වැනි අතුරු පශ්නය අහන්න, ගරු මන්තීතුමා. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
තුන්වැනි අතුරු පශ්නයක් අහන්න අවශ්ය ෙවන්ෙන් නැහැ, 

ගරු කථානායකතුමනි.  

කවුරු කළත් වැරැද්ද වැරැද්දමයි. පසු ගිය කාලෙය්ද, ෙම් 
කාලෙය්ද කියන එක වැදගත් නැහැ. වැරැදි නම් ඒක වැරැදියි. 

 
මහ ෙකොළඹ නාගරික පවාහන හා සංවර්ධන 

ව්යාපෘතිය: විසත්ර 
ெகா ம்  ெப ம்பாக நகரப் ேபாக்குவரத்  மற் ம் 

அபிவி த்திக் க த்திட்டம் : விபரம் 
GREATER COLOMBO URBAN TRANSPORTATION AND 

DEVELOPMENT PROJECT: DETAILS 
    1036/’16 

5. ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1): 

(අ) (i) මහානගර හා බසන්ාහිර සංවර්ධන අමාත්යාංශෙය් 
විෂය පථය ය ටතට ගම්පහ දිසත්ික්කය අයත් 
වන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම දිසත්ික්කෙය් සංවර්ධන කටයුතු 
ෙවනුෙවන් අමාත්යාංශය විසින් ෙවන් කර ඇති 
මුදල ෙකොපමණද; 

 (iii) ගම්පහ දිසත්ික්කය තුළ කියාත්මක වන  සංවර්ධන 
ව්යාපෘති කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) 2016 වර්ෂෙය් අයවැෙයන් "මහ ෙකොළඹ නාගරික 
පවාහන හා සංවර්ධන ව්යාපෘතිය” සඳහා ෙවන් 
කරන ලද රුපියල් මිලියන 714ක මුදලින් ආරම්භ 
කර ඇති පිටත වටරවුම් හා දක්ෂිණ අධිෙව්ගී 
මාර්ග පෙව්ශ පුළුල් කිරීෙම් ව්යාපෘති සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ඉහත (i) හි සඳහන් ව්යාපෘති කවෙර්ද; 

 (iii) සංවර්ධනය කර ඇති දුම්රිය මාර්ග හා බස ්
පර්යන්ත සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iv) ඉහත (ii) හි සඳහන් ව්යාපෘති ෙහේතුෙවන් 
මහජනතාවෙග් ගමන් කාලය පැවති පමාණයට 
වඩා ෙකොපමණ පමාණයකින් අඩු වී තිෙබ්ද;  

 (v) ඉහත (i)හි සඳහන් ව්යාපෘති කියාත්මක වී 
ෙනොමැති නම්, ඒ සඳහා ෙවන් කරන ලද  මුදලට 
සිදුවූෙය් කවරක්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி 
அைமச்சின் விடயப் பரப்பின்கீழ் கம்பஹா 
மாவட்டம் உள்ளடங்குகின்றதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  மாவட்டத்தின் அபிவி த்தி 
நடவ க்ைகக க்ெகன அைமச்சினால் 
ஒ க்கப்பட் ள்ள பணத்ெதாைக யாெதன்ப 
ைத ம்; 

 (iii) கம்பஹா மாவட்டத்தில் நைட ைறப்ப த்தப் 
ப கின்ற க த்திட்டங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?   
(ஆ) (i) 2 0 1 6  வர ெசல த் திட்டத்தின் லம் 

"ெகா ம்  ெப ம்பாக நகரப் ேபாக்குவரத்  
மற் ம் அபிவி த்திக் க த்திட்டத்திற்காக" 
ஒ க்கப்பட்ட ெதாைகயான  714 மில் யன் 

பாையக் ெகாண்  ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ள 
ெவளிச்சுற் வட்ட மற் ம் ெதற்கு அதிேவக 
ெந ஞ்சாைலக்கான கு க வழிகைள 
விஸ்தாிக்கும் க த்திட்டங்களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  (i) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள க த் 
திட்டங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) அபிவி த்தி ெசய்யப்பட் ள்ள ைகயிரத 
திகள் மற் ம் ேப ந்  ைனயங்களின் 

எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 
 (iv) ேமற்ப  (i i )  இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள 

க த்திட்டங்கள் காரணமாக ெபா மக்களின் 
பயண ேநரம் ஏற்ெகனேவ இ ந்தைதவிட 
எவ்வள  குைறவைடந் ள்ள  என்பைத ம்; 
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 (v) ேமற்ப  (i)இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள க த் 
திட்டங்கள் நைட ைறப்ப த்தப்படவில்ைல 
ெயனில், அதற்ெகன ஒ க்கப்பட்ட பணத் 
ெதாைகக்கு என்ன நைடெபற்றெதன் பைத ம்;  

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?  

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Megapolis and Western 

Development: 

(a) Will he inform this House - 
 (i) whether the Gampaha District comes under 

the scope of the Ministry of Megapolis and 
Western Development; 

 (ii) if so, the amount of money allocated by the 
Ministry for development activities of the 
aforesaid district; and 

 (iii) the development projects implemented in 
the Gampaha District? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) the number of Outer Circular Road Projects 
and Projects to Widen the Access Points to 
the Southern Express Highway which have 
been launched using the sum of Rs.714 
million allocated for ‘Greater Colombo 
Urban Transportation and Development 
Project’ from the Budget 2016 ; 

 (ii) the names of the projects mentioned in (i) 
above; 

 (iii) the number of railway lines and bus 
terminals developed; and 

 (iv) the extent to which travel time of the public 
has reduced as a result of the projects 
mentioned in (ii) above compared to the 
time they spent for travelling earlier; and 

 (v) as to what purpose the aforesaid money was 
utilized for, if the projects mentioned in (i) 
above have not been implemented? 

(c) If not, why? 
 

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා (මහානගර හා බසන්ාහිර 
සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன - மாநகர மற் ம் ேமல் 
மாகாண அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 
Megapolis and Western Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය යටෙත් - රුපියල් 
මිලියන 2,399.0 

  ශී ලංකා ඉඩම් ෙගොඩකිරීෙම් හා සංවර්ධනය 
කිරීෙම් සංසථ්ාව යටෙත් (අමාත්යාංශ පතිපාදන)  - 
රුපියල් මිලියන 1,220.0 

  ශී ලංකා ඉඩම් ෙගොඩකිරීෙම් හා සංවර්ධනය 
කිරීෙම් සංසථ්ාව යටෙත් (භාණ්ඩාගාර පතිපාදන) - 
රුපියල් මිලියන    209.0 

  ජාතික ෙභෞතික සැලසුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
යටෙත්- රුපියල් මිලියන        4.9 

   එකතුව රුපියල් මිලියන 3,832.9 

 (iii)   ඔව්. 

  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය යටෙත්,  

  ගම්පහ මහනගර සභාව - ව්යාපෘති 1යි. 

  ෙමෝලවත්ත බස ්නැවතුම් ෙපොළ ව්යාපෘතිය.  
   

  මහර පාෙද්ශීය සභාව -  ව්යාපෘති 6යි. 

  මහර හන්දිය - පරිපාලන හා වාණි ජ 
ෙගොඩනැඟිල්ල 

  එ ෙඬ්රමුල්ල නගර සංවර්ධනය 

  බුත්පිටිය මං සන්ධිය සංවර්ධනය 

  ඉදිගහමුල මං සන්ධිය සංවර්ධනය 

  මල්වතුහිරිපිටිය කීඩාංගණය සංවර්ධනය 

  ෙගොංගිෙතොට පජාශාලාව සංවර්ධනය 
   

  ෙදොම්ෙප් පාෙද්ශීය සභාව - ව්යාපෘති 1යි. 

  කිරිඳිවැල බස ්නැවතුම්  ෙපොළ සංවර්ධනය 
   

  මීරිගම පාෙද්ශීය සභාව - ව්යාපෘති 4යි.  

  වාණිජ ෙගොඩනැඟිල්ල ඉදිකිරීම 

  මහජන චතුරශය සංවර්ධනය 

  සතිෙපොළ සංවර්ධනය කිරීම 

  මහජන කීඩා පිටිය සංවර්ධනය 
   

  පෑලියෙගොඩ නගර සභාව - ව්යාපෘති 1යි. 

  මැනිං ෙවළඳ ෙපොළ පතිෂ්ඨාපනය. 

  ජා-ඇල පාෙද්ශීය සභාව -  ව්යාපෘති 1යි. 

  රාගම නගරෙය් කාණු පද්ධතිය වැඩිදියුණු කිරීම 

   

  ශී ලංකා ඉඩම් ෙගොඩ කිරීෙම් හා සංවර්ධනය 
කිරීෙම් සංසථ්ාව යටෙත් ව්යාපෘති 17යි. 

  ඔලියමුල්ල ෙපොම්ප සථ්ානය ඉදිකිරීම 

  දික්ඕවිට ගංවතුර ෙග්ට්ටු ඉදිකිරීම 

  පෑලියෙගොඩ පවතින ෙපොම්ප සථ්ානය වැඩිදියුණු 
කිරීම 

  කළු ඔය ෙදෝණිෙය් ඇළ මාර්ග නඩත්තු කිරීම 

  ෙපොල්ගහ වැව ෙරොන්මඩ ඉවත් කිරීෙම් කටයුතු - 
රාගම - අදියර 2 

  මහර මුදුන් ඇළ පිරිසිදු කිරීම 

  ගම්පහ උද්භිද උද්යාන අත්තනගලු ඔය පිළිසකර 
කිරීම 

  හැමිල්ටන් ඇළ පතිසංසක්රණය කිරීම - 
මුතුරාජෙවල 

  හැමිල්ටන් ඇළ පතිසංසක්රණය කිරීම - මීගමුව 

  ෙකොළඹ කටුනායක අධිෙව්ගී මාර්ගයට යාබද ඇළ 
මාර්ගය නඩත්තු කිරීම 
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  වත්තල ඇවිදින මං තීරුව යාබද කළු ඇළ පිරිසිදු 
කිරීම.  

  බියගම ඇවිදින මං තීරුව යාබද ඇළ මාර්ග පිරිසිදු 
කිරීම / සංවර්ධනය කිරීම 

  මහර දිවුලපිටිය, කිරිබත්ෙගොඩ, වත්තල ඇවිදින මං 
තීරු යාබද කළු ඇළ පිරිසිදු කිරීම 

  උරුවල ඔය, ඔරුෙතොට, ගම්පහ ඇළ සංවර්ධන 
වැඩ 

  කළු ඔය ගංවතුර පාලනය හා පරිසර පවර්ධන 
ව්යාපෘතිය 

  නාගරික ෙතත්බිම් සංරක්ෂණය හා ඒ ආශිත 
ෛජව පජාව සංරක්ෂණය 

   

  ජාතික ෙභෞතික සැලසුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
යටෙත්,  

  ෙමත්සිත් අරණ වැඩසටහන - ව්යාපෘති 3යි.   

  තායිලන්ත ශී ලංකා ෙබෞද්ධ මධ්යසථ්ානය (මාබිම 
සීවලී ආරණ්ය) - භාවනා කුටි ඉදිකිරීම 

  නාරන්වල ශී සුමනකීර්තී මහ පිරිෙවන - බහුකාර්ය 
ෙගොඩනැඟිල්ල 

  මීවිටිගම්මන ශී නාලීෙක්රාරාමය - බහුකාර්ය 
ෙගොඩනැඟිල්ල 

  ඊට අමතරව අමාත්යාංශෙය් පතිපාදන මුදල් 
යටෙත් මහර මාර්ග 12යි, ගම්පහ මාර්ග 1යි. 

(ආ)  (i)  ව්යාපෘති 4යි.   

 (ii)  1. කඩුෙවල මහ නගර සභා බල පෙද්ශෙය් 
වැලිවිට පාර හා සුහද මාවත වැඩිදියුණු කිරීම 
(සංවර්ධන කටයුතු අවසන් කර ඇත.) 

  2. ෙකොට්ටාව - පන්නිපිටිය පාර (පරණ පාර) 
වැඩිදියුණු කිරීම 

   (සංවර්ධන කටයුතු අවසන් අදියෙර් පවතී. 
සියයට 95ක් වැඩ නිම කර ඇත.) 

  3. ෙකොට්ටාව - මාකුඹුර බහුවිධ පවාහන 
මධ්යසථ්ානය 

   සියයට 54ක් ඉදිකිරීම් අවසන් කර ඇත.) 

  4. ෙකොට්ටාව - මාලෙබ් පාර වැඩිදියුණු කිරීම 
(ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම් අවසන් කර ඇත.  
විදුලි රැහැන් පද්ධති, දුරකථන ජාල පද්ධති සහ 
ජල සැපයුම් මාර්ග පතිසථ්ාපනය ආරම්භ 
කිරීමට සූදානම් කර ඇත.) 

  

 (iii) දුම්රිය මාර්ග නැත.  බස ්පර්යන්ත සංඛ්යාව 01කි.  
ෙකොට්ටාව මාකුඹුර ඉදිෙවමින් පවතී. 

 (iv) 1. කඩුෙවල - වැලිවිට පාර සංවර්ධන කටයුතු 
2014 වසෙර් ආරම්භ කර 2016 වසෙර් අවසන් 
කරන ලදී.   

   ගමන් කාලය මිනිත්තු 16 සිට මිනිත්තු 07 
දක්වා අඩුවීම 

 ෙව්ගය පැයට කිෙලෝමීටර් 15 සිට 35 
දක්වා වැඩිවීම  

  2. ෙකොට්ටාව - පන්නිපිටිය මාර්ගෙය් 

 පැයට කිෙලෝ මීටර් 22ක්ව පැවති 
ෙව්ගය පැයට කිෙලෝමීටර් 51 දක්වා 
වැඩිවීම. 

 වාහන ධාරිතාව 1200 සිට 2000 දක්වා 
වැඩිවීම. 

  3. ෙපොදු පවාහන ෙසේවය සඳහා දිරිගැන්වීම 
අරමුණු කර ගනිමින් හයිෙලවල් මාර්ගෙය් 
රථවාහන තදබදයට විසඳුමක් ෙලසින් විධිමත් 
බහුවිධ පවාහන මධ්යසථ්ානයක් ෙකොට්ටාව, 
මාකුඹුෙර් ඉදිකරමින් පවතී. 

  4. ෙකොට්ටාව - මාලෙබ් මාර්ගය (අතුරුගිරිය පාර 
දක්වා ෙකොටස) 

 ෙව්ගය පැයට කිෙලෝ මීටර් 22 සිට 
පැයට කිෙලෝ මීටර් 56 දක්වා වැඩිවීමට 
ෙයෝජිතය. 

 (v)   ඉහත සඳහන් පරිදි ව්යාපෘති කියාත්මක කරමින් 
පවතී. 

  ඉහත සංවර්ධන කාර්යයන් සඳහා 2016 වසෙර් 
ෙවන්කරන ලද රුපියල් මිලියන 714කින් රුපියල් 
මිලියන 525ක වියදමක් දරා, 2016 වසෙර් සියයට 
73.4ක පතිශතයක පගතියක් ලබාෙගන ඇත. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමනි. මෙග් 

පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා කිවූ 
පරිදි 2016 අය වැය තුළින් ෙම් විධියට මුදල් ෙවන්කර තිෙබනවා 
අපි දැක්කා. නමුත්, කිසිදු දුම්රිය මාර්ගයක් ඉදි ෙකෙරන්ෙන් 
නැහැයි කියන එක අද ඔබතුමා විසින්ම පකාශ කළා. හැබැයි, 
කැලණිවැලි දුම්රිය මාර්ගය නවීකරණය කරලා ගමන් පහසුකම් 
හදනවා කියලා ඔබතුමන්ලා 2016 අය වැෙයන් ෙයෝජනා කරලා 
තිබුණා.  ඒ වාෙග්ම ෛදනිකව ෙකොළඹ නගරෙය් එකතු වන කුණු 
ෙටොන් 700ක් - 900ක් අතර පමාණයක් දිනපතා මීෙතොටමුල්ල 
කුණු කන්දට ෙගනැල්ලා දමනවා. එෙසේ කුණු දැමීම නිසා විශාල 
පරිසර පශ්නයක් පැනනැඟිලා තිෙබනවා. අද ෙවද්දී එම ස්ථානෙය් 
ෙටොන් මිලියන 3ක පමණ කුණු පමාණයක් ෙගොඩගැහිලා 
තිෙබනවා. හැබැයි, ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් මන්තීතුමා  පසු ගිය 
අය වැය විවාදෙය්දී පකාශ කරනවා අපි දැක්කා, ෙම් ෙවනුෙවන් 
විෙශේෂ වැඩ සටහනක් කියාත්මක කර මහානගර හා බස්නාහිර 
සංවර්ධන අමාත්යාංශය හරහා එම කුණු කන්ද ඉවත් කරන්න 
ජනාධිපතිතුමා සහ අගමැතිතුමා සමඟ සාකච්ඡා කරනවා කියලා.  

එතුමාෙග් එම පකාශය 2016.12.03 ෙවනි දින හැන්සාඩ් 
වාර්තාෙව්  2662වැනි තීරුෙව්  සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා. මා   මීට 
කලිනුත්, ෙමතුමාව නිතර හමුවන අවස්ථාවලත් අහන්ෙන්, "ෙම් 
කුණු කන්දට ෙමොකද ෙවන්ෙන්?" කියලායි.   අද දවෙසේදීත් මම 
ඔබතුමාෙගන් අහන්ෙන් ෙම් ෙවනුෙවන් වර්තමාන වැඩ 
පිළිෙවළක් ඔබතුමන්ලා ළඟ තිෙබනවාද කියලායි.  

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
ගරු කථානායකතුමනි, පසුගිය සතිෙය්ත්, අවස්ථා 

කිහිපයකදීත්  ෙම් සම්බන්ධෙයන්  අපි පිළිතුරු ලබා දුන්නා. ෙම්ක 
ෙමම අවුරුදු ෙදක තුළ සිදු ෙවන පශ්නයක් ෙනොෙවයි. අවුරුදු 

1253 1254 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

30ක් තිස්ෙසේ පැවැෙතන පශ්නයක්. ෙම් වන විට වැඩ පිළිෙවළවල් 
තුනක් අවසන් අදියෙර් පවතිනවා. අපි මුතුරාජෙවල ඉඩම් ෙවන් 
කර ලබා දීලා තිෙබනවා. පසු ගිය අවුරුද්දක් වැනි කාල සීමාවක් 
තුළ පුවත් පත් දැන්වීම් මඟින් ආෙයෝජකයක් 58 ෙදෙනක් 
ඇවිල්ලා, එයින් ආෙයෝජකයන් ෙතෝරාෙගන අවසාන කරලා 
තිෙබනවා. ෙමම වැඩ පිළිෙවළවල් යටෙත්  සිදු කරනු ලබන්ෙන් 
විදුලිය නිෂ්පාදනය කිරීමයි. විදුලිය ඒකකයක් සඳහා ෙගවනු ලබන 
මුදල සම්බන්ධෙයන් අමාත්ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා දීලා 
තිෙබනවා. ඒ සඳහා ඉදිරි සති ෙදක ඇතුළත ගිවිසුම් අත්සන් 
කරන්නට පුළුවන්කම ලැෙබයි. ෙමම ගිවිසුම් අත්සන් කළත්,  
ෙකෙසේ ෙහෝ පාෙයෝගිකව ෙමම කටයුත්ත කියාත්මක කරන්න 
අඩුම තරෙම් තව අවුරුදු ෙදකක්වත් ගත වනවා. පුත්තලෙම් 
අරුක්කාල් පෙද්ශෙය් ෙම් සම්බන්ධෙයන් විශාල විෙරෝධතාවක් 
ආවා. ඊට පසුව, එම අභය භූමිෙයන් පිටත ඉඩම් ෙකොටසක් ෙතෝරා 
ෙගන තිෙබනවා. එහි පරිසර අධ්යයන කටයුතු දැන් සිදු කරමින් 
පවතිනවා. ඒ වාෙග්ම පස පරීක්ෂා කිරීෙම් කටයුතුත් සිදු කරමින් 
පවතිනවා. ඒ ව්යාපෘතියත් දැනට කියාත්මක ෙවමින් පවතිනවා. 
ෙකෙසේ ෙහෝ ෙමම ව්යාපෘති තුනම පෙයෝගිකව කියාත්මක 
කරන්න අනිවාර්ෙයන්ම තව අවුරුදු ෙදකක්වත් ගත වනවා.  

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් මන්තීතුමා, ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ 

ෙහේරත් මන්තීතුමා අහපු පශ්නයක් නිසා එතුමාට අතුරු පශ්නය 
අහන්න අවස්ථාව ලබා ෙදන්න.  

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
කමක් නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. එතුමාට අතුරු පශ්නය 

අහන්න අවස්ථාව ලබා ෙදන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා එතුමාට පශ්නය අහන්න අවස්ථාව ලබා ෙදනවා නම් 

ෙහොඳයි. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කියන්ෙන් තව අවුරුදු 

ෙදකක් ෙම් කුණු කන්ද අපට තියා ගන්න ෙවනවා කියලාද?  

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
ෙම් කටයුත්ත කියාත්මක කරන්න තව අවුරුදු ෙදකක් ගත 

ෙවනවා. 

ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
එච්චර කාලයක් ගත ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා ෙකොළඹ නගර 

සභාව කියලා තිෙබනවා.  
 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
ඒ, කියන්ෙන්? 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
මීෙතොටමුල්ලට කුණු ෙගන ඒම නතර කරන්න තව අවුරුදු 

ෙදකක් ගත ෙවනවා කියලාද ඔබතුමා කියන්ෙන්? 
 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
ෙම් කුණු ඉවත් කිරීෙම් කටයුතු ආරම්භ කරන්න තව අවුරුදු 

ෙදකක්වත් ගත ෙවනවා. ඒ කටයුත්ත ඊ ට ෙමහා කරන්න බැහැ. 
[බාධා කිරීමක්] ඒ ගැන ෙකොළඹ නගර සභාෙවන් අහන්න ඕනෑ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. තව අතුරු පශ්නයක් අහන්න තිෙබනවාද?  

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
තව අතුරු  පශ්න ෙදකක් අහන්න තිෙබනවා, ගරු 

කථානායකතුමනි. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
නැහැ. අතුරු පශ්න ෙදකක් ඇහුවා. 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් මන්තීතුමාට අතුරු පශ්නයක් අහන්න 

ඉඩ ලබා දුන්නා. මට තව අතුරු පශ්නයක් අහන්න ෙදන්න. ඒ 
ෙහොඳටම ඇති. අෙප් මරික්කාර් මන්තීතුමා පසු ගිය දවසක 
පාර්ලිෙම්න්තු වට ෙයෝජනාවක් ෙගනාවා, "ෙම් උද්ෙඝෝෂණ කරන 
අයට උද්ෙඝෝෂණ - විෙරෝධතා - පවත්වන්න තැනක් ෙහොයලා 
ෙදන්න" කියලා. මා  හිතන්ෙන් එතුමා ඊෙය්-ෙපෙර්දා මාධ්යයට 
පකාශයක් නිකුත් කරලා තිබුණා, - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම් පශ්නය කුණුවලට අදාළ නැහැ ෙන්, ගරු මන්තීතුමා. 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ෙපබරවාරි මාසය ෙවද්දි ෙම් කුණු කන්ද ඉවත් කරන්න 

කටයුතු කෙළේ නැත්නම් උද්ෙඝෝෂණ කරන තැනට එතුමා එනවා 
කියලා මාධ්යයට පකාශයක් නිකුත් කරලා තිබුණා. මා හිතන්ෙන් 
මම කියන ෙද් හරි.  
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ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ෙකොළඹ නගරෙයන් පිට. 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
හරි. ජා ඇල ෙවන්න ඇති මම හිතන්ෙන්, roadshows. මෙග් 

අවසාන අතුරු පශ්නය, - 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
නැහැ. අවසාන අතුරු පශ්නය ඇහුවා. 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මෙග් අවසාන අතුරු පශ්නය, ගරු කථානායකතුමනි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා පශ්නයක් දැන් ඇහුවා. 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මම අවසාන අතුරු පශ්නය ඇහුෙව් නැහැ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා කුණු පිළිබඳ පශ්නය පසු පස ගිහිල්ලා ෙපළපාළි ගැන 

කියන්න පටන් ගත්තා. මට මීට වඩා ෙව්ලාව ලබා ෙදන්න බැහැ. 
 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මම කථාවක් පදනම් කර ගත්තා පමණයි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අතුරු පශ්න ෙදක අසා අවසානයි. [බාධා කිරීමක්] Hon. 

Member, you have to accept my Order. I have given the 
Order.  

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග්  තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඊළඟ පශ්නය, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මැතිතුමා. අපි පශ්න 

serious විධියට අසන්න ඕනෑ. 
 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් අවසාන අතුරු පශ්නය අහන්න 

ෙපොඩ්ඩක් ඉඩ ෙදන්න.  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා අනික් අයට පශ්න අහන්න කියලා -  [බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මම එක අතුරු පශ්නයක් ඇහුෙව් නැහැ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, කරුණාකර වාඩි ෙවන්න. මම ෙම් තුන්වැනි 

වතාවට ඔබතුමාට කියන්ෙන්.  [බාධා කිරීමක්] You sit down. 
ඔබතුමා අනික් අයට අතුරු පශ්න අහන්න ඉඩ දීලා දැන් තව පශ්න 
අහනවා. නියමිත ෙවලාවට අප ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩකටයුතු 
පවත්වාෙගන යන්න ඕනෑ. පස් වරු 2.00 වන විට අෙනක් 
කටයුතුවලට අවස්ථාව ෙදන්න ඕනෑ.  

 
පශ්න අංක 6 -1061/'16-(1), ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මහතා.  

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
நான் ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்களிடம் இக்ேகள்விையக் 

ேகட்கின்ேறன். 
  

ගරු ඩී. එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා (බන්ධනාගාර 
පතිසංසක්රණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා 
හින්දු  ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு . எம். சுவாமிநாதன் - சிைறச்சாைலகள் 
ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் 
இந் மத அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan - Minister of Prison Reforms, 
Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs) 

Hon. Speaker, I respectfully ask for two weeks' time to 
answer that Question.  
 

පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
 

 නීති විෙරෝධී කටයුතු සඳහා අනුබල දුන් 
විදුහල්පතිවරුන් හා අධ්යාපන බලධාරින්: විනය 

කියා මාර්ග 
சட்டவிேராதச் ெசயற்பா க க்குத் ைண ாிந்த 
பாடசாைல அதிபர்கள் மற் ம் கல்வி அதிகாாிகள்:  

ஒ க்காற்  நடவ க்ைக 
PRINCIPALS AND EDUCATIONAL AUTHORITIES ABETTED 

ILLEGAL ACTIVITIES: DISCIPLINARY ACTION  
1096/’16 

7.  ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා     (மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
      (The Hon. Ashoka Priyantha) 

 අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) පුත්තල ම දිසත්ික්කෙය් පාසල්වල පැවති අෙපොස 
(උසස ්ෙපළ) විභාගය සඳහා එම දිසත්ික්කෙයන් 
පරිබාහිර ෙවනත් දිසත්ික්කවලට අයත් සිසුන් 
ෙපනී සිටීෙම් සිද්ධීන් ගණනක් වාර්තා වූ බව 
දන්ෙන්ද; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (ii) එම තත්ත්වය නිසා අඩු පහසුකම් යටෙත් අෙපොස 
(උසස ් ෙපළ) විභාගයට ෙපනී සිට විශව්විද්යාල 
පෙව්ශය අෙප්ක්ෂා කරන පුත්තලම දිසත්ික්කෙය් 
සිසුන්ට බලවත් අසාධාරණයක් සිදු වූ බව 
පිළිගන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

 (ආ) (i) පිටසත්ර දිසත්ික්කවල සිසුන්ෙග් ව්යාපෘති වාර්තා 
ව්යාජ ෙලස අනුමත කර පුත්තලම දිසත්ික්කෙයන් 
ඉහත විභාගවලට ෙපනී සිටීමට අනුබල දුන් 
විදුහල්පතිවරුන්ෙග් නම් හා ඔවුන් ෙසේවය කරන 
පාසල් කවෙර්ද; 

 (ii) එවැනි නීති විෙරෝධී කටයුතු කළ හා එම නීති 
විෙරෝධී කටයුතු සඳහා අනුබල දී ඇති 
විදුහල්පතිවරුන්ට හා අධ්යාපන බලධාරින්ට 
එෙරහිව යම් විනය කියාමාර්ගයක් ගැනීමට 
අෙප්ක්ෂා කරන්ෙන්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) த்தளம் மாவட்டத்தில் உள்ள பாடசாைலகளில் 

நைடெபற்ற க.ெபா.த (உயா்தர) பாீட்ைசக்கு 
இம்மாவட்டத்திற்கு றம்பான ெவளிமாவட்ட 
மாணவர்கள் ேதாற்றிய பல சம்பவங்கள் 
அறிக்ைகயிடப்பட் ள்ளைமைய அறிவாரா 
என்பைத ம்; 

 (ii) இந்நிைலைமயின் காரணமாக குைறந்த 
வசதிகளின்கீழ் க.ெபா.த (உயா்தர) பாீட்ைசக்கு 
ேதாற்றி பல்கைலக்கழக அ மதிைய எதிர் 
பார்க்கும் த்தளம் மாவட்ட மாணவர்க க்கு 
க ம் அநீதி இைழக்கப்பட் ள்ளைத ஏற் க் 
ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ெவளி மாவட்ட மாணவர்களின் க த்திட்ட 
அறிக்ைககைளப் ேபா யான ைறயில் 
அங்கீகாித் , த்தளம் மாவட்டத்தி ந்  
ேமற்ப  பாீட்ைசக்குத் ேதாற் வதற்குத் ைண 

ாிந்த பாடசாைல அதிபர்களின் ெபயர்கள் 
மற் ம் இவர்கள் கடைமயாற் ம் பாடசாைலகள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) இவ்வாறான சட்டவிேராதச் ெசயற்பா கைளச் 
ெசய்த மற் ம் இந்தச் சட்டவிேராதச் ெசயற்பா  
க க்குத் ைண ாிந்த பாடசாைல அதிபர்கள் 
மற் ம் கல்வி அதிகாாிக க்கு எதிராக ஏேத ம் 
ஒ க்காற்  நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வதற்கு 
எதிர்பார்க்கின்றாரா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 

asked  The Minister of Education:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether  he  is  aware that a number of  
incidents  have been reported  that  the 

students of the other districts have sat  for 
G.C.E. (A/L) Examinations, held at schools 
in Puttalam District; and 

 (ii) whether he accepts that owing to the 
aforesaid situation, injustices have been 
caused to the  students in Puttalam District 
who are anticipating the University entrance 
after sitting  G.C.E. (A/L) Examination  
under minimum facilities ? 

(b) Will he  also  inform this House - 

 (i) the names and the schools of the principals 
who have encouraged sitting for aforesaid 
examinations from the Puttalam District, 
approving the project reports of the students 
outside the District, in a fraudulent  manner; 
and 

 (ii) whether  it  is expected  to  take disciplinary 
actions against the principals and  the 
education officials who have involved in 
and encouraged aforesaid   illegal acts? 

(c) If  not, why? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.  

 

(අ)   (i)    ඔව්.  

  පුත්තලම දිසත්ික්කෙය් පුත්තලම හා හලාවත 
කලාපවලින් සිද්ධීන් 221ක් වාර්තා වී ඇත. 
ඇමුණුම 01හි විසත්ර දක්වා ඇත.    

 

        (ii)    පිළිගනී.  

  ෙවනත් දිසත්ික්කවලට අයත් සිසුන් පුත්තලම 
දිසත්ික්කෙයන් අෙපොස (උසස ් ෙපළ) විභාගයට 
ෙපනී සිටීම නිසා පුත්තලම් දිසත්ික්කෙය් සිසුන්ට 
අසාධාරණයක් සිදුෙව්.  

  ඉහත සිද්ධීන් මීටෙපරද වාර්තා වී ඇති අතර, 2016 
වර්ෂෙය් වාර්තා වූ සිද්ධීන්වලට අදාළව අධ්යාපන 
අමාත්යාංශය මඟින් මූලික විමර්ශන කටයුතු සිදු 
කිරීෙමන් පසු අයදුම්කරුවන් 21කෙග් විභාග 
පතිඵල තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට කියා කරන ලදී.  

  පසුව එම අයදුම්කරුවන් විභාග 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට කැඳවා ෙතොරතුරු ලබා 
ගැනීෙමන් පසු ඔවුන්ෙග් පතිඵල දිසත්ික් 
කුසලතාව ෙනො මැතිව නිදහස ් කිරීමට කටයුතු 
කරන ලදී. 

  එෙසේ පැමිණි ඉහත අයදුම්කරුවන්ෙගන් 
20ෙදෙනකුෙග් පතිඵල දිස් තික් කුසලතාව 
ෙනොමැතිව නිදහස ් කළ අතර, ඒ සඳහා 
ෙනොපැමිණි එක් අයදුම්කරුවකුෙග් පතිඵල 
තවදුරටත් අත්හිටුවා ඇත. ඒ අනුව පුත්තලම 
දිසත්ික්කෙය් අයදුම්කරුවන්ට සිදුවන 
අසාධාරණය වැළෙකනු ඇත.  
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[ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා] 
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ගරු කථානායකතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් පශන්ය කාලයක් 
තිසේසේ ආ එකක්. ෙම් තත්ත්වය ෙවනස ්කරන්න අපි ගිය සැෙර් ගත් 
තීන්දු තීරණ අනුව ෙම් ෙවනෙකොට ඒ සඳහා අවශ්ය පියවර ගනිමින් 
පවතිනවා.  

(ආ)  (i)   ඇමුණුම 02හි විසත්ර දක්වා ඇත.  
 (ii)   අදාළ සිදුවීම් පිළිබඳව මූලික විමර්ශන මඟින් 

අනාවරණය වූ කරුණු මත හලා/අල්හිරා මුසල්ිම් 
විදුහෙල් විදුහල්පති එස.්එච්.එම්. සම්යිල් මහතාෙග් 
හා හලා/බර්නෙදත් ෙදමළ මහ විදුහෙල් විදුහල්පති 
බී.ඒ.ආර්. මිරැන්ඩා මහතාෙග් වැඩ තහනම් කර 
විධිමත් විනය පරීක්ෂණයක්  පැවැත්වීමට කටයුතු 
කරමින් පවතී. 

  අෙනකුත් පාසල් 15ක විදුහල්පතිවරුන්ටද මූලික 
විමර්ශන පවත්වා ඇති අතර, විධිමත් විනය 
පරීක්ෂණ පැවැත්වීමට ඉදිරිෙය්දී කටයුතු කර 
විනය පියවර ගනු ඇත. 

  ඇමුණුම් සභාගත* කරමි. 

(ඇ)  අදාළ ෙනොෙව්. 
 

ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
ගරු කථානායකතුමනි, අධ්යාපන ඇමතිතුමා ෙම් පශ්නය 

සඳහා පිළිතුරු ලබා දීම පිළිබඳව එතුමාට මා ෙබොෙහොම 
ස්තුතිවන්ත වනවා. දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ පුත්තලම දිස්තික්කෙය් 
දරුවන්ට විශ්වවිද්යාලයට එන්න තිෙබන පෙව්ශය තමයි ෙම් 
තත්ත්වය නිසා අහිමි වුෙණ්. ඊට ෙහේතු වූ කාරණය සම්බන්ධෙයන් 
අධ්යාපන ඇමතිතුමාෙගන් මා දැනගන්න කැමැතියි. ගරු අධ්යාපන 
ඇමතිතුමනි, එකම පාසලක ගුරුවරු සහ විදුහල්පතිවරු දිගු කලක් 
රැඳීම ෙන්ද, සංවිධානාත්මකව ෙවනත් දිස්තික්කවල දරුවන්ට 
උසස් ෙපළ විභාගයට පුත්තලම දිස්තික්කෙයන් ෙපනී සිටින්න ඉඩ 
සලස්වන්න ෙහේතු වී තිෙබන්ෙන් කියන එක මා දැනගන්න 
කැමැතියි. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම දීර්ඝ කාලයක් 

ගුරුවරු එකම තැන පල්වීමත් ෙම් තත්ත්වයට පධාන ෙහේතුවක්. 
අපි පළාත් සභා එක්කත් ෙම් පිළිබඳව කථා කළා. ඊට පස්ෙසේ 
ෙර්ඛීය අමාත්යාංශයත්, පළාත් සභාත් කැඳවා තීන්දු තීරණ 
අරෙගන ෙම් සම්බන්ධෙයන් කැබිනට් පතිකාවකුත් ඉදිරිපත් කළා, 
ෙර්ඛීය අමාත්යාංශයත්, පළාත් සභාත් එකතු ෙවලා ගුරු තුලනය 
කරමු කියලා. ගරු කථානායකතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම ගුරුවරු 
40,000ක් අතිරික්තයි, 60,000ක් හිඟයි. 

ගුරු තුලනය ෙනොකිරීම නිසායි එෙහම ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
නමුත්, අවාසනාවකට අපි ෙකොච්චර උත්සාහ ගත්තත්, ගුරු 
තුලනය කරන්න පළාත් සභාවල එකඟත්වයක් නැහැ. ඒ වාෙග්ම 
විදුහල්පතිවරු සම්බන්ධෙයනුත් ෙදයක් කියන්න ඕනෑ. ජාතික 
පාසල්වල නම් අපි ෙම් සම්බන්ධෙයන් තදින් කියාත්මක ෙවනවා. 
ෙම් වන විට ජාතික පාසල්වල අතිරික්ත ගුරුවරුන් කිසිම 
ෙකොන්ෙද්සියකින් ෙතොරව පළාත් සභා පාසල්වලට මාරු කරලා, 
වැටුප් පවා අපි ෙගවන්නම් කියලා තීරණය කරලා ඉවරයි.  

පසු ගිය කාලෙය් ඒවා කරන්න කියලා කිව්වත්, වුෙණ් නැති 
නිසා අපි පැහැදිලිවම නිෙයෝග දීලා තිෙබනවා, ඒවා කරන්න 

කියලා. ෙම්ක කරන්න බැරි නම්, ඒ ෙගොල්ලන්ටත් මාරු ෙවලා 
යන්න කියලා මම කිව්වා. එම නිසා ගරු කථානායකතුමනි, ඒ 
කාර්ය ෙම් දිනවල සිද්ධ ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම හදිසිෙය් අපට 
ගුරුවරු මාරු කරන්න බැහැ. ඒකට PSC එෙක් අනුමැතිය එන්න 
ඕනෑ. ගරු කථානායකතුමනි, සමහර විට පාසලක පශ්නයක් 
ෙවච්ච ෙවලාවක PSC එෙක් රැස්වීම් දිනයක් ඊළඟට 
ෙනොතිබුෙණොත් හදිසිෙය්වත් අපට ගුරුවරෙයක් මාරු කරන්න 
බැහැ. මීට පසුව අධ්යාපන අමාත්යාංශය විධියට අපට ඒ ගැන 
වගකීමක් ගන්න පුළුවන්කමකුත් නැහැ. ඒ වාෙග්ම කලින් සඳහන් 
කළ කටයුත්ත පළාත් සභාවලින් සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ. ගරු 
කථානායකතුමනි, අපි ඒ ගැනත් ඇත්ත තත්ත්වය කියන්න ඕනෑ. 
 

ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඇමතිතුමාෙග් ඒ පිළිතුෙරන් 

මෙග් පශ්න ගණනාවකටම උත්තර ලැබුණා. ගරු ඇමතිතුමනි, 
පළාත් සභාව ෙව්වා; ෙර්ඛීය අමාත්යාංශය ෙව්වා; අධ්යාපන 
අමාත්යාංශය ෙව්වා; රෙට් සෑම ෙදනාටම ෙම් පශ්නය ෙපොදුෙව් 
බලපානවා. පුත්තලම් දිස්තික්කෙය් අහිංසක, අසරණ දරුවන්ෙග් 
විශ්වවිද්යාල පෙව්ශයටත් ෙම්ක ඍජුව බලපනවා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ෙම් අවුරුද්ෙද් අෙගෝස්තු මාසෙය්දී නැවතත් අෙපොස 
(උසස් ෙපළ) විභාගය ආරම්භ ෙවනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, වයඹ 
පළාත් සභාෙව් අධ්යාපන ඇමතිතුමා ෙමතැනදී දරදඬු විධියට කියා 
කරනවා. ඒ නිසා අධ්යාපන අමාත්යාංශය ෙම් සම්බන්ධෙයන් නිසි 
වැඩ පිළිෙවළක් හදන්න. ෙමොකද, අධ්යාපන ඇමතිතුමාත් වයඹ 
පළාෙත් ඉන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම පුත්තලම් දිස්තික්කය අයත් වන 
වයඹ පළාත් සභාෙව් අධ්යාපන ඇමතිතුමාත් ඉන්නවා. ඒ නිසා 
ගරු ඇමතිතුමාෙගන් මම ඉල්ලීමක් කරනවා, ඔබතුමන්ලා 
ෙදෙදනා එකතු ෙවලා  වයඹ පළාෙත් ගුරු තුලනයක් හදන්න 
හරියට වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න කියලා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 
 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඇත්තටම ෙම්ක යථාර්ථයක් ෙවයි 

කියලා මම හිතන්ෙන් නැහැ. ෙම් සම්බන්ධෙයන් අපි සෑම 
උත්සාහයක්ම, සෑම කියා මාර්ගයක්ම ගනු ලැබූවා. වයඹ පළාත් 
සභාව එක්ක විතරක් ෙනොව සමහර පළාත් සභා එක්කත් ගනු 
ලැබූවා. අපි විදුහල්පතිවරු 3,901ක් බඳවා ගත්තා. නමුත්, ෙම් වන 
ෙතක් ඔවුන් ස්ථානගත කරලා නැහැ. ගුරුවරු තමයි විදුහල්පති 
තනතුෙර් වැඩ බලන්ෙන්. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, ගරු 
අගමැතිතුමාටත් දැඩි වුවමනාව තිබුණා ඒ සම්බන්ධෙයන් කටයුතු 
කරන්න. නමුත්, පළාත් සභාව විසින් ඒ කාර්ය මඟ හැරලා 
තිෙබනවා.  ඒ වාෙග්ම ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් භාවිතාවන් 
පිළිබඳව උපාධිධාරී ගුරුවරුන් බඳවා ගැනීෙම්දී ෙම් වාෙග් 
බරපතළ පශ්න තිෙබනවා.ෙම්වා ඉෂ්ට කරන්න බැහැ කියන එක  
මෙග් මට්ටමින් මම කියන්න ඕනෑ. 
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8.  ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
 (மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
 (The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ                 
පශ්නය - (1): 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

(අ) උතුරු පළාත් සභා බල පෙද්ශය තුළ පිහිටි මන්නාරම, 
මුලතිව්, කිලිෙනොච්චි හා යාපනය යන දිසත්ික්කවලට අයත් 
මඩු, ඔට්ටුසුඩාන්, කණ්ඩාවෛල සහ මරුදන්ෙකනි යන 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල පෙද්ශවලට අදාළව, පාෙද්ශීය සභා 
සථ්ාපිත කර ෙනොමැති බව එතුමා දන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙයෝජිත පළාත් පාලන ආයතන ෙකොට්ඨාස කමයට 
පිහිටුවීම සම්බන්ධෙයන් සීමා නිර්ණ කමිටුව විසින් ඉහත 
සඳහන් පාෙද්ශීය ෙල්කම්  ෙකොට්ඨාසවලට අදාළව නව 
පාෙද්ශීය සභා සථ්ාපිත කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද යන්න 
එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද?  

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா: 

(அ) வட மாகாண சைப ஆ ைகப் பிரேதசத்தில் 
அைமந் ள்ள மன்னார், ல்ைலத்தீ , கிளிெநாச்சி 
மற் ம் யாழ்ப்பாணம் ஆகிய மாவட்டங்க க்குாிய 
ம , ஒட் சுட்டான், கண்டாவைள, ம தங்ேகணி 
ஆகிய பிரேதச ெசயலாளர் ஆ ைகப் பிரேதசங் 
க க்கு ஏற் ைடயதாக பிரேதச சைபகள் தாபிக்கப் 
படவில்ைல என்பைத அவர் அறிவாரா?  

(ஆ) உத்ேதச உள் ராட்சி சைபகைள ெதாகுதி ைறக் 
கைமய அைமப்பதற்கு ஏற் ைடயதாக, எல்ைல 
நிர்ணயக் கு வினால் ேமற்ப  பிரேதச ெசயலாளர்  
பிாி க க்கு ஏற் ைடயதாக திய பிரேதச 
சைபகைளத் தாபிக்க நடவ க்ைக 
எ க்கப்ப கின்றதா என்பைத ம் அவர் இச்சைபயில் 
அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Provincial Councils and Local 
Government: 

(a) Will he admit the fact that Pradeshiya Sabhas 
pertaining to the Divisional Secretary’s Divisions 
of Madhu, Odduchudan, Kandawalai and 
Marudankeni in Mannar, Mullaitivu, Kilinochchi 
and Jaffna districts in the Northern Provincial 
Council have not been established?  

(b) Will he inform this House whether arrangements 
will be made to establish new Pradeshiya Sabhas 
pertaining to the above Divisional Secretary’s 
Divisions by the Delimitation Committee as per 
the new system of establishing local government 
bodies according to ward system? 

(c) if not, why? 
 

ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා (පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா - மாகாண சைபகள் மற் ம் 
உள் ராட்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. Faiszer Musthapha - Minister of Provincial 
Councils and Local Government) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ)  ඔව්. 

(ආ)  නැත. 

(ඇ)  2012 අංක 22 දරන පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් 
(සංෙශෝධන) පනෙත් 3අ සහ 3ඈ වගන්ති යටෙත් පත් 
කරන ලද පළාත් පාලන ආයතන ෙකොට්ඨාස සීමා නිර්ණය 
කිරීෙම් කමිටුෙව් විෂය පථයට අලුතින් පළාත් පාලන 
ආයතනයක් සංසථ්ාපනය කිරීෙම් කාර්ය ඇතුළත් ෙනොෙව්.  

 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, வடக்கிேல உள்ள ம , 

கண்டாவைள, ம தங்ேகணி, ஒட் சுட்டான் ஆகிய நா  
பிரேதச ெசயலகங்க ம் ஆரம்ப காலத்திேல ஆரம்பிக்கப் 
பட்டைவ. இந்தப் பிரேதச ெசயலகங்கள் 25 வ டங்களாக 
இயங்கிக்ெகாண் க்கின்றன. ஆனால், அதற்குாிய 
ஆ ைகப் பிரேதசங்க க்கு ஏற் ைடயதாகப் பிரேதச 
சைபகள் இன்ன ம் உ வாக்கப்படவில்ைல - 
ஆரம்பிக்கப்படவில்ைல. இந்த வைகயில் அங்குள்ள 
ஒவ்ெவா  பிரேதச சைப ம் ஒ  100 கிேலா மீற்றர் 
எல்ைலையக் கண்காணிக்கின்ற வைகயில் 
இயங்கிக்ெகாண் ப்பதனால் அங்குள்ள மக்கள் மிக ம் 

ன்பகரமான நிைலக்கு ஆளாகியி க்கின்றார்கள். ஆகேவ, 
இந்த நா  பிரேதச ெசயலகங்க க்கும் ஏற் ைடயதாக மிக 
விைரவிேல நா  பிரேதச சைபகைள உ வாக்க ேவண் ம் 
என் தான் நான் ேகட் ந்ேதன். ஆனால், நீங்கள் அதற்கு 
'இல்ைல' என்  ெசால்கின்றீர்கள். 
 

ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
Hon. Member, I am in total agreement with your 

suggestion. There was a public notification with regard to 
creating new local bodies. Three months back, I 
appointed a special Committee and that Committee is 
evaluating all those requests. In the near future, they will 
forward a report to me. Then an appropriate decision 
could be taken. Your request is being considered very 
favourably.  

 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, என  இரண்டாவ  

ேமலதிக ேகள்வி மன்னார் நகர சைபைய மாநகர சைபயாக 
ஆக்க ேவண் ம் என்பதாகும். அதாவ , மன்னார் மாவட் 
டத்திேல உள்ள மன்னார் நகர சைபைய மாநகர சைபயாக ம் 
மன்னார் பிரேதச சைபைய நகர சைபயாக ம் ஆக்க 
ேவண் ம் என்ற ேகாாிக்ைகைய ம் தங்களிடம் 

ன்ைவக்கின்ேறன். அேதேநரத்திேல இலங்ைகயி ள்ள 25 
மாவட்டங்களிேல  நகர சைப இல்லாத மாவட்டங்களாக 
கிளிெநாச்சி ம் ல்ைலத்தீ ம் மட் ேம இ க்கின்றன. 
ஆகேவ, மிக விைரவிேல கிளிெநாச்சி, ல்ைலத்தீ  
மாவட்டங்களில் நகர சைபைய உ வாக்கிக் ெகா க்க 

மா? 
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
Hon. Member, with regard to that request, earlier 

Ministers in an ad hoc manner upgraded local bodies 
from Pradeshiya Sabhas to Nagara Sabhas. I have 
appointed a Committee which would evaluate on a marks 
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scheme and make appropriate decisions. These requests 
could be forwarded to that Committee. There was a public 
notification three months back where any citizen who 
wants a local body to be upgraded could make a request 
to that Committee. If you forward your request to me, I 
can forward it to that Committee.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 9-1124/'16-(1), ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා. 

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති 

ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ෙකොටිකාවත්ත, මුල්ෙල්රියාව පාෙද්ශීය සභා 

ෙල්කම්වරියෙග් සථ්ානමාරුව:  ෙහේතු 

ெகாட் க்காவத்த, ல்ேலாியா பிரேதச சைபச் 
ெசயலாளாின் இடமாற்றம்: காரணங்கள் 
TRANSFER OF SECRETARY OF KOTIKAWATTA, 
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10.ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
 (மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
 (The Hon. S.M. Marikkar) 

පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - 
(1): 

(අ) (i) 2016.09.22 දින බසන්ාහිර පළාත් පාලන 
ෙකොමසාරිස්වරයා විසින් ෙකොටිකාවත්ත, 
මුල්ෙල්රියාව පාෙද්ශීය සභාෙව් ෙල්කම්වරිය 
මූලික විමර්ශනයකින් ෙතොරව සහ කිසිදු සාධාරණ 
ෙහේතුවකින් ෙතොරව සථ්ාන මාරු කළ බවත්; 

 (ii) මූලික විමර්ශනයකින් ෙතොරව මාරු කිරීම් සිදු 
ෙනොකරන ෙලසත්, එම මාරු කිරීම අවලංගු කරන 
ෙලසත් බසන්ාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා විසින් 
එදිනම දන්වා ඇති බවත්; 

 (iii) බසන්ාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා විසින් එෙසේ 
දන්වා තිබියදී, බසන්ාහිර පළාත් සභාෙව් 
ෙල්කම්වරයා ෙහෝ පළාත් පාලන 
ෙකොමසාරිස්වරයා එම දැනුම්දීම කියාත්මක කිරීම 
පැහැර හැර ඇති බවත්; 

 (iv) කරුණු එෙසේ තිබියදී, ඉන් දින කිහිපයකට පසු 
පළාත් පාලන ෙකොමසාරිසව්රයා පාෙද්ශීය සභා 
ෙල්කම්වරියට බලපෑම් ෙකොට සව්කැමැත්ෙතන් 
සථ්ාන මාරුවන බවට කැමැත්ත ලබා ගත් බවත්; 

 එතුමා දන්ෙන්ද? 

(ආ) (i) පළාත් පාලන ආයතනයක කාලය අවසන්ව 
තිෙබන තත්ත්වයක් යටෙත් එම පළාත් පාලන 
ආයතනෙය් ෙල්කම්වරයාව මූලික විමර්ශනයකින් 
ෙතොරව සථ්ාන මාරු කිරීමක් කළ හැකිද; 

  (ii) ඉහත අ (iii) සඳහන් පැහැර හැරීම සිදු කර 
ෙනොමැති නම්, ඒ බව ඔප්පු කළ හැකිද; 

 (iii) ෙමම සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණයක් 
පවත්වන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

மாகாண சைபகள், உள் ராட்சி அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) (i) 2016.09.22ஆம் திகதியன்  ேமல் மாகாண 
உள் ராட்சி ஆைணயாளாினால் ெகாட் க் 
காவத்த, ல்ேலாியா பிரேதச சைபயின் 
ெசயலாளர் ஆரம்ப விசாரைணேயா நியாயமான 
காரணங்கேளா இன்றி இடமாற்றம் ெசய்யப் 
பட்டார் என்பைத ம்; 

 (ii) ஆரம்ப விசாரைணயின்றி இடமாற்றங்கள் 
வழங்க ேவண்டாெமன் ம், ேமற்ப  இட 
மாற்றம் இரத் ச் ெசய்யப்பட ேவண் ெமன் ம் 
ேமல் மாகாண ஆ நாினால் அன்ைறய தினேம 
அறிவிக்கப்பட்டெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமல் மாகாண ஆ நாினால் அவ்வா  அறிவிக் 
கப்பட் ள்ள நிைலயி ம், ேமல் மாகாண 
ெசயலாளேரா அல்ல  உள் ராட்சி ஆைண 
யாளேரா அதைன நைட ைறப்ப த்த தவறி 
விட்டார்கள் என்பைத ம்; 

 (iv) இந்த நிைலயில், அதற்குச் சில தினங்க க்குப் 
பின்னர் உள் ராட்சி ஆைணயாளர் பிரேதச 
சைபச் ெசயலாள க்கு அ த்தம் பிரேயாகித்  
சுயவி ப்பத் டன் இடமாற்றத்ைதப் ெப வதாக 
வி ப்பத்ைதப் ெபற் ள்ளார் என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) உள் ராட்சி நி வனெமான்றின் பதவிக்காலம் 
ந் ள்ள நிைலயில் ேமற்ப  உள் ராட்சி 

நி வனத்தின் ெசயலாளைர ஆரம்ப விசாரைண 
எ மின்றி இடமாற்றம் ெசய்ய மா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்குறிப்பிட்ட (அ)(iii) இல் ெசால்லப்பட் ள்ள 
தவறிைழப்  நைடெபறவில்ைல எனில், அதைன 
நி பிக்க மா என்பைத ம்; 

 (iii) இச் சம்பவம் ெதாடர்பாக விசாரைண நடத்  
வாரா என்பைத ம்; 

 அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
ask the Minister of Provincial Councils and Local 

Government: 

(a) Is he aware that,- 

 (i) the Secretary of Kotikawatta, Mulleriyawa 
Pradeshiya Sabha was transferred on 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

22.09. 2016 by the Commissioner of Local 
Government of Western Province without 
any justifiable reason and without 
conducting a  preliminary inquiry? 

 (ii) the Governor of the Western Province had 
informed on that day itself  that  transfers 
should not be  done without conducting a  
preliminary inquiry and the aforesaid  
transfer should be cancelled; 

 (iii) even though the Governor of the Western 
Provincial Council had given such 
notification, the Secretary of the Western 
Provincial Council or the Commissioner of 
Local Government has been negligent in 
taking action on that notification; 

 (iv) in this context the Commissioner of Local 
Government has made some influence on 
the secretary of the Pradeshiya Sabha  
after a few days from that incident and has 
obtained her consent to the effect that she  
willingly obtained a transfer? 

( b) Will he inform this House,- 

 (i) whether the secretary of a local authority 
could be transferred without conducting a 
preliminary inquiry at a time when the 
tenure of that local authority has expired; 

 (ii) if the act of negligence mentioned in a (iii) 
above has not been committed, whether it 
could be proved that it has not been 
committed; and 

 (iii) whether an investigation will be conducted 
into  this incident? 

(c) If not, why? 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ)  (i)   සාධාරණ ෙහේතු සහිතව ෙසේවා අවශ්යතාව මත 
සථ්ානමාරු කිරීෙම් තීරණයක් ෙගන ඇති බව 
බසන්ාහිර පළාත් පධාන ෙල්කම් මා ෙවත වාර්තා 
කර ඇත. 

 (ii)  ඔව්. 

 (iii)  පිළිෙනොගන්නා බව පධාන ෙල්කම් මා ෙවත 
වාර්තා කර ඇත.  

  බසන්ාහිර පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරතුමාෙග් දැනුම් 
දීමට පූර්වෙයන් සථ්ානමාරුවීම් නිෙයෝගයක් ලබා 
දී ඇති නමුත් ගරු ආණ්ඩුකාරතුමාෙග් දැනුම් 
දීෙමන් අනතුරුව, එකී සථ්ානමාරු නිෙයෝගය 
කියාත්මක කර නැත. 

 (iv)   කිසිදු බල කිරීමකින් ෙතොරව සව් කැමැත්ෙතන් 
සථ්ානමාරුව සිදුව ඇති බව පධාන ෙල්කම් මා 
ෙවත වාර්තා කර ඇත. 

(ආ)  (i)   ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදි ජනරජෙය් අංක 
1898/4 හා 2015.01.19 දිනැති අති විෙශේෂ ගැසට් 
පතෙය් පළ වූ බසන්ාහිර පළාත් සභා රාජ්ය ෙසේවා 
කාර්යය පරිපාටි රීති සංගහෙය් 207 වගන්තිෙයහි 
සඳහන් විධිවිධාන අනුව මූලික විමර්ශනයකින් 
ෙතොරව මාරුවීමක් ලබා දිය හැක.  

 (ii)   සථ්ානමාරුවීම් නිෙයෝගය කියාත්මක වී ෙනොමැති 
බව බසන්ාහිර පළාත් පධාන ෙල්කම් මා ෙවත 
වාර්තා කර ඇති අතර එය පළාත් සභා කටයුත්තක් 
බැවින් අප අමාත්යාංශයට මැදිහත් විය ෙනොහැක. 

 (iii)   ඒ පිළිබඳ පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමට අප 
අමාත්යාංශයට බලයක් නැත. 

(ඇ)  අදාළ ෙනොෙව්.  

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් ගරු ඇමතිතුමා නීතිඥවරෙයක් 

නිසා ෙබොෙහොම පරිස්සෙමන් උත්තර දුන්නා. "පධාන ෙල්කම් මා 
ෙවත වාර්තා කර ඇත" කියලා එතුමා වග කීෙමන් පැනලා යනවා. 
ගරු ඇමතිතුමනි,  පළාෙත් පධාන ෙල්කම් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ෙබොරු කියනවා නම්, ඒ ෙබොරුව ඒ ආකාරෙයන්ම කියන්න එපා 
කියලා මම ඉතාම ආදරෙයන් ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, මම අතුරු පශ්නය අහන්නම්. ඔබතුමා ෙම් 
පශ්නය ගැන කලින් දන්නවා. ඔබතුමාම තමයි මට කිව්ෙව්, 
"පළාත් පාලන ආයතන විසුරුවා හැරලා තිෙබන ෙකොට මාරු 
කරන්න බැහැ." කියලා.  

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ඔබතුමා මඩ ගහන්න එපා. 
 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ඔබතුමාට මඩ ගහන්ෙන් නැහැ. මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා 

සිටිනවා, මහ ඇමතිතුමාට කෙඩ් යන්න එපා කියලා. එක 
එක්ෙකනාට කෙඩ් ගිහිල්ලා ඔබතුමාෙග් ආත්ම  ගරුත්වය නැති 
කර ගන්න එපා.  

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
මම පළාත් ෙල්කම් එවපු උත්තරයයි කියන්ෙන්. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
මම ඔබතුමාට ෙපන්වන්නම්, සැප්තැම්බර් මාසෙය් 22වැනි    

දා - 
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ඒක ඉස්ෙසල්ලා සභාගත කරන්න. 
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ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
අහෙගන ඉන්න. භය කරන්න ලැහැස්ති ෙවන්න එපා. අපි 

එෙහම භය ෙවන්ෙන් නැහැ. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා අතුරු පශ්නය අහන්න. 
 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
සැප්තැම්බර් මාසෙය් 22වැනි දා ෙමොහු බියගමට මාරු කරලා 

ලියුමක් යැව්වා. බියගම එක්ෙකනා ෙමහාට අනුයුක්ත කළා. මම 
එම ලියුම ආණ්ඩුකාරතුමාට යැව්වා. ඕනෑ නම් ආණ්ඩුකාරතුමාට 
යවපු ලියුම මම සභාගත කරන්නම්. ඒ සැප්තැම්බර් මාසෙය් 
22වැනි දා. ඊට පස්ෙසේ සැප්තැම්බර් මාසෙය් 28වැනි දා නැවත 
පළාත් පාලන ෙකොමසාරිස් ෙගන්වලා කියනවා, "මහ ඇමතිතුමා 
එක්ක වැඩ කරන්න සිදු ෙවනවා. ඒ නිසා ස්වකැමැත්ෙතන් මාරු 
ෙවනවා කියලා ලියුම අත්සන් කරන්න" කියලා. ඊට පස්ෙසේ තමයි 
ඔක්ෙතෝබර් 04වැනි දා ෙබොරලැස්ගමුව නගර සභාවට දැම්ෙම්. 
ෙම්ක  ෙබොරුයි කියලා ඔබතුමා කියනවාද? ඔබතුමාෙග් හෘදය 
සාක්ෂියට අනුව ෙම්ක පිළිගන්නවාද, නැද්ද කියලායි මට දැන 
ගන්න ඕනෑ.    

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ගරු කථානායකතුමනි, දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 

සංෙශෝධනය යටෙත් පළාත් රාජ්ය ෙසේවය භාරව තිෙබන්ෙන් 
ආණ්ඩුකාරතුමා ෙවතටයි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
That is right. 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ඒ නිසා මට ෙම් සභාවට පළාත් සභාෙව් පධාන ෙල්කම් 

ඉදිරිපත් කරන උත්තර පකාශ කරනවා හැර ෙවන ෙදයක් කිරීමට 
ෛනතික පතිපාදන ෙනොමැති බව කාරුණිකව ඔබතුමාට දැනුම් 
ෙදනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙදවැනි අතුරු පශ්නය අහන්න. 
 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා නීතිඥෙයක් ෙන්. ඔබතුමා දන්නවා 
ෙන්, 1987 අංක 42 දරන පළාත් සභා පනෙත් 4වැනි ෙකොටෙසේ 32 
වන වගන්තිය ගැන. ඒ අනුව පළාත් රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් 
සභාෙව් බලය තිෙබන්ෙන් ආණ්ඩුකාරවරයාට. 
ආණ්ඩුකාරවරයාෙග් ලිඛිත නිෙයෝගයට උත්තර යවන්ෙන් නැතුව, 
ඒ මාරු වීම අෙහෝසි කරන්ෙන්ත් නැතුව තිබුණා. පළාත් පධාන 

ෙල්කම්, පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයාෙග් නිෙයෝගය පැහැර හැරීම 
නිවැරැදිය කියලා ඔබතුමා කියනවාද?  

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒක ආණ්ඩුකාරතුමාෙගන් අහන්න. 

ආණ්ඩුකාරතුමාෙග් කර්තව්යයට මට ඇඟිලි ගහන්න බැහැ. 
ආණ්ඩුකාරතුමා අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් නිෙයෝජිතෙයක්. 

ඔබතුමාට ෙම් සභාෙව්දී ආණ්ඩුකාරතුමාෙග් කර්තව්ය ගැන 
මෙගන් පශ්න කරන්නට බැහැ. ඔබතුමා ඉස්ෙසල්ලාම ෛනතික 
තත්ත්වය ගැන දැන ගන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
තුන්ෙවනි අතුරු පශ්නය අහන්න. 
 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
අෙප් ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මන්තීතුමා මීට ෙපර ඌව පළාත් 

සභාෙව් පධාන ඇමතිතුමා ගැන පශ්නයක් ඇහුවා. මම අහනවා, 
බස්නාහිර පළාත් සභාෙව් පධාන ඇමතිතුමා ගැන. ෙහට අනිද්දාට 
අෙනක් පධාන ඇමතිතුමන්ලා ගැනත් අහයි. ෙමතුමා පළාත් සභා 
හා පළාත් පාලන අමාත්යවරයා හැටියට ෙම් පශ්නවලින් පැනලා 
යනවා නම්, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට තිෙබන බලය ෙමොකක්ද? 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
මට තිෙබන ෛනතික පතිපාදනවලට අනුකූලව තමයි මම ෙම් 

සභාවට උත්තර ෙදන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ගරු මන්තීතුමා, 
ඔබතුමාට ඕනෑ විධියට මම උත්තර ෙදන්නට ලැහැස්ති නැහැ. ගරු 
කථානායකතුමනි, ෛනතික පතිපාදනවලට අනුකූලව තමයි මට 
උත්තර ෙදන්න ෙවන්ෙන්. දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය යටෙත් බලය විමධ්යගත කරලා තිෙබන අවස්ථාවක 
මට පාර්ලිෙම්න්තුවට උත්තර දිය හැකි පශ්න තිෙබනවා; උත්තර 
දිය ෙනොහැකි පශ්න තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
මෙග් ඊළඟ පශ්නය ෙමයයි. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අතුරු පශ්න තුන අවසානයි, ගරු මන්තීතුමනි. [බාධා කිරීමක්] 

නැහැ, පශ්න තුන අවසන්. මම ගණන් කරනවා. [බාධා කිරීමක්] 
Order, please! ගරු ඇමතිතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක් 
පශ්නයක් අහපුවාම ඔබතුමාට බැරිද, ඒ සම්බන්ධෙයන් 
ආණ්ඩුකාරතුමාෙගන් ෙහෝ දැන ගන්නට?ෙමොකද, ෙම් සභාව 
දැනුවත් කිරීම ඔබතුමාෙග් යුතුකමක් ෙන්. එම නිසා ඒ යුතුකම 
ඔබතුමා ඉටු කරන්න. 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා ඉල්ලීමක් කළා නම් මම 

ආණ්ඩුකාරතුමාෙගන්- 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක කරලා ෙදන්න. 
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ගරු කථානායකතුමා කිව්වා නම්, ඔබතුමාෙග් ඉල්ලීම පරිදි 

මම එය ආණ්ඩුකාරතුමාෙගන් විමසන්නම්. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එෙහම කළා නම් ෙම් විධියට ෙදපැත්ෙත් ඉඳලා වාද විවාද 

ෙනොකර කාලය ඉතිරි කර ගන්නට පුළුවන්. එය ලබා ෙදන්න ගරු 
ඇමතිතුමනි. 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
එෙසේ කරන්නම් ගරු කථානායකතුමනි. 

     
ඒරාවුර්පත්තු පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය: විසත්ර 

ஏறா ர்பற்  பிரேதச ெசயலாளர் பிாி : விபரம் 
ERAVUR PATTU DIVISIONAL SECRETARY'S DIVISION: 

DETAILS  
  1141/’16 

11. ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
   (மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
      (The Hon. M.H.M. Salman) 

ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) මඩකලපුව දිසත්ික්කෙය්, ඒරාවුර්පත්තු පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය පිහිටුවන ලද දිනය කවෙර්ද; 

 (ii) ඒ සම්බන්ධෙයන් නිකුත් කරන ලද ගැසට් පතෙය් 
පිටපතක් සභාගත කරන්ෙන්ද; 

 (iii) එම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය මඟින් 
ආවරණය වන සම්පූර්ණ භූමි පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (iv) එහි ගාම නිලධාරි වසම් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (v) එම ගාම නිලධාරි වසම්වල නිල අංක හා නාමයන් 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) එම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය පිහිටුවීෙම්දී 
නිල වශෙයන් සීමා නිර්ණය කිරීමක් සිදු වී තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ පිළිබඳව විසත්ර කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) (i) එකී පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලය යටෙත් ඇති 
ගාම නිලධාරි වසම් අතරින් කිසියම් වසමක/
වසම්වල පරිපාලන කටයුතු ෙහෝ ෙමෙහයවීම් 
ෙවනත් පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල මඟින් සිදු 
කරනු ලබන්ෙන්ද; 

  (ii) එෙසේ නම්, එම ගාම නිලධාරි වසම්වල නාමය, නිල 
අංක ඇතුළු විසත්ර ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙන්ද?  

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  

உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) மட்டக்களப்  மாவட்டத்தின் ஏறா ர்பற்  

பிரேதச ெசயலாளர் பிாி  தாபிக்கப்பட்ட திகதி 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அ  ெதாடர்பாக ெவளியிடப்பட்ட வர்த்தமானப் 
பத்திாிைகயின் பிரதிெயான்ைற சைபயில் 
சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iii) ஏறா ர்பற் ப் பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவின் 
லம் உள்ளடக்கப்ப ம் ெமாத்த நிலப்பரப்  

எவ்வள  என்பைத ம்; 
 (iv) அதி ள்ள கிராம அ வலர் பிாி களின் 

எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்; 
 (v) அக்கிராம அ வலர் பிாி களின் உத்திேயாக 

ர்வ இலக்கங்க ம் ெபயர்க ம் யாைவ 
ெயன்பைத ம்; 

  அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) அப்பிரேதச ெசயலாளர் பிாிைவத் தாபிக்கும் 
ேபா  உத்திேயாக ர்வமாக எல்ைலகைள 
நிர்ணயித்தல் நைடெபற் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அ  பற்றிய விபரங்கள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) அப்பிரேதச ெசயலகத்திற்குாிய கிராம அ வலர் 
பிாி களில் ஏேத ம் பிாிவின்/பிாி களின் 
நி வாக நடவ க்ைககள் அல்ல  ெதாழிற் 
பா கள் ேவ  பிரேதச ெசயலகங்களின் லம் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றனவா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அக்கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ெபயர்கள், உத்திேயாக ர்வ இலக்கங்கள் 
உள்ளிட்ட விபரங்கைளச் சமர்ப்பிப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Home Affairs: 

(a) Will he inform this House-  

 (i) the date on which the Eravur Pattu 
Divisional Secretary's Division in the 
Batticaloa District was established; 

 (ii) whether he will table a copy of the Gazette 
Notification issued in this regard; 

 (iii) what total extent of land area is covered by 
that Divisional Secretary's Division; 

 (iv) how many Grama Niladhari Divisions are 
located in the Division concerned; and  

 (v) what the names and official codes of such 
Grama Niladhari Divisions are? 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) whether an official delimitation mission has 
taken place in establishing that Divisional 
Secretary's Division; and  

 (ii) if so, what its details are? 
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(c) Will he state- 

 (i) whether administrative or other operations 
of any of the Grama Niladhari Divisions 
falling under the Divisional Secretariat 
concerned are currently handled by some 
other Divisional Secretariats; and 

 (ii) if so, whether he will submit the names and 
official codes of such Grama Niladhari 
Divisions? 

(d) If not, why?  
 
 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා (සව්ෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு வஜிர அேபவர்தன - உள்நாட்ட வல்கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Wajira Abeywardana - Minister of Home Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 
(අ) (i) 1997.05.29 

 (ii) ඔව්.   

 (iii) වර්ග කිෙලෝමීටර් 634.16 

 (iv) 39 

 (v) ඔව්. පසුබිම් වාර්තාෙව් විසත්ර කර ඇත. පසුබිම් 
වාර්තාව සභාගත* කරමි. 

(ආ) (i) නැත. 

 (ii) ඔව්. පසුබිම් වාර්තාෙව් විසත්ර කර ඇත. පසුබිම් 
වාර්තාව සභාගත කර ඇත. 

(ඇ) (i) ඔව්. 

 (ii) ඔව්. පසුබිම් වාර්තාෙව් විසත්ර කර ඇත. පසුබිම් 
වාර්තාව සභාගත කර ඇත. 

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්. 

ගරු මන්තීතුමාට ෙමොනවා ෙහෝ පැහැදිලි කිරීමක් අවශ්ය නම් 
මට උත්තරය එවන්නට පුළුවන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු එම්.එච්.එම්. සල්මාන් මන්තීතුමනි, අතුරු පශ්න 

අහනවාද? 

 
ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කියන්ෙන් (ආ) (i) පිළිතුර අනුව 

නිල වශෙයන් සීමා නිර්ණය කිරීමක් සිදු ෙවලා නැහැයි කියලාද? 

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
 නැහැ. 1997 ජූලි 04 වැනි දින ගැසට් නිෙව්දයක් මඟින් පළ 

කර තිෙබනවා. මම ඒ ගැසට් එකත් සභාගත* කරන්නම්.  
 

ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
සීමා නිර්ණය කිරීමක් ෙවලා තිෙබනවාද? 

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
1997.07.04වැනි දින ගැසට් නිෙව්දනය අනුව සීමා නිර්ණය 

කිරීමක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා.  

 
ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
සීමා නිර්ණය කිරීමක් ෙවලා තිෙබනවා? 

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
ඔව්. 

 
ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.        

 
උලපෙන්  වෘත්තීය පුහුණු මධ්යසථ්ානය :  ඉවත් 

කිරීම 
உலப்பைன ெதாழிற்பயிற்சி நிைலயம் : இடம் 

மாற் தல்  
VOCATIONAL TRAINING CENTRE AT ULAPANE: 

RELOCATION                                           
1165/’16 

12. ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
       (மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
       (The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

 අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 
අමාත්යතුමාෙගන් ඇස පශ්නය- (1) 

(අ) (i) ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් හිටපු නායකෙයකු වූ 
ෙරෝහණ විෙජ්වීර මහතාට අයත්ව තිබී, පසුව 
රජයට පවරා ගත් උලපෙන් පිහිටි නිවෙසේ ජාතික 
තරුණ ෙසේවා සභාව මඟින් වෘත්තීය පුහුණු 
මධ්යසථ්ානයක් පවත්වාෙගන යන බවත්; 

 (ii)  ෙමම ආයතනෙය් දැනට සිසුන් 500ක පමණ 
සංඛ්යාවක් ඉෙගන ගන්නා බවත්;  

 (iii) එය දියුණු තත්ත්වයක පවතින බවත්; 

 එතුමා පිළිගන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ෙමම ආයතනය ආරම්භ කළ දින සිට ෙම් දක්වා 
සිසුන් 5,000කට වැඩි සංඛ්යාවක් වෘත්තීය පුහුණුව 
ලබා පිටව ෙගොස ්ඇති බවත්; 

 (ii) එෙසේ තිබියදී ෙමම ආයතනය උලපෙන් 
පෙද්ශෙයන් ඉවත් කර ෙවනත් පෙද්ශයකට 
රැෙගන යාමට ජාතික තරුණ ෙසේවා සභාව 
කටයුතු කර ඇති බවත්; 

 එතුමා  දන්ෙනහිද? 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

(ඇ) උලපෙන් පෙද්ශෙය් දියුණු තත්ත්වයකින් පවත්වාෙගන 
යනු ලබන ෙමම ආයතනය ෙවනත් පෙද්ශයකට ෙගන 
යාමට ෙහේතු කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට 
දන්වන්ෙනහිද?  

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  

 
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) (i )  மக்கள் வி தைல ன்னணியின் ன்னாள் 
தைலவரான தி .ேராஹண விேஜ ர க்குச் 
ெசாந்தமாக இ ந்  பின்னர் அரசாங்கத்தினால் 
சு காிக்கப்பட்ட உலப்பைனயில் அைமந் ள்ள 

ட் ல் ேதசிய இைளஞர் ேசைவ மன்றத்தினால் 
ெதாழிற்பயிற்சி நிைலயெமான்  நடத்தப்பட்  
வ கின்ற  என்பைத ம்; 

 (ii) இந்நி வனத்தில் தற்ேபா  சுமார் 500 
மாணவர்கள் கற்கின்றார்கள் என்பைத ம்; 

 (iii) இ  ன்ேனற்றகரமான நிைலயில் இ க் 
கின்ற  என்பைத ம்; 

 அவர் ஏற் க்ெகாள்கிறாரா? 

(ஆ) (i) இந்நி வனம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட திகதி 
ெதாடக்கம்  இற்ைறவைர 5000க்கும் ேமற்பட்ட 
மாணவர்கள் ெதாழிற்பயிற்சி ெபற்  ெவளிேயறி 

ள்ளார்கள் என்பைத ம்; 

 (ii )  இவ்வாறி க்ைகயில் இந்நி வனத்ைத 
உலப்பைன பிரேதசத்தி ந்  அகற்றி 
ேவெறா  பிரேதசத் க்குக்  ெகாண்  
ெசல்வதற்கு ேதசிய இைளஞர் ேசைவ மன்றம் 
நடவ க்ைக ேமற்ெகாண் ள்ள  என்பைத ம்;     

 அவர் அறிவாரா? 

(இ) உலப்பைன பிரேதசத்தில் ன்ேனற்றகரமான 
நிைலயில் நடத்தப்பட்  வ ம் இந்நி வனத்ைத 
ேவெறா  பிரேதசத் க்குக் ெகாண் ெசல்வதற்கான 
காரணங்கள் யாைவ என்பைத அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs:  

(a) Will he admit that - 

 (i) The National Youth Services Council 
maintains a Vocational Training Centre at 
the residence that had formerly belonged to 
Mr. Rohana Wijeweera, a former leader of 
the People’s Liberation Front (JVP), located 
in Ulapane and later acquired by the 
Government; 

 (ii) around 500 trainees receive training at this 
institute at present; and  

 (iii) it is of a developed state? 

(b) Is he aware that- 
 (i) more than 5,000 students have received 

training from the institute and left as skilled 
workers since its inception; and 

 (ii) in spite of this, the National Youth Services 
Council has taken actions to remove the 
institute from Ulapane area and shift it to 
some other area? 

(c) Will he inform this House why the institute 
concerned, which is run at a developed state in 
Ulapane area, is shifted to another area? 

(d)  If not, why?  
 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා (ජාතික පතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටයුතු රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா - ேதசிய ெகாள்ைககள் 
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුරු ෙදනවා.  

(අ)   (i)    ඔව්. 

       (ii)    ඔව්. එම  ආයතනෙය්  දැනට  සිසුන්  1000ක 
පමණ සංඛ්යාවක් ඉෙගන ගන්නා බවත් 
පිළිගන්නවා.  

      (iii)    ඔව්. 

(ආ)  (i)    ඔව්. 

        (ii)    එෙසේ කටයුතු කර ෙනොමැත.  

(ඇ)   අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඈ)   පැන ෙනොනඟී. 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය. දැනට 

අවුරුදු ෙදකක් තිස්ෙසේ ජාතික තරුණ ෙසේවා සභාෙවන් ෙම් සඳහා 
අවශ්ය පතිපාදන ෙවන් කර නැහැ. එතුමන්ලාෙගන් ඇහුවාම 
කියන්ෙන් නැවතත් ඒ ආයතනය රජයට පවරා ගන්නවා, ඒක 
පවත්වා ෙගන යන්න බැහැ කියලායි. ෙම් ආයතනය එතැනින් 
ෙගනියන්ෙන් නැහැයි කියලා ඔබතුමා කියනවා නම් ගැටලුවක් 
නැහැ. ජාතික තරුණ ෙසේවා සභාව කියනවා, ෙම්ක දියුණු 
කරන්ෙන්,  ෙමොකුත් කරන්ෙන් නැත්ෙත් ඒ ආයතනය එතැනින් 
ෙගන යන නිසාය කියලා. ඒ ආයතනෙයන් ෙලොකු ෙසේවාවක් සිදු 
වන නිසා ඔබතුමා මැදිහත් ෙවලා ඒ ආයතනය ගැන ෙසොයා බලා 
යම් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරනවා නම් ෙහොඳයි.  

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි ජාතික තරුණ ෙසේවා සභාවත් 

එක්ක කථා කරලා තමයි ෙම් පිළිතුර ෙදන්ෙන්.  
 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ඒ ආයතනය එතැනින් ෙගන යන්ෙන් 

නැත්නම් ගැටලුවක් නැහැ.  
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[ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා] 
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ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ඔව්, ෙගන යන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් 

2017 වසෙර් සිට අපි පාඨමාලා වැඩි කරනවා.  
 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු ඇමතිතුමනි, පසු අවුරුදු ෙදක තුළ ෙවන් කළ පතිපාදන 

පමාණය බලන්න, ඒ ගැන ෙපොඩි පශ්නයක් තිෙබනවා.  
 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු මන්තීතුමනි, ගිය අවුරුද්දට - 2016- අපි රුපියල් ලක්ෂ 

26ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. අලුත් පාඨමාලාවලට ෙම් අවුරුද්ෙද්ත් 
වැඩි කර ෙදනවා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා අතුරු 

පශ්නයක් අහන්න අවසර ඉල්ලනවා. ඔබතුමා පිළිතුරු ෙදන්න 
කැමැතිද? දැනටමත් ෙබොෙහෝ ෙව්ලාවක් ගත ෙවලායි තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඇමතිතුමා පළමුවැනි පශ්නයට 

ලබා දුන් පිළිතුර පරිදි  එම ස්ථානය ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් 
හිටපු නායකයකු වූ ෙරෝහණ විෙජ්වීර මහතාට අයත්ව තිබුණු බව 
එතුමා පිළිගන්නවා.  

එම ඉඩම ෙරෝහණ විෙජ්වීර සෙහෝදරයාට අයිති බව ඔබතුමා 
නිශ්චිතවම පිළිගන්ෙන් නම්, එම ඉඩම පවරා ගත්ෙත් කවර 
ෙකොන්ෙද්සි මතද, පවර ගත්ෙත් ෙකොෙහොමද, එම ඉඩම යළි එම 
පවුෙල් උදවියට ලබා දීම සඳහා කටයුතු කරනවාද කියලාත් මම 
ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි. 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතුමා නිශ්චිත වශෙයන් 
පිළිගන්නවා ඒක ෙරෝහණ විෙජ්වීර සෙහෝදරයාට අයිතිව තිබුණු 
ඉඩමක් බව. එම ඉඩම පවරා ගත්ෙත් කවර කරුණු මතද, අදාළ 
වන්දි ෙගවීම කරලා තිෙබනවාද කියලා දැන ගන්න කැමැතියි ගරු 
රාජ්ය අමාත්යතුමනි. 

 

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතුමා ඉදිරිෙය්දී ෙම් සම්බන්ධව 

ෙවනම පශ්නයක් අහනවා නම්, අපට උත්තර ෙදන්න පුළුවන්. ගරු 
මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා ෙවන විධියකටයි ෙම් 
පශ්නය අසා තිබුෙණ්. එම නිසා ෙමතුමා ඇසූ අතුරු පශ්නයට 
පිළිතුරු ෙදන්න මම සූදානම් ෙවලා ආෙව් නැහැ. ෙමතුමා ෙවනම 
පශ්නයක් ඇහුෙවොත් මම උත්තර ෙදන්නම්. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමා  ෙම් සම්බන්ධව 

පශ්නයක් ෙයොමු කරන්න. තව විනාඩි පහකින් වාචික පිළිතුරු 
අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න අපි නවත්වන්නත් තිෙබනවා. ෙමොකද, තව 
කටයුතු ෙගොඩක් තිෙබනවා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, කැමැති නම් ෙම් පශ්නයට උත්තර 

ෙදන්න කියන්න. 
 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
අපි දන්නවා ෙන් සම්පදාය. පශ්නයක් ඉදිරිපත් කළාම අදාළ 

අමාත්යාංශය උත්තර ෙදයි. මට ෙමතැන ඉඳන් උත්තර ෙදන්න 
බැහැ ෙන්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
පවරා ගන්නවා නම්, - [බාධා කිරීම්] පවරා ගත්ත- 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, ෙවනම පශ්නයක් අහන්න. 
 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
එතුමා අසා තිබුෙණ්, ජාතික තරුණ ෙසේවා සභාෙව් වෘත්තීය 

පුහුණුව ගැන. මම ඒකට උත්තර දුන්නා.  
 
 

LTTE සංවිධානය විසින් ඝාතනය කරන ලද 

පුද්ගලයන් : මඩකලපුව දිසත්ික්කය 
LTTE  இனால் ப ெகாைல ெசய்யப்பட்ேடார் : 

மட்டக்களப்  மாவட்டம்  
PERSONS ASSASSINATED BY LTTE: BATTICALOA DISTRICT 
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13. ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
        (மாண் மிகு  ஆர்.எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
       (The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 

◌තීිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 
පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) LTTE තසත්වාදීන් විසින් 1983 වර්ෂෙයන් පසුව 
මඩකලපුව දිසත්ික්කය තුළ ඝාතනය කරන ලද 
පුද්ගලයන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම සංඛ්යාව, එක් එක් ජන වර්ගය අනුව ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) එෙලස ඝාතනයට ලක් වූ,  

 (i) එක් එක් ෙද්ශපාලන පක්ෂයන්හි නායකයන් ෙහෝ 
සාමාජිකයන් සංඛ්යාව; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (ii) එක් එක් ආගම්වලට අයත් ආගමික නායකයන් 
ෙහෝ ආගමික ජන ෙකොටස ් සංඛ්යාව; 

 (iii) රාජ්ය නිලධාරින් සංඛ්යාව; 

 ෙකොපමණද යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ඉහත (අ) සහ (ආ) විමසා ඇති කරුණු සම්බන්ධෙයන් 
පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද යන්න තවදුරටත් 
එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதற்கு அபிவி த்தி 
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i )  LTTE பயங்கரவாதிகளினால் 1983ஆம் ஆண் ன் 
பின்னர் மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் ப  
ெகாைல ெசய்யப்பட்ட ஆட்களின் எண்ணிக்ைக 
எவ்வள ; 

 (ii) இவ்ெவண்ணிக்ைக, ஒவ்ேவார் இனத்தின்ப  
ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இவ்வா  ெகாைல ெசய்யப்பட்ட, 

 (i )  ஒவ்ேவார் அரசியல் கட்சியின   தைலவர்கள் 
அல்ல  உ ப்பினர்களின் எண்ணிக்ைக; 

 (ii )  ஒவ்ெவா  மதத் க்குாிய மதத் தைலவர்கள் 
அல்ல  மதத்ைதச் ேசர்ந்த மக்களின் 
எண்ணிக்ைக; 

 (iii )  அரச அ வலர்களின் எண்ணிக்ைக; 

 எவ்வள  என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) ேமேல  (அ) மற் ம்  (ஆ) வில் வினவப்பட் ள்ள 
விடயங்கள் ெதாடர்பாக ைமயான ஓர் 
அறிக்ைகையச் சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத 
ேம ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Law and Order and Southern 

Development: 

(a) Will he inform this House,- 
 (i) the number of persons assassinated by the 

LTTE terrorists in Batticaloa District after 
1983; and 

 (ii) the aforesaid number in respect of each 
ethnic group, separately? 

(b) Will he also inform this House,- 

 (i) the number of members or leaders in each 
political party; 

 (ii) the religious leaders in respect of each 
religion or number of people that belong to 
those religions; and 

 (iii) the number of public officers; 
 who were assassinated in that manner? 

(c) Will he further inform this House whether a 
comprehensive report will be submitted to this 
House with regard to the matters that have been 
raised in (a) and (b) above? 

(d) If not why? 
 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා (නීතිය හා සාමය සහ 
දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க - சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் 
ெதற்கு அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka - Minister of  Law and Order 
and Southern Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේය. 

(අ) (i)  එක්දහස ්අටසිය ෙදකයි. (1,802) 

 (ii) සිංහල -    පන්සිය අසූනවයයි (589) 

  ෙදමළ -    එක්දහස ්විසිපහයි (1,025) 

  මුසල්ිම් -    එකසිය අසූඅටයි (188) 

(ආ) (i) ඊ.පී.ඩී.පී. -    02 (සාමාජික) 

  ටී.එන්.වී.පී. -    02 (සාමාජික) 

  ටී.එන්.ඒ. -    02 (සාමාජික) 

  ඊ.පී.ආර්.එල්.එෆ.්   -  06 (සාමාජික)  

  ෙටෙලෝ -    02 (සාමාජික) 

 (ii) ෙබෞද්ධ -    පන්සිය අසූනවයයි (589) 

  හින්දු -  එක්දහස ්විසිපහයි (1,025) 

  ඉසල්ාම් -  එකසිය අසූඅටයි (188) 

 (iii) පන්සිය විසිෙදකයි (522) 

(ඇ) ෙමෙලස ඝාතනයට ලක් වී දැනට වසර 10ක පමණ 
කාලයක් ගත වී ඇති බැවින් ඒ සම්බන්ධෙයන් පූර්ණ 
වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට පමාණවත් තරම් කාලයක් 
අවශ්ය ෙව්. 

(ඈ) පැන ෙනොනඟී. 
 
 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர்.எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි. 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ සා විශාල විනාශයක් එල්ටීටීඊ සංවිධානය 
සිදු කළා. ඒ සිදු කළ සිදුවීම් පිළිබඳව නීතිමය පියවර ෙගන 
තිෙබ්ද? නීතිමය පියවර ෙගන තිෙබ් නම්, සිද්ධිෙයන් සිද්ධියට 
පූර්ණ වාර්තාවක් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළ හැකිද? 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ සම්බන්ධව පූර්ණ වාර්තාවක් 

ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ෙමතුමා ඉදිරි දිනවලදි දිස්තික්ක 
නවයකට අදාළව ෙමම පශ්නයම අහනවා. ඒ හැම පශ්නයකටම 
පිළිතුරු ෙසොයන්න අෙප් නිලධාරින් ෙයොදවන්න වනවා. ඒකට 
විශාල කාලයක් වැය වනවා. එෙලස අපි නිලධාරින් ෙයොදවන 
ෙකොට ගරු කථානායකතුමනි, ෙපොලීසිෙය් ෙවනත් රාජකාරීවලට 
කාලය අඩු වනවා. ෙමතුමා අහන්ෙන්, නීතිමය කියා මාර්ග 
අරෙගන තිෙබනවාද කියලායි. එම ෙතොරතුරු අනිවාර්යෙයන්ම 
ෙදන්න පුළුවන්.  

1279 1280 

[ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා] 
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ඒක ගැන පශ්නයක් නැහැ. ඔබතුමා  හරියටම අවශ්ය 
ෙතොරතුරු ටික මට කිව්ෙවොත්  ඊට අනුකූලව මම ෙතොරතුරු 
සපයන්නම් ගරු මන්තීතුමා. නැත්නම් ෙවන්ෙන් ඔබතුමාට අවශ්ය 
නැති ෙතොරතුරු සඳහා  අනවශ්ය ෙලස  කාලය ෙයදවීමයි. ඒ නිසා 
අවශ්ය ෙතොරතුරු ටික මට ෙදන්න. 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙම් අහන්ෙන් ෙදවන අතුරු 

පශ්නය ෙනොෙවයි. ෙමයත් පළමුෙවන් අසන ලද පශ්නය හා 
බැ ෙඳනවා. ෙමොකද, තවත් අතුරු පශ්න ෙදකක් මට අහන්න 
තිෙබනවා. මම තවම ඉන්ෙන් පළමු අතුරු පශ්නය තුළයි.   

ගරු ඇමතිතුමා, ෙම් සා විශාල විනාශයක් එල්ටීටීඊ 
සංවිධානෙයන් සිදුකර තිෙබනවා. ෙම් සම්බන්ධව නීතිමය පියවර 
ෙගන ඇති කරුණු සහ නැති කරුණුත් ඇති, සිදුවීම් වාර්තා වුණු 
ආකාරයට. විස්සයි, පණහයි කියලා ඔබතුමාෙග් පිළිතුෙර් ගණන් 
සඳහන් කළා ෙන්. මම අහන්ෙන් එෙසේ නීතිමය පියවර ෙගන තිෙබ් 
නම් ඒ නීතිමය පියවර ගත් සමස්ත සිදුවීම් පිළිබඳව සරල 
වාර්තාවක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළ හැකිද කියලායි.  

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
වාර්තාවක් සපයන්න පුළුවන් බවයි මම කිව්ෙව්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, එතුමා පුළුවන් කියලා කියනවා.  

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர்.எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ෙකොටි සංවිධානය විසින් ඝාතනය කරන ලද සිවිල් 
පුරවැසියන්ට වන්දි ෙගවීමක් සිදු ෙකෙරනවාද?  

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නය පුනරුත්ථාපන කටයුතු 

භාර අමාත්යතුමාට ෙයොමු කළ යුතුයි. 
 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர்.எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය අහනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් රට විනාශ කරපු ෙබදුම්වාදී ව්යාපාරයක් 
වන එල්ටීටීඊ සංවිධානෙය් එකී ෙබදුම්වාදී මතවාදය ෙවනුෙවන් 
සහාය පළ කරන ෙද්ශපාලන සංවිධාන සහ ෙද්ශපාලන 
නායකයන් දැනටත් සිටිනවා.  ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ සම්බන්ධව 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 157 අ. ව්යවස්ථාව යටෙත් ඔබතුමන්ලා 
ගනු ලබන පියවර කුමක්ද? 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, එවැනි ෙතොරතුරු ෙහළිවී ඇති තැන්වල 

අපි අවශ්ය කියාමාර්ග ගන්නවා. ඒ සඳහා නීතිමය කටයුතු 
කරනවා. 

විෙද්ශ රාජ්යයන්හි අත් අඩංගුෙව් පසුවන ශී ලාංකීය 
ධීවරයන් : විසත්ර 

ெவளிநா களில் த த் ைவக்கப்பட் ள்ள இலங்ைக 
கடற்ெறாழிலாளர்கள் :விபரம் 

SRI LANKAN FISHERMEN IN CUSTODY OF FOREIGN STATES: 
DETAILS 
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14. ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා 
    (மாண் மிகு கஞ்சன விேஜேசகர) 
       (The Hon. Kanchana Wijesekera) 

 ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 
පශ්නය - (1): 

(අ) (i) ශී ලාංකීය ජාතික ආර්ථිකය ෙමන්ම, ලක් 
ජනතාවද එකෙසේ ෙපෝෂණය කිරීම සඳහා කැපවී 
සිටින ලාංකීය ධීවර පජාව, තම කර්මාන්තය 
පවත්වාෙගන යනු ලබන්ෙන් ඉමහත් වූ බාධාවන් 
මධ්යෙය් බවත්; 

 (ii) ඔවුන් අත්විඳිනා අෙන්කවිධ පීඩාවන්ට අමතරව, 
සාගර සම්පත් ෙකොල්ලකනු ලබන 
විෙද්ශිකයන්ෙග් අඩත්ෙත්ට්ටම්වලට මුහුණ පෑමට 
ද සිදුවී ඇති බවත්; 

 එතුමා දන්ෙන්ද?  

(ආ) (i) ජාත්යන්තර සාගර සීමාව උල්ලංඝනය කිරීම 
ෙහේතුෙවන් විෙද්ශ රාජ්යයන්හිදී අත් අඩංගුවට පත් 
වූ ශී ලාංකීය ධීවරයන් හා යාතා සංඛ්යාව, ෙවන් 
ෙවන්  වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (ii) දැනට අත් අඩංගුෙව් පසු වන ශීලාංකීය ධීවරයන් 
සංඛ්යාව, අත් අඩංගුෙව් පසුවන රාජ්යය අනුව 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;  

 (iii) ශී ලාංකීය සමුද සීමාවන් උල්ලංඝනය කිරීම 
ෙහේතුෙවන් ෙමරට අත් අඩංගුෙවහි පසුවන 
විෙද්ශික ධීවරයන් සංඛ්යාව,  ඔවුන් අයත් රට අනුව 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iv) විෙද්ශ රාජ්යයන්හි අත් අඩංගුෙව් පසුවන ශී 
ලාංකීය ධීවරයන් මුදා ගැනීම සඳහා ෙගන ඇති 
පියවර කවෙර්ද;  

         යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள ல அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) இலங்ைகயின் ேதசிய ெபா ளாதாரத்ைத ம் 

அேதேபான்  இலங்ைக மக்கைள ம் ஒேர 
விதத்தில் உர ட் வதற்கு அர்ப்பணிப் டன் 
ெசயற்ப கின்ற இலங்ைகயின் கடற்ெறாழி 
லாளர் ச தாயம் தங்கள  ைகத்ெதாழிைல 
ெப ம் தைடக க்கு மத்தியிேலேய ேபணி 
வ கின்றார்கள் என்பைத ம்; 

 (ii) இவர்கள் கம்ெகா க்கும் பல்ேவ பட்ட 
இன்னல்க க்கு ேமலதிகமாக, ச த்திர 
வளங்கைளக் ெகாள்ைளயி ம் ெவளிநாட்ட 
வர்களின் ெதாந்தர கைள ம் எதிர்ெகாள்ள 
ேநாிட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 
(ஆ) (i) சர்வேதச ச த்திர எல்ைலைய அத் மீறியதன் 

காரணமாக ெவளிநா களில் ைக ெசய்யப்பட்ட 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

இலங்ைக கடற்ெறாழிலாளர்கள் மற் ம் ைகப் 
பற்றப்பட்ட கலங்களின் எண்ணிக்ைக ெவவ் 
ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) தற்ேபா  ைக ெசய்யப்பட் ள்ள இலங்ைக 
கடற்ெறாழிலாளர்களின் எண்ணிக்ைக, 
ைக ெசய்  த த் ைவக்கப்பட் ள்ள நாட் ற் 
ேகற்ப ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) இலங்ைகயின் ச த்திர எல்ைலகைள 
அத் மீறியைமயின் காரணமாக இந்நாட் ல் 
ைக ெசய்யப்பட்  த த் ைவக்கப்பட் ள்ள 
ெவளிநாட்  கடற்ெறாழிலாளர்களின் 
எண்ணிக்ைக அவர்கள் சார்ந்த நாட் ற்ேகற்ப 
தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) ெவளிநா களில் ைக ெசய்யப்பட் த் த த்  
ைவக்கப்பட் ள்ள இலங்ைக கடற்ெறாழிலாளர் 
கைள வி வித் க்ெகாள்வதற்கு ேமற்ெகாள்ளப் 
பட் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ 
ெயன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Fisheries and Aquatic Resources 

Development: 
(a) Is he aware that,- 

 (i) the fishing community that is committed to 
nurture the national economy of Sri Lanka 
as well as its people continue to engage in 
their industry amidst serious obstacles; and 

 (ii) in addition to the numerous sufferings they 
go through, they have to be victims of 
harassments by foreigners who loot the 
marine resources? 

(b) Will he inform this House,- 
 (i) separately, the number of Sri Lankan 

fishermen and vessels in the custody of 
foreign states as a result of violating the 
international maritime boundaries; 

 (ii) the number of Sri Lankan fishermen in 
custody at present, separately, as per each 
state; 

 (iii) the number of foreign fishermen in the 
custody of this country as a result of 
violating Sri Lankan maritime boundary, 
separately as per the country of their origin; 
and 

 (iv) the steps taken to liberate the Sri Lanka 
fishermen in the custody of foreign states?  

(c) If not, why?  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ)  (i)  ශී ලංකා ධීවර පජාව, ධීවර හා ජලජ සම්පත් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් හඳුන්වාදී ඇති ෙද්ශීය හා 
ජාත්යන්තර නීතිරීති හා සම්මුතීන්ට අනුකූලව 
ධීවර හා ජලජ සම්පත් අප රෙට් මතු පරපුර සඳහා 
ද රැක ෙදමින්, මනා කළමනාකරණයක් යටෙත් 
ධීවර වෘත්තිය කිරීම අවශ්ය වන අතර, එෙසේ 
කටයුතු කිරීමට සිදුවීම ධීවර කාර්මිකයින්ට 
මුහුණදීමට සිදුව ඇති බාධාවක් ෙලස 
ෙනොසැලකිය යුතුය. ෙකෙසේ වුවද, සම්පත් ශීඝ 
ෙලස ක්ෂය වීම හා විවිධ පන්න කම භාවිතය 
ආශිතව ධීවර කණ්ඩායම් අතර ගැටලුකාරී 
තත්ත්වයන් නිරතුරුවම ඇතිවීම 
ෙහේතුෙකොටෙගන ධීවර කාර්මිකයාහට තම 
කර්මාන්තය කර ෙගන යාෙම්දී අභිෙයෝග රැසකට 
මුහුණ දීමට සිදුවී ඇත. 

 (ii)  ඉන්දීය ධීවරයින් විසින් දිවයිෙන් උතුරු, වයඹ සහ 
නැ ෙඟනහිර මුහුදු පෙද්ශවල සිදු කරනු ලබන නීති 
විෙරෝධී ධීවර කර්මාන්තය ෙහේතු ෙකොට ෙගන ශී 
ලාංකික ධීවර පජාවට ගැටලු ඇති වී තිෙබ්. ඒ 
සඳහා තිරසාර විසඳුමක් ලබා දීමට රජය දැඩි 
කැපවීමකින් යුතුව ඉන්දීය රජය සමඟ සාකච්ඡා 
ආරම්භ කර ඇත. 

(ආ) (i) 2016 වර්ෂෙය්දී ශී ලාංකික ධීවරයින් 12ක් සහ 
යාතා 03ක් ඉන්දීය මුහුදු සීමාව තුළදී අත් 
අඩංගුවට පත්වී ඇත. 

 (ii) දැනට කිසිදු ශී ලාංකික ධීවරයකු විෙද්ශ රටවල 
අත් අඩංගුෙව් ෙනොමැත.  

 (iii) 2017.02.07වන දිනට ශී ලංකා අත් අඩංගුෙව් 
පසුවන විෙද්ශ ධීවරයින් සංඛ්යාව 35කි. ඔවුන් 
උතුරු මුහුෙද් නීති විෙරෝධී ධීවර කර්මාන්තෙය් 
ෙයදුණු ඉන්දීය ජාතිකයන් ෙව්. 

 (iv) 2017.02.07 දිනට ශී ලාංකික ධීවරයින් කිසිවකු 
විෙද්ශ රාජ්යයන්හි අත් අඩංගුෙව් ෙනොමැත. 
ෙකෙසේ වුවද, ඉන්දීය අත් අඩංගුවට පත් වන ශී 
ලාංකික ධීවරයින් කඩිනමින් නිදහස ්කර ගැනීම 
සඳහා කටයුතු සැලැසව්ීම සම්බන්ධෙයන් ඉන්දීය, 
ශී ලංකා විෙද්ශ කටයුතු හා ධීවර විෂයභාර 
අමාත්යවරුන්, අමාත්යාංශ ෙල්කම්වරුන් හා 
අදාළ නිලධාරින්ද සමඟ පැවති ද්විපාර්ශව්ික 
සාකච්ඡාවලදී ෙදරෙට්ම අත් අඩංගුවට පත් වන 
ධීවරයින් මානුෂීය ෙහේතූන් මත අෙන්යෝන්ය 
පදනමින් නිදහස ්කිරීමට එකඟතාව පළ කර ඇත. 

  අෙනකුත් රාජ්යයන්හි අත් අඩංගුවට පත් වන        
ශී ලාංකික ධීවරයින් සඳහා එම එක් එක් රටවල 
කියාත්මක නීති රීතින්ට අනුකූලව කටයුතු කරනු 
ලබයි. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு கஞ்சன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පශන්යට අදාළව අතුරු පශ්න 

අහන්න තිබුණත් විෂයභාර ගරු ඇමතිතුමාත්, ගරු රාජ්ය 
ඇමතිතුමාත් ෙම් අවස්ථාෙව් ෙම් ගරු සභාෙව් නැහැ. මා දන්ෙන් 
නැහැ, මා අහන අතුරු පශ්නවලට උත්තර ෙදන්න ගරු ගයන්ත 
කරුණාතිලක ඇමතිතුමාට පුළුවන්කමක් තිෙබනවාද කියලා.  

1283 1284 

[ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා] 
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ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
පශ්නය ගරු ඇමතිතුමාට ෙයොමු කරන්න පුළුවන්. උත්තර 

ෙදන්න නම් අපහසුයි ෙම් විෂය පිළිබඳව.  

 
ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு கஞ்சன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා පළමු ව අහන අතුරු පශ්නයට අනුව 

තමයි ඊළඟ අතුරු පශන් අහන්න ෙවන්ෙන්. ගරු 
කථානායකතුමනි, අඩුම තරමින් පශ්න අහන ෙවලාවටවත් අදාළ 
ගරු ඇමතිතුමන්ලා සභාෙව් රැඳී සිටීම අවශ්ය ෙවනවා. ගරු රාජ්ය 
ඇමතිතුමා මාධ්යයට කියනවා, ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන 
ඇමතිතුමා එතුමාට වගකීමක් ලබා දීලා නැහැයි කියලා.  අඩුම 
තරමින් එතුමාට ෙම් වගකීම ෙහෝ ෙදන්න කියලා අපි ඉල්ලීමක් 
කරනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ගරු  පධාන සංවිධායකතුමනි, ඔබතුමාට  

පුළුවන් ෙන්ද පශ්නය ගරු ඇමතිතුමාට ෙයොමු කරන්න.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඔව්. ගරු ඇමතිතුමාට පශ්නය ෙයොමු කරන්න පුළුවන්. 
 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එෙහම නම් ඒ විධියට පශ්නය අහන්න, ගරු මන්තීතුමා. 

 
 
ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு கஞ்சன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා අහන පළමුවන අතුරු පශ්නෙයන් 

තමයි ෙදවන, තුන්වන අතුරු පශ්න අහන්න ෙවන්ෙන්.  

 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු ඇමතිවරුන් සභාෙව් රැඳී සිටීෙම් අවශ්යතාව 

පිළිබඳව අපි දැනටමත් අවධානය ෙයොමු කරලායි තිෙබන්ෙන්. 

 
මීළඟට, ෙදවන වටය. 

පශ්න අංක 2-920/'16-(1), ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස 
මහතා. 

 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස 

මන්තීතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති  ෙදකක 
කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 15-1278/'16-(1), ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ 

මහතා. 
 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ 

මන්තීතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා (කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன் - ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப 
அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 
Commerce) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා මා සති 

ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්න.  

ඊට කලින් මම ෙම් කාරණය ෙකෙරහි ආණ්ඩු පක්ෂෙය්ත්, 
විපක්ෂෙය්ත් ගරු මන්තීවරුන්ෙග් අවධානය ෙයොමු කරවන්න 
කැමැතියි. පසුගිය දා අපි පක්ෂ නායකයින්ෙග් රැස්වීෙම්දී තීරණය 
කළා, නියමිත ෙවලාව පසු වුණා නම් ඒ කටයුතු කල් දමනවා 
කියලා. නමුත් ෙම් පශ්න ෙදක අපි ඉක්මනින් අවසන් කරනවාද? 
ඒ සම්බන්ධෙයන් ගරු සභාෙව් අදහස ෙමොකක්ද? Shall we go 
ahead? 

 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
Aye. 
 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 
தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
I 
 

ශී ලංකාවට බලපා ඇති දරුණු නියඟය  
இலங்ைகையப் பாதித் ள்ள க ம் வரட்சி 

SEVERE DROUGHT AFFECTING SRI LANKA 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් 

මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙම් පශ්නය ගරු 
අගාමාත්යතුමාටයි ෙයොමු කරන්ෙන්. දැනට වාර්තා වී ඇති 
ආකාරයට ශී ලංකාෙව්  අනුරාධපුරය, යාපනය, මුලතිව්, වවුනියාව, 
පුත්තලම, කුරුණෑගල, කිලිෙනොච්චිය, තිකුණාමලය, මාතෙල්, 
බදුල්ල, මහනුවර, ෙමොණරාගල, ගම්පහ, කළුතර, කෑගල්ල, 
රත්නපුර, හම්බන්ෙතොට හා ෙපොෙළොන්නරුව යන පෙද්ශවල 
පසුගිය දා ඇති වුණු දරුණු නියඟය නිසා අස්වැන්නටත්, ජන 
ජීවිතයටත් විශාල හානියක් සිදු වී තිෙබනවා. ෙම් නිසා දැනට 
මහජනතාව අටලක්ෂ පනස්දහසකට වැඩි පමාණයක් අමාරු 
තත්ත්වයකට පත් වුණු බව පකාශයට පත් වී තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
පවුල් ෙදලක්ෂ දහහත්දහසකට වැඩි පමාණයක් ෙම් ගණයට 
අන්තර්ගත වන බවත් පිළිෙගන තිෙබනවා. අවුරුදු 40කින් ශී 
ලංකාව මුහුණ ෙදන දරුණුම නියඟය ෙමය බවටත් ෙලෝක ආහාර 
සංවිධානය පකාශයට පත් කරලා තිෙබනවා.  කඩින්කඩ වැසි 
ලැබුණද ෙමයින් සිදු වුණු හානිය නිසා පීඩාවට පත් ජනතාවට 
සහන සැලසීම සඳහා හදිසිෙය් පකාශයට පත් කළ යුතු වැඩ 
පිළිෙවළක් ගැන අගාමාත්යතුමාත්, ජනාධිපතිතුමාත් පසුගිය දා 
විටින් විට පකාශ කළා.  

01. දැන් අපි අහන පශ්නය තමයි ෙම් දරුණු නියං තත්ත්වය 
නිසා අස්වැන්න විනාශ වීමට පිළියම් ෙයදීම සඳහා වහාම හදිසි 
තත්ත්වයක් පකාශ කර කටයුතු කරන බවට රජය කර ඇති 
පකාශය පැහැදිලි කරනවාද කියන එක. ඒ අනුව ෙගොවිතැන පාළු වී 
ගිය සෑම අක්කරයකටම රුපියල් 50,000ක මුදලක් වන්දි වශෙයන් 
ෙගවීම සඳහා කටයුතු කරනවාද? ඒ කවදාද? ඒ සඳහා ෙකෙසේ 
කටයුතු කරනවාද? 

02. පානීය ජල අවශ්යතාව උග වී ඇති තැන්වල ජනතාවට 
පානීය ජලය ලබා දීම සඳහා වහාම ගන්නා වූ පියවර හා කියාමාර්ග 
පැහැදිලි කරනවාද? 

03. ෙමම ජනතාවට අවශ්ය ආහාර ලබා ගැනීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළක් ආරම්භ කර තිෙබනවාද? එය පැහැදිලි කරනවාද?  

ෙමොකද, හුඟක් පෙද්ශවලට තවම එවැනි සහන සැපයීමක් 
ෙකෙරන්ෙන් නැහැ. පසු ගිය සතිෙය් මම කන්තෙල් සිටියා. ඒ 
අවට පෙද්ශවලත් එෙහමයි. රජෙය් නිලධාරින්ෙගන් ඇහුවාම 
කියනවා, "දැනට ෙතොරතුරු ෙසොයමින් යනවා" කියලා. ඒ නිසා 
ෙකොළඹ සිට ක රන පකාශ කියාෙවන් පහළට ගලා යෑමක් සිදු 
ෙනොෙවන බවක්  අපට ෙපනී යනවා.  

04. දැනට ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ මිල ඉහළ ෙගොස් ඇති රතු හාල්, 
සුදු හාල්, නාඩු, සම්බා ආදි සහල් වර්ග සහ ෙපොල් ආදි අත්යවශ්ය 
ආහාර වර්ගවල මිල ඉහළ ගිහින් තිෙබනවා. සමහර ආහාර දව්ය 
සම්බන්ධව රජය උපරිම මිලක් ජනතාවට ෙහළිදරව් කළත් රජය  

පකාශ කළ මුදලට වඩා වැඩි  මුදලක් ෙගවීෙම් භයානක 
තත්ත්වයකට සෑම ෙග් -ෙදොරකම ජීවත් වන අයට අද මුහුණ 
ෙදන්න සිදු වී තිෙබනවා.  තුන්ෙව්ල බත් කන රටක ජනතාවට 
ආණ්ඩුව ෙමෙහම ෙබො රු ෙපොෙරොන්දු ෙදන්ෙන් නැතුව, 
මහජනතාවෙග් පශ්න සඳහා සැබෑ වශෙයන් මැදිහත්වීම සඳහා 
අරෙගන තිෙබන පියවර කියාත්මක කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියාත් මම දැන ගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමනි, ඔබතුමා පිළිතුරු ලබා ෙදනවාද? 

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා (ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா - அனர்த்த 

காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of 
Disaster Management) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් සඳහා පිළිතුරු ලබා දීම මට භාර 

ෙවලා තිෙබනවා. එම පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

01. පවතින වියළි කාලගුණික තත්ත්වය හදිසි තත්ත්වයක් 
ෙනොව, ආපදා තත්ත්වයක් බව පසු ගිය 2017.02.16 දින අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් පැවැති රැස්වීමකදී පැහැදිලි 
කරන ලදී. ෙගොවිතැනින් පාළු වී ගිය අක්කර ගණන් පිළිබඳව 
දැනට ගණනය කිරීම් සිදු කරන අතර, ඒ අනුව හානිය ෙවනුෙවන් 
යම් මුදලක් ලබා දීමට අවශ්ය කටයුතු ෙකෙරමින් පවතී. ෙමම 
ෙතොරතුරු රැස් කිරීෙම් කියාවලිය පිළිබඳ අවසන් තීරණය 
ගැනීෙමන් පසු හානිය ෙවනුෙවන් මුදල් ෙහෝ ආහාර දව්ය ලබා 
දීමට කටයුතු කරනු ඇත. 

  තවද, හානියට පත්,  වී වගා කරන ෙගොවීන් හට කෘෂිකාර්මික 
හා ෙගොවි රක්ෂණ මණ්ඩලය මඟින් අක්කරයක් සඳහා රුපියල් 
දසදහසක මුදලක් ලබාදීමට කටයුතු කරමින් තිෙබන අතර, වගා 
කිරීමට ෙනොහැකි වූ අෙනකුත් ෙගොවීන් ෙවනුෙවන්ද එවැනි 
මුදලක් ලබා දීමට කටයුතු කර ෙගන යනවා. ඒ පිළිබඳ අවශ්ය 
සියලු ගණනයන් කිරීම දිසාපතිවරුන් හරහා දැනටමත් ආරම්භ 
කරලා තිෙබනවා.  

02.    2017.02.20 වන විට දිස්තික්ක 16ක වියළි කාලගුණික 
තත්ත්වයක් වාර්තා වී ඇති අතර, ෙමොනරාගල, ගම්පහ, කළුතර, 
පුත්තලම, කුරුණෑගල, මහනුවර, කෑගල්ල, අනුරාධපුරය, 
රත්නපුර, කිලිෙනොච්චිය, යාපනය, හම්බන්ෙතොට යන දිස්තික්ක 
12ක ජනතාව සඳහා ෙම් වන විටත් පානීය ජල සැපයුම කරනු 
ලබනවා. ඒ සඳහා දිස්තික් ෙල්කම්වරුන්ෙග් ඉල්ලීම පරිදි මුදල් 
අමාත්යාංශෙයන් රුපියල් මිලියන 50ක පතිපාදන ෙවන් කර ෙගන 
තිෙබන අතර, පානීය ජලය ෙබදා හරින බවුසර් රථවල ඉන්ධන, 
ඒවාෙය් ෙසේවය කරන රියැදුරු සහ රිය සහායක අතිකාල දීමනා, 
ජලය සඳහා ෙගවීම්, ජල මූලාශ පිරිසිදු කිරීම්, පරිපාලන වියදම්  
සඳහා රුපියල් මිලියන 32ක පතිපාදන ෙම් වන විට ලබා දීලා 
තිෙබනවා. දැනට තිෙබන ඒවාට අතිෙර්කව ලීටර් දහෙසේ ජල 
ටැංකි 2,360ක් මිලදී ෙගන තිෙබන අතර, දිස්තික්ක 15ක ජලය 
ෙබදා හැරීෙම් කටයුතු සිදු කරමින් පවතිනවා. තවත් ජල ටැංකි 
3,000ක් මිලදී ගැනීම සඳහා ඇණවුම්  කරන්න කියා අපි ඊෙය් 
දවෙසේ  ඉල්ලා සිටියා. පානීය ජලය ෙබදා හැරීම සඳහා ටැක්ටර් 
බවුසර් 100ක් අෙප් අමාත්යාංශය දැනට ඇණවුම් කරලා 
තිෙබනවා. තවත් ජල බවුසර් 100ක් ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලය 
හරහා ඇණවුම් කරලා තිෙබනවා. ආපදා කළමනාකරණ 

1287 1288 



2017 ෙපබරවාරි 21 

මධ්යස්ථානය සඳහා තවත් බවුසර් 50ක් ලබා ගැනීමට  දැනටමත් 
අවශ්ය කටයුතු කර ෙගන යනවා. ඒවා ලැෙබන පමාණය අනුව 
දිස්තික්කවලට ෙබදා හරිනවා. එෙතක්, එම දිස්තික්කවල ඕනෑම 
කටයුත්තක් ෙවනුෙවන් අවශ්ය බවුසර් කුලියට ලබා ගන්නය 
කියලා අප කියා තිෙබනවා.  

පානීය ජලය ෙබදා හැරීම සම්බන්ධෙයන් උපෙදස් හා ඒ 
ෙවනුෙවන් කියාත්මක විය යුතු ආකාරය පිළිබඳ සියලු දිස්තික් 
ෙල්කම්වරුන් දැනුවත් කර තිෙබන අතර, පානීය ජලය ෙබදා 
හැරීම සම්බන්ධෙයන් අවශ්ය වන ෙලොරි හා ටැක්ටර් බවුසර් ලබා 
ගැනීම සඳහා තිවිධ හමුදාව, වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් 
කළමනාකරණ අමාත්යාංශය හා පළාත් සභා යන ආයතනවල 
සහාය ලබා ගැනීමට අවශ්ය සම්බන්ධිකරණය සිදු කරනවා.  

03. කෘෂිකර්මාන්තය ෙහෝ ඒ ආශිත රැකියාවල -ෙගොවිතැන, 
සත්ව පාලනය, මිරිදිය මත්ස්ය කර්මාන්තෙය්- නියැලි, වියළි 
කාලගුණ තත්ත්වය ෙහේතුෙවන් වගාව  සඳහා පමාණවත් ෙලස 
ජලය ෙනොලැබීම ෙහේතුෙවන් වගා කිරීමට ෙනොහැකි වූ ෙහෝ වගා 
පාළුවීම මත තම ආදායම් මාර්ග අහිමිවීෙමන් ආර්ථික දුෂ්කරතාවට 
පත් වී ඇති පවුල්වල ජීවෙනෝපාය සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා, එම 
පවුල්වල සාමාජිකයන් පාෙද්ශීයව හඳුනාගත් සංවර්ධන 
ව්යාපෘතිවල ෙයදවීමටත්, ඒ  වැඩ සඳහා මුදල් ෙහෝ ආහාර ලබා 
දීෙම් ව්යාපෘතියක් කියාත්මක කිරීම සඳහා අමාත්ය මණ්ඩල 
අනුමැතිය ලබා ෙගන තිෙබනවා. ෙමම ව්යාපෘතිය කඩිනමින් 
කියාත්මක කිරීම සඳහා අදාළ පවුල් පිළිබඳ ෙතොරතුරු දිස්තික් 
ෙල්කම්වරුන්ෙගන් කැඳවා ඇති අතර, ෙම් වන විට ලබා දී ඇති 
ෙතොරතුරු අනුව පවුල් 2,81,562ක් සිටින බව වාර්තා ෙවලා 
තිෙබනවා. ඊට අතිෙර්කව අපි කිව්වා, තවදුරටත් සමීක්ෂණය 
කරලා අවශ්ය  ෙතොරතුරු කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය මඟින් ලැබීමට 
සලස්වන්නය කියලා.  

ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශය මඟින් ෙලෝක ආහාර 
වැඩසටහෙන් තාක්ෂණික දායකත්වය ලබාෙගන, පවතින වියළි 
කාලගුණ තත්ත්වය පිළිබඳව සවිස්තරාත්මක ක්ෙෂේත 
තක්ෙසේරුවක් සිදු කරනු ලබයි. වියළි කාලගුණ තත්ත්වයට අවශ්ය 
සහන සහ අවශ්යතා පිළිබඳ විෙද්ශ අමාත්යාංශය මඟින් විෙද්ශ 
රටවල් හා ආයතන දැනුවත් ෙකොට ඇති අතර ඒ සඳහා පරිත්යාග 
භාර ගැනීමට අවශ්ය විධිවිධාන සලස්වා තිෙබනවා.  

ඊළඟ පශ්නයට අදාළ විෂයය මට අයත් ෙනොවුණත්,  - ඒ ගරු 
ඇමතිතුමාත් ෙම් සභාෙව් ඉන්නවා.- ගරු ඇමතිතුමාෙග්  අවසරය 
ඇතිව මට පිළිතුරු ෙදන්න  කියලා  තිෙබනවා.   

04. ගරු කථානායකතුමනි, දැනට රට තුළ සහල් හිඟයක් 
ෙනොමැති බව කිව යුතුය. ෙහක්ටර් ෙකොබ්බෑකඩුව ෙගොවි 
පර්ෙය්ෂණ ආයතනය දක්වා ඇති පරිදි ෙම් වන විටත් රට තුළ 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ  සහල් ෙමටික්ෙටොන් ලක්ෂ 4 - 5 අතර 
පමාණයක් ඇත. ඊට අමතරව  සහල් ෙමටික්ෙටොන් 2,50,000ක් 
ෙපෞද්ගලික ෙවෙළඳුන් හරහා ආනයනය කිරීමට කටයුතු කර ඇති 
අතර, ෙම් වන විටත් එයින් හාල් ෙමටික් ෙටොන් 86,000ක 
පමාණයක් රට තුළට පැමිණ ෙවෙළඳ ෙපොළට  ෙබදා අවසන් කර 
ඇත. එෙසේම වී අෙලවි මණ්ඩලය සතුව පවතින - [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, එතුමාට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න. ඊට 

පස්ෙසේ අදහස් පකාශ කරන්න.  

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ගරු කථානායකතුමනි,  වී අෙලවි මණ්ඩලය සතුව පවතින 

සියලු  වී සමුපකාර ෙතොර ෙවෙළඳ සංස්ථාව හරහා සහල් බවට 
පත් කර, ලක් සෙතොස අෙළවි ජාලය හරහා පාලන මිලට අෙළවි 
කිරීමට කටයුතු කර ඇත.  එෙසේම රට තුළ හදිසි අවශ්යතාවක් ඇති 
වුවෙහොත් එයට මුහුණ දීම සඳහා රජය මඟින් සහල් ෙමටික්ෙටොන් 
ලක්ෂයක් ආරක්ෂිත ෙතොගයක් හැටියට ගබඩා කර තිෙබනවා. 
දැනට රට තුළ ඇති සහල් අර්බුදයට පධාන ෙහේතු වශෙයන් 
නියඟය වාෙග්ම, වී ෙමෝල් හිමියන් සහ  ව්යාපාරිකයන් වී සහ 
සහල් නිසි පරිදි ෙවෙළඳ ෙපොළට සැපයීම පමාද වීම ෙහේතුවක් 
වශෙයන් දකින්නට තිෙබනවා. එෙසේ සඟවා ඇති සහල් ෙහෝ වී 
ෙතොග තිෙබ් නම්, ඒවා වැටලීම සඳහා පාරිෙභෝගික කටයුතු පිළිබඳ 
අධිකාරිෙය් වැටලීම් අංශය මඟින් දැනටමත් අවශ්ය පියවර ෙගන 
තිෙබනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට අවස්ථාවක් ෙදන්න. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම් පිළිබඳව විවාදයකට යන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. පැහැදිලි 

කිරීමක් සඳහා අවස්ථාව ෙදන්න පුළුවන්. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, පීඩාවට පත්වුණු ජනතාවට මුදල් 

ෙගවීමක් කරනවා කියලා ගරු අමාත්යතුමා දැන් කිව්වා. කවදාද 
ඒක කරන්ෙන් කියන පශ්නය මම ඇහුවා.  

ෙදවැනි කාරණය ෙමයයි. Director, National Disaster 
Relief Services Centre හි අයි.සී. පතිරාජ මහත්මයා අද ඔබතුමා 
යටෙත්යි ඉන්ෙන්. ඔහු කියනවා, ඒ පිළිබඳ වූ කිසිම වාර්තාවක 
වැඩ තවම අවසන් කරලා නැහැ කියලා. ඒ මහජනයා ජීවත් වුෙණ් 
ෙගොවිතැනින්. දැන් ඒවා පිච්චිලා ගිහිල්ලා ඉවරයි. ඔබතුමා ඒ අයට 
සහනයක් දීම සඳහා මැදිහත් ෙවන්ෙන් කවදාද? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අමාත්යතුමා ඒකට පිළිතුරු ෙදන්න. 

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
දැන් ඒ පිළිබඳව අවසන් තීන්දුවක් අරෙගන තිෙබනවා. මාර්තු 

මාසෙය් ඉඳලා මාස හතරක් එක දිගටම ඒ සියලු ෙදනාටම  මුදල් 
ලබාෙදන්න අවශ්ය කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ඒ අවශ්ය ෙතොරතුරු 
ලබාගැනීම සඳහා එක පැත්තකින් දිසාපතිවරු විසින් සංගණනයක් 
කරනවා. අෙනක් පැත්ෙතන් කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය විසින් 
සංගණනයක් කරනවා. ඒ ෙතොරතුරු ලැබී අවසන් වුණු ගමන්ම 
ෙගවීම් පටන් ගන්නවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඒ මිනිසුන්ට උදව් ෙවන්න. එච්චරයි අපි ඉල්ලන්ෙන්. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි,- 

 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, ෙමොකක්ද point of Order එක? 
 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
ගරු කථානායකතුමනි, දැන් ආපදා තත්ත්වයක් පිළිබඳව කථා 

කළ නිසා මා නිෙයෝජනය කරන ෙබ්රුවල ආසනෙය් ඇති වූ ඉතා 
ෙඛ්දනීය තත්ත්වය ගැන වචනයක් කියන්න තිෙබනවා. [බාධා 
කිරීමක්] ඒ සඳහා මට විනාඩි ෙදකක කාලයක් ෙදනවා නම්, - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, ඒක point of Order එකක් ෙනොෙවයි.   
 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ඒ ගැන ෙකටි පැහැදිලි කිරීමක් 

කරන්නම්. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ෙකටි උත්තරයක් ෙදන්න. 
 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ගරු මන්තීතුමා, ෙම් සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන්න 

චකෙල්ඛ කිසිවක් නැහැ. ඒ නිසා මම අද දිනෙය් කැබිනට් මණ්ඩල 
රැස්වීෙම්දී කැබිනට් පතිකාවක් අනුමත කරගත්තා, මියගිය 
පුද්ගලෙයකු ෙවනුෙවන් රුපියල් ලක්ෂයක දීමනාවක් ලබාදීමටත්, 
ෙරෝහල්ගත කරන ලද පුද්ගලෙයකු ෙවනුෙවන් රුපියල් 20,000ක 
දීමනාවක් ලබාදීමටත්. අපි ෙහට ඉඳලා ඒ මුදල ෙගවනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙහොඳ උත්තරයක් දුන්නා! 

ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
ගරු කථානායකතුමනි,- 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙමොකක්ද? 
 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
ඒ එක් අෙයක් ෙවනුෙවන් හාල් කිෙලෝ 16ක් ෙහෝ 20ක් 

ලබාෙදන්න. ෙමොකද, ෙම් වාෙග් අවස්ථාවකදී එෙහම ෙදයක් 
කළාට කිසි ගැටලුවක් නැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා කැමැති නම් ගරු ඇමතිතුමා පැහැදිලි කිරීමක් කරයි. 
 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ අයට මුදලක් ලබාෙදන එක 

ෙනොෙවයි අපි එතැනදී බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්. ෙදවියන් යදින්න 
ගිය ජනතාවට, තමන්ෙග් ජීවිතය අහිමි ෙවනෙකොට අවසානෙය් 
ෙදවියන්ෙගන්ම තමයි තමන්ෙග් ජීවිතය ඉල්ලන්න සිද්ධ වුෙණ්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, අපි ඒ ගැන ෙවනම කථා කරමු.  

මීළඟට, ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා. 

 
II 

 

ලංකා මිනරල් සෑන්ඩ්ස ්සමාගෙම් නිසි බලධාරියා 
හදිසිෙය් ඉවත් කිරීම 

இலங்ைக கனிப்ெபா ள் மணல் கூட் த்தாபன 
அதிகாாியின் திடீர் பணிநீக்கம் 

SUDDEN REMOVAL OF COMPETENT AUTHORITY OF LANKA 
MINERAL SANDS LIMITED 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි.  ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් ෙමම 

පශ්නය  ඉදිරිපත් කිරිමට අවස්ථාව ලබා දීම  පිළිබඳව   මම 
ඔබතුමාට ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

 රජය සතු ලංකා මිනරල් සෑන්ඩ්  සමාගෙම්  නිසි බලධාරියා  
ෙලස කටයුතු කරමින් සිටි අෙශෝක පීරිස් මහතා හදිසිෙය්  ඉන් 
ඉවත් කිරීම  ආශිතව පැන නැඟී ඇති ගැටලුකාරී තත්ත්වය 
පිළිබඳව  ෙමම සභාෙව් අවධාන ය ෙයොමු කරනු කැමැත්ෙතමි.  

රාජ්ය පරිපාලන ෙසේවෙය් කීර්තිමත් නිලධාරිෙයකු ෙමන්ම, 
අමාත්යාංශ කිහිපයක  ෙල්කම් ධූරය දැරූ අෙශෝක පීරිස් මහතා 

1291 1292 



2017 ෙපබරවාරි 21 

සීමානීර්ණ අභියාචනා කමිටුෙව් සභාපති ෙලස සිය වග කීම 
මැනවින්  අවෙබෝධ කර  ගනිමින්  ස්වාධීනවත්, අවංකවත්  සිය 
කර්තව්යය  ඉටු කළ ෙජ්යෂ්ඨ  නිලධාරිෙයක්.  

සීමානිර්ණ අභියාචනා කමිටුෙව් සභාපතිවරයා  වශෙයන් 
කටයුතු කිරිමට ෙපර සිටම අෙශෝක පීරිස් මහතා ලංකා මිනරල් 
සෑන්ඩ් සමාගෙම් නිසි බලධාරියා වශෙයන් කටයුතු කරමින් 
සිටියා. ෙකෙසේ වුවද, පසු ගිය ෙපබරවාරි 07 වැනිදා ඔහු තම 
ආයතනය  ෙවනුෙවන් ෙකෝප් කමිටුව හමුෙව් කරණු දැක්වීමකින් 
අනතුරුව - ෙපබරවාරි මාසෙය් 07 වැනිදා ඔහු ඇවිත් ෙකෝප්  
කමිටුෙව් කරුණු දැක්වූවා - ආපසු යද්දී ඔහු එම තනතුරින් ඉවත් 
කර ෙවනත් අෙයකුට එම තනතුර භාර දී තිෙබනවා.   

ගරු කථානායකතුමනි, එදින ඔහු පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙකෝප් 
කමිටුවට පැමිණ ලංකා මිනරල් සෑන්ඩ් සමාගෙම් නිසි බලධාරියා 
හැටියට කරුණු ඉදිරිපත් කළා. කරුණු ඉදිරිපත් කිරීෙමන් පසුව 
නැවත එම ආයතනයට යනෙකොට ඔහු එම තනතුෙරන් ඉවත් කර 
තිබුණා. 2015 වර්ෂෙය්දී අෙශෝක පීරිස් මහතා ඛනිජවැලි 
සංස්ථාෙව් වැඩ භාර ගන්නා අවස්ථාෙව් එහි  පැවැති දුෂ්කර 
තත්ත්වෙයන් ෙගොඩ ෙගන  එය ලාභ ලබන තත්ත්වයට ෙගන 
ඒමට ෙවෙහස වී කටයුතු කළ බව රහසක් ෙනොෙව්. 2015 වසෙර්  
ආයතනෙය් මුළු පිරිවැටුම රුපියල් මිලියන 285ක් විය.  නමුත් 
2016 වර්ෂය වන  රුපියල් මිලියන 1250ක් දක්වා හතර ගුණයකට 
වඩා පමාණයකින් එහි පිරිවැටුම වැඩි කරන්නට සමත්වී 
තිෙබනවා. ඔහු සමාගම භාර ගන්නා විට බැංකු ගිණුෙම් ෙශේෂය 
තිබුෙණ්  රුපියල් මිලියන 61යි. ඔහුෙග් ෙසේවය අවසන් කරන 
අවස්ථාව වනවිට  බැංකු ගි ණුෙම් ෙශේෂය  රුපියල් මිලියන  385 
දක්වා  වර්ධනය කර තිබුණා. එෙමන්ම  ඔහු  සමාගම  භාර ගන්නා 
අවස්ථාෙව් සමාගෙම්  මාසික වියදම  රුපියල් මිලියන  100ක් 
පමණ වුණා. ඔහු ආයතනෙය් කාර්යක්ෂමතාව වැඩි ෙකොට,  
අනවශ්ය වියදම් කපා හැර,  මනා කළමනාකරණයක් ආයතනය 
තුළ ඇති කිරීම  මඟින් මාසික වියදම  රුපියල් මිලියන 65ක්  
දක්වා අඩු කිරීමට සමත් වුණා. එෙසේ වියදම් අඩු කරමින්  ඔහු 
ෙසේවක සුබ සාධනය  ඉහළ මට්ටමකට ෙගනාවා.  නිදසුනක් ෙලස 
2015 වසෙර් දී ෙසේවකයන්ට ෙබෝනස් වශෙයන් ෙගවා තිබුෙණ්  
රුපියල්  17,000යි.  

ඔහු 2016 වසර වනවිට එක් ෙසේවකෙයකුට ෙබෝනස් වශෙයන් 
රුපියල් 43,000ක්  ලබා දීමට සමත් වුණා. ෛවද්ය පතිකාර ගාස්තු 
ෙගවීම සඳහා වූ රුපියල් 10,000ක මුදල රුපියල්  20,000 දක්වා  
සියයට 100කින්  වැඩි කර තිබුණා. ෙන්වාසික පතිකාර  සඳහා 
ෙගවන්නා වු  රුපියල් 200,000ක මුදල  රුපියල් 400,000ක් දක්වා 
වැඩි කර තිබුණා. කාර්ය  මණ්ඩලයට  යතුරුපැදි  සඳහා ලබා දුන්  
රුපියල් 100,000ක ණය මුදල රුපියල් 200,000 දක්වා වැඩි කළා.  
මාණ්ඩලික නිලධාරින්ට පමණක් පරිගණක ලබා දීම සඳහා ලබා දී 
තිබූ රුපියල් 100,000ක ණය මුදල සියලුම කාර්ය මණ්ඩල 
සාමාජිකයන්ට ලබා ගැනිමට අවස්ථාව ලබා දුන්නා. ඔහු 
ආයතනය ලාභ ලබන තත්ත්වයට පත් කළා;  කාර්යක්ෂමතාව 
වැඩි කළා;  ෙසේවකයන්ෙග් සුබ සාධන කටයුතු වර්ධනය කළා. 
එක් පැත්තකින් ෙමෙහයුම් වියදම් අඩු කළා. අෙනක් පැත්ෙතන් 
ෙසේවක සුභසාධනය වැඩිදියුණු ෙකොට ෙසේවා තෘප්තියක් ඇති 
කරමින් ආයතනය මනා ෙලස කළමනාකරණයකට ෙයොමු ෙකොට 
ඵලදායිතාව ඉහළ මට්ටමකට ෙගනාවා. ෙකෙසේ වුවද, ආණ්ඩුව 
මහජන සම්පත් විකුණා දැමීෙම් වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් ලංකා 
මිනරල් සෑන්ඩ් සමාගමත් විකුණා දැමීමට ලැයිස්තුගත කර තිබූ 
බව මාධ්ය වාර්තා කර තිබුණා. එහි ෙහේතුව හැටියට දක්වා තිබුෙණ් 
අදාළ ආයතනය පාඩු ලබන බැවින්, එය තවදුරටත් මහජන මුදලින් 
නඩත්තු  ෙනොකළ යුතු බවයි.  හැබැයි, ලාභ ලබන ආයතනයක් 
බවට පත් කරලා තිබුණා.  ස්ථීර තැන්පතු පමාණය වර්ධනය කළා. 
ගරු ඇමතිතුමා ෙම් ගැන දන්නවා. මම ගරු අමාත්යවරයාට  

කියන්ෙන්, ඔහුෙග් ධුර කාලය ඇතුළත කරන ලද වැරැද්දක්, 
වංචාවක්, දූෂණයක්, නාස්තියක් තිෙබනවා නම්,  ඒ එකක් ගැන  
ෙම් ගරු සභාවට කියන්න කියලායි. හැබැයි, අලුෙතන් පත් කරපු 
සභාපතිවරයා මාසයක් යන්න කලිනුත් කරපුවා ගැන මම 
කියන්නම්.  

අෙශෝක පීරිස් මහතා අවංක නිලධාරිෙයකු ෙලස සිය දැනුම 
භාවිත ෙකොට දූෂණයට සහ නාස්තියට ඉඩ ෙනොතබා ආයතනය 
ලාභ ලබන ඉහළ ඵලදායිතාවක් ඇති ආයතනයක් බවට පත් 
කිරීෙමන් ආණ්ඩුෙව් සැලසුම් අවුල් වූ නිසා ෙද්ශපාලන 
පළිගැනීමක් ෙලස ඔහු ඉවත් කරන ලද බවට මහජනතාව තුළ 
සැකයක් මතුව තිෙබනවා. ෙම් අනුව ආණ්ඩුවට අවශ්ය වී ඇත්ෙත් 
දූෂිතයින් බවටත්, අවංකවම මහජනතාවට ෙසේවය කරන 
නිලධාරින් අවශ්ය ෙනොවන බවටත් වන අදහසක් ගම්ය ෙවනවා. 

 දූෂිතයින් තමයි තමුන්නාන්ෙසේලාට ඕනෑ.  ෙමම ආයතන 
නඩත්තු කරන්න අවංක නිලධාරින් තමුන්නාන්ෙසේලාට වැඩක් 
නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙපොල් වත්තක් ෙහොෙරකුට බලා 
ගන්න දුන්නාට කමක් නැහැ. හැබැයි, ෙම්වා ෙම් රෙට් 
මහජනයාෙග් ෙද්ෙපොළ. ඒවා ලබා දිය යුතු වන්ෙන්, ෙම් රෙට් 
සාධාරණ ෙලස කටයුතු කරන පුරවැසියන්ට. හැබැයි, 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ පුරවැසියන් ඉවත් කරනවා. ආණ්ඩුෙව් 
හැසිරීම් ෙමබඳු තත්ත්වයක තිෙබන විට යහ පාලනය පිළිබඳ 
සටන් පාඨ සියල්ල ආණ්ඩුව විසින් අත්හැර ඇති බව ජනතාවට 
ඒත්තු ගැන්ෙවන එක සාධාරණයි. විෙශේෂෙයන් ෙලෝකෙය් දූෂිත 
රටවල් නම් කිරීෙම් දර්ශකෙය් ශී ලංකාව තවත් පහළට ඇදවැටීම 
වැළැක්විය ෙනොහැකියි. 

ගරු කථානායකතුමනි. මම ඔබතුමාට ඒ ගැන කියන්නම්. ඊට 
පසුව පත් කෙළේ කවුද? ලංකා ගල් අඟුරු සමාගෙම් සභාපතිවරයා 
හැටියට කටයුතු කරපු  ෛමතී ගුණරත්නව ෙමහි සභාපතිවරයා 
ෙලස පත් කළා.  ඔහුව ලංකා ගල් අඟුරු සමාගෙමන් ඉවත් කෙළේ 
ඇයි? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එය ෙමම පශ්නයට  අදාළ නැති නිසා - 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ලංකා ගල් අඟුරු සමාගෙමන් ඔහුව 

ඉවත් කෙළේ ෙටන් ඩර් ගනු ෙදනුවලට හවුල් වුණා කියලායි. 
ෙටන්ඩර් ගනු-ෙදනුවලට හවුල් වුණා කියලා ඉවත් කරපු ෙකනා 
ලංකා මිනරල් සෑන්ඩ් සමාගෙම් නිසි බලධාරියා ෙලස පත් 
කරනවා. එපමණක් ෙනොෙවයි, ගරු කථානායකතුමනි.  ඔහු පසු 
ගිය දා  පුල්මුෙඩ් ඛනිජ වැලි සංස්ථාෙව් නිරීක්ෂණ චාරිකාවක 
ෙයදුණා.  පළමුෙවනි වතාවට ලංකා මිනරල් සෑන්ඩ් සමාගෙම් 
බලධාරිෙයක් ෙහලිෙකොප්ටරෙයන් පුල්මුෙඩ් ඛනිජ වැලි සංස්ථාව 
බලන්න ගිය අවස්ථාව. ෙමම ෛමතී ගුණරත්න 
ෙහලිෙකොප්ටරයක් අරෙගන තමයි පුල්මුෙඩ් ඛනිජ වැලි සංස්ථාව 
බලන්න ගිෙය්.  තමුන්නාන්ෙසේලාට ඕනෑ කරන්ෙන්  නාස්තිය 
අවම කරන, කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කරන නිලධාරින් ෙනොෙවයි.  
පට්ටපල් ෙහොරුයි ඕනෑ වන්ෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි,  පශ්නය අහන්න.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මම පශ්නය අහන්නම්, ගරු කථානායකතුමනි.  

ෙම් තත්ත්වය තුළ පැන නඟින පහත ගැටලුවලට පිළිතුරු 
අමාත්යවරයා විසින් ලබා ෙදනු ඇතැයි මා බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 
මා දන්ෙන් නැහැ, ඇමතිවරයාෙග් සම්බන්ධය කුමක්ද කියලා. 
හැබැයි, නිශ්චිත වශෙයන් ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලෙයන් තමයි 
පත් වීම කෙළේ. ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලෙයන් තමයි ඉවත් 
කෙළේ. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුව දැනගන්න ඕනෑකම 
තිෙබනවා.  

01. අෙශෝක පීරිස ්මහතා ලංකා මිනරල් සෑන්ඩ් සමාගෙම් නිසි 
බලධාරි ධූරෙයන් ඉවත් කරන ලද්ෙද් ඇයි? ඒ කවර 
කරුණු පදනම් කරෙගනද? 

02. ඔහුෙගන් හිස ්වූ තනතුරට පත් කරන ලද්ෙද් කවුරුන්ද? 

03. එම තැනැත්තා මීට ෙපර  දූෂණ ෙචෝදනා ෙහේතුෙවන් රාජ්ය 
ආයතනයකින්  ඉවත් කරන ලද පුද්ගලෙයක්ද? 

04. ලංකා මිනරල් සෑන්ඩ් සමාගම පාඩු ලබන බව ෙපන්වා 
ෙපෞද්ගලීකරණය කිරීෙම් සැලැසම්ක් තිෙබ්ද? 

ෙබොෙහොම සත්ුතියි, ගරු කථානායකතුමනි. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් ඇමතිතුමා. 

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා (කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன் - ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப 
அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 
Commerce) 
ெகளரவ உ ப்பினர் அ ர குமார திஸாநாயக்க அவர்கள் 

நிைலயியற் கட்டைள 23 (2)இன் கீழ் ேகட்ட ேகள்விக்கு நான் 
பதிலளிக்க வி ம் கின்ேறன். தி . அேசாக பீாிஸ் அவர்கள் 
உண்ைமயிேல ஒ  சிறந்த நிர்வாகி! அவ ைடய காலத்தில் 
இந்த இல்மைனற் கூட் த்தாபனம் மிகச் சிறந்த ைறயிேல 
இயங்கியதாக நீங்கள் இங்கு ெசான்னைத நான் ற் தாக 
ஏற் க்ெகாள்கின்ேறன். அந்த நி வனம் ெதாடர்பான 
எந்தெவா  விடயத்தி ம் நான் தைலயீ  ெசய்யவில்ைல 
என்பைத நீங்கள் அவாிடேம ேகட் த் ெதாிந் ெகாள்ளலாம். 
இதற்குப் ெபா ப்பான அைமச்சர் என்றவைகயிேல, நான் 
அந்த நி வனத்ைதச் சுதந்திரமாகக் கட் ெய ப் வதற்காக 
அவ க்கு  அதிகாரத்ைத ம் வழங்கியி ந்ேதன்.  

இந்த விடயம் ெதாடர்பில்  நீங்கேள ேகள்விையக் ேகட்  
அதற்குாிய விைடைய ம் ெசால் யி ந்தீர்கள். ேமதகு 
ஜனாதிபதி அவர்களின் ெசயலாளர் அவைர competent 
authorityஆக நியமித்தி ந்தார். கடந்த 07ஆம் திகதி அவர் 
அப்பதவியி ந்  நீக்கப்பட்டதாக நான் அறிந்ேதன். 
ேநற்ைறய தினம் அப்பதவிக்கு, சட்டத்தரணியான ைமத்திாி 
குணரத்ன என்பவைரப் திதாக நியமித்தி ப்பதாக 
என் ைடய ெசயலாள க்குக் க த லமாக 
அறிவிக்கப்பட்ட . நீங்கள் திதாக நியமிக்கப்பட்டவர் 
ெதாடர்பில் சில குற்றச்சாட் க்கைள இங்கு ன்ைவத்தீர்கள். 
நான் இதற்குப் ெபா ப்பான அைமச்சர் என்ற வைகயிேல, 

இ  ெதாடர்பில் ஆராய்ந்  நிச்சயமாக ஒ  விளக்கத்ைத 
எதிர்காலத்தில் உங்க க்குத் த ேவன். அ மாத்திர 
மல்லாமல், அேசாக பீாிஸ் அவர்கள் தன  கடைமையச் 
ெசய் ெகாண் ந்தெபா , அதற்குச் சமாந்தரமாக 
இன் ெமா  பாாிய ெபா ப் ம் அவாிடம் ஒப்பைடக்கப் 
பட்ட . அவர் அந்தப் ெபா ப்ைப ம் ஏற் க்ெகாண் , 
இத்திைணக்களத்ைத ம் திறைமயான ைறயில் வழிநடத்தி 
எந்தெவா  காலத்தி ம் இல்லாத அள க்கு அதைன ஓர் 
உயர்ந்த நிைலக்குக் ெகாண் ெசன்றார். எனேவ, த்த 
அதிகாாியான அேசாக பீாிஸ் அவர்கள் இந்த 
நி வனத் க்குள் எந்தத் தவ ம் ெசய்யவில்ைல என்பைத 
நான் இங்கு சுட் க்காட்ட ேவண் ம்.  

அத் டன், இந்த நி வனத்ைதத் தனியா க்கு விற்பைன 
ெசய்யப்ேபாகின்றீர்களா? என் ம் நீங்கள் ேகட் ந்தீர்கள். 
நிச்சயமாக இைதத் தனியா க்கு விற்பைன ெசய்யமாட்ேடாம் 
என்பைத உ தியாக நான் ெசால் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன். பாாிய ெபா ளாதார வளம் அந்தப் 
பிரேதசத்தில் இ க்கின்ற . நாங்கள் லப்ெபா ளாக அைத 
ஏற் மதி ெசய் ெகாண் க்கின்ேறாம். அைத value-addition 
ெசய்தால் அத டாக நாட் ேல நிைறய ேவைலவாய்ப் க் 
கைள ம் அதிக வ மானத்ைத ம் ெபற் க்ெகாள்ளலாம். 
அந்த ஏற்பா கைளச் ெசய்வதற்கு இலங்ைகயிேல யாராவ  
தயாராக இ ந்தால், அவர்கேளா  ேபசி transparency 

ைறயிேல எங்க ைடய மண்ைண அவர்க க்கு 
வழங்கலாம். அதாவ , தனியா க்குச் ெசாந்தமாக வழங்காமல் 
அைத அரச உைடைமயாகேவ ைவத் க்ெகாள் ம் வைகயில் 

தலீட்டாளர்கைள எதிர்பார்த்  நிற்கின்ேறாம். அைத 
அரசாங்கத்தாேலேய ெசய்ய மாக இ ந்தால் 
அைமச்சரைவப் பத்திரத்ைதச் சமர்ப்பித்  அதற்கான 
அ மதிையக் ேகாரவி க்கிேறன். ேம ம், உங்க ைடய 
ேவண் ேகாள் சம்பந்தமாக ம் கவனம் ெச த்தி, திதாக 
நியமிக்கப்பட்டவைரப் பற்றிய உங்கள  குற்றச்சாட் க்கள் 
சம்பந்தமாக ம் ஆராய்ந்  நிச்சயமாக உங்க க்கு நான் 
ெதளி ப த் ேவன்.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, පැහැදිලි කිරීමක්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පැහැදිලි කිරීමක්? දැනටම පැය භාගයක් නියමිත ෙව්ලාව 

ඉක්මවලා තිෙබන්ෙන් ගරු මන්තීතුමා. අපි ශී ලංකා අපනයන 
සංවර්ධන පනත යටෙත් නිෙයෝග ගැන අද කථා කරන්ෙන්. ගරු 
ඇමතිතුමා, ඔබතුමා ෙම් සම්බන්ධෙයන් පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න 
කැමතිද? 

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
අවුලක් නැහැ. අෙප් ජවිෙප නායකතුමා අහපු සියලුම 

පශ්නවලට මා උත්තර ලබා දුන්නා.  

1295 1296 
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ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔව්. ඔබතුමා උත්තර ලබා දුන්නා. මම ෙම් කාරණයත් 

ඔබතුමාෙගන් දැනගන්න කැමැතියි. වර්තමාන නිසි බලධාරි 
ෛමතී ගුණරත්න මහත්මයා වැඩ බාර ගැනීෙමන් අනතුරුව 
පුල්මු ෙඩ් ඛනිජ වැලි කර්මාන්ත ශාලාව බලන්න ගියා. එතුමා ඒ 
කර්මාන්ත ශාලාව බලන්න ගිෙය් ෙහලිෙකොප් ටරෙයන්ද, ඒ සඳහා  
කවර මුදලක් ෙගව්වාද කියලා ඔබතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කරන්න ලෑස්තිද? 

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ඒ සම්බන්ධව මා ෙසොයා බලා පාර්ලිෙම්න්තුවටම ඒ ෙතොරතුරු 

ඉදිරිපත් කරන්නම්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ඊළඟට, පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී පනත් ෙකටුම්පත් 
පිළිගැන්වීම පිළිබඳ දැනුම්දීම. 

 
පනත් ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சட்ட லங்கள் 
BILLS PRESENTED 

 
අවලංගු කළ ෙනොහැකි තෑගි ඔප්පු බලවත් 

අකෘතඥතාවය පදනම් ෙකොටෙගන අවලංගු කිරීෙම් 
පනත් ෙකටුම්පත 

ைகமீட்கப்பட யாத நன்ெகாைட உ திகைள 
ைமயான நன்றியீனம் என் ம் ஏ வின்மீ  

ைகமீட்டல் சட்ட லம் 
REVOCATION OF IRREVOCABLE DEEDS OF GIFT ON THE 

GROUND OF GROSS INGRATITUDE BILL 

 
“Bill to provide for the revocation of Irrevocable Deeds of Gift on 

the ground of Gross Ingratitude and for matters connected therewith and 
incidental thereto.”  

 
පිළිගන්වන ලද්ෙද් අධිකරණ අමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන 

අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල අමාත්යතුමා විසිනි. 
2017 මාර්තු 07 වන අඟහරුවාදා ෙද වන වර කියවිය යුතුයයි ද, 

එය මුදණය කළ යුතුයයි ද, අදාළ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට 
ෙයොමු කළ යුතුයයි ද නිෙයෝග කරන ලදී.  

 
நீதி அைமச்ச ம் த்தசாசன அைமச்ச மானவர் சார்பாக 

மாண் மிகு  ல மன் கிாிஎல்ல அவர்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட . 
2017 மார்ச் 07, ெசவ்வாய்க்கிழைம இரண்டாம் ைற 

மதிப்பிடப்பட ேவண் ெமன ம் அச்சிடப்பட ேவண் ெமன ம் உாிய 
ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு க்கு ஆற் ப்ப த்தப்பட 

ேவண் ெமன ம் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

Presented by the the Hon. Lakshman Kiriella on behalf of the 
Minister of Justice and Minister of Buddhasasana; to be read a Second 
time upon Tuesday 07th March, 2017 and to be printed;  

and to be referred  to the relevant Sectoral Oversight Committee.  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
විෂයය අංක 1 සිට 4 දක්වා ඉදිරිපත් කිරීම,  ගරු මලික් 

සමරවිකම අමාත්යතුමා. 
 

ගරු මලික් සමරවිකම මහතා  (සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා 
ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம - அபிவி த்தி உபாய ைறகள் 
மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சர்) 
(The Hon. Malik Samarawickrama - Minister of 
Development Strategies and International Trade) 
Hon.Speaker, I move Item Nos.1,2,3 and 4. May I also 

kindly request your approval to withdraw Item No. 20 of 
today's Order Paper.  

 
ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනත : 

නිෙයෝග 
இறக்குமதி, ஏற் மதி (கட் ப்பா ) சட்டம் : 

ஒ ங்குவிதிகள் 
  IMPORTS AND EXPORTS (CONTROL) ACT: 

REGULATIONS 
 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා  
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம ) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
Hon. Speaker, I kindly request your approval to 

withdraw Item No. 20 of today’s Order Paper. 
 

අවසර ෙදන ලදුව, නිෙයෝග ඉල්ලා අස ් කර ගන්නා ලදී. 
சட்ட லம், அ மதி டன் வாபஸ் ெபறப்பட்ட . 
Regulations, by leave, withdrawn. 

 
 

ශී ලංකා අපනයන සංවර්ධන පනත : 
නිෙයෝගය 

இலங்ைக ஏற் மதி அபிவி த்திச் சட்டம் : 
கட்டைள 

SRI LANKA EXPORT DEVELOPMENT ACT: ORDER  
 

[2.28 p.m.] 
 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
Hon. Speaker, I move,  

  
“That the Order made by the Minister of Development Strategies 

and International Trade under Section 14 of the Sri Lanka Export 
Development Act, No. 40 of 1979 relating to Cess and published in the 
Gazette Extraordinary No. 1992/52 of 11th November 2016, which was 
presented on 26.01.2017 be approved. 

 

(Cabinet  approval  signified.)” 

Hon. Speaker, I would like to give an overview of Sri 
Lanka’s exports and growth as it is now. As we have 
known, our growth has been okay, but it has been 
internally oriented. Sri Lanka’s annualized real GDP 
growth from 1990 to 2014 was around 5.4 per cent with 
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low volatility over the period and consumption and 
investment were the primary contributors to growth. 
Compared to several South East and East Asian 
comparator countries, Sri Lanka has seen very little GDP 
growth coming from exports. 

The export component of growth in Sri Lanka has 
generally weakened over time. Relative to the comparator 
countries, the contribution of exports to growth was low, 
especially from the late 1990s through 2010 and remained 
low in absolute terms from 2010 to 2014.  Even right 
now, export growth remains low. This lack of export 
growth contributes to pressures in Sri Lanka’s balance of 
payments, which have constrained overall economic 
growth potential. Sri Lanka’s trade deficit - ranging from 
minus 6 to minus 14 per cent of GDP since 1990 - drives 
a persistent current account deficit, which has generally 
not been matched by capital inflows. Sri Lanka drew 
down on international reserves in 2015 to fill the gap in 
its balance of payments, which led to elevated levels of 
macroeconomic risk and increased borrowing cost for the 
Government, until IMF support agreement was signed in 
April, 2016. 

Our exports have diversified very little over the last 20 
years while most comparator countries are getting 
significant growth from new exports. Over 90 per cent of 
Sri Lanka’s goods exports are focused in products that it 
first began exporting with a revealed comparative 
advantage prior to the 1990s, products including 
garments, tea and other agricultural goods, rubber goods, 
and precious stones. Meanwhile, Thailand, which once 
had a similar export basket to Sri Lanka, continued to 
diversify into electronics in the 1990s and then into 
transportation and chemical products. Vietnam, which 
had a very similar export basket to Sri Lanka in 1995, has 
diversified rapidly over the last ten years. 

Sri Lanka remains stuck exporting products, mainly 
apparel and agricultural products, where it competes with 
primarily lower income countries, which creates a wage 
ceiling for these industries. For instance, we compete with 
Kenya and India for global market share in tea and 
compete with India, Bangladesh, Cambodia and Vietnam 
in garments.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Minister, you have only two more minutes, but, I 

think you are willing to continue.   
 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
Yes. Please give me another two more minutes. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Okay, go ahead. 
 

ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
Wages paid by exporting industries are lower than 

most non-tradable industries, such as construction or 
transport and especially lower than public administration 
work. To maintain competitive international prices, 
several major export industries in Sri Lanka are forced to 
keep wages low and they therefore struggle to find and 
retain workers as incomes increase in the country. 
Garment exports from Sri Lanka have managed to 
maintain a global market share through innovation, 
higher quality products and supplying niche markets 
through buyer-driven global value chains. However, on 
the whole, export productivity has not kept pace with 
overall productivity in Sri Lanka. 

By contrast, most comparator countries export more 
diversified baskets of products including machinery and 
electrical products, which are often linked through 
producer-driven global value chains. Research has shown 
that these product categories tend to be of higher 
complexity and the countries that export these products 
tend to have the capabilities and know-how to produce 
many different products making further diversification 
more likely. Research further shows that countries with 
higher economic complexity tend to achieve higher levels 
of income and stronger future economic growth as 
workers can specialize in areas where their productivity is 
highest, which supports innovation and sustained wage 
growth. Many of these more complex products exported 
by the comparator countries are linked through producer-
driven value chains, which allow for further 
specialization among countries, but which often require 
investment in production from multinational corporations 
in order to gain a foothold.  

Hon. Speaker, it is also necessary for us to diversify 
our export markets.  Since we have been exporting to our 
traditional markets such as the United States, the UK and 
the European Union, the time has come for us to look at 
new markets now. In this regard, we are in the process of 
negotiating several bilateral trade agreements with 
countries such as China, Singapore and we are also 
looking at Japan and Korea and entering into strategic 
partnerships with Thailand. We are also looking at 
invigorating our FTA with Pakistan and, at the same 
time, looking at comprehensive economic and 
technological cooperation with India.  

Hon. Speaker, this is the only way forward for our 
country and I seek the support of all the Members of this 
House to ensure that we achieve our targets.  Thank you.  

 

පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 
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ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, இன்  இலங்ைக 

ஏற் மதி அபிவி த்திச் சட்டத்தின்கீழான கட்டைள 
சம்பந்தமான விவாதம் நைடெப கின்ற இவ்ேவைளயிேல, 
இந்த நாட் ல் குறிப்பாக வடக்கிேல வா கின்ற மக்களின் மிக 

க்கியமான ஒ  பிரச்சிைனைய நான் இங்கு பதி ெசய்ய  
வி ம் கின்ேறன்.  

ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தி ள்ள ேகப்பாப் ல  
கிராமத்ைதச் ேசர்ந்த மக்கள் - 89 கு ம்பங்கைளச் ேசர்ந்த 15 
வய க்குட்பட்ட 56 சி வர்க ம், 13 தியவர்க ம், 
அவர்கைளவிட அந்தக் கு ம்பங்கைளச் சார்ந்த 
அங்கத்தவர்க ம் உட்பட - இன்  22 நாட்களாகத் தங்கள  
ெசாந்த நிலங்க க்கு - தங்க ைடய காணிக க்குச் 
ெசல்வதற்காக, அவர்களின் 42 ஏக்கர் காணிைய 
வி விப்பதற்காக அங்கு அைமக்கப்பட் ள்ள காம்க க்கு 

ன்னால் குந்தியி ந்தவா   உண்ணாவிரதப் ேபாராட்டத்தில் 
ெதாடர்ந்  ஈ பட்   வ கின்றார்கள். இந்தச் ெசய்திகள் 
பல்ேவ பட்ட தரப் களால் ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் 
மற் ம் மாண் மிகு பிரதமர் அவர்கள் வைர 
ெகாண் ெசல்லப்பட் க்கின்றன. அத் டன், 
இ சம்பந்தமாக  மீள்கு ேயற்ற அைமச்சர் அவர்க ம் ேமதகு 
ஜனாதிபதி அவர்க டன் ேபசியி க்கின்றார். இன் , நாைள, 
நாைள ம தினம் என்ெறல்லாம் அவகாசம் 
ெகா க்கப்பட்டேபாதி ம் இ வைர அந்த மக்கள் 
தங்க ைடய ெசாந்த நிலங்க க்குச் ெசல்ல யாமல் அந்த 
இரா வ காம்க க்கு ன்னால் சைமத் ச் சாப்பிட் க் 
ெகாண்  தங்க ைடய ேபாராட்டத்ைத ன்ென த் க் 
ெகாண் க்கிறார்கள். இந்த நாட் ேல அந்த மக்கள் தங்கள் 
ெசாந்த நிலங்க க்குச் ெசல்ல யாதா? அல்ல  அவர்கள் 
இவ்வா தான் ேபாரா க்ெகாண் க்க ேவண் மா? 
இ தான் இந்த நாட் ன் சம உாிைமயா? அல்ல  இந்த 
நாட் க்கின்ற மக்க க்கு வழங்கப்ப கின்ற உாித்  
இ தானா? என்பைதயிட்  இந்த உயர்ந்த சைபயி டாக 
நான் ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள், மாண் மிகு பிரதமர் 
அவர்கள் ஆகிேயாாின் கவனத்திற்கு மீண் ம் ெகாண் வர 
வி ம் கின்ேறன்.  

அேதேவைள, அ ஸ்திேர யா க்குச் ெசன் ள்ள 
மாண் மிகு பிரதமர் அவர்கள் அங்கு உைரயாற் ைகயில், 
"இலங்ைகயிேல தமிழர்க க்குப் பா காப்  இ க்கின்ற ; 
தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்  அதைன ஏற் க் 
ெகாண் க்கிற ; நீங்கள் எல்ேலா ம் எம  நாட் க்கு 
வா ங்கள்!" என்   குறிப்பிட் க்கின்றார். ஆனால், இந்த 
நாட் ேல தமிழர்கள் ெத விேல குந்தியி ந்  
சைமக்கிறார்கள்; தங்க ைடய ெசாந்தக் காணிக க்குச் 
ெசல்ல யாமல்  தவிக்கிறார்கள்; அவர்க க்கு இந்த 
நாட் ேல பா காப்பில்ைல; எந்த ேநர ம் - இர ம் பக ம் 
தமிழர்கள் ைக  ெசய்யப்ப கிறார்கள். இந்த நிைலயில், 
இவ்வாறான ஒ  ெபாிய ெபாய்ைய இந்த நாட் ன் பிரதமர் 
ெசால் யி ப்ப  மிகமிக ேவதைனயான ம் எங்களால் 
ஏற் க்ெகாள்ள யாத மான விடயமாகும்.  

ேம ம், க்கு யி ப்பிேல 19 ஏக்கர் காணிக்காக 49 
கு ம்பங்கைளச் ேசர்ந்தவர்கள்  இன்  20வ  நாளாகத் தங்கள் 
உண்ணாவிரதப் ேபாராட்டத்ைதச் சுழற்சி ைறயிேல 
நடத்திக்ெகாண் க்கிறார்கள். தங்க ைடய காணிகைள 

வி விப்பதற்காக அவர்கள் ெதாடர்ந்  சுழற்சி ைறயிேல 
ேபாரா கிறார்கள். காணி சு காிப் ச் சட்டத்தின்கீழ் 
அவர்களின் காணிகள் 2014.09.11ஆம் திகதிய வர்த்தமானி 
அறிவித்த ன் பிரகாரம்  சு காிக்கப்பட் க்கின்றன. 
ஆனால், இந்த மக்க க்கு அ பற்றி எ ம் அறிவிக்கப்பட 
வில்ைல. இ  ெதாடர்பாகப் பல ேபாராட்டங்கள் 

ன்ென க்கப்பட் க்கின்றன; பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் 
பலர் இந்தச் சைபயிேல இ பற்றிப் ேபசியி க்கிறார்கள். 
இ ந் ம், இந்த நாட் ேல அந்த மக்கள் றந்தள்ளப் 
பட் க்கிறார்கள். அந்த மக்களின் பிரச்சிைனகைளக் 
கவனத்திற்கு எ ப்பதற்கு எவ ம் தயாராக இல்லாத  ஏன்? 
"சம உாிைம வழங்கப்ப கிற ; நாட் ேல பா காப்  
இ க்கிற " என்  இந்த நாட் ேல இ க்கின்ற தைலவர்கள் 
ெசால்கின்றார்கள். ஆனால், இங்ேக தங்கள் க க்குச் 
ெசல்ல யாமல் இ க்கின்ற ஒ  பகுதி மக்க ைடய 
காணிகள் ப்பைடயினரா ம் பறிக்கப்பட் , அவர்கள் 
அநாதரவான நிைலயில் ெத வில் இ க்கின்ற சூழல் 
உ வாக்கப்பட் ப்பைத இந்தச் சிங்களத் தைலவர்களால் 
ஏன், ாிந் ெகாள்ள யவில்ைல? என்பைதத்தான் நான் 
இந்தச் சைபயிேல ேகட்க வி ம் கின்ேறன்.  

அ த்த , கிளிெநாச்சி மாவட்டத்திேல அந்த நகரத்தின் 
இதயப் பகுதியாகக் காணப்ப கின்ற பரவிப்பாஞ்சான் 
கிராமத்திேல 9.5 ஏக்கர் காணிக்காக 27 கு ம்பங்கள் 
ஏற்ெகனேவ பல தடைவகள் குந்தியி ந்  ேபாராட்டங்கள் 
நடத்தினர். அவர்க க்கு இந்த அரசாங்கத்தா ம்  
அைமச்சர்கள் சிலரா ம் பல உ திெமாழிகள் வழங்கப் 
பட்டன. ஆனால், இ வைர அவர்க ைடய காணிகள் 
வி விக்கப்படவில்ைல. ேநற்ைறய தினத்தி ந்  மீண் ம் 
தங்க ைடய ெசாந்த நிலங்க க்குச் ெசல்வதற்காக 
அவர்க ம் உண்ணாவிரதப் ேபாராட்டத்ைத ஆரம்பித்தி க் 
கிறார்கள்.  

நகரப் பகுதிக்குள் 2,500 பிள்ைளகள் கல்வி கற்கின்ற 
கிளிெநாச்சி மகா வித்தியாலயத் க்குாிய 4 ஏக்கர் காணி 
இரா வத்தின் வசமி க்கின்ற . கிளிெநாச்சி நகரத்திேல 
கிட்டத்தட்ட 40 தமான பகுதிகள் இரா வ காம்களாக 
இ க்கின்றன. இதைனத்தான் பிரதமர் அவர்கள், "இந்த 
நாட் ேல தமிழர்க க்குப் பா காப்பி க்கின்ற  அல்ல   
இந்த நாட் க்குப் பா காப்   இ க்கின்ற " என்  ெசால்ல 
வ கின்றாரா? அல்ல  அவர் எைதப் பா காப்ெபன்  
க கின்றார்? தமிழர்கள் வாழ்ந்த நிலங்கைளப் பறித்  
அவர்கைள அதிேல வாழவிடாமல் த த்  ைவத்தி ப்பைத ம் 
அதன் காரணமாக அந்த மக்கள் ெத க்களிேல இ ப்பைத ம் 
இந்த நாட் ன் பா காப்ெபன்  பிரதம மந்திாி அவர்கள் 
ெசால் வைத எங்களால் ஏற் க்ெகாள்ள யவில்ைல. 
ஆகேவ  ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, தய ெசய்  இந்த 
நிைலைமைய விேசடமாகக் கவனத்தில் எ க்க 
ேவண் ெமனக் ேகட் க்ெகாள்கிேறன்.  

ேம ம், காணாமற்ேபானவர்கள் ெதாடர்பான விசாரைண 
கைள ேமற்ெகாள்வதற்கு அரசாங்கம் இன் ம் இரண்  
ஆண் கள் அவகாசம் ேகட்பதாகப் பத்திாிைகச் ெசய்திகள் 
கூ கின்றன. அதைனத் தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்  
ஏற் க்ெகாள்ளவில்ைல என்பைத மிகத் ெதளிவாக நாங்கள் 
ெசால் யி க்கிேறாம். ஐக்கிய நா கள் சைபயின் மனித 
உாிைமகள் ஆைணக்கு க்கும்கூட அ பற்றிச் ெசால்லப் 
பட் க்கிற . கிளிெநாச்சியில் இ க்கின்ற காணாமற் 
ேபானவர்க ைடய உறவினர்கள் தங்க ைடய உற கைள 
மீட் த் தா ங்கெளன் கூறி ேநற்ைறய தினத்தி ந்  
ேபாராட்டத்ைத ஆரம்பித்தி க்கின்றார்கள். அவர்கள் 
தங்க ைடய ைககளால் பிள்ைளகைள ஒப்பைடத் 
தி ந்தார்கள்; அதற்குக் கண்கண்ட சாட்சியங்கள் 
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இ க்கின்றன. அதாவ , தங்க ைடய பிள்ைளகைள 
ஒப்பைடத்த ெபற்ேறார் அங்கி க்கின்றார்கள்; கணவன்மாைர 
ஒப்பைடத்த மைனவிமார் அங்கி க்கின்றார்கள்; அவ்வாேற 
சேகாதரர்க ம் சேகாதாிக ம் இ க்கின்றார்கள். இவர்கள் 
தங்க ைடய உற கள் எங்ேக? என்  ேகட்கின்றார்கள்.  
இதற்கு இந்த நாட் ேல பதில் எ ம் இல்ைல. அவர்கள  
ேபாராட்டம் ெவ மேன பார்ைவக்குாிய ஒ  ெபா ளாகப் 
பார்க்கப்ப கின்ற . இந்த நா  எங்ேக ெசன்  
ெகாண் க்கின்ற ? இந்த நாட் க்கின்ற ஓர் இனம் 
ெதாடர்ந் ம் தன் வாழ் க்காக இப்ப ேய ேபாரா க் 
ெகாண் ப்பதா? அந்த இனம் தன் ைடய நிலத் க்காக ம் 
தன் ைடய மக்க க்காக ம் இவ்வா  ெசத் க் 
ெகாண் ப்பதா? மிகமிகத் ன்பகரமான ஒ  சூழ க்குள் 
அந்த மக்கள் இ க்கின்றார்கள்.  

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, இ  ெதாடர்பாகச் 
சர்வேதச கவனத்ைத ஈர்க்கும் வைகயில் நாைளய தினம் 
எங்க ைடய எதிர்க்கட்சித் தைலவர் அவர்களால் ஒ  விேசட 
பிேரரைண ெகாண் வரப்பட இ க்கிற . இன்ைறய சூழ ல் 
அந்த மக்கள் ெத க்களில் இ க்கின்றார்கள்; அவர்க ைடய 
காணிகள் அபகாிக்கப்ப கின்றன; அவர்களால் சுதந்திரமாக 
வாழ யவில்ைல. தய ெசய்  இந்த நிைலைமையக் 
கவனத்திெல ங்கள்! அவர்க க்கான தீர்  கிைடக்க 
ேவண் ம். ேகப்பாப் லவிேல வாழ்கின்ற மக்க க்கு என்ன 
தீர் ? ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க க்கு இந்த  உயர்ந்த 
சைபயி டாக நான் அந்தக் ேகாாிக்ைகைய 

ன்ைவக்கின்ேறன். ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் தன்னிடம் 
அ பற்றிக் கூறியி ப்பதாக மீள்கு ேயற்ற அைமச்சர் 
அவர்க ம் குறிப்பி கிறார். ஆனால், இ வைர அந்த 
மக்கைளச் ெசாந்த இடங்க க்குச் ெசல்ல அ மதிக்கவில்ைல.  

அேதேபால, க்கு யி ப்பில் பிலக்கு யி ப்  மக்கள் 20 
நாட்களாகத் தங்க ைடய ெசாந்த நிலங்கைளக் 
ேகட் க்ெகாண் க்கின்றார்கள். அரச நிலத்ைத அவர்கள் 
ேகட்கவில்ைல. பரம்பைர பரம்பைரயாகத் தாங்கள் வாழ்ந்த 
நிலத்தில், ேதாட்டம் ெசய்த நிலங்களில், கட்  வாழ்ந்த 
நிலங்களில், வாழ்வதற்கான அந்த உாிைமையக் 
ேகட்கின்றார்கள். ஆனால், இந்த நாட் ேல அந்த உாிைம 
ம க்கப்பட் க்கிற .   
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Member, today we are debating several  Orders 

and Regulations made relating to exports. I would 
appreciate if you stick to the relevant subject.  You may 
have your grievances, but we are now discussing exports. 

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, நீங்கள் ெசால்வ  சாி; 

அைத நான் ஏற் க்ெகாள்கின்ேறன். நான் உங்களிடம் 
அதற்காக விேசட அ மதிையக் ேகட்கின்ேறன். மிக 

க்கியமாக, பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் நாளாந்தம் அங்ேக 
ெசத் க்ெகாண் க்கின்றார்கள். இவ்வா  ெசத் க்ெகாண்  

க்கின்ற அந்த மக்க ைடய நிைலைம கவனத்தில் 
எ க்கப்ப வதில்ைல. நாங்கள் ெவவ்ேவ  தைலப் க்களில் 
இங்ேக ேபசிக்ெகாண் க்கின்ேறாம். ஒ  ெதாகுதி மக்கள் 
அங்ேக ெசத் க்ெகாண் க்கின்றெபா  இங்ேக நாங்கள் 

ஏற் மதி, இறக்குமதி பற்றிப் ேபசிக்ெகாண் க்கின்ேறாம். 
நீங்கள் கூ வைத நாங்கள் நிராகாிக்கவில்ைல. அந்த 
மக்க ைடய விடயத்தி ம் விேசட கவனம் ெச த் ங்கள்! 
என் தான் இந்த உயர்ந்த சைபயி டாக நான் 
ேவண் கின்ேறன். அத் டன், உலக நா க ம் இதில் கவனம் 
ெச த்தேவண் ெமன்  ேகட் , நிைற ெசய்கின்ேறன்.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Thank you. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා 

ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ අමාත්ය- 
 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා ඔබතුමාට ලිඛිතව ඉල්ලීමක් 

ඉදිරිපත් කළා. පාර්ලිෙම්න්තුවට සහභාගි වන්න රිමාන්ඩ් 
බන්ධනාගාරෙය් සිට පැමිණීමට තිෙබන අයිතියම ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභා සහ අනිකුත් කාරක සභාවන්වලට 
සහභාගිවීමටත් තිබිය යුතු නිසා ඒ නියමිත දැනුම් දීම බන්ධනාගාර 
පධානීන්ට කරන්න කියලා. ෙමොකද, ඒ කාරක සභාවලත් 
නිෙයෝජනය වන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බලය.  ඔබතුමා පක්ෂ 
නායක රැස්වීෙම්දී ෙම් සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා කරලා තීරණයක් 
දැනුම් ෙදන බව මාධ්යවල වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා මා දැක්කා. 

මා දැනගන්න කැමැතියි, ඒ පිළිබඳව ඔබතුමා තීරණයක් 
ගත්තාද කියලා. මට තිෙබන ඒ අයිතිය ආරක්ෂා කර දීම 
ඔබතුමාෙග් වග කීමක්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔව්. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මා දැන ගන්න කැමැතියි, ඒ සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමා ගත් 

පියවර ෙමොකක්ද කියලා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැනට COPE සහ COPA කමිටුවලට ඒ 

පහසුකම් ලබා ෙදන්ෙන් නැහැ. එ ම නිසා අලුත් ෙදයක් කරනවා 
නම්, නැවත අවසරයක් ගන්න ඕනෑ. ඊළඟ රැස්වීෙම්දී මා ෙම් 
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සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ෙම් 
සතිෙය් අපි රැස්වනවා. ඊට පස්ෙසේ අපි තීරණයක් අරෙගන දැනුවත් 
කරන්නම්. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්ක මෙග් පශ්නයක් පමණක් 

ෙනොෙවයි. ඔය කියන හැම කාරක සභාවකම නිෙයෝජනය වන්ෙන් 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව සතු බලය. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සත්තකින්ම ඔව්. 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මම ෙම් පධාන සභා වාරයට සහභාගි වන්ෙන්ත් ඒකට සහභාගි 

වන්න තිෙබන අයිතිය පිළිෙගන තිෙබන නිසායි. ෙමය මෙග් 
පශ්නයක් පමණක් ෙනොෙවයි. අපි හිෙර් දමපු අය අනාගතෙය් හිෙර් 
ඉන්නත් පුළුවන්. ඒ අයත් ෙවනුෙවන් තමයි මා ෙම් ඉල්ලීම 
කරන්ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක මා පිළිගන්නවා, ගරු මන්තීතුමනි. ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා 

කරන්න මට අවස්ථාවක් ෙදන්න. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඔබතුමා පිළිගන්නවා කිව්ෙව් අපි හිෙර් දමපු අය අනාගතෙය් 

හිෙර් ඉන්න පුළුවන් කියන එකද? 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
නැහැ. මම කියන්ෙන් ෙම්කයි. ඔබතුමා ඉල්ලීමක් කළා. ඒ 

පිළිබඳව මම ඊළඟ රැස්වීෙම්දී සාකච්ඡා කරලා පිළිතුරක් ෙදන්නම්. 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ පිළිබඳව මට තනි තීරණයක් ගන්න අමාරුයි.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඔබතුමා ෙම් මන්තීවරු 225ටම ඉන්න එකම කථානායකතුමා.  

 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔව්. 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මන්තීවරෙයකුෙග් අයිතිය පිළිබඳ පශ්නය ඔබතුමා සතු 

තීරණයක්. ඔබතුමාට ඒ බලය ෙම් ගරු සභාෙවන් දීලා තිෙබනවා. 
මම කියන්ෙන් ඒ බලය පාවිච්චි ෙනොකෙළොත් "ඒක ෙකොස් 
ෙකොටන්නද?" කියලා අහන ෙවලාවකුත් මතුවන්න පුළුවන් 
කියලායි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මා සාකච්ඡා මාර්ගෙයන් තමයි හැම විටම කටයුතු කරන්ෙන්. 

මට ඒකට අවස්ථාව ෙදන්න, ගරු මන්තීතුමනි. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා. 

 
[අ.භා. 2.43] 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන 

මන්තීවරු වශෙයන් අප සියලු ෙදනා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා 
සිටින්ෙන් මන්තීවරෙයකුට තිෙබන අයිතිය හා වරපසාද ලබා දීම 
සඳහා ඔබතුමාෙග් කාරුණික අනුගහය ලබා ෙදන ෙලසයි. 

අද දින ෙම් නිෙයෝග හා නියම ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන් 
අපනයන සංවර්ධනය අරමුණු කර ෙගනයි. මලික් සමරවිකම 
ඇමතිතුමාෙග් පැහැදිලි කිරීෙම්දී එතුමා ඉතා පැහැදිලිව කිව්වා, 
"අෙප් අපනයන ෙවෙළඳාෙම් ෙවෙළඳ ෙපොළ විවිධාංගීකරණයක් 
නැහැ. භාණ්ඩ විවිධාංගීකරණයක් නැහැ. අපනයන විශාල 
වශෙයන් වර්ධනය ෙවන්ෙන් නැහැ." කියලා. ෙම් කියන එක 
වර්තමානෙය්දී සත්යයක්. ෙමොකද, තමුන්නාන්ෙසේලා රජය භාර 
ගැනීෙමන් පසුව, 2015 ජනවාරි සිට ඔක්ෙතෝබර් මාසය දක්වා 
කාලය තුළ අපනයන සියයට 2.6කින් අඩු ෙවලා තිෙබනවා; 
ආනයන සියයට දශම 2කින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා; කෘෂි කාර්මික 
අපනයන සියයට 7කින් අඩු ෙවලා තිෙබනවා; කාර්මික අපනයන 
සියයට 1.2කින් අඩු ෙවලා තිෙබනවා; ඛනිජමය අපනයන සියයට 
3.2කින් අඩු ෙවලා තිෙබනවා; ෙවනත් අපනයන සියයට 28.1කින් 
අඩු ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා රට ඇතුළට ගලා එන විෙද්ශ 
විනිමය පිළිබඳව අර්බුදයක් තිෙබනවා. 

එම අර්බුදය ෙකොතරම් බරපතළ ද කියා මම දැන් කියන්නම්. 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා රට භාර ගත්තාට පසුව, එතුමාෙග් 
යුගෙය් ඇෙමරිකානු ෙඩොලරයකට ෙගව්ෙව් රුපියල් 101යි. අවුරුදු 
10ක් ආණ්ඩු කරලා එතුමා රට භාරෙදන විට ඒ ගණන රුපියල් 
131යි. ඒ අනුව දස අවුරුද්දක් තුළදී ෙඩොලරයට ෙගවිය යුතු මුදල 
වැඩි වුෙණ් රුපියල් 30කින්. රුපියල් 30ක් කියන්ෙන් අවුරුද්දකට 
සාමාන්යෙයන් රුපියල් තුනක්. ඉන් පසු ෙම් රජය බලයට පත් වන 
විට රුපියල් 131ට තිබුණු ෙඩොලරය අද රුපියල් 153යි. 153යි 
කියන්ෙන් රුපියල් 22කින්  වැඩි ෙවලා.  වර්ෂයකට රුපියල් 
11කින් ෙඩොලරෙය් අගය ඉහළ ෙගොස්, රුපියල වැඩිෙයන්ම මස්ත 
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බාල්දු වුණු වර්ෂ ෙදක විධියට ෙම් වර්ෂ ෙදක ලංකා ඉතිහාසයට 
එකතු ෙවනවා. රුපියල මස්ත බාල්දු ෙවලා. රට ඇතුළට එන 
විෙද්ශ විනිමය පමාණයට වඩා රටින් පිටට ගලා යන විෙද්ශ 
විනිමය පමාණය වැඩියි. ෙමය වළක්වා ගැනීම සඳහා අනුගමනය 
කළ කියාමාර්ගය -intervention-  එක ෙමොකක්ද?  ඉතිහාසෙය් 
කවදාවත් ෙනොකළ විධියට  වැඩි ෙඩොලර් පමාණයක් අද ෙවෙළඳ 
ෙපොළට දමා තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ජනවාරි මාසෙය් සිට, දවස් 45ක් 
ඇතුළත රුපියල පවත්වා ෙගන යාම සඳහා අප ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් මිලියන 221ක් ෙවෙළඳ ෙපොළට දමා තිෙබනවා. දවස් 
45කට ෙඩොලර් මිලියන 221ක් දමා තිෙබනවා කියන්ෙන්, දවසකට 
ෙඩොලර් මිලියන 5ක්. දවසකට ෙඩොලර් මිලියන 5ක් කියන්ෙන්, 
රුපියල් ෙකෝටි 75ක්. රුපියල පවත්වා ෙගන යන්න ෙම් දවස් 45ට  
රුපියල් ෙකෝටි 3,300ක් ෙවෙළඳ ෙපොළට දමා තිෙබනවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, ෙඩොලරය 170ට යන ෙම් ගමන නතර 
කරගැනීම සඳහා ආණ්ඩුව ගත්ත දවෙසේ සිට අද වනතුරු 
ෙමතුමන්ලා ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ශුද්ධ වශෙයන් විකුණා තිෙබන 
විෙද්ශ විනිමය පමාණය ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 4.3ක් 
ෙවනවා. ෙම් විධියට ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 4.3ක් වාෂ්ප 
ෙවලා ගිහින් තිෙබනවා.  

අප ෙමන්න ෙම් කාරණයත් ෙත්රුම් ගත යුතු ෙවනවා. ෙලෝක 
ඛනිජ ෙතල් අර්බුදයක් තිබුණා. මහින්ද රාජපක්ෂ යුගෙය්දී ෙතල් 
බැරලයක් 127යි. ෙලෝක ආහාර අර්බුදයක් තිබුණා. ෙලෝකෙය් 
ආහාර දව්යවල මිල ගණන් ෙරොකට්ටුවක් යනවා වාෙග් ෙව්ගෙයන් 
ඉහළ ගියා.  ෙලෝක මූල්ය අර්බුදයක් තිබුණා, ෙලෝක මුදල් ෙවෙළඳ 
ෙපොළ කඩා වැටුණා. ඊළඟට, යුද්ධය තිබුණා. යුද්ධයට අවශ්ය අවි 
ආයුධ ෙගන ඒම හා ෙවනත් ෙද් සඳහා විශාල විෙද්ශ විනිමය 
පමාණයක් වියදම් වුණා. ඒ අර්බුද තිබියදීත් ෙමෙලසින් රුපියල 
කඩා වැටීමක් වුෙණ් නැහැ.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඛනිජ ෙතල් ආනයනය කිරීම සඳහා 
යන වියදම පමණක් ෙම් අවුරුදු ෙදෙක්දී ඉතිරි ෙවලා තිෙබනවා, 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 4කට වඩා වැඩි පමාණයක්. දැන් 
තිෙබන පශ්නය තමයි "අපට විෙද්ශ ණය ෙගවාගන්න බැහැ, 
වාරික ෙගවා ගන්න බැහැ, මහින්ද රාජපක්ෂ හින්දයි ෙම්ක ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්" කියලා ෙබොරුවක් විකුණන්න හදන එක. ෙලෝක 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ෙතල් මිල අඩු ෙවලා රටින් පිටට යන්න තිබිලා, 
රට ඇතුෙළේ  නතර වුණු ඇෙමරිකානු   ෙඩොලර් බිලියන 4ට 
ෙමොකද වුෙණ්? ඒක වාෂ්ප වුණා, ගරු කථානායකතුමනි. වාෂ්ප 
ෙවන්න ෙහේතුව තමයි, රුපියල පවත්වාෙගන යාම සඳහා 
ෙතල්වලින් ඉතිරි වුණු සියලුම සල්ලි  ටික ෙඩොලර් වශෙයන් 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ විකිණීම. ඒ මුදල් වාෂ්ප ෙවලා ගියා. ෙම් නිසා 
අර්බුදයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා.  

මෙග් ළඟ තිෙබනවා, මහ බැංකුෙව් සංඛ්යා ෙල්ඛන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් 2017 ෙපබරවාරි 17වැනිදා නිකුත් කරන 
ලද Weekly Economic Indicators වාර්තාව. ගරු 
කථානායකතුමනි, ඒෙක් සඳහන් ෙවනවා, අෙප් ජාත්යන්තර 
සංචිතය තිෙබන්ෙන් ෙඩොලර් බිලියන 5.4යි කියලා. 2014දී අෙප් 
ජාත්යන්තර සංචිතය ෙඩොලර් බිලියන 8.2ක් තිබුණා. දැන් 
ජාත්යන්තර සංචිතය තිෙබන්ෙන් ෙඩොලර් බිලියන 5.4යි. ඒ 
කියන්ෙන්, ඉතාමත් නරක තත්ත්වයක්.  

ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදෙල් නිෙයෝජිත පිරිසක් ලබන සතිෙය් 
ලංකාවට එනවා. ෙමොකද, ඔවුන් අවුරුදු 3කට වාරික 6කින් 
ෙදන්ෙන් ඇමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 1.1යි, ගරු 
කථානායකතුමනි. එතෙකොට එක වාරිකයකට ලැෙබන්ෙන් 

ෙඩොලර් මිලියන 162යි. අපි දවස් 45ට ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ විතරක් 
ෙඩොලර් මිලියන 225ක්  නිකම් විකුණනවා. ඛනිජ ෙතල් 
ආනයනය කිරීෙම් වියදෙමන් සල්ලි රට ඇතුෙළේ ඉතිරි ෙවලා 
තිෙබනවා රුපියල් ෙකෝටි 60,000කට වැඩිය. ෙකෝටි 60,000කට 
වඩා වැඩි මුදලක් ෙඩොලරය රුපියල් 153ක මට්ටෙම් තියාගන්න 
හිර කරෙගන තියාෙගන ඉන්නවා, intervention එකක් කිරීමක් 
විධියට. ෙම් intervention එක හැමදාම ෙගනියන්න බැහැ, ගරු 
කථානායකතුමනි. හුළං ෙබෝලයක් දිය යට ඔබාෙගන ඉන්නවා 
වාෙග් බලහත්කාරෙයන්  ෙම්ක තියාෙගන හිටියාට අත් හැරපු 
ගමන් උඩට යනවා. මම කියන එක ගරු චම්පික රණවක 
ඇමතිතුමාට ෙත්ෙරනවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. දැන් යන 
විධියට ෙම් කරන කමෙයන් ෙඩොලර් බිලියන 5.4ක තිෙබන 
සංචිතය ටික දවසකින් තවත් පහළට කඩාෙගන වැෙටනවා. ෙම් 
සංචිතය ෙඩොලර් බිලියන 4ට, 3ට වැටුණාට පස්ෙසේ අපි ෙම් රටින් 
පිට රටවලට Letter of Credit නිකුත් කළාට, ඒ ණයවර ලිපි 
ෙවන රටවල් පිළිගන්ෙන් නැති ෙවනවා. එෙහම පිළිගන්ෙන් නැති 
වුෙණොත් අපට ඛනිජ ෙතල් ආනයනය බැහැ; ෙපොෙහොර ආනයනය 
බැහැ; රසායනික දව්ය ආනයනය කරන්න බැහැ. ආනයන 
සම්පූර්ණෙයන් නතර ෙවනවා. ෙම්ක තමයි, විනිමය අර්බුදය තුළ 
ආර්ථිකයක් කඩා වැටීම කියන්ෙන්. ෙම්ක ඉතාම නරක 
තත්ත්වයක්. ෙම්කට ෙබොරු කියලා හරියන්ෙන් නැහැ. ෙම්කට 
පාෙයෝගික යථාර්ථවාදී විසඳුමක් ෙදන්න ඕනෑ. Central Bank එක 
ඇතුළු ඒ විෂයානුබද්ධ විද්වතුන් කියන ෙදය ඇමතිවරු, කැබිනට් 
මණ්ඩලය අහන්න ඕනෑ. ඒක එෙහම කරන්ෙන් නැතිව 
බලහත්කාරෙයන්, "මම සතියකින් ෙඩොලරෙය් අගය රුපියල් 
130ට ෙග්නවා"  කියලා වහසි බසක් ෙදොඩවලා ෙද්ශපාලන 
පුරාෙජ්රුවක් කියන්න පුළුවන්. නමුත්, අපට ඒෙකන් ආර්ථිකෙය් 
exchange rate එක හදන්න බැහැ. ඒක හදන්න බැරිවීම නිසා 
කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අනුමැතියක් ලබා ෙගන තිෙබනවා, තව 
Sovereign Bond එකක් issue කරලා ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
බිලියන 1.5ක් ගන්න. ෙම් ෙවලාෙව්දී ෙපොලී අනුපාතය කරටි 
කැෙඩන්න ඉහළ ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ඊට ෙහේතුව තමයි, මීට 
අවුරුදු ෙදකකට ඉස්ෙසල්ලා, 2015 ෙපබරවාරි මාසෙය් 27වැනිදා 
මහ දවල් සිද්ධ ෙවච්ච මහ බැංකුෙව් මහා මුදල් මංෙකොල්ලය නිසා 
9.5ට තිබුණ ෙපොලී අනුපාතය 12.5 දක්වා වැඩි වීම. භාණ්ඩාගර 
බිල්පත්වල ෙපොලී වැඩි ෙවනෙකොට සමස්ත රෙට් සියලුම ෙපොලී 
අනුපාත වැඩි වුණා.  

ගරු කථානායකතුමනි, අපි පසු ගිය කාලෙය් ෙපොලී අනුපාතය 
තනි ඉලක්කෙම් - single digit -  ෙපොලී අනුපාතයක් බවට පත් 
කරලායි තිබුෙණ්. සාමාන්ය ජනයා තමුන්ට නිවසක් තනාගන්න, 
තමුන්ට  වාහනයක් ගන්න සියයට 9ට, 9.5ට ෙපොලියට මුදල් 
ගත්තා. ඒ වාෙග්ම තමුන්ෙග් කනකර උකස් කරලාත් ඒ ෙපොලියට 
මුදල් ගත්තා.  "ජාතිෙය් මහා පහන් ටැඹ" ෙවච්ච ලංකා බැංකුව අද 
ණයකර නිකුත් කරනවා. ලංකා බැංකුව පසිද්ධ ෙකොටස් ෙවෙළඳ 
ෙපොෙළේ ණයකර නිකුත් කරලා සියයට 13.25ට අෙපන් ණයට 
ඉල්ලනවා. දැන් ලංකා බැංකුව පවත්වා ෙගන ගන්න බැ රි ෙවලා 
තිෙබනවා. "ජාතිෙය් මහා පහන් ටැඹ" කියන ලංකා බැංකුව  දැන් 
පවත්වා ෙගන යන්න බැහැ. ලංකා බැංකුව සියයට 13.25 
ෙපොලියට ණය ගන්න ෙකොට මිනිසුන්ට ණය ෙදන්න ෙවන්ෙන් 
කුමන ෙපොලියකටද? මිනිසුන්ට ණය ෙදන්න ෙවන්ෙන් සියයට 
16, 17 ණය ෙපොලියටයි. ඒ ණය අරෙගන තිෙබන සමස්ත ලාංකීය 
ජනතාවට ෙම් දවස්වල සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා තමන් කලින් 
අවුරුදුවල ෙගවූ වාරිකයට වඩා වැඩි ණය ෙසේවාකරණයක් 
අලුතින් ෙගවන්න. රෙට් පධාන ණයකරු වන්ෙන් රජයයි. රජෙය් 
ණය ෙපොලී වියදම වර්ෂෙයන් වර්ෂයට විශාල ෙලස වැඩි ෙවනවා. 
ෙමය දැවැන්ත අර්බුදයක්. දැන් අෙප් ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ කටයුතු 
පිළිබඳ අමාත්යතුමා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, 'ෙහෝ ගාලා විෙද්ශ 
ආෙයෝජන ඒවි. අෙප් අපනයන වැඩි ෙව්වි' කියා. එෙහම ෙවන්ෙන් 
නැහැ. 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තවත් විනාඩි තුනක කාලයක් 

තිෙබනවා.  
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙහොඳමයි, ගරු කථානායකතුමනි.  

රටක මුදෙල් අගය දිනපතා කඩා වැෙටනවා නම්, ෙපොලී 
අනුපාතය අහස උසට ඉහළ යනවා නම් ෙමොකද ෙවන්ෙන්? 
ව්යාපාර කරන අයට ව්යාපාර කිරීෙම් නිදහස නැති ෙවලා. 
ලංකාෙව් සියලු ලැයිස්තුගත සමාගම්වල පධාන සභාපතිවරුන් -
ජාතික ව්යාපාරිකයන්- සියලුෙදනා FCID එකට කැඳවාෙගන 
ගිහින් බංකුෙව් වාඩි කරවා තිෙබනවා. අද ජාතික ෙද්ශීය 
ව්යාපාරිකයන් තුළ අදහසක් තිෙබනවා, 'ෙම් සියල්ල සුණු විසුණු 
කර දමලා තමන්ෙග් ගජ මිතුරන්ට ෙම් ටික අයිති කර ෙදන්න 
තමයි ෙම් සූදානම.' කියා. එවැනි කථා බහක් තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, බලන්න, ජාත්යන්තර දර්ශකවලට 
අනුව අද ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියා. බ්ලූම්බර්ග් ෙගෝලීය 
අවදානම් දර්ශකය අනුව ගීසියටත් වඩා පහළ මට්ටමකිනුයි අප 
ඉන්ෙන්. Transparency International ආයතනය හදන ෙගෝලීය 
දූෂණ සංජානන දර්ශකය අනුව 2016දී දූෂණය වැඩිෙයන්ම සිද්ධ වූ 
රට ෙලස ලංකාව නම් කර තිෙබනවා. ෙලෝකෙය් නීතිෙය් ආධිපත්ය 
පිළිබඳ දර්ශකය අනුව 54වන ස්ථානෙය් සිටි රට 68වන ස්ථානයට 
ගිහින් තිෙබනවා. ෙම්වා තමයි ජාත්යන්තර දර්ශක. ෙම් දර්ශක 
දකින ෙකොට Fitch Ratingsවල අෙප් රට අවදානම් සහිත රටක් 
බව කියා තිෙබනවා. ෙමෙහම තත්ත්වයක් තිෙබන ෙකොට විෙද්ශ 
ආෙයෝජකයන් ඒවිද? අපනයන වැඩි ෙව්විද? අෙනක් අතට 
එතුමන්ලා ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ, පසු ගිය අවුරුදු 30ක් රෙට් 
අපනයනය වැඩි කරනවා තබා, ආෙයෝජකයකු, විෙද්ශිකයකු 
ලංකාව දිහා බැලුෙව්වත් නැති බව. මුහුදු ෙවරෙළන් තුෙනන් 
ෙදකක්, මහ ෙපොෙළොෙවන් තුෙනන් එකක් ෙවනම රටක් ෙලස 
ගැනීම සඳහා එල්ටීටීඊ තස්තවාදය දරුණු ෙලස කියාත්මක වන 
ෙකොට, ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේ ගුවන් යානා පුපුරන ෙකොට 
සංචාරකෙයෝ එදා ආවා ෙනොෙවයි; දිව්වා. ෙම් රෙට් ෙහෝටල් කාමර 
ඉකි බින්දා.    

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමාට තවත් මිනිත්තුවක කාලයකුයි තිෙබන්ෙන්, ගරු 

මන්තීතුමනි.   
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, එදා ෙහෝටලයක කාමරයක් ෙඩොලර් 

25ට ෙදන්න බැරි වුණා. ඒ නිසා අෙප් රෙට් අපනයන ගැන අලුතින් 
හිතන්න ඕනෑ. යුද්ධය නිසා අවුරුදු 30ක් අපට ජාත්යන්තරයට 
යන්න බැරි වුණා. අද අලුතින් හිතන්න පුළුවන්. අද යුද්ධයක් 
නැහැ. සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම්, බර්ගර් සියලු මිනිසුන් තුළ, 
ව්යාපාරික ක්ෙෂේතය තුළ අලුත් බලාෙපොෙරොත්තුවක්, සූදානමක් 
තිෙබනවා, තමන්ට උදවු කරනවා නම් නැඟිටීෙම්. නමුත් ඒ 
සූදානම්සහගත බලාෙපොෙරොත්තුව ඉෂ්ට කරන්න බැහැ. අද ඇති 
ෙවලා තිෙබන ෙම් දැවැන්ත ආර්ථික අර්බුදය යටෙත් අලුත්ම 
විධියට සිතන්ෙන් නැතිව රටට ෙගොඩ යෑමක් නැහැ. ඒ නිසා අපි 
ගරු අමාත්යතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කර සිටිනවා. ඉන්දියාවට රට 
පාවා ෙදන, ඉන්දියාවට ෙසේවා අංශය විවෘත කරන, මුළු රෙට්ම 
විද්වතුන් විරුද්ධ වන ඉන්දු ලංකා ETCA එක අත්සන් කිරීෙමන් 

ෙම් පශ්නය විසඳනවා කියා එතුමා සිතනවා නම්, මුළු රටම ගිනි 
ගන්නා තතත්ත්වයකටයි එන්ෙන්. ඒක කරන්න එපා කියන 
ඉල්ලීම කරමින් මෙග් වචන ටික අවසන් කරනවා.  

 
[අ.භා. 2.58] 
 
ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා (මහානගර හා 
බසන්ාහිර සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க - மாநகர மற் ம் ேமல் 
மாகாண அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka - Minister of 
Megapolis  and Western Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් රෙට් ආර්ථිකය හා මූල්ය 

තත්ත්වය පිළිබඳව ෙවනම විවාදයක් කරන්න තරම් තත්ත්වයක් 
ඇත්තටම ඇති ෙවලා තිෙබන අවස්ථාවක අෙප් රෙට් ආෙයෝජන 
ශක්තිමත් කර ගැනීම සඳහා සහන ෙයෝජනා කීපයක් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා, සංවර්ධන උපාය මාර්ග 
හා ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ අමාත්යාංශය විසින්. අප සියලු ෙදනා 
වටහාගත යුතු කාරණය නම්, 2015 මුල් කාලය වන ෙකොට රාජ්ය 
මූල්ය ඉතාම අනතුරුදායක තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිබුණාය 
කියන එකයි. ආණ්ඩුෙව් ආදායම පමාණවත් වුෙණ් නැහැ, 
ආණ්ඩුෙව් ණයයි, ණෙය් ෙපොලියයි ෙගවන්න. ඒ නිසා හැම 
අවස්ථාෙව්ම තවතවත් ණය ගන්න ෙපළෙඹමින් විසම ණය 
චකයකට රට ෙගොදුරු ෙවලා තිබුණා. ඒ වාෙග්ම, 2008දී ඇති වූ 
ෙගෝලීය අර්බුදය ඇතුෙළේ ෙතල් මිල ඉහළ යෑමත් එක්ක අෙප් 
රටට වාෙග්ම අෙප් රට වැනි රටවලට මූල්යමය වශෙයන් ෙගෝලීය 
මූල්ය මධුසමයක් ඇති ෙවලා තිබුණා. ඒකට පධාන ෙහේතුව, 
ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් ව්යාපාරිකයන්ට විශාල මූල්ය 
සහනාධාරයක්, ණය කන්දක් කිසිම ෙපොලියකින් ෙතොරව ලැබීමයි.  

ෙම් නිසා ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදයට අයිති ලංකාෙව් එක 
ආයතනයක් විතරක් ෙඩොලර් බිලියන තුනක පමණ ආෙයෝජන 
සිද්ධ කළා. දැන් ඒ ෙගෝලීය මධුසමය අවසන්. ෙතල් මිල අඩු 
ෙවලා තිෙබනවා වාෙග්ම ඒ ෙගෝලීය මූල්ය මධුසමය දැන් අවසන්. 
දැන් අනුකමෙයන් ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය තමන්ෙග් ෙපොලී 
අනුපාත ඉහළ නංවමින් ඉන්නවා. ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් 
නව පාලන අධිකාරිෙය් සහ යුෙරෝපෙය් පාලන අධිකාරිෙය් නව 
පතිපත්තිය ආර්ථික ජාතිකවාදයයි. ඒ ආර්ථික ජාතිකවාදයත් 
එක්ක ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය වසර 100කට පස්ෙසේ තමන්ෙග් 
යටිතල පහසුකම් නැංවීම සඳහා දැවැන්ත මුදලක් ආෙයෝජනය 
කරන්න යනවා. ඒ අනුව, ඔවුන්ෙග් මූල්ය ආයතන සහ පුද්ගලයින් 
විෙද්ශවල තැන්පත් කළ ධනය තම රට තුළට ඇද ගැනීම සඳහා 
ඔවුන්ෙග් ෙපොලී අනුපාතය ඉහළ නැංවීෙම් තත්ත්වයක් අද උදා 
කරලා තිෙබනවා. ඒක අෙප් රටට පමණක් ෙනොෙවයි, ඉන්දියාවට, 
චීනයට, අපිකාෙව් රටවල් ගණනාවකට බරපතළ මූල්ය අපහසුතා 
මතු කරන, විෙද්ශීය මූල්ය සංචිතවලට බලපාන තත්ත්වයක්. ෙම් 
තත්ත්වය යටෙත් සම්පදායික උපකමවලින් අෙප් අපනයනය 
වර්ධනය කරගන්න බැහැ.  

ගරු කථානායකතුමනි, 1977 අපි ආර්ථිකය විවෘත කරපු 
අවස්ථාෙව්දී ඉතාම පැහැදිලිව අෙප් උපාය මාර්ගය වුෙණ් අ පෙග් 
නිෂ්පාදන සාධක ලාභ කිරීම මඟින් ආෙයෝජකයන් ඇද ගැනීමයි. 
අෙප් ලාභ ශමය, අපෙග් ලාභ පරිසරය, අපෙග් ලාභ ශම නීති, ලාභ 
බලශක්තිය කියන ෙම් කාරණාවලින් තමයි අපි ආෙයෝජකයන් ඇද 
ගත්ෙත්. අද ෙවන ෙකොට ෙම් කලාපෙය් අපට තිබුණු ඒ වාසි දායක 
තත්ත්වය -සාෙප්ක්ෂ වාසිය- සම්පූර්ණෙයන් කණපිට හැරිලා 
තිෙබනවා. ෙම් කලාපෙය් තිෙබන වැඩිම ශම ගාස්තු, වැඩිම 
බලශක්ති ගාස්තු, වැඩිම ශක්තිමත්ම පරිසර නීති, ශක්තිමත්ම ශම 
නීති තිෙබන්ෙන් අෙප් රෙට්. ඒ නිසා ෙම් නිෂ්පාදන සාධක ලාභ 
කිරීම මඟින් ආර්ථික වර්ධනය ලබා ගැනීමට දරන උත්සාහය, 
විෙද්ශ ආෙයෝජන වැඩි කිරීමට දරන උත්සාහය සාර්ථක වන්ෙන් 
නැහැ. ඒ නිසා අපි ඉන්ෙන් අතරමැදි කාලයක; නව යුගයක්, නව 
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උපාය මාර්ගයක් රටට අවශ්ය කාලයක. ඒ නිසා තමයි රජය 
තීරණය කෙළේ, රෙට් නව උපාය මාර්ග හැටියට නෙවෝත්පාදනයත් 
ඒ වාෙග්ම අෙප් භූෙගෝලීය පිහිටීමත් පාවිච්චි කරලා ඒ සාෙප්ක්ෂ 
වාසිය කලාපෙය් අත්පත් කර ගැනීමට කියා කිරීමට.  

 අෙප් අමාත්යාංශය යටෙත් කියාත්මක වන වරාය නගරය -
මූල්යමය නගරය- සම්බන්ධෙයන් ෙවච්ච ඒ බදු සහන පිළිබඳ 
ෙයෝජනාවත් අද ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන නිසා මම විෙශේෂෙයන්ම 
අද ඒ සම්බන්ධව කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ෙම් 
වරාය නගරය සම්බන්ධෙයන් ෙම් රෙට් විශාල කලබැගෑනියක් 
තිබුණා. ඒක නීති විෙරෝධීයි කියලා කට්ටියක් කිව්වා. ඒක 
පරිසරයට හානි කරයි කියලා කට්ටියක් කිව්වා. සමාජමය 
වශෙයන් විෙශේෂෙයන් අෙප් දුගී ධීවර ජනතාවට විශාල හානියක් 
වන බව පකාශයට පත් වුණා. ෙම් වාෙග් විශාල ගැටලු, පශ්න 
පමාණයක් මතු වුණා.  

සමහරු දැනුවත්ව කරුණු දැක්වූවා. සමහරු අයාෙල් කරුණු 
දැක්වූවා. සමහරු ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඇති ෙවච්ච ෙද්ශපාලන 
පශ්න මත කරුණු දැක්වූවා. ෙම් රජය -යහ පාලන ආණ්ඩුව- 2015 
ජනවාරි 08වැනි දා පත් වුණාට පසුව ගරු අගාමාත්යතුමා ෙම් 
පිළිබඳව ෙසොයන්න අජිත් ද ෙකොස්තා මහත්මයාෙග් 
මූලිකත්වෙයන් විෙශේෂ ෙකොමිටියක් පත් කරලා ෙම් පිළිබඳව 
වාර්තාවක් ලබා ගත්තා. ඒ වාර්තාව පදනම් කරෙගන තමයි 2015 
මාර්තු මාසෙය් එහි වැඩ කටයුතු නතර කෙළේ. එය නැවත ආරම්භ 
වුෙණ් 2016 අෙගෝස්තු 12වැනි දා. ඒ මාස 18කට ආසන්න කාලය 
තුළ අපි ෙම් පිළිබඳව විධිමත් වැඩසටහනක් දියත් කළා.  

එක පැත්තකින් ෙම් පිළිබඳව තිබුණා වූ නීතිමය තත්ත්වය 
ෙවනස් කර ගන්න අපි කියා කළා. ඒ අනුව අද විධිමත්, 
නීත්යනුකූල ගිවිසුමක් තිෙබනවා. ෙමොකද, කලින් අවස්ථාෙව්දී ඒ 
ගිවිසුම අත්සන් කරලා තිබු ෙණ් වරාය අධිකාරියත් එක්කයි. වරාය 
අධිකාරිය පනත යටෙත් එවැනි ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීමට 
හැකියාවක් තිබුෙණ් නැහැ. දැන් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියත් 
එක්ක අදාළ චීන සමාගම නීත්යනුකූල ගිවිසුමක් ඇති කරෙගන 
තිෙබනවා. එම ගිවිසුම ඇතුෙළේ තිබුණු බරපතළ ගැටලු ගණනාවක් 
අපි විසඳා ෙගන තිෙබනවා. එකක් තමයි, අෙප් ෙපොෙළොවට අයිති 
ෙම් දූපෙත් ඉඩම් සින්නක්කරව චීන සමාගමකට ලබා දීෙම් 
තත්ත්වය අපි ෙවනස් කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම පධාන 
වශෙයන්ම ෙපොදු භූමි භාගෙය් පමාණය අද ෙහක්ෙටයාර 90ක් 
දක්වා ඉහළ නංවන්න අපි කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ඒ අනුව ෙම් 
රෙට් ඉන්න ෙදෙකෝටියකට ආසන්න ජනතාවට විහාර මහා ෙද්වි 
උද්යානය වාෙග් අට ගුණයකින් විශාල උද්යානයක් ඒ වරාය 
නගරෙය් ඇති ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් වරාය නගරයට චීන 
ආෙයෝජනය ෙඩොලර් මිලියන 1,400යි. නමුත්, ෙම් මූල්ය නගරයට 
-වරාය නගරයට- සැපයුම් සපයන්න එනම්, ජලය සපයන්න, 
විදුලිය සපයන්න, කසළ ආදිය කළමනාකරණය කරන්න එයට 
වඩා විශාල ආෙයෝජනයක් අවශ්යව තිබුණා. ඒ කියන්ෙන්, ෙම් 
වරාය නගරය ජීවමාන කිරීම සඳහා ඒ චීන සමාගම වැය කරන 
මුදලට වඩා වැඩි මුදලක් ශී ලංකා ආණ්ඩුවට වැය කරන්න සිද්ධ 
ෙවලා තිබුණා.  

දැන් අපි  ඒ තත්ත්වය ෙවනස් කරලා තිෙබනවා. ෙවනස් 
කරලා, ඒ චීන සමාගම සමඟ ඇති කර ගන්නා හවුල් සමාගමක් 
මගින් ඒ අදාළ යටිතල පහසුකම් වර්ධනය කිරීමට ඉදිරි කාලෙය්දී  
කටයුතු කරනවා. ඒ අනුව, ඒ බරපතළ වගකීෙමන්, ඒ ඇති වීමට 
තිබුණු  බරපතළ ණයගැතිභාවෙයන් අපි වරාය නගරය  මුදා ෙගන 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් ව්යාපෘතිය සම්බන්ධෙයන්  විශාල  
පරිසර පශ්නයක් තිබුණු බව  කියන්න ඕනෑ. ඒ ඇයි? ෙමවැනි  
විශාල ව්යාපෘතියක් සඳහා අවශ්ය කරන පරිසර  ඇගැයීෙම් 
වාර්තාවක් ලබා   ෙගන  තිබුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා අපි ෙම් 

සම්බන්ධෙයන්  විධිමත් පරිසර ඇගැයීම් වාර්තාවක්  ලබා  ගත්තා.  
විවිධ පරිසර සංවිධාන ගණනාවක අදහස්  අපි ලබා ගත්තා. ඒ 
අනුව, ෙම් පරිසර ව්යාපෘතිය ඉදිරියට ෙගනයන්නට නම් ෙවරළ 
සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවත්, අෙනකුත් අදාළ  ආයතනත් ෙම්   
චීන සමාගමට ඉටු කරන්නට ෙකොන්ෙද්සි 73ක් ලබා දීලා 
තිෙබනවා. ෙම් ව්යාපෘතිය ඉදිරියට ෙගන යෑෙම්දී ඒවා ගැන බැලිය 
යුතුයි කියා තිෙබනවා.  ඒ සම්බන්ධෙයන් දැඩිව, ඍජුව අපි නීතිය 
කියාත්මක කරන බව පකාශ කරන්න ඕනෑ. ෙම් ව්යාපෘතිය 
සම්බන්ධව වූ පසු ගිය ගිවිසුෙම්ත්, නව ගිවිසුෙම්ත් තිෙබන 
ෙවනස්කම් ෙම් ගරු  සභාෙව් දැනගැනීම පිණිස ඇමුණුම 1 
හැටියටත්, ඒ වාෙග්ම ෙම් පරිසර ෙකොන්ෙද්සි 73ත් සඳහන් 
ෙල්ඛනය හැන්සාඩ්ගත කිරීම සඳහා මා සභාගත* කරනවා. 
ෙකොතරම් තද පාරිසරික නීති යටෙත්ද අද අපි ෙම් කටයුත්ත 
කරන්ෙන් කියන එක සෑම  ෙකෙනකුටම ඒ හරහා දැන ගන්න 
පුළුවන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ව්යාපෘතිය නිසා විශාල සමාජ 
පශ්නයක් පැන නැඟී තිබුණා. ඒ  තමයි  ධීවර ජනතාව සහ ඒ අවට 
ජනතාව තුළ ඇති වී තිබුණු බිය. ඔවුන්ෙග් ධීවර පෙද්ශ විනාශයට 
පත් ෙවනවාය, ඔවුන්ෙග් ආදායම් මාර්ග  නැතිෙවලා යනවාය, ඒ 
මඟින් ඔවුන්ෙග් ජීවන තත්ත්වය අභිෙයෝගයට ලක්ෙවනවාය 
කියන  පශ්නය තිබුණා. ඒ නිසා ෙම් ව්යාපෘතිය සම්බන්ධෙයන් 
උද්ෙඝෝෂණ, උපවාස, සත්යකියා ආදී ෙනොෙයක් ෙද්වල් සිද්ධ 
වුණා. එවැනි පාරිසරික ගැටලුවක් ඇති වුණත්, සමාජ පශ්නයක් 
ඇති වුණත් වහාම ඒ ව්යාපෘති කාර්යාලය  හා සම්බන්ධ ෙවන 
විධිෙය්  සමාජ වැඩ කටයුත්තක් දැන් අපි ඇති කර තිෙබනවා. ඒ 
උද්ෙඝෝෂණයට  කන් දීලා, ඒ උද්ෙඝෝෂණෙයන් මතු කළ  කරුණු 
ගැන සලකා බලා, ඒ නාවික මාර්ග ෙවනස් කර, ධීවර ජනතාවෙග්  
ජීවන වෘත්තියත්, වරාය නගරෙය් ඉදි කිරීමත්  කියන ෙදකම  
පවත්වා ෙගන යන්න අද අපි කටයුතු කරලා තිෙබනවා. වැලි 
ෙගොඩ දැමීම, ගල් කැඩීම ආදී ෙද්වල් නිසා  ඇතිවන  පශ්නවලට 
වහාම පිළියම් ෙසවීම සඳහා අවශ්ය ඒ සමාජ වාතාවරණය අපි 
එතැන ඇති කර තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම වැදගත්ම ෙද් ෙමයයි. ෙම් 
වරාය නගරය කාර් ෙර්ස් යන තැනක් ෙහෝ එෙසේ නැත්නම් 
කැසිෙනෝ  පවත්වාෙගන යන තැනක් ෙහෝ  හුදු විෙනෝදාශ්වාදයට 
ෙයොමු ෙවච්ච තැනක් ෙනොෙවයි.  මීට කලින් ෙම් ව්යාපෘතියට 
අරමුණක් තිබුෙණ් නැහැ. නමුත් අපි දැන් අරමුණක් ලබා දීලා 
තිෙබනවා. එය තමයි, ෙම් ආසියානු කලාපෙය්  මූල්ය නගරයක් 
හැ ටියට ෙම් වරාය  නගරය පවත්වා ෙගන යෑම.   

ගරු කථානායකතුමනි, පළමුවන ෙලෝක මහා සංගාමෙයන් 
පස්ෙසේ ස්විට්සර්ලන්තය නැමැති රට අද පවතින තැනට පත් 
වන්නට ගත්ත උපායමාර්ගික ෙවනස. ඒ රට ඉතාලියට, 
ජර්මනියට පංශයට ෙකොටස්  තිබුණු කුඩා රටක්. පළමුවන ෙලෝක 
මහා සංගාමය නිසා යුෙරෝපෙය් රටවල්, විෙශේෂෙයන් ජර්මනිය, 
ඉතාලිය පංශය බංෙකොෙලොත්භාවයට පත්ෙවලා තිබුණා. ඒ නිසා 
එරට ව්යවස්ථාදායකය අධික බදු බරක් පනවා තිබුණා. ඒ 
අවස්ථාෙවන් පෙයෝජනය ගත් ස්විට්සර්ලන්තය ජිනීවා නගරය බදු 
සහන සහිත මූල්ය නගරයක් බවට පත් කළා. අද ෙමොකක්ද එහි 
පතිඵලය?   ස්විට්සර්ලන්තය නැමැති ෙම්  පුංචි රට ධනවත් රටක් 
බවට පත්ෙවලා තිෙබනවා. අද ෙලෝකෙය් විෙද්ශ අක්ෙවරළ  
තැන්පතු  එෙසේ නැත්නම්  ෙලෝකෙය් පවත්වාෙගන යන විෙද්ශීය  
ගිණුම්වලින් සියයට 30ක් තිෙබන්ෙන් අද ෙම්  පුංච රෙට්යි. එම 
නිසා ඒ රට අද  ෙලෝකෙය් ධනවත්ම රටක් බවට පරිවර්තනය 
ෙවලා තිෙබනවා.  
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[ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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එම නිසා අපි ෙම් මූල්ය නගරය කැසිෙනෝ ගහන්න, කාර් ෙර්ස් 
යන්න භාවිත කරනවා ෙවනුවට,  ෙම් කලාපෙය් මූල්ය තැන්පතු 
භාර ගන්නා ස්ථානයක් බවට,  මුල්ය තැන්පතු පවත්වාෙගන යන 
ස්ථානයක්  බවට, මූල්ය පාරාදීසයක් බවට  පත් කරනවා.  ෙම්ක 
අපට අමුතු ෙදයක් ෙනොෙවයි. අෙප් අනුරාධපුර යුගෙය්දීත් ෙමවැනි 
තත්ත්වයක් ශී ලංකාවට තිබුණා. අනුරාධපුරය පධාන මූල්ය 
මධ්යස්ථානයක් විධියට පවත්වාෙගන ගියා. එදා වාණිජ ව්යාපාර 
පැවැත්වීමට වාණිජ්යය පිළිබඳ උනන්දුවක් දක්වන අතිවිශාල 
පිරිසක් මන්නාරෙමන් ආවා. තිකුණාමලෙයනුත් ගියා. එවැනි  
තත්ත්වයකට සමාන තත්ත්වයක් ෙමතැන ඇති කරන්නට අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙමමගින් විෙද්ශ වි නිමය ක්ෙෂේතෙය් 
අපට ඇති වී තිෙබන අර්බුදය, ආනයන අපනයන හිඟය, අෙප් 
රුපියල අවපමාණ වීම පිළිබඳව  තිෙබන  ගැටලුව  සහමුලින්ම 
ඉවත්  කර ගැනීමට  හැකියාව ලැෙබනවා.  

 ගරු කථානායකතුමනි, අපි ඉතාම සතුටින් ෙම් කාරණය 
කියනවා. ෙලොකු පචාරක වාසිවලින් ෙතොරව ෙම් ව්යාපාරය අපි අද 
ෙහමින් ෙහමින් කඩිනම්  කර තිෙබනවා. ෙමහි  තිෙබනවා ඉඩම් 
ෙකොටස් 28ක්. 2017 වර්ෂය අවසන් ෙවනෙකොට ෙමයින් බිම් 
ෙකොටස් 2ක් සම්පූර්ණෙයන් නිර්මාණය කර අවසන් කරන  බව 
අපි සතුටින් කියනවා. ඒ වාෙග්ම 2018 මැද භාගය වන විට බිම් 
ෙකොටස් 8ක වැඩ සම්පූර්ණ කරලා අවසන් කරනවා, විකිණීමට 
සූදානම් ආකාරයට. 2019 ජූනි මාසෙය්දී ෙම් ව්යාපෘතිය 
සම්පූර්ණෙයන්ම අවසන් කරලා ෙහක්ටයාර් 262කින් යුතු රමණීය 
දූපතක් ෙම් ස්ථානෙය් ඉදි කරන්න අපි කටයුතු කරනවා. එය ෙම් 
රෙට් ජනතාව අත්පත් කරගත්ත ජයගහණයක්. වංචාවලින් ෙතොරව 
පාරදෘශ්ය භාවෙයන් යුතුව රෙට් ව්යාපෘතියක් කරන්ෙන් 
 ෙකොෙහොමද කියන එකට සාධකයක් හැටියට අපට ෙම් ව්යාපෘතිය 
ෙපන්වන්න  පුළුවන්.  අපි ඉතා සතුටින් කියනවා, විෙශේෂ නීති රීති 
ෙගනැල්ලා, විෙශේෂ පදනමක් සකස් කරලා ලබන අවුරුද්ෙද් ෙම් 
මූල්ය නගරය එතැන ඉදි කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන බව. ඊට 
සාෙප්ක්ෂව ෙබ්ෙර් වැව අවට පෙද්ශය රෙට් පධාන වාණිජ 
මධ්යස්ථානය ෙලස දියුණු කරන්නත් අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම මූල්ය නගරය සහ ගුවන් ෙතොටුෙපොළ එකට 
සම්බන්ධ වන අධිෙව්ගී මාර්ගයක් ඉදි කරන්නත් ඉදිරි කාලෙය්, -
ඉතාම නුදුෙර්දී- අපි කටයුතු කරන බවත් පකාශ කරනවා.  

අෙප් රෙට් ආර්ථිකෙය් බලගතු ෙවනසක්, වැදගත් ෙවනසක් 
සිදු කිරීමට කාලය දැන් එළැඹිලා තිෙබනවා. අෙප් ණය බරත්, 
අෙප් රුපියල අවපමාණ වීමත්, අෙප් රට අඩු ආදායම්ලාභි රටක් 
හැටියට පැවතීමත් අවම කරලා ෙම් රට  ඉදිරිය කරා ෙගන යෑමට 
අවශ්ය කරන නව උපාය මාර්ගයක පධාන ස්ථානයක් බවට ෙම් 
මූල්ය නගරය පත් ෙවන බව පකාශ කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
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ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, இலங்ைக ஏற் மதி 

அபிவி த்திச் சட்டத்தின்கீழ் கட்டைள ெதாடர்பான இன்ைறய 
விவாதத்தில் என்ைனப் ேபசுவதற்கு அ மதித்தைமக்காக 

த ல் உங்க க்கு நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். 
ஏற் மதி இறக்குமதி லம் இந்த நாட் ன் வ மானத்ைத 
அதிகாிக்க ேவண் ெமன்  இந்த அரசாங்கம் நிைனக்கின்ற . 
ஆனால், அரசாங்கத்தி க்கின்ற சில அைமச்சர்கள் 
அவர்கள  அைமச்சு ெதாடர்பான சட்டங்கைள உ வாக்கு 
கின்றேபா , குறிப்பாகத் தங்க ைடய அைமச்சின் 
ஆ ைகக்குட்பட்ட விதத்தில் இந்தச் சட்டத்ைதப் பயன்ப த்தி 
எப்ப த் தங்க ைடய சுய விடயங்கைளப் பா காத் க் 
ெகாள்ளலாம்? என்ற ேநாக்ேகா தான் சட்ட லங்கைளப் 
பாரா மன்றத்திற்குச் சமர்ப்பிக்கின்றார்கள்.   

இன்  நாட் ள்ள மிக க்கியமான பிரச்சிைனயாக 
அாிசியின் விைலேயற்றம் காணப்ப கின்ற . தற்ெபா  
இந்த அரசாங்கத்தினால் அாிசிைய நிரந்தர நிர்ணய விைலயில் 
மக்க க்கு வழங்க யாதி க்கின்ற . இந்த நாட் ள்ள 
மக்க க்கு அத்தியாவசியமான உண  அாிசி. அந்த 
அாிசிையப் ேபா மானள  உற்பத்தி ெசய்கின்ற சூழல் இன்  
இங்கில்ைல. அேதேநரத்தில், அதைன இறக்குமதி ெசய்  
எங்க ைடய மக்களின் வாழ்வாதாரத்திற்ேகற்ற வைகயில், 
அவர்கள் ெகாள்வன  ெசய்யக்கூ ய நியாயமான விைலயில் 
விற்பைன ெசய்ய யாத நிைலயில் இந்த அரசாங்கம் 
இ க்கின்ற . இ  உண்ைமயில் இந்த அரசாங்கத்தி 

க்கின்ற அைமச்சர்கள் அைனவ ம் ெவட்கப்பட ேவண் ய 
விடயமாக உள்ள . உங்க க்கு வாக்களித்த மக்கள் அாிசிக்கு 
நாட் ல் ஒ  நிரந்தரமான விைலயில்லாததால் இன்  
உங்க ைடய பிரேதசங்களில் உங்கைள ம் அரசாங் 
கத்ைத ம் திட் யவர்களாகேவ இ க்கின்றார்கள். எனேவ, 
இந்த அாிசிைய எல்லா மக்க க்கும் நியாயமான விைலயில் 
வழங்குவதற்கு அரசாங்கம் கூ ய கவனெம க்க ேவண் ம்.  
"அாிசி தட் ப்பா  இல்ைல" என்  அைமச்சர் அவர்கள் 
இன்  குறிப்பிட் ந்தார்.  அாிசி தட் ப்பா ல்ைல; எல்லாக் 
கைடகளி ம் அாிசி இ க்கின்ற . ஆனால், நியாயமான 
விைலயில்ைல. சாதாரண மக்கள் ெகாள்வன  ெசய்யக்கூ ய 
விதத்தில் அந்த விைலகள் இல்ைலெயன்ப தான் மக்க ைடய 
குற்றச்சாட்டாக அைமகின்ற . 'செதாச'வின் லம் அாிசி 
விற்பைன ெசய்ய ெமன்  நீங்கள் ஒ  மாத காலமாகக் 
குறிப்பிட் க்ெகாண் க்கின்றீர்கேள தவிர, அைத 
நைட ைறப்ப த் வதற்கு எந்தவிதமான ஒ  யற்சி ம் 
எ க்கவில்ைல. யற்சி எ க்கவில்ைல என்பதற்கப்பால் சில 
அைமச்சர்கள் இந்த அாிசிைய 'மாபியாக்கள்' லம் ெவளியில் 
விற்பைன ெசய்கின்ற நடவ க்ைகையக் காணக்கூ யதாக 
இ க்கின்ற . அதாவ , சில அைமச்சர்கள் நாட் ள்ள 
அாிசித் தட் ப்பாட்ைடச் சாதகமாகப் பயன்ப த்தி அதைனச் 
'செதாச' லமாக விற்பைன ெசய்யாமல் ப க்கித் தனிநபர்கள் 

லம் சந்ைதப்ப த்தி அதிக விைலக்கு விற்பைன ெசய்  இந்த 
அாிசித் தட் ப்பாட் ம் குளிர்காய்கின்றார்கள் என்பைத 
நான் இந்த ேநரத்தில் ெசால் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.   

ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, இறக்குமதி ெதாடர்பான 
ஒ  விடயத்ைத நாட்  மக்கள் அறிந் ெகாள்ள ேவண் ம். 
பாரா மன்றத்தில் இறக்குமதி ெதாடர்பான சட்டங்கள் 
இயற்றப்ப கின்றன. ஆனால், அந்த இறக்குமதியின்ேபா  
என்ன நைடெப கின்ற  என்ப  சாதாரண மக்க க்ேகா 
அல்ல  மக்கள் பிரதிநிதிகளான பாரா மன்ற உ ப்பினர் 
க க்ேகா விபரமாகத் ெதாிவதில்ைல. ஏெனன்றால், ைற 

கங்களில் அைமச்சர்க ைடய ஆ ைககள் அதிகாரமாக 
இ க்கும். அந்தவைகயில், ஒ  விடயத்ைதக் ெகளரவ 
சபாநாயகர் அவர்க ைடய கவனத்திற்குக் ெகாண் வர 
வி ம் கின்ேறன். திய அரசாங்கம் வந்த பின்  
இந்ேதாேனசியாவி ந்  ெகாட்ைடப் பாக்கு இறக்குமதி 
ெசய்யப்பட்ட . அதற்கு ன் ம் இவ்வா  இறக்குமதி 
ெசய்யப்பட்டதா, இல்ைலயா? என்ப  எனக்குத் 
ெதாியவில்ைல. அந்தப் பாக்கு உாிக்கப்படாமல் ேதா டன் 
இறக்குமதி ெசய்வதற்குத்தான் அ மதியளிக்கப்ப கின்ற . 
ஆனால், அேத ெகாட்ைடப் பாக்கு இந்ேதாேனசியாவி ந்  
ேதால் நீக்கப்பட்  இறக்குமதி ெசய்யப்ப கின்ற . 
அேதேநரம் இலங்ைகப் பாக்குக்கு இந்தியாவில் ெப மதி 
அதிகம். அந்த வைகயில் இலங்ைகயின் ேதைவக்காக 
இறக்குமதி ெசய்யப்ப கின்ற அந்தப் பாக்ைக container 
இ ந்  இறக்கி harbour க்கு ெவளியில் ெகாண் வராமல் 
அங்ேகேய ைவத்  இலங்ைகப் பாக்கு என்  இந்தியா க்கு 
ஏற் மதி ெசய்கின்றார்கள். இதில் சில அைமச்சர்கள் 
ேநர யாகச் சம்பந்தப்பட் க்கின்றார்கள். உண்ைமயில் 
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"வயம்ப ேரடர்ஸ்" என்ற ஒ  கம்பனிதான் இவ்வள  கால ம் 
இந்தச் ெசயற்பாட்ைட நடத்திவந்த . Department of 
Commerce அதற்கு அ மதியளித்தி க்கின்ற . இந்த விடயம் 
ஜனாதிபதியின  கவனத்திற்கும் ெகாண் வரப்பட்டதாக நான் 
அறிந்தி க்கின்ேறன். உண்ைமயில் ஜனாதிபதி அவர்கள  
தைலயீட்டால் தற்ெபா  இந்தக் ெகாட்ைடப்பாக்கு 
வியாபாரம் நி த்தப்பட் க்கின்ற  என்  நான் 
நிைனக்கின்ேறன்.  

இந்த விடயம் மக்க க்குத் ெதாிய ேவண் ம். ஆனால், 
உண்ைமயில் ைற கங்களில் என்ன நடக்கின்ற  என்ப  
மக்க க்குத் ெதாியா . அைமச்சர்கள் இைதச் சாதகமாகப் 
பயன்ப த்தித் தங்க ைடய கு ம்பப் பணபலத்ைதத்தான் 
அதிகாித் க்ெகாண் க்கின்றார்கள். இறக்குமதி வாிையக் 
குைறத் , ஏற் மதி வாிைய அதிகாித்  நாட் ற்கு வ மானம் 
ேத வதற்காகேவ சட்டம் இயற்றப்ப கின்ற  என்  
கூறப்ப கின்ற . நாட் ன் பணபலத்ைத அதிகாிக்கின்ற 
வைகயில் அல்ல  நாட் ன் கடன் சுைமையக் குைறக்கின்ற 
வைகயில் இயற்றப்ப கின்ற இந்தச் சட்டங்கள் கைடசியில் 
அைமச்சர்க ைடய கு ம்பப் பணபலத்ைத அதிகாிப்பதற்குத் 
தான் பயன்ப த்தப்ப கின்றன. இவ்வாறான ஒ சில 
விடயங்கள் மக்கள் மத்தியில் மிக ம் ேவதைனையத் 
த கின்றன. இந்த  விடயத்ைத நான் ெகளரவ சபாநாயகர் 
அவர்க ைடய கவனத்திற்குக் ெகாண் வ கின்ேறன். 
உண்ைமயிேல இதில் எந்த அரசியல்வாதி சம்பந்தப் 
ப கின்றார் என்பைத நாட்  மக்கள் அறிந் ெகாள்ள 
ேவண் ம். சட்டங்கள் நாட்  மக்க க்குச் சாதகமானைவ 
யாகத்தான் இயற்றப்ப கின்றன. ஆனால், ஒ சில 
அைமச்சர்கள் அதில் குளிர்காய்பவர்களாக இ க்கின்றார்கள்.   

ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, இலங்ைக ஏற் மதி 
அபிவி த்திச் சட்டத்தின்கீழான கட்டைள ெதாடர்பான 
இன்ைறய விவாதத்தில் எங்க ைடய மக்களின் ன்பங் 
கைளப் பற்றி ம் தங்க ைடய கவனத்திற்குக் ெகாண் வர 
வி ம் கின்ேறன். ெகளரவ உ ப்பினர் சிறீதரன் அவர்கள் 
இ பற்றி ஏற்ெகனேவ குறிப்பிட் ந்தார். இன் ம் 
எங்க ைடய மக்கள் தங்க ைடய ெசாந்த நிலங்களில், 
தாங்கள் கட் ய களில் இ க்க யாமல் ேவதைனயான 
நிைலயில் தி தியாகத் ெதாடர் ேபாராட்டங்கைள நடத்தி 
வ கின்றார்கள். உண்ைமயில் இ  மன ேவதைனயான 
விடயம். இ  சம்பந்தமாக பிரதம அைமச்ச டன்  அலாி 
மாளிைகயில் சந்திப்  நடந்த ; நா ம் அதில் 
பங்குபற்றியி ந்ேதன். " க்கு யி ப்பில் இ க்கின்ற 19 
ஏக்கர் நிலங்க ம் இன் ம் சில நாட்களில் வி விக்கப்ப ம்" 
என்  அவர் குறிப்பிட் ந்தார். ஆனால், அைவ 
வி விக்கப்பட்டனவா? இல்ைல! இ  உண்ைமயில் 
மனேவதைனயான ஒ  விடயம். ஆகேவ, ஒ  நாட் ன் பிரதம 
அைமச்ச ைடய கூற்  ெசல்லாக்காசாக இ க்கின்ற . இன்  
எங்க ைடய மக்கள் தங்க ைடய ெசாந்த வயல் நிலங்கள், 
ெசாந்த கள் எங்ேக? என்  ேகட்கின்றார்கள். ஏெனனில் 
மக்க க்குத் ெதாியாமேலேய அவர்க ைடய நிலங்கைள 
அரசாங்கம் சு காிக்கின்ற . இப்ப யான நிைலைம  
ெதாடர்ந்தவண்ணம் இ க்கின்ற . ஆகேவ, ேமதகு ஜனாதிபதி 
அவர்க ம் மாண் மிகு பிரதம அைமச்சர் அவர்க ம் இந்த 
மக்க ைடய குைறகைளத் தீர்த் ைவக்க ன்வர ேவண் ம்.   
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! I wish to announce that this House 

cordially welcomes the Delegation from US Congress led 

by the Hon. Peter Roskam, Member of the House of 
Representatives of the United States of America and the 
other Members, the Hon. David Price, the Hon. Gerry 
Connolly and the Hon.  Adrian Smith accompanied by 
the members of the staff, now present at the Speaker’s 
Gallery. 

 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
அெமாிக்காவி ந்  எங்க ைடய பாரா மன்றத்திற்கு 

வ ைகதந்தி க்கின்ற அெமாிக்க Congress க்கு  
வின க்குத் தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப் ச் சார்பாக நான் 
நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். அெமாிக்கப் 
பிரதிநிதிகள் இந்தப் பாரா மன்றத்தில் இ க்கின்றேபா  
இங்கு உைரயாற் வைத எனக்குக் கிைடத்த பாக்கியமாக 
நான் க கின்ேறன். 

உண்ைமயிேல இந்த நாட் ல் த்தம் வைடந்  எட்  
வ டங்கள் ர்த்தியைடய இ க்கின்ற இந்தேவைளயில்கூட, 
எங்க ைடய மக்கள் தங்கள  ெசாந்த நிலங்க க்குப் 
ேபாக யாமல், இன் ம் திகளில் இறங்கிப் ேபாரா க் 
ெகாண் க்கிறார்கள். அவர்கள் தங்க ைடய ெசாந்த 
நிலங்கள் ேவண் ெமன்  ெதாடர்ச்சியாக இன்   22ஆவ  
நாளாகப் ேபாராட்டம் நடத்திக்ெகாண் க்கிறார்கள். 
எனி ம், இந்த நாட் ன் ஜனாதிபதிேயா, பிரதமேரா இந்த 
மக்களின் ேகாாிக்ைகக்கு இன் வைர, இந்த நிமிடம் வைர, 
எந்தவிதமான பதிைல ம் வழங்கவில்ைல. அவர்கள் 
ேநர யாக இவ்விடயத்தில் தைலயிட் , அ  ெதாடர்பில் 
அந்த மக்க டன் ேபசி, இதற்கு இ தான் தீர்  என்ற ஓர் 
உ திெமாழிையக்கூட இன்ன ம் வழங்கவில்ைல. உண்ைம 
யிேல இ  மன ேவதைனக்குாிய ஒ  விடயம். இலங்ைகயில் 
ஓர் இனத்ைதச் ேசர்ந்த மக்கள் தங்கள  எல்லாவிதமான 
ெகளரவத்ைத ம் இழந் , இன்ைறக்கு ந தியில் 
இ க்கிறார்கள். அவர்களில் ஒ  பகுதி மக்கள் தங்க ைடய 
ெசாந்த நிலங்க க்காகப் ேபாரா க்ெகாண் க்கின்ற 
அேதேவைள, இன்ெனா  பகுதி மக்கள் காணாமல் 
ஆக்கப்பட்ட தங்க ைடய உற க க்கு என்ன நடந்த ? 
எனக் ேகட் ப் ேபாரா க்ெகாண் க்கிறார்கள். காணாமல் 
ஆக்கப்பட்டவர்க ைடய உற கள் இன் ம் கிளிெநாச்சியில் 
ேபாராட்டத்ைத நடத்திக்ெகாண் க்கிறார்கள். அவர்கள் 
தங்கள  உற கைள - தங்க ைடய கணவன்மாைர ம் 
தங்க ைடய பிள்ைளகைள ம் - ேநர யாக இரா வத்திடம் 
ைகயளித்தி க்கிறார்கள். இவ்வா  ேநர யாகக் ைகயளிக்கப் 
பட்டவர்க க்கு என்ன நடந்த ? என்ப  ெதாடர்பில் 
இன் வைர இந்த அரசாங்கம் எந்தவிதமான பதிைல ம் 
ெசால்லவில்ைல. அல்ல  அவர்கள் எங்கு இ க்கிறார்கள்? 
அவர்க க்கு என்ன நடந்த ? என்ப  ெதாடர்பில் இந்த 
அரசாங்கம் இன்ன ம் ஒ  தீர்மானம் எ க்கவில்ைல.  

ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, தற்ெபா  சபாநாயகர் 
கலாியில் அெமாிக்க காங்கிரஸ் க்கு வினர் இ க்கின்ற 
ேவைளயில், நான் சில விடயங்கைளக் கூற வி ம் கின்ேறன். 
உண்ைமயிேல, எங்க ைடய மக்களின் ேகாாிக்ைக நியாய 
மான ; அவர்கள் எட்  வ டங்களாகக் ேகட்கின்ற 
ேகள்விக்கு இந்த அரசாங்கம் இன்ன ம் பதில் வழங்க 
வில்ைல. அேதேநரத்தில், சில அரசியல் ைகதிகள் விசாரைண 
ெசய்யப்படாம ம் அல்ல  அவர்களின் விசாரைணகள் 
தவைண ேபாடப்பட் ம் நீண்ட காலமாக - பல வ டங்களாக 
இ த்த ப் ச் ெசய்யப்ப கிற . இ  இந்த அரசாங்கத்தின் 
அக்கைறயில்லாத் தன்ைமயின் காரணமாகேவா அல்ல  
எங்க ைடய இனத்ைத இந்த நாட் ல் வாழவிடக்கூடா  
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என்ற ேநாக்கத் க்காகேவா ெதாியவில்ைல. அந்தவைகயில் 
இந்த அரசாங்கம் எங்க ைடய மக்கள் சார்ந்த 
பிரச்சிைனகைள மிக ம் அக்கைற டன் ேகட்டறிவதாக 
இல்ைல. 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, ஏற் மதி மற் ம் 
இறக்குமதி வியாபாரமான  ஒ  நாட் ைடய வ  
மானத்ைத அதிகாிப்பதற்கு அல்ல  அந்த நாட்  மக்க ைடய 
ேதைவகைளப் ர்த்தி ெசய்வதற்காகத்தான் நடத்தப் 
ப கின்ற . ேஜா்மனி, சுவிற்சர்லாந்  ஆகிய நா க ைடய 
ஏற் மதி, இறக்குமதிச் சட்டங்கைளப் பற்றி இங்ேக 
அைமச்சர்கள் சுட் க்காட் யி ந்தார்கள். அந்த நா களில் 
அந்த மக்க க்கு ஜனநாயகம் வழங்கப்பட் க்கின்ற . 
உண்ைமயான ஒ  ஜனநாயக ஆட்சி ைறயின் பின் தான் 
ஒ  நா  அபிவி த்தியைட ம். நீங்கள் எந்தவிதமான 
ஏற் மதி, இறக்குமதிச் சட்டங்கைள உ வாக்கினா ம் 
இலங்ைகயில் தமிழர், ஸ் ம்கள், சிங்களவர் ஆகிய எல்லா 
இன மக்க ம் சமமாக வாழக்கூ ய ஓர் அரசியல் தீர்ைவ 

ன்ைவக்காவிட்டால் ெபா ளாதார ாீதியில் இலங்ைகையக் 
கட் ெய ப்ப யா . சட்டங்கைள உ வாக்குகின்ற 
அேதேநரத்தில், இந்த நாட் ல் ஓாின மக்கள் மிக ம் 
ெகா ரமான சூழ்நிைலக்குள் வாழ்வைதப் பற்றி ம் குறிப்பிட 
ேவண் ம். வடக்ைகப் ெபா த்தவைரயில், இரா வச் சிைறச் 
சாைலக்குள்தான் மக்கள் இ க்கின்றார்கள். உண்ைமயில் 
அைத ஓர் இரா வச் சிைறச்சாைல என் தான் ெசால்ல 
ேவண் ம்.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! Will an Hon. Member propose the  

Hon. Edward Gunasekara to the Chair?  
 
ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය (නගර 
සැලසුම් හා ජල සම්පාදන රාජ්ය අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)  (தி மதி) சுதர்ஷினி 
பர்னாந் ள்ேள - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் 
இராஜாங்க  அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle - State 
Minister of City Planning and Water Supply) 
Sir, I propose that the Hon.Edward Gunasekara do 

now take the Chair.  
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, ගරු 

එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 

தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள்  
தைலைம வகித்தார்கள். 

 Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and THE HON. 
EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, කථාව කර ෙගන යන්න. 

 

ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினா் அவர்கேள, த்தம் 
வைடந்த பின் ம் ெதாடர்ந்  எங்க ைடய மக்கள் 

இரா வத்தின் ஆக்கிரமிப் க்குள், அவர்க ைடய சட்ட 
திட்டங்க க்கு அைமவாகத்தான் வாழ்ந்  ெகாண் க் 
கின்றார்கள். எங்க ைடய ெபண்களால், சி வர்களால் 
இயல்பாக தங்க ைடய வாழ்க்ைக ைறைமைய வாழ 

யவில்ைல. அந்த ெபண்க ைடய, சி வர்க ைடய 
ெகௗரவம் பறிக்கப்ப கின்ற . உண்ைமயில் எங்க ைடய 
பிரேதசத்தில் மக்க க்குச் சமீபமாக இரா வ காம்கள் 
இ க்கின்றன; இரா வ கா க்கு மிக ெந க்கமாக மக்கள் 
இ க்கின்றார்கள். அண்ைமயில் மன்னாாில் நடந்த ஒ  
விடயத்ைதக் குறிப்பிட ேவண் ம். மன்னார் ெபா ஸ் 
நிைலயத் க்கு நான் எ திய ஒ  க தத்தில்,  "தற்ெபா  
நகர மத்தியில் இ க்கின்ற இரா வ காைம அகற்ற 
ேவண் யி ப்பதால் அதற்கான ஓாிடத்ைத ெபா ஸ் 
நிைலயத் க்குப் பக்கத்தில் ெகா ங்கள்" என்  
ேகட் ந்ேதன். ெபா ஸ் நிைலயத்தி ந்  எனக்கு வந்த 
பதில் க தத்தில், "இரா வ கா க்கு பக்கத்தில் ெபா ஸ் 
நிைலயம் இ ந்தால் இரா வத் க்கும் ெபா ஸா க்கும் 
இைடயில் ரண்பா  ஏற்ப ம்" என்  குறிப்பிடப் 
பட் ந்த . அந்தக் க தம் என்னிடம் இ க்கின்ற . 
இரா வத் க்குப் பக்கத்தில் ெபா ஸார் இ க்க 

யாெதன்றால், எப்ப  மக்கள் இ ப்பார்கள்? ெபா ஸுக்கு 
ஒ  சட்டம்! இரா வத் க்கு ேவெறா  சட்டம்! 
இவற் க்ெகல்லாம் ந வில் எங்க ைடய மக்கள் எப்ப  
வாழ்வெதன்  ெதாியாமல் தவித் க்ெகாண் க்கின்றார்கள். 
ஆகேவ, இப்ப யான சூழ்நிைல இனிேம ம் ெதாடரக்கூடா .  

ஜனாதிபதி, பிரதமர் மற் ம் அைமச்சர்கள் ஆகிேயார் 
எங்கள் மக்க ைடய பிரச்சிைனகைளக் கவனத்திெல த்  
அதற்குத் தீர்வாக ஒ  நடவ க்ைகையக்கூட இன்ன ம்  
எ க்காத  ஏன்? ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் இரா வத்தின் 
பி க்குள் இ க்கின்றாரா? அல்ல  பா காப் க்கு அைமச்ச 
ராக இ க்கின்றாரா? அல்ல  இரா வம் ெசால்வைத 
ஜனாதிபதி ேகட்கிறாரா? என்ப தான் இன்  எங்கள் 
மத்தியில் இ க்கின்ற மிகப் ெபாிய ேகள்வியாக இ க்கின்ற . 
இந்த நாட் ன் ஜனாதிபதிதான் பா காப்  அைமச்சராக ம் 
இ க்கின்றார். அந்த மக்க ைடய ெசாந்த நிலங்கைள 
அவர்களிடம் ெகா க்குமா  உத்தரவிட ஏன் ஜனாதிபதிக்கு 

யா ? தற்ெபா  ஜனாதிபதி இரா வம் ெசால்வைதக் 
ேகட்  நடப்ப ேபாலத்தான் ெவளியி ப்பவர்க க்குத் 
ெதாிகின்ற . எங்கள் மக்க ைடய ேகாாிக்ைகைய ஜனாதிபதி 

ன்ென க்காததற்குக் காரணம் என்ன? இரா வத்தினாின் 
ேகாாிக்ைகைய மீறி அவரால் ெவ க்க யாதி ப்பதாக 
சில நபர்கள் தங்க ைடய க த்ைத ெவளியிட் க்கிறார்கள். 
உண்ைமயில் இ  மன ேவதைனக்குாிய ஒ  விடயமாகும். 
அரசியல் யாப் ப் பிரச்சிைன ஒ  பக்கம் இ க்கட் ம்! இந்த 
அரசாங்கம் உடன யாக எங்கள் மக்க ைடய நைட ைறப் 
பிரச்சிைனைய தீர்க்க ேவண் ம். அந்தவைகயில், இந்த 
நாட் ன் தைலவர்களாகிய  ஜனாதிபதி, பிரதமர் ஆகிேயார் 
இதிேல ேநர யாகத் தைலயிட்  எங்கள் மக்க ைடய ெசாந்த 
நிலங்கைள அவர்க க்கு வி வித் க் ெகா க்க யற்சி 
ெசய்ய ேவண் ெமன்  ேகட் , விைடெப கின்ேறன். நன்றி.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 3.29] 
 
ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ேஹசான் விதானேக) 
(The Hon. Heshan Withanage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින ෙම් වැදගත් 

සාකච්ඡාවට සහභාගි ෙවලා අදහස් දැක්වීමට අවස්ථාව ලබා දීම 
ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙම් ෙවලාෙව් මතක් කරන්න 
ඕනෑ,  ගරු ජනාධිපතිතුමා, ගරු අගමැතිතුමා,  අමාත්ය මණ්ඩලය 
ඇතුළු පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බහුතරයක්  අෙප් රෙට් ආර්ථිකය පිළිබඳ 
විෙශේෂෙයන් උනන්දු ෙවමින්, ඒ සඳහා තාවකාලික පිළියම් 
ෙසොයනවා ෙවනුවට අනාගතෙය් ෙම් රටට යහපත් ශක්තිමත් 
ආර්ථිකයක් ෙගොඩනඟන්න උත්සාහ දරන ෙවලාවක් බව. වසර 
ගණනාවකට පස්ෙසේ ෙම් රෙට් ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වුණු 
ෙවනසත් එක්ක සමාජයට පැහැදිලි විශ්වාසයක් තබන්න පුළුවන් 
ආකාරෙය් ශක්තිමත් ආර්ථිකයක් ෙවනුෙවන් ෙයෝජනා සම්මත 
ෙවලා, ඒ පිළිබඳව ජනතාවෙග්ත්  අදහස් අර ෙගන ඒ සඳහා අවශ්ය 
කියා මාර්ග ගන්න ෙවලාවක්.  

අද  ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න ගන්නා වූ සෑම 
පියවරකදීම අපට මතු වන පශ්නය තමයි පසු ගිය කාලසීමාව පුරා 
ෙම් රෙට් සිදු කළ සියලුම සංවර්ධන ව්යාපෘති විෙද්ශ ණය මත කළ 
ඒවා වීම. අපි ෙම් රෙට් ජනතාවට සහනාධාර දුන්නා නම්, 
ශුභසාධන වැඩසටහන් කළා නම්, ඒවාට පවා  මුදල් ෙසොයා ෙගන 
තිෙබන්ෙන් විෙද්ශ රටවලින් ණය ලබා ෙගනයි. ෙමන්න ෙම් ණය 
පශ්නයට උත්තරයක් ෙසොයා ගන්ෙන් නැතිව  අපිට රටක් විධියට 
ආර්ථිකය ෙගොඩනඟන්න, ඉදිරියට යන්න ෙනොහැකියාවක් 
තිෙබනවා; පසුබැස්මක් තිෙබනවා; ගැටලුවක් තිෙබනවා. ෙම් රෙට් 
බදු ෙගවන සමස්ත  ජනතාවෙග් බදු අර ෙගන ෙම් ණය ෙගවන්න 
බැහැ. ෙම් රෙට් ජනතාවෙගන් අය කරන බදුවලින් ෙම් මහා ණය 
කන්දරාව පිළිබඳ පශ්නයට පිළිතුරක් ෙසොයන්න උත්සාහ 
කරන්ෙන් නැතිව, අපට සාර්ථක ආර්ථිකයක්; ශක්තිමත් 
ආර්ථිකයක් කරා යන්න පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  
ඉතිහාසය පුරා, දකුණු ආසියාෙව් රටවල් අතර ෙවෙළඳ 
ෙක්න්දස්ථානයක් හැටියට ශී ලංකාව ගැන කථා කළ බව අපි 
දන්නවා. ෙවෙළඳාම ගැන අෙප් රටට තිෙබන ඉතිහාසය ආසියාෙව් 
ෙවන කවර රටකටවත් නැහැ.  

පසු ගිය ඉතිහාසය පුරාම ෙසොයා බැලුෙවොත් අපි ෙවෙළඳාම 
තුළින් ශක්තිමත් රාජ්යයක් විධියට පැවතුණු බව ෙපනී යනවා.  
ෙවෙළඳාෙමන් ශක්තිමත් ෙවලා තිබුණු ශී ලංකාෙව් ආර්ථික 
ශක්තිය අවුරුදු  පණහකට, හැත්තෑපහකට ෙමහා මෑත කාලය තුළ 
හීන ෙවලා තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව මම දකින ෙහේතුව ෙම්කයි.  එදා 
ආර්ථික වශෙයන් ශක්තිමත් වුෙණ්, අපි යටත් විජිතවාදීන් විධියට 
ඉන්න ෙකොට ෙම් රට තුළ කෘෂිකාර්මික අපනයනයන් විශාල 
පමාණයක් සිදු වුණු නිසායි. ඊට පසුව අපනයන විවිධාංගීකරණයක් 
වුෙණ් නැහැ. අපි පාසල් යන කාලෙය්ත් ඒක වුෙණ් නැහැ. දැන් අද 
අෙප් දරුෙවෝ පාසල් යන කාලය. දැනටත් අෙප් පධාන අපනයන 
ෙභෝග ෙත්, රබර් සහ ෙපොල්. ඊට අමතරව පසු ගිය කාලෙය් ඒකට  
ඇඟලුම් එකතු වුණා. ෙමතැනින් එහාට ෙද්වල් ගැන අපි හිතුෙව් 
නැහැ. උදාහරණයක් විධියට අපි දැන් අපනයන ශක්තිමත් කර 
ෙගන යනවා. ආර්ථිකය පිළිබඳව අපට ශක්තිමත් ඉතිහාසයක් 
තිෙබනවා. අපට පිටුපසින් හිටපු සිංගප්පූරුව වාෙග් රටවල් 
ෙකොළඹ දිහා බලා ෙගන, ෙකොළඹ ගැන කථා කරලා ඔවුන්ෙග් රට 
දියුණු කර ගත්තා කියලා අපි අහලා තිෙබනවා.  අපට එතැනට 
යන්න බැරි වුණු ෙහේතුව ෙමොකක්ද?  අපනයන විවිධාංගීකරණය 
ෙනොවීමයි. ෙම් රෙට් ෙම් තරම් සම්පත් තිෙබද්දි ඒවා පෙයෝජනයට 
අර ෙගන අවශ්ය විධියට කළමනාකරණය කර ගන්න හැම 
රජයක්ම අෙපොෙහොසත් වුණාය කියා මා විශ්වාස කරනවා.  

පසු ගිය හැම රජයක්ම අඩුවැඩි වශෙයන් අෙපොෙහොසත් වීම 
තුළ තමයි ෙම් රෙට් අහිංසක මිනිස්සු බලාෙපොෙරොත්තු වුණු ඒ 
ස්වර්ණමය අවස්ථාව මඟහැරිලා, අදටත් අපට දියුණු ෙවමින් 
පවතින රටක් කියන නම තුළ ඉන්න සිද්ධ වුෙණ්. ඒ නිසා අද අපි 
හිතනවා,  ෙලොකු ඉඩක් හැදිලා තිෙබනවාය කියා. ඒ හැදිලා 
තිෙබන ඉඩ,  නිර්මාණය ෙවලා තිෙබන මාර්ගය අෙප් රටට 
තීරණාත්මක ගමනක් යන්න සන්ධිස්ථානයක් විධියට ෙයොදා 
ගන්න පුළුවන්. ඉන්දියාව, සිංගප්පූරුව වැනි රටවල් ෙමොන සම්පත් 
තිබිලාද අද සංවර්ධිත රටවල් බවට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අපි 
තවමත් කරන්ෙන් ෙසේවා අපනයනය කිරීමක්. අපි හැම දාම 
යැපුෙණ්, අරාබි රටවල ෙසේවය සඳහා ගෘහ ෙසේවිකාෙවෝ යවලා.  

මෑත කාලෙය් සිට ෙකොරියාවටත් යවනවා. ඒත් කාර්මිකෙයෝ, 
නැත්නම් කම්කරුෙවෝ විධියට. ඒෙකන් තමයි අපි විශාල වශෙයන් 
විෙද්ශ විනිමය  උපයා ගන්ෙන්. අෙප් රෙට් බුද්ධිමතුන් ෙකොච්චර 
ඉන්නවාද? ජාත්යන්තරයට ඔබින විධිෙය් බුද්ධිමතුන් නිර්මාණය 
කරන්න ඇයි අපට බැරි? වෘත්තීය දක්ෂතාවන්ෙගන් පිරිපුන් 
ඉංජිෙන්රුවරු සහ ෛවද්යවරු නිර්මාණය කරන්න අපි ෙකොයි 
ෙවලාෙව්ද කටයුතු කර තිෙබන්ෙන්? එම නිසා විශ්වවිද්යාලයට 
යන්න බැරි වන දරුවන්ට පාසල් අධ්යාපනෙයන් පසුව ඔවුන්ට 
තිෙබන යම් යම් වෘත්තීය දක්ෂතා අනුව එතැනින් එහාට යා හැකි 
මාර්ගය අප නිර්මාණය කරන්න ඕනෑ. පරිගණක ඉංජිෙන්රු වැනි 
ජාත්යන්තරයට ඔබින, ජාත්යන්තරයට ෙගන යන්න පුළුවන් 
සම්පත් ෙම් රෙට් අපට  නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. අද ඒ 
ෙවනුෙවන් අෙප් රජය  පියවරක් තබන බව මම විශ්වාස කරනවා.  

සාමාන්ය ෙපෙළන් පසුව ෙගදර නවතින දරුවා හන්දියක් 
ගාෙන් තී විලර් එකක රැකියාවක් කරන තරුණෙයක් බවට පත් 
ෙනොවී, අවුරුදු 13ක් අනිවාර්ය පාසල් අධ්යාපනය තුළින් ඔවුන්ට 
පුළුවන් වනවා යම් වෘත්තීය ගමනකට ශක්තිය හදා ගන්න. එය 
ෙම් රෙට් ආර්ථිකෙය් නවමු ෙපරළිෙය් පධාන අවශ්යතාවක් 
විධියට ගරු අගාමාත්යතුමා ඇතුළු අමාත්ය මණ්ඩලයත්, අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාත් දකින්නට ඇති. අපි විශ්වවිද්යාලෙයන් එළියට 
එන අෙප් තරුණ කණ්ඩායම ගැනම බලා ෙගන ඉන්ෙන් නැතුව, 
එවැනි සියුම් තැන් ගැන අවෙබෝධයකින් කටයුතු කර, ෙම් රෙට් 
ශම ෙවෙළඳ ෙපොළට ඔබින බුද්ධිමත් තරුණෙයෝ නිර්මාණය 
කරන්න කටයුතු කෙළොත්  ඒක ඉතාම ඵලදායක ෙවයි කියලා මම 
හිතනවා. 

ෙම් රටට එන්න කැමැති ආෙයෝජකෙයෝ අද ඕනෑ තරම් 
ඉන්නවා. ෙම් රෙට් ආෙයෝජනය කරන්න ඕනෑ තරම් 
ආෙයෝජකෙයෝ ඉන්නවා. හැබැයි, පසු ගිය කාලය තුළ අෙප් රෙට් 
නිර්මාණය ෙවලා තිබුෙණ් ආෙයෝජකෙයකුට ෙම් රටට ඇවිල්ලා 
ආෙයෝජනය කරන්න පුළුවන් වට පිටාවක් ෙනොෙවයි. එදා 
ආෙයෝජකෙයක් තමන්ෙග් ආෙයෝජනය ගැන කථා කරන්න ෙම් 
රටට ආවා නම්, ඉස්ෙසල්ලාම ඒ ආෙයෝජකයාට ෙම් රෙට් තිබුණු 
ඒ පරිසරයට අනුව ෙකොමිස් මුදල් ෙදන්න සිද්ධ වුණා. තමන්ෙග් 
ව්යාපාරික ස්ථානය ස්ථානගත කරන්න ඉස්ෙසල්ලා 
ඩීල්කාරයන්ට අහු ෙවලා, ඩීල්කාරයන්ට ෙකොමිස් මුදල් ෙදන්න 
සිදු වුණා. එම නිසා ආෙයෝජකෙයෝ ෙම් රට අත් හැරලා ගියා. 
ඔවුන් ආෙයෝජනය කරන්න භය වුණා.  

පසු ගිය කාල සීමාව තුළ ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදය වළපල්ලට 
ගිය සිදුවීම් එක්ක ආෙයෝජකෙයෝ ෙම් රෙට් ආෙයෝජනය කරන්න 
අකැමැති වුණා. අද ඊට වඩා ෙවනස් තත්ත්වයක් ෙපෙනනවා. අද 
ආෙයෝජකෙයකුට ෙම් රටට ඇවිල්ලා ආෙයෝජනය කරන්න 
පුළුවන් ආකාරෙය් පරිසරයක් නිර්මාණය කර තිෙබනවා. නීති-රීති 
ටික ලිහිල් කර තිෙබනවා. ඒ ෙවනුෙවන් සංෙව්දීව කටයුතු 
කරන්න පුළුවන් අමාත්යවරු ගරු අගාමාත්යතුමා පත් කර 
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තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි විශ්වාස කරනවා, ෙම් රෙට් ජනතාව 
බලාෙපොෙරොත්තු වුණු ඒ සර්ව ශක්තිමත් ආර්ථික ගමන යන්න 
නම්, ෙම් රට ණය බ රින්  නිදහස් කර ෙගන, ෙම් රටට ඔෙරොත්තු 
ෙදන ආකාරෙය් ණයක් එක්ක ෙම් රට සංවර්ධන මාවතකට 
අරෙගන යා යුතුයි කියලා. ඒ සඳහා ඍජු විෙද්ශ ආෙයෝජන මඟින් 
අෙප් අපනයන දිරිමත් කරන්න ඕනෑ. ඒකට අවශ්ය පියවර තමයි 
අද ෙම් ගන්ෙන්. උදාහරණයක් විධියට කිව්ෙවොත් මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, 1977වනෙකොට අෙප් කෘෂි කාර්මික අපනයනය 
සියයට 79.3යි. 2015වනෙකොට එය සියයට 23ක් දක්වා පහළ බැස 
තිෙබනවා. ඒ ෙමොකද? අපි අෙනක් රටවල් එක්ක සමගාමීව 
ඉදිරියට ගිෙය් නැහැ. අපි වැ ටුෙණ් ඒකයි. හැබැයි, අෙප් ආනයන 
වියදම වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. 2015 අෙප් අපනයන ආදායම 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 10,504යි. හැබැයි, ආනයන වියදම  
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 18,934ක් තිෙබනවා. ෙම් ෙවනස, ෙම් මහා 
පරතරය නැති කර ගන්න නම්, අපි ඉස්සරහාට යන්න ඕනෑ. නමුත්, 
පසු ගිය කාල සීමාව තුළ අපට ෙමොකද වුෙණ්?  

අපට මතකයි අසූව දශකෙය් අග භාගෙය් රණසිංහ ෙපේමදාස 
මැතිතුමා ෙම් රෙට් පුංචි ව්යාපාරිකයන් දිරිගන්වන්න, රෙට් 
අහිංසක ජනතාවෙග් රැකියා පශ්නයට උත්තර ෙහොයන්න ෙම් රට 
තුළ ඇඟලුම් කර්මාන්තශාලා -garment factories - විශාල 
පමාණයක් ඇති කළ බව. ඒ තුළින් විශාල ආෙයෝජනයක්, විශාල 
අපනයනයක් අප සතු වුණා. පසු ගිය කාලෙය් GSP Plus අහිමි වීම 
තුළ ඒ අපනයන ශක්තිය හීන වුණා.  ෙම් GSP Plus අහිමි වීමත් 
සමඟ ඇඟලුම් කම්හල් තිබුණු ව්යාපාරිකෙයෝ හිමින් සැෙර් ඒෙකන් 
බැහැර වුණා. ඒ තුළින් අෙප් ආෙයෝජනෙය් විශාල  ෙකොටසක්, 
අපනයනෙය් විශාල  ෙකොටසක් අහිමි ෙවලා ගියා. අද අපට GSP 
Plus ලැබිලා තිෙබනවා, ෙම් රජය පිළිබඳව, ෙම් රට යන නිවැරදි 
දිශාව පිළිබඳව අවෙබෝධයක් ලැබිලා තිෙබන නිසයි. එම නිසා අපි 
විශ්වාස කරනවා ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න නම් ෙහොඳ 
පජාතන්තවාදී රාමුවක් තුළ රාජ්ය යාන්තණය කියාත්මක කළ 
යුතුයි කියලා.  

නීතිය වල් වැදිලා තිෙබන විට විෙදස් ආෙයෝජකෙයෝ අෙප් 
රටට එයි කියලා මම හිතන්ෙන් නැහැ. එෙහම එනවා නම් එන්ෙන් 
ෙම් රෙට් මුදල් ටික ෙබල්ල මිරිකලා ෙහෝ අරෙගන යන්න පුළුවන් 
ෙජ්ම්ස් පැකර්ලා වාෙග් කණ්ඩායමක් විතරයි. තවදුරටත් 
සංවර්ධනය ෙවමින් පවතින රටක්ය කියන ඒ ෙඛ්දනීය 
තත්ත්වෙයන් ඉහළට ගිහින් ෙම් රට රටට අවශ්ය, රෙට් ජනතාව 
බලාෙපොෙරොත්තු වුණු ගමනක් යන බව අපි විශ්වාස කරනවා. 
ෙමතරම් සම්පත් තිෙබන, ෙමතරම් ශක්තිමත් ශම බලකායක් 
සිටින, ආසියාෙව් ජපානයට පමණක් ෙදෙවනි ෙවන බුද්ධිමතුන් 
ඉන්න රට විධියට සලකන ෙම් ලංකා මාතෘ භූමිෙය් ආර්ථිකය 
ශක්තිමත් කරන්නට අෙප් නායකෙයෝ සියලුෙදනාෙග් ශක්තිය 
හයිය දැන් ඕනෑ කියන කාරණය පිළිඅරෙගන ඒ සදහා අවශ්ය 
කටයුතු කරන්නට ඕනෑ. නමුත් අපිට කනගාටුයි, බහුතරයක් ෙම් 
ගමන යන විට; බහුතරයක් ෙම් ගමනට ශක්තිය ෙදන විට; 
ෙද්ශපාලන ෙභ්දයකින් ෙතොරව තමන්ෙග් තානාන්තරවල 
වටිනාකම් ගැනවත් හිතන්ෙන් නැතිව ෙම් ගමන යන විට සුළු 
පිරිසක් කකුෙලන් අදිනවා. මම හිතන විධියට ඒක ෙම් රෙට් 
ඉතිහාසය පුරාමත් තිබුණා. ෙම් වාෙග් ෙවනසක් ෙවලා ෙම් වාෙග් 
ගමනක් යන්න, - හැරවුම් ලක්ෂය විධියට- ෙයොදාෙගන තිෙබන 
ෙව්ලාෙව්ත් කකුෙලන් අදින විට අනාගතෙය්දී රෙට් ජනතාව ඒ 
සම්බන්ධෙයන් තීන්දු තීරණ ඔවුන්ට ලබා ෙදයි කියලා මම විශ්වාස 
කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම එක කරුණක් කියලා 
මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ගරු ඉ. චාල්ස් නිර්මලනාදන් 
මන්තීතුමා අපිත් සමඟ ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පළමුෙවන් වාඩි වුණු 
දවෙසේ ඉඳලා හැමදාම ෙම් සංෙව්දී පශ්නය ගැන කථා කරනවා. 

එතුමන්ලාෙග් ජනතාවට, ඒ පෙද්ශෙය් ජනතාවට තිෙබන පශ්නය 
ගැන කථා කරනවා. එතුමා දමිළ භාෂාෙවන් කථා කරන විට අපි 
සිංහල පරිවර්තනය අහෙගන ඉන්නවා. මම දැකලා නැහැ ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙකොතැනකදීවත් ෙම් පශ්නයට දැෙනන 
උත්තරයක් ලැෙබනවා. සෙහෝදර මන්තීවරෙයක් තමන්ෙග් 
ජනතාව ෙවනුෙවන් හැම ෙවලාෙව්ම ෙම් ඉල්ලීම කරන්ෙන් ශී 
ලාංකිකයන් විධියට ඔවුන්ට තිෙබන අයිතිය පිළිබඳවයි. ඔවුන් 
ෙවනත් ෙද්වල් ඉල්ලන්ෙන් නැහැ. එම නිසා මම සිංහල 
මන්තීවරෙයක් විධියට අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් සහ ගරු 
අගාමාත්යතුමාෙග් අවධානය ෙමතුමන්ලාෙග් පශ්නය ෙකෙරහි 
ෙයොමු කරවනවා. නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් නිර්මාණය කරලා 
ෙම් රෙට් ෙදමළ මනුෂ්යයාට, මුස්ලිම් මනුෂ්යයාට ෙම් ආදරණීය 
භූමිෙය් තිෙබන සාධාරණ අයිතිය සඳහා යන ගමන කවුරුන් ෙහෝ 
කකුෙලන් ඇදලා නවත්වන්නට හදනවා නම්, ඒවා පැත්තකින් 
තියන්න. සියලුෙදනාට එකතු ෙවලා ෙම් ගමන යන්න බැහැ. එම 
නිසා, ෙම්කට කැමැති, ෙම් පශ්නය ගැන සංෙව්දීතාවක් තිෙබන 
සියලුෙදනාට ෙම් රෙට් තිෙබන එකමුතු භාවය ආරක්ෂා කර 
ගන්නට තීන්දු තීරණ ගැනීමට හැකි ෙව්වායි කියා පාර්ථනය 
කරමින්, මෙග් වචන කිහිපය අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

[අ.භා. 3.41] 

 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මටත් විනාඩි කිහිපයක්  කථා 

කරන්න ඔබතුමා අවස්ථාව ලබාදීම පිළිබඳව මම ඉතාම සන්ෙතෝෂ 
වනවා.  අද  ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ මා දැක්කා,  ෙම් ක්ෙෂේතයට 
අදාළ වූ කරුණු ඉතාමත්ම හරවත්ව, ඉතාමත්ම ෙහොඳින් සභාව 
ෙවත ඉදිරිපත් කරනවා. ඊට අමතරව  ෙද්ශපාලනික වශෙයන් 
තමන්ෙග් පතිරූප ෙගොඩනඟා ගන්න, එෙහම නැත්නම් තමන්ෙග් 
කණ්ඩායෙම් පතිරූප ෙගොඩනඟා ගන්න කරන කථාත් අපට 
පැහැදිලිව අසන්නට ලැබුණා. හැබැයි, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, මට කියන්න තිෙබන්ෙන් ෙම් සියලු කථා අතර, ඍජු 
අපනයනය 2014ට සාෙප්ක්ෂව සියයට 47කින් අඩු ෙවලා තිෙබන 
බවයි. ෙම්ක තමයි ඇත්තම තත්ත්වය. හැබැයි, රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමා ඇතුළු කණ්ඩායම එනෙකොට අපි හිතුෙව්, ෙම් රෙට් 
ජනතාව හිතුෙව් ෙම් රෙට් ෙබොෙහොම ශක්තිමත් ආර්ථිකයක් ෙගොඩ 
නැෙගනවා; ඒ ආර්ථිකය ෙගොඩ නැෙගනවාත් එක්කම රට සුඛිත 
මුදිත ෙවනවා; ජනතාව අතර ෙහොඳට සල්ලි ගැවෙසනවා; ඒකත් 
එක්ක ඒ අයට ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් කියලායි. නමුත් ෙම් යහ 
පාලන ආණ්ඩුව ෙගන යන වැඩ පිළිෙවළත් එක්ක අද ජීවත් 
ෙවන්න ෙනොෙවයි මිනිසුන්ට කා කියා ගන්න බැරි මට්ටමක් උදා 
ෙවලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙකොටස් ෙවළඳ ෙපොළ 
ගත්තත් එය ඇද වැටී තිෙබනවා. හැබැයි, ෙම් අය කථා කරන්ෙන් 
මහා ආර්ථික ඔස්තාර්ලා විධියටයි. ඒ වාෙග්ම සියලු ෙද්වල් දන්නා 
ෙම් රට ඉතාම ෙහොඳින් සංවර්ධනය කරන්න, ෙබොෙහොම 
ෙව්ගෙයන් සංවර්ධනය කරන්න පුළුවන් අය හැටියටයි. නමුත් අපි 
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියනවා, ෙම් කථා කරන අය අද ජනතාව 
විසින් කුණු බක්කියට දාලා ඉවර බව. කථාව විතරයි. "කථාව  
ෙදෝලාෙවන් ගමන පයින්"  කියනවා වාෙග් අද කථාවට පමණක් 
සීමාෙවලා තිෙබනවා. අද රෙට් ආර්ථිකය පිළිබඳව, ආනයනය 
පිළිබඳව, අපනයනය පිළිබඳව, මහ ෙලොකුවට කථා කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ජීවත් ෙවන්ෙන් ෙබ්රුවල 
ආසනෙය්. අපි දන්නවා,  ෙම් ආණ්ඩුෙව් උදවිය මහා ෙලොකුවට  
GSP Plus සහනය ගැන කථා කළා. ෙම් GSP Plus සහනයත් 
එක්ක, යුෙරෝපා මත්ස්ය තහනම ඉවත්වීමත් එක්ක ධීවර 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කර්මාන්තයට සුබදායී කලදසාවක් එයි කියා හිතුවා. නමුත්  ධීවර 
ක්ෙෂේතෙය් සිටින ෙකෙනක් හැටියට,  ඒ ධීවර පෙද්ශ නිෙයෝජනය 
කරන මහජන නිෙයෝජිතෙයක් හැටියට මා පැහැදිලිවම දන්නවා, 
අද ධීවරයාට ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය ෙමොකක්ද කියලා.  
ධීවරයාව ඒ හිටපු තැනින් දශමයක්වත් ඔසවා තබන්නට අද 
ෙවනෙකොට ෙම් ආණ්ඩුවට බැරිෙවලා තිෙබනවා.  GSP Plus 
සහනය ලැබුණා කියා ධීවර ජනතාවට සහන ෙදන්න ෙම් අයට 
හැකිවී නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම නිෙයෝජනය කරන 
ෙබ්රුවල ආසනෙය් ධීවර ජනතාව ෙම් වනවිට ඉතාමත්ම ෙඛ්දනීය 
තත්ත්වයකට පත්ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ෙඛ්දනීය තත්ත්වය 
ෙහේතුෙවන් අද වනෙකොට මියගිය පිරිස 12 දක්වා වැඩිවී තිෙබනවා. 
අෙප් ලාසරස් ෙද්වස්ථානෙය් පැවැති ෙද්වමෙහෝත්සවයට 
සම්බන්ධ ෙවච්ච ඒ ආදරණීය ජනතාවෙගන් 12ෙදෙනක් අද 
ෙවනෙකොට මියෙගොස් තිෙබනවා. අතුරුදහන් වුණු සංඛ්යාව 4යි. ඒ 
වාෙග්ම ෙරෝහල්ගත ෙවච්ච සංඛ්යාව 31 දක්වා වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම් තත්ත්වය ඇති ෙවන්න ෙහේතු ෙමොනවාද? ෙම් අය  
මහාපාණවලින් කථා කරනවා. හැබැයි, ධීවර කර්මාන්තෙය් 
පමිතියක් ඇතිව වැඩ කරන්නට කිසිදු වැඩ පිළිෙවළක් නැහැ.  
අන්න ඒ පමිතිය  ධීවර කර්මාන්තෙය් නැති නිසා තමයි ෙම් මරණ 
සංඛ්යාවත් සිදුවුෙණ්. ඒ නිසා ජීවත් ෙවන්න ජනතාව ෙදවියන් 
යදිමින් සිටින ෙම් කාලෙය්, ෙබෝට්ටුව ෙපරළිලා අනතුරට පත් 
ෙවන්න යන විටත් සිද්ධ වුෙණ් "අප ෙබ්රා ගන්න"  කියලා 
ෙදවියන් යදින්නයි. හැබැයි, ෙම් රජයට වැඩ පිළිෙවළක් තිබුෙණ් 
නැහැ, ඒ ජනතාව ක්ෂණිකව ෙබ්රා ගන්න. එෙහම වැඩ 
පිළිෙවළක් තිබුණා නම් ඔය මිය ගිය සංඛ්යාව 12 දක්වා වැඩි 
ෙවන්ෙන් නැහැ. එය ඉතාම අඩු සංඛ්යාවකට අඩු කර ගන්න 
හැකියාව ලැෙබනවා. අද යහ පාලන ආණ්ඩුෙව් සමහර උදවිය 
ෙනොෙයක් මාධ්ය සංදර්ශන කරනවා; රඟපෑම් කරනවා. ෙම් සිද්ධිය 
සැලවුණු ෙමොෙහොෙත්ම මම ඒ සථ්ානයට ගියා. ඒ ෙවලාෙව් ඉඳලා 
සිදු වුණු සිදුවීම් සියල්ල ෙදස බැලුවාම  ඉතාම ෙඛ්දනීයයි. මා 
ආඩම්බර ෙවනවා, ෙබ්රුවල ආසනෙය් ඉන්න මුස්ලිම් ධීවර 
ජනතාව පිළිබඳව. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. මා ෙගෞරව කරනවා, ඒ 
ජනතාවට. ඒ ෙවලාෙව්  ඒ ධීවර ජනතාව ක්ෂණිකව එකතු ෙවලායි 
ඒ ජීවිත ටිකත් ෙබ්රා ගත්ෙත්. පැය කිහිපයක් ගියාට පස්ෙසේ තමයි 
රජෙය් අවධානය ෙයොමු වුෙණ්. අන්න එවැනි තත්ත්වයක් අද 
තිෙබන්ෙන්.  

අපි පැහැදිලිවම කියනවා, ධීවර කර්මාන්තය විතරක් 
ෙනොෙවයි, ෙම් ර ට ඉදිරියට ෙගන යන්න නම් පැහැදිලි පමිතිෙයන් 
යුතු වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබන්න ඕනෑයි කියන එක. අන්න ඒ වැඩ 
පිළිෙවළ- 

 
ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ேஹசான் விதானேக) 
(The Hon. Heshan Withanage) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, what is your point of Order? 

 
ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ேஹசான் விதானேக) 
(The Hon. Heshan Withanage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතුමා ෙම් කියන්ෙන් 

පට්ටපල්  අසත්ය ෙන්. ඒ අනතුරින් මිය ගිය මිනිස්සු ෙබ්රා ගන්න 

ෙම් රෙට් රජයක් විධියට  කවුරුවත් ගිෙය් නැහැයි කියලා ෙමතුමා 
කියනවා. අපි දැක්කා,-[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මන්තීතුමනි, කථාව කරෙගන 

යන්න. 
 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රඟපාන නළුවන්ට 

ෙවනම අවස්ථාව ලබා ෙදන්න. හැබැයි, ඒ සථ්ානෙය් හිටපු 
ෙකනකු හැටියට, ඒ ජනතාව විපතට පත් වුණු ෙමොෙහොෙත් ඉඳලා 
අද දක්වා ඒ ජනතාවත් එක්ක ඉන්න ෙකෙනකු හැටියට මා 
දන්නවා සිදු වූ සියල්ල. ඒ මිය ගිය අෙයකු ෙවනුෙවන් රජෙයන් 
රුපියල් ලක්ෂයක් ලබා දුන්නු බව අපි දන්නවා. අපි සන්ෙතෝෂ 
වනවා, එවැනි මුදලක් ලබා දීම සම්බන්ධව. හැබැයි, රුපියල් 
ලක්ෂයක් ලබා දුන්නා කියලා ඒ මිනිසුන්ෙග් ජීවිත රුපියල්වලට 
මිල කරන්න බැහැ කියන එක අපි කියනවා.  අපි පැහැදිලිව 
කියනවා, - [බාධා කිරීම්] දැන්  තිෙබන්ෙන් ඔය තත්ත්වය තමයි. 
ෙම් ගරු මන්තීතුමන්ලා ෙම් ෙඛ්දවාචකය පිළිබඳව  නිවැරදි 
අවෙබෝධයක් නැතිවයි ඉන්ෙන්. ඔබතුමන්ලාට සතුටුයි, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙම්ක විගඩමක් කර ගන්නවාට. ඔබතුමන්ලා 
ෙම් ෙඛ්දවාචකය විගඩමක් කර ගන්න ලැහැස්ති ෙවන මන්තීවරු. 
ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙබොෙහොම ෙඛ්දනීය තත්ත්වයක් තිෙබන්ෙන්.  
ඒ නිසා  ධීවර ජනතාව ෙවනුෙවන් පැහැදිලිව ෙහොඳ පමිතියකින් 
යුතු වැඩ පිළිෙවළක් තිබිය යුතුයි. ධීවර හා ජලජ සම්පත් 
සංවර්ධන ඇමතිවරයා කරන්න ඕනෑ සියලු ෙද්වල් තිබියදී, 
ෙමොකක්ද කෙළේ? ඒ යාතාෙව් බලපතය තහනම් කළා. ෙම්කද 
කරන්න ඕනෑ?  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
ෙහොඳයි. ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන ඇමතිවරයා 

කරන්න ඕනෑ ඒ යාතාෙව් බලපතය අෙහෝසි කරන එක ෙනොෙවයි. 
ඊට වඩා එහාට ගිය ජනතාවාදී වැඩ පිළිෙවළක් තිබිය යුතුයි. ඒ 
මැරුණු ධීවර ජනතාව ෙවනුෙවන් වැඩ පිළිෙවළක් කරන්න ඕනෑ. 
ඒ  ෙමොනවත් කෙළේ නැහැ. ඒ නිසා අෙප් හිතවත් ධීවර හා ජලජ 
සම්පත් සංවර්ධන ඇමතිතුමාට අපි කියනවා, පමිතිෙයන් යුතු ධීවර 
කර්මාන්තයක් නිර්මාණය කෙළොත් ෙමවැනි තත්ත්වයක් ඇති 
ෙවන්ෙන් නැහැයි කියන එක. විෙශේෂෙයන් ඒ අනතුරින් මිය ගිය 
අය ෙවනුෙවන් ඒ අයෙග් පවුල්වල අය ෙවත අෙප් ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂෙය්ත්, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් ෙශෝකය ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
පකාශ කරමින්, ෙමවැනි තත්ත්වයක් නැවත ඇති වීමට ඉඩ   
ෙනොතබා කටයුතු කරන්න ෙම් රජය වග බලා ගන්න ඕනෑයි 
කියන පණිවිඩය ලබා ෙදමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා. 
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[අ.භා. 3.50] 
 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ  ගරු මන්තීතුමනි, ඉතා කාෙලෝචිත මාතෘකාවක් 

පිළිබඳව ෙම් ගරු සභාෙව් සාකච්ඡා කරන අවස්ථාෙව්දී මටත් 
අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට මා මුලින්ම ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා.  

මහනුවර දිස්තික්කෙය්  කන්ද උඩරට  නිෙයෝජනය කරන 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකු හැටියට මා දන්නවා, පසු ගිය කාල 
පරිච්ෙඡ්දය පුරා කඩා වැටුණු ෙත් කර්මාන්තය පිළිබඳව, ෙත් මිල 
පිළිබඳව ෙනොෙයකුත් ආකාරෙය් සාකච්ඡා ෙම් සභාෙව්දී වුණු බව. 
අද  ෙත් වගාකරුවන්ට ෙත් සඳහා සාධාරණ මිලක් ලැෙබනවා; 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලැෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් ෙකොට්ඨාසෙය් 
අපනයන කෘෂි කර්මාන්තය ආශිතව- 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් පළාත්වල තවම ඒ සහනාධාරය 

ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීව රෙයක් විධියට 
ඔබතුමා ඒ ෙවනුෙවන් මැදිහත් ෙවන්න.  

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා (ධීවර හා ජලජ සම්පත් 
සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர - கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக 
வள ல அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera - Minister of Fisheries and 
Aquatic Resources Development) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මහින්ද අමරවීර ඇමතිතුමා. 
 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් නමත් එක්ක 

අමාත්යාංශය ගැන සඳහන් කළ නිසා ෙකටි උත්තරයක් දිය යුතු 
ෙවනවා, පසු ගිය දිනයක ඇති වුණු සිද්ධිය පිළිබඳව. පියල් 
නිශාන්ත ද සිල්වා මන්තීතුමා කථා කෙළේ, ඒ සම්බන්ධව වගකීම 
ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යාංශය භාර ගන්නා ඕනෑ 
විධියට, ඒ වාෙග්ම ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යාංශය 
ඒකට කියා මාර්ගයක් ගත්ෙත් නැති විධියට. මම පැහැදිලිවම 
සඳහන් කළ යුතු ෙවනවා, ධීවර ෙබෝට්ටුවලට මඟීන් පවාහනය 
කරන්න අයිතියක් නැහැ. ඒ සඳහා අවශ්ය නීති - රීති සියල්ලම අපි 
සකස් කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම යම් ආකාරයකින් ඒ 
ෙබෝට්ටුවක යනවා නම් ඒ සියලුම ෙදනා ආරක්ෂක කබා පැලඳ 
යන්න ඕනෑ. ඒ නීතිය තිෙබද්දී, ඊට පරිබාහිරවයි ෙම් කටයුත්ත සිදු 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම්ක අමාත්යාංශය විධියට අපට 
වගකීමක් භාර ගන්න පුළුවන් කාරණයක් ෙනොෙවයි. අපි 

සම්පූර්ණෙයන් නීත්යනුකූලව කටයුතු කරන ආකාරය පිළිබඳව ඒ 
අය දැනුවත් කරලා තිෙබනවා; නීති - රීති පනවා තිෙබනවා; වරින් 
වර ලිඛිතවත්, වාචිකවත් ඒවා දැනුම් දීලා තිෙබනවා. ඒ නිසා 
සම්පූර්ණ නීති වි ෙරෝධී වැඩක් තමයි ඒ යාතා හිමියන් කරලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසායි අපි ඒ යාතාවල බලපත cancel කෙළේ. ඒ 
වාෙග්ම මම කියන්න සතුටුයි, ඒ අය ෙවනුෙවන් රුපියල් 
ලක්ෂයක වන්දි මුදලක් ලබා ෙදන්න අද කැබිනට් මණ්ඩලය තීන්දු 
කළාය කියන එක. මීට ෙපර ඒ වාෙග් කිසිම අවස්ථාවක රජෙයන් 
වන්දී දීලා නැහැ. මමත් ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යවරයා 
විධියට හිටියා. එතෙකොට මම ඉල්ලීම් කරපු අවස්ථාවලදීවත්- 

 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙම් ගැන විවාදයකට යන්න එපා. එතුමා පැහැදිලි කිරීමක් 

කරන්ෙන්.  
 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
මට ෙපොඩ්ඩක් අවස්ථාව ෙදන්න.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි. ඔබතුමාෙග් point of Order එක ෙමොකක්ද? 
 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා වැරදි චිතයක් මවන්න සූදානම් 

ෙවන්න එපා. ඔබතුමාට මම ෙබොෙහොම ගරු කරනවා.  ෙම් විෙනෝද 
චාරිකාවක් ගිය එකක් ෙනොෙවයි; චාරිකාවක් ගිය එකකුත් 
ෙනොෙවයි. ෙම්ක අෙප් පල්ලිෙය් තිබුණු ෙද්ව මෙහෝත්සවෙය් 
කටයුත්තක්. ඉතින් ඒ නිසා වැරදි චිතයක් මවන්න එපා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි, ගරු ඇමතිතුමා පැහැදිලි කරන්න.  
 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
නැහැ. වැරදි චිතයක් ෙනොෙවයි. ඔබතුමා තමයි වැරදි විධියට 

ඒක අර්ථ නිරූපණය කෙළේ. ධීවර අමාත්යවරයා විධියට මම ෙම් 
ධීවර ෙබෝට්ටුවලට අවසර ෙදන්ෙන් මාළු අල්ලන්නයි. ෙම්වායින් 
මඟීන් පවාහනය කරන්න අපි කිසිම ආකාරයකින් අවසරයක් දීලා 
නැහැ. ඒ සඳහාත් අපි අවසර ෙදන ෙබෝට්ටු සංඛ්යාවක් තිෙබනවා. 
ඒවාට අවසර ෙදනෙකොට අපි ඒවාට නීති - රීති පනවනවා. ඒ 
සඳහා ආරක්ෂක විධිවිධාන තිෙබනවා. එවන් කිසිදු අනුමැතියකින් 
ෙතොරව තමයි ෙම් කටයුත්ත සිදු කරලා තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි, පැහැදිලියි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් point 

of Order එක ෙමොකක්ද? 

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
ගරු ඇමතිතුමනි,  මඟීන් පවාහනය කිරීම ගැන ඔබතුමා ධීවර 

අමාත්යවරයා විධියට තීන්දුවක් ගැනීම ගැන මා සතුටු ෙවනවා. 
ගරු ඇමතිතුමනි, නමුත් ෙම් ෙද්ව ෙමෙහය ජුෙසේ මුනිඳුන්ෙග් 
පල්ලිෙය් පවත්වන්ෙන් අද ඊෙය් ඉඳලා ෙනොෙවයි. ෙම්කට අවුරුදු 
39ක, 40ක ඉතිහාසයක් තිෙබනවා. එෙහේ විතරක් ෙනොෙවයි, ඒක 
මීගමුෙව්ත් සිදු ෙවනවා. ෙම් තමයි ෙමවැනි ෙදයක් සිදු වුණු 
පළමුවන වතාව. ඇත්ත වශෙයන්ම ඒ ෙපරළුණු ධීවර යාතාෙව් 
හිමිකරුවා දන්ෙන්ත් නැහැ, ඒ ධීවර යාතාව ඒකට ෙගන ගියා 
කියලා. ඒකට සුදුසු පුද්ගලෙයක් ෙනොෙවයි ඒ ධීවර යාතාව 
අරෙගන ගිෙය්. නමුත් මම ඔබතුමාට කියනවා, ඒ ෙදස ෙවනත් 
ෙකෝණයකින් බලන්න එපා කියලා. ෙමොකද, කෙතෝලික පජාව 
තමයි වැඩිපුර ධීවර ක්ෙෂේතෙය් නියැෙලන්ෙන්. ඒක එක 
පැත්තකින් ඒ අය ධීවරයින් ෙවනුෙවන් කරන ෙද්ව ෙමෙහයක්. ඒ 
නිසා එක පාරටම ඔබතුමා ඒ බලපත අවලංගු කිරීෙමන් ෙවන්ෙන් 
පශ්නය තවත් අගාධයට යන එකයි. ෙමොකද, මැරුණු පවුල්වල 
අයටම තමයි ඒක බලපාන්ෙන්. ඒ අයට ආෙයත් රස්සාව කරන්න 
බැරි ෙවනවා. ඒ නිසා ෙම් ගැන සානුකම්පිතව බලන්න. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි. ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ෙම් ගැන විවාදයකට යන්න 

එපා. ෙම්ක විෙශේෂ විපත්තියක් නිසයි අපි කථා කරන්න ඉඩ 
දුන්ෙන්. ගරු ඇමතිතුමාෙග් පැහැදිලි කිරීම අනුව කාරණය 
පැහැදිලියි. 

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා නැවත ෙම් ගැන කල්පනා කරන්න. 

කැබිනට් මණ්ඩලෙය්දී ඔබතුමා ඒ ෙවනුෙවන් නැඟී සිටින්න. 
ෙමොකද එෙහම ෙනොවුෙණොත් මැරුණු මනුස්සයාට ෙදවරක් 
මැෙරන්න ෙවනවා. ඒ පවුලට ජීවත් ෙවන්න තිබුණ මාර්ගය නැති 
කිරීම නැවත වතාවක් ඔහු මරා දැමීමක් වාෙග්යි.  

 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
ගරු ඇමතිතුමනි, - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
කරුණාකරලා දැන් ෙම් ගැන විවාදයකට යන්න එපා. ගරු 

ඇමතිතුමාෙග් පැහැදිලි කිරීම- 

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවසාන වශෙයන් එතුමාටත් 

අවස්ථාව ෙදමු. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි. ගරු මන්තීතුමා කථා කරන්න.  
 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි එතුමා අපහසුතාවට පත් 

කරනවා ෙනොෙවයි. එතුමා මම ෙබොෙහොම ආදරය කරන 
ඇමතිවරෙයක්. ධීවර අමාත්යාංශෙය් අය, එෙහම නැත්නම් ධීවර 
ක්ෙෂේතෙය් අය ඒකට වග කියන්ෙන් නැහැ කියනවා නම්, ඒ 
යාතාව ගමන් කෙළේ ෙකොතැන ඉඳලාද? එතෙකොට ෙමම ජනතාව 
සම්බන්ධ වුෙණ් ෙකොතැනටද? ෙබ්රුවල වරායටයි. ඒකයි අපි 
කියන්ෙන්. නැවත ෙමවැනි තත්ත්වයක් ඇති ෙවන්න ඉඩ තබන්න 
එපාය කියන එකයි අෙප් ඉල්ලීම ෙවන්ෙන්. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ගරු ඇමතිතුමාෙග් පැහැදිලි කිරීම 

ෙමොකක්ද? 
 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
මම හිතන්ෙන් ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මන්තීතුමාෙග් 

පශ්නයට තමයි එතුමා පිළිතුරු දුන්ෙන්. ඒක තමයි මට කියන්න 
තිෙබන්ෙන්. ෙමොකද, දැන් ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන 
මැතිතුමාම කිව්වා, ෙමම කාරණය සම්බන්ධව ෙබෝට්ටු 
අයිතිකාරයා දන්ෙන්ත් නැහැ කියා. එෙහම නම් එම ෙබෝට්ටුෙව් 
ගිහින් තිෙබන්ෙන් නීති විෙරෝධී විධියටයි. අවසරයකින් ෙතොරව, 
කවුරු ෙගන ගියාද දන්ෙන්ත් නැහැ කියා ගරු ෙරෝහිත 
අෙබ්ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කිව්වා. ෙබෝට්ටු අයිතිකාරයාත් 
දන්ෙන් නැතුව ෙමම ගමන ගියා නම්, එතෙකොට ධීවර 
අමාත්යාංශයද ෙමම වගකීම භාර ගන්න ඕනෑ? 

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
ගරු ඇමතිතුමනි, එෙහම නම් ධීවර අමාත්යාංශෙය් අදාළ 

නිලධාරින් ඉන්ෙන් ෙමොකටද? Navy එක දමා තිෙබන්ෙන් 
ෙමොකටද? [බාධා කිරීමක්] 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා දැන් පැහැදිලි කිරීම කරලා 

නැවැත්වූෙවොත් - 
 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ධීවරයා කටයුතු කළ යුත්ෙත් 

ෙකොෙහොමද කියා අපි -ධීවර අමාත්යාංශය- ඉතාම පැහැදිලිව 
උපෙදස් ලබා දීලා තිෙබනවා. ෙමවැනි ෙබෝට්ටුවක යන්න පුළුවන් 
හය ෙදනාටයි. එෙසේ හය ෙදෙනකු ගියත් ආරක්ෂිත කබා ඇඳෙගන 
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යන්නය කියාත් අපි කියා තිෙබනවා. ෙමෙසේ ගිහින් තිෙබන්ෙන් 
ෙද්ව ෙමෙහයකට කියන එක අපි පිළිගන්නවා. එය ආගමික 
කටයුත්තක් කියන එක අපි පිළිගන්නවා. ඒ සඳහා වැඩි පිරිසක් 
ෙගන යනවා නම් අඩුම ගණෙන් එම කණ්ඩායෙම් අයට ආරක්ෂිත 
කබා ඇඳෙගන යන්න යුතුකමක් තිබුණා. ඕනෑම harbour එකකින් 
ඒවා ඉල්ලා ගන්න පුළුවන්. ධීවරයින් ළඟ ඒවා තිෙබනවා. නමුත් 
ඒ කිසිම ෙදයක් පිළිපදින්ෙන් නැතුව තමයි ෙම් ගමන ගිහිල්ලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒකයි ෙමෙහම ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එහි වගකීම ධීවර 
අමාත්යවරයාට, ධීවර අමාත්යාංශයට භාර ෙදන එක ඉතාම වැරදියි. 
දැන් ඕස්ෙට්ලියාවටත් ෙබෝට්ටු යනවා. අපි අවසර දීලා නැහැෙන්. 
ඕස්ෙට්ලියාවට යන්න ගිහිල්ලාත් අල්ලා ගන්නවා. එෙහම යන්න 
ගිහින් ෙබෝට්ටු ෙපරළිලා මැෙරනවා. ෙම් වාෙග් ෙහොර ගමන් 
යනවා. ෙම් වාෙග් ෙහොරට යන අවස්ථා තිෙබනවා. ෙම් වාෙග් යන 
ඒවාට විරුද්ධව අපි කටයුතු කරනවා. එම ෙබෝට්ටු හිමියා 
ෙනොදැනුවත්ව ගිහින් තිෙබනවා නම් අපි ඒ පිළිබඳව ෙවනම 
සැලකිලිමත් ෙවනවා. හැබැයි, මම එකක් කියන්න කැමැතියි. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අයට වන්දියක් ෙගවන්න අද 
කැබිනට් මණ්ඩලය තීන්දු කළා. පළමුවැනි වතාවට ෙම් වාෙග් 
ෙදයකදී ආණ්ඩුව මඟින් වන්දියක් ෙගවන්න තීන්දු කළා. මීට ෙපර 
එෙහම ෙද්වල් ෙවලා නැහැ. අපි ඒකත් අගය කරන්න ඕනෑ. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව 
කරෙගන යන්න. 

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම කථා කරමින් සිටිෙය් 

අපනයන කෘෂිකර්මාන්තයට විශාල දායකත්වයක් ෙදන 
පෙද්ශයක් වන කන්ද උඩරට සම්බන්ධවයි. අද ෙත් කර්මාන්තය 
සඳහා ෙහොඳ මිලක් ලැෙබන සහ ෙත් කර්මාන්තකරුවන් ඉතා 
සාධාරණ ආදායමක් ලබන ෙව ලාවක්. පසු ගිය කාලෙය් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙනොෙයක් ෙයෝජනා ෙගනාවා, ෙත් 
කර්මාන්තකරුවන්ට නියම මිලක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ; ෙත් 
කිෙලෝවකට රුපියල් 80ක් ෙදනවා කිව්වා; ඒක ලැබුෙණ්ත් නැහැ 
කියා. හැබැයි, අද කවුරුවත් එෙසේ කථා කරන්ෙන් නැහැ. අද ෙත් 
කිෙලෝවකට රුපියල් 90, 95 වැනි මිල ගණන් ලැෙබනවා. රුපියල් 
106 දක්වාත් ෙම් ලංකාෙව් ෙත් කිෙලෝවකට ලැෙබන මිල ඉහළ 
ෙගොස් තිෙබනවා. ඒ නිසා අද කන්ද උඩරට ෙත් කර්මාන්තකරුවන් 
අපනයන කෘෂිකර්මයට විශාල දායකත්වයක් ලබා ෙදනවා.  

අද වතුකරෙය් ජීවත් වන කම්කරුවන්ට, ෙම් කර්මාන්තයට 
ෙල්, දහදිය, කඳුළු ෙහළන කම්කරුවන්ට ඔය කෑ ගහන කවුරුවත් 
පසු ගිය කාලය පුරාවට සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරලා නැහැ. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම එෙහම කියන්න ෙහේතුව 
ෙම්කයි. අද අෙප් රජෙය් තීන්දුවක් හැටියට ෙම් අහිංසක මිනිසුන් 
ටික ෙප්ළි කාමරවලින් එළියට අරෙගන ඔවුන්ට පර්චස් හතක 
ඉඩම් පමාණයක් ලබා දීලා, නිවාස හදා දීමට කටයුතු කරනවා. ඒ 
කාලෙය් අර සුදු පාලකයින් යටෙත් ෙම් මිනිසුන් කුකුළු ෙකොටු 
වාෙග් නිවාසවලයි සිටිෙය්. ඔවුන්ෙග් බැළෙමෙහවරකම් කර 
ගන්න, ඔවුන් යටෙත් ෙම් සියලු ෙදනා දාසයන් හැටියට තබා ෙගන 
තමයි එම කම්කරුවන්ෙග් ශමය පෙයෝජනයට ගත්ෙත්. අද ෙම් 
රජය ෙත් කර්මාන්තය සඳහා දායකයත්වය ෙදන ෙම් අහිංසක 
මිනිසුන් ගැන හිතා තිෙබනවා; තීන්දුවක් අරෙගන තිෙබනවා. 
නිවාස හදා දීලා, ඒ ෙගොල්ලන්ට එම පහසුකම් ලබා දීලා 
තිෙබනවා. ඒ ෙගොල්ලන්ට අධ්යාපනය ලබා දීලා ඉපෙදන දරුවන්ට 
අනාගතයක් හදන්න ෙම් රජය තීන්දු කරලා තිෙබනවා.  

රබර් වගාව සඳහාත් ෙමම ආධාර කමය ඉස්සරහට ෙගන 
යමින් ෙම් රජය කටයුතු කර තිෙබනවා. රබර් වගාව සම්බන්ධවත් 
මිල උස-්පහත් ෙවන ෙව්ලාවල් ෙම් රෙට් තිබී තිෙබනවා. සමහර 
අවස්ථාවල ෙනොෙයක් ෙද්ශගුණික තත්ත්වයන් තුළ එවැනි පශ්න 
ඇති ෙවලා තිෙබනවා. අද නියඟය නිසා වී කර්මාන්තයට 
අදාළවත් -වී ෙගොවීන්ට- ෙමම පශ්නය ඇති ෙවලා තිෙබනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම ආණ්ඩුව ෙබොෙහොම 
පැහැදිලිව කිව්වා නියඟයක් එනවා; වී නිෂ්පාදනය පිළිබඳව 
සැලකිලිමත් ෙවන්න කියා. අද මුදලාලිලා කිහිප ෙදෙනකු එකතු 
ෙවලා ෙමහි ඒකාධිකාරය පවත්වා ෙගන යමින් සිටිනවා. ඊෙය් 
හවස අපි අරලියගහ මන්දිරෙය්දී ගරු අගමැතිතුමාත් එක්ක 
සාකච්ඡාවක් පැවැත්වූවා. එතැනදී අදාළ අමාත්යවරුන් පැහැදිලි 
කළ විධියට, ෙම් රෙට් සහල් ෙමටික් ෙටොන් හාරලක්ෂයකට වඩා 
අතිරික්තයක් තිෙබනවා. හැබැයි ෙම් නියඟය නිසා, ලාභ ලැබීෙම් 
පරමාර්ථෙයන් මුදලාලිලා ෙම් සියලු සහල් අද හංගාෙගන 
සිටිනවා. විෙද්ශ රටවලින් අපි ෙගන්වන සහල් ටික ෙවෙළඳ 
ෙපොළට ආවාම අෙප් රෙට් නිෂ්පාදනය කරපු සහල් ටික සමහරවිට 
සතුන්ටවත් කන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති ෙවයි. ඒකයි ඇත්ත 
තත්ත්වය. අද ෙම් රෙට් ජනතාව ගැන හිතන්ෙන් නැතිව ෙවෙළඳ 
අධිකාරිය විසින් කරන  කාර්යයන් තුළදී ෙම් රෙට් යම් පශ්නයක් 
ඇති ෙවන්න පුළුවන් කියා මා විශ්වාස කරනවා. දැනට පවතින 
නියඟයත් එක්ක වී, සහල් නිෂ්පාදනය පිළිබඳව අපි සැලකිලිමත් 
ෙවන්න ඕනෑය කියා ආණ්ඩුවයි කිව්ෙව්. අෙප් පෙද්ශයටත් ෙම් 
නියඟය බලපාලා තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

ෙම් රට ෙපොල්වලින් ස්වයංෙපෝෂිතයි. අෙප් පෙද්ශය ගත්තාම 
තමන්ෙග් අවශ්යතාවන් සඳහා සෑම නිවසකම ෙපොල් සිටුවා ෙගන 
තිෙබනවා. නමුත්, රිලවුන් සහ දඬු ෙල්නුන්ෙගන් සිදු වන විනාශය 
නිසා ෙපොල් වගාවට අද ෙහනහුරා ලබලා තිෙබනවා. ඒක නිසා  
ෙම් නිෂ්පාදන ආරක්ෂා කර ගැනීම පිළිබඳව, ෙපොල් කර්මාන්තය 
ආරක්ෂා කර ගැනීම පිළිබඳව මීට වඩා රජය සිතිය යුතුව 
තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

මා නිෙයෝජනය කරන නාවලපිටිය ආසනය, අපනයන 
කෘෂිකර්මයට සම්බන්ධ සියලු ෙභෝගයන් ඉතා සාර්ථකව වැෙවන 
පෙද්ශයක්. නාවලපිටිෙය් ''අපනයන කෘෂිකර්ම ගම්මානයක්'' 
ස්ථාපිත කිරීම සඳහා අෙප් ගරු ජනාධිපතිතුමාට, අගමැතිතුමාට, 
අමාත්යවරුන්ට මම දිගින් දිගටම ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. ඒ 
ෙවනුෙවන් ෙහක්ෙටයාර් දහසක භූමි පමාණයක් නිදහස් කර 
ෙදන්නය කියා මා ඉල්ලා තිෙබනවා. දැන් ඒ කටයුතු කර ෙගන 
යනවා. අෙප් ආසනෙය් නාවලපිටිය, නාගස්තැන්න පෙද්ශය 
යටියන්ෙතොට ආසනයට මායිම්ව,- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම විනාඩි,- [බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඒ කාලය එකතු කරලායි තිෙබන්ෙන් ඔබතුමාට. 
 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග්  මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මට බාධා වුණා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. මට විනාඩි 

ෙදකක් ෙදන්න. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ ආශිතව කෘෂිකර්ම 
ගම්මානයක් ආරම්භ කිරීමට අප කටයුතු කර ෙගන යනවා. ඒ 
වාෙග්ම, මන්තීවරෙයක් හැටියට මට සිදුවූ අසාධාරණයක් පිළිබඳව 
කරුණු පැහැදිලි කරන්නට මා ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නාවලපිටිය ආසනෙය්, 
නාවලපිටිය මධ්ය මහා විද්යාලෙය් ගස් ටික කපා ගත්ත, භූමිය 
ෙබදා ගත්ත, නාවලපිටිය අධ්යාපන කලාපෙය් අධ්යාපන 
අධ්යක්ෂතුමා දැඩි වැරැද්දක් කරලා තිෙබනවා.  පිට්ටනිෙය් ෙගවල් 
ගහගත්ත විදුහල්පතිවරු කිහිප ෙදෙනක්, විෙශේෂෙයන්ම ෙදකිඳ 
විද්යාලෙය් විදුහල්පතිතුමා, ඒ වාෙග්ම ආනන්ද ෙපේමසිරි කියන 
කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂවරයා ෙමවර පැවති නිවාසාන්තර කීඩා 
උත්සවයට මට ආරාධනා ෙනොකර විපක්ෂෙය් මන්තීවරෙයකුට 
විතරක් ආරාධනා කරලා එම කීඩා උත්සවය පවත්වලා තිෙබනවා. 
ෙම් පිළිබඳව මෙග් විෙරෝධය ආණ්ඩුකාරතුමියට මම පැහැදිලි 
කළා. ආණ්ඩුකාරතුමිය දැඩි ෙසේ ඒ පිළිබඳ ෙසොයා බලා, ෙම් 
ෙගොල්ලන්ට විනය පරීක්ෂණයක් පවත්වන්න කියලා ඉතා නිවැරැදි 
තීන්දුවක් ගත්තා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමවැනි 
තත්ත්වයන් ඇති ෙනොවන්නට කටයුතු කළ යුතුයි. අධ්යාපනයට 
ෙහනහුරා ෙගනාපු හිටපු කීඩා ඇමතිවරයා; පිට්ටනිෙය් ෙගවල් 
ගහපු කීඩා ඇමතිවරයා, පිට්ටනිෙය් ෙගවල් ගහලාදීම ෙවනුෙවන් 
එතුමා සන්ෙතෝෂ කරන්න ෙම් විදුහල්පතිවරු කටයුතු කරනවා. 
මම ෙම් ආසනය දිනා ගත්ත ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරයා. ෙම් 
සිද්ධිෙයන් මට දැඩි අසාධාරණයක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
නිසා අධ්යාපන අමාත්යතුමාට  මම ඉතා ෙගෞරවෙයන් සිහිපත් 
කරනවා ෙම් පිළිබඳව විනය පරීක්ෂණයක් පවත්වන්නය කියා. 
අධ්යාපන අමාත්යතුමාට මම දන්වා සිටිනවා ෙම් රෙට් අධ්යාපනයට 
විනාශය ළඟා කරන්ෙන් නැතිව, අධ්යාපනයට, කීඩාවට 
ෙද්ශපාලනය ඇතුළු කර ගන්ෙන් නැතිව ඉතා සාධාරණ විධියට 
කටයුතු කරන්නය කියා. මට කථා කිරීමට කාලය ලබාදීම පිළිබඳව 
ඔබතුමාට ස්තුතිය පුද කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

මීළඟට, ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා. 

[අ.භා. 4.05] 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් 

මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ අදහස් දිහා බැලුවාම, පළාෙත් 
මන්තීවරයාට එම ආසනෙය් පාසලක කීඩා උත්සවයකට ආරාධනා 
කෙළේ නැහැ කියලා ඒ විදුහල්පතිවරුන්ට විරුද්ධව විනය 
පරීක්ෂණයක් තියන්න කියනවා. ඒක තමයි ෙද්ශපාලනය. අපි 
තමුන්නාන්ෙසේෙගන් අහනවා, ඒෙක් ෙමොකක්ද තිෙබන 
සාධාරණය කියලා. පාසෙල් කීඩා උත්සවයට තමන්ට ආරාධනා 
කෙළේ නැති නිසා විදුහල්පතිවරුන්ට විරුද්ධව විනය පරීක්ෂණයක් 
පවත්වන්න ආණ්ඩුකාරතුමියෙගන් ඉල්ලා සිට තිෙබනවාලු. ඒක 
කිසිෙසේත්ම සාධාරණ නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒ 
ආණ්ඩුකාරතුමිය විදුහල්පතිවරුන්ට කථා කරපු විධියත් මම 
දැක්කා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් මන්තීවරුන් සූදානම් 
ෙවන්නට ඕනෑ අඩුම තරමින් පාසලටවත් ෙද්ශපාලනය ඇතුළත් 
ෙනොකර ඉන්න.-[බාධා කිරීමක්]  

 

ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙමොකක්ද point of Order එක? 

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා පැහැදිලි කිරීමක් 

කරන්ෙන්. ෙම් කීඩා උත්සවය පැවැත්වූෙය් නාවලපිටිය මධ්ය මහා 
විද්යාලෙය් ඉඩම් ෙබදා ගත්ත විදුහල්පති - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඒක point of Order  එකක් ෙනොෙවයි.  ගරු අනුර දිසානායක 

මන්තීතුමා කථා කරන්න.  

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මට අයිතියක් තිෙබනවා, කීඩා උත්සවයට,- [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා ෙගොඩක් පැටෙලන්න 

යන්ෙන් නැහැ. පාසලට ෙගන යන්න ඕනෑ, පාසලටත් ආදර්ශවත් 
වන මන්තීවරුන්. එච්චරයි මා කියන්ෙන්. ෙකොෙහේවත් ඉන්න 
කසිප්පුකාර යන්, පාදඩයන් පධාන අමුත්තන් වශෙයන් 
පාසල්වලට ෙගන ගිහින් උත්සව තියන්න එපා. [බාධා කිරීම්] 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා අවධානය ෙයොමු කරනවා, 
- [බාධා කිරීම්] මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පාසෙල් පධාන 
අමුත්තා හැටියට ෙගන ගියා නම් ෙකොෙහොම  ෙවයිද කියලා 
ෙපෙනනවා ෙන්ද? [බාධා කිරීම්] මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
පාසෙල් පධාන අමුත්තා හැටියට ෙගන ගියා නම්, ඒ දරුවන්ට 
කවර විනාශයක් අත්පත් ෙවයිද කියලා ඉතා පැහැදිලිව 
ෙපෙනනවා ෙන්ද? ඒකයි මා කියන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමනි, දැන් බාධා කළා ඇති. 

දැන් වාඩි ෙවන්න.  
  

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ විදුහල්පතිතුමා ට 

උත්තමාචාරය පුද කරන්න ඕනෑ, ෙම් වාෙග්  
 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
පාසලට ෙනොෙගන්වූ එක ගැන. 
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමා පැටෙලන්න එපා. 

ඔබතුමාෙග් කථාව කරෙගන යන්න. 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
විෙශේෂෙයන්ම ගරු ඇමතිතුමා කෙමෝපාය සංවර්ධන ව්යාපෘති 

පනත යටෙත් - 
 

ගරු ඒ. ඒ. විෙජ්තුංග මහතා 
(மாண் மிகு ஏ.ஏ. விேஜ ங்க) 
(The Hon. A. A. Wijethunga) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු අනුර දිසානායක 

මන්තීතුමා කියපු ඒ වචනය  හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් ඉවත් කරන 
ෙලස මා ඉල්ලා සිටිනවා. 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එෙහම නම් ෙවන ෙමොනවා ෙහෝ කියන්න ෙකෝ. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
එවැනි නුසුදුසු වචනයක් තිෙබනවා නම් එය හැන්සාඩ් 

වාර්තාෙවන් ඉවත් කරන ෙලස මා දන්වා සිටිනවා. 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ වචනය මා ඉල්ලා අස්කර ගන්නවා. එතුමා මනු සෙතක්. මා 

කිව්ෙව් ඒකයි.  

මා ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරනවා, - [බාධා 
කිරීම්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
කරුණාකර බාධා කරන්න එපා. ගරු අනුර දිසානායක 

මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කථාව පවත්වාෙගන යන්න. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙගොල්ලන්ද පාසෙල් 

උත්සවයට ෙගන යන්න කියන්ෙන්? මා අහන්ෙන් එච්චරයි. 
එතුමාත් එක්ක මට ෙවනත් පශ්නයක් නැහැ. පධාන ආරාධිත 
අමුත්තා ෙලස එම පළාෙත් මන්තීවරයා කැ ෙඳව්ෙව් නැහැයි කියලා 
එම පාසෙල් විදුහල්පතිවරයාට විරුද්ධව විනය පරීක්ෂණයක් 
පවත්වන්න කියලා ෙයෝජනා කරනවා නම්, එය සාධාරණ නැහැ.  
එතුමාට ඒක ෙත්රුම් ගන්න බැරි නම් මට පශ්නයක් නැහැ.  

ගරු මලික් සමරවිකම ඇමතිතුමා අද කෙමෝපාය සංවර්ධන 
ව්යාපෘති පනත යටෙත් නියම  ෙදකක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා, බදු 
සහන ලබා දීම පිළිබඳව. කෙමෝපාය සංවර්ධන ව්යාපෘති පනත 
2008 වසෙර්දී  ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත්ෙකොට, කෙමෝපාය 
සංවර්ධන ව්යාපෘති පනත හරහා ආෙයෝජන ෙගන්වා ගැනීෙම්දී, 
එම ආෙයෝජනවලට ෙදන සුවිෙශේෂී බදු සහන අමාත්යවරයාෙග් 
හිතුවක්කාරී කියා අනුව සිදු වූ බවට ඕනෑ තරම් සාධක අපි 
ෙපන්නුම් කරලා තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙතල් ගෙව්ෂණය පිළිබඳව ඉන්දියානු ෙකයාන් 
සමාගම සමඟ ගිවිසුම අත්සන් කරලා  ඒ සමාගමට බදු සහන ලබා 
දුන්ෙන්ත් ෙම් පනත යටෙත්. ඒ වාෙග්ම ෙජ්ම්ස් පැකර් කැසිෙනෝ 
ශාලාවක් ආරම්භ කරන ෙවලාෙව්, ඒ කැසිෙනෝ ව්යාපෘතියට  බදු 
සහන ලබාදීමට ෙයෝජනා කෙළේත් ෙම් පනත යටෙත්. තමන්ෙග් 
ෙද්ශපාලන වුවමනා ෙවනුෙවන් තමන්ෙග් හිතවත් 
කණ්ඩායම්වලට විවිධ බදු සහන ලබා දීම සඳහා පසු ගිය කාලය 
පුරාවටම ෙම් පනත උපෙයෝගී කරෙගන තිෙබනවා. හැබැයි එක 
ෙදයක් තිෙබනවා. ඒ සියලු බදු සහන ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ෙගනැවිත් සම්මත කර ගත යුතුව තිෙබනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් ඔබතුමා ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා, Port 
City ව්යාපෘතියට අදාළ බදු සහන. ෙම් Port City ව්යාපෘතිය 
පිළිබඳව වර්තමාන ගරු අගාමාත්යවරයා, එවකට විපක්ෂ 
නායකවරයා හැටියට 2014 ෙපබරවාරි මාසෙය් 05වන දා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කරපු කථාව මා ඔබතුමන්ලාට කියන්නම්. 2014 
ෙපබරවාරි මාසෙය් 05වන දා හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් 496වන තීරුෙව් 
ෙමෙසේ සඳහන් වනවා: 

"ඕනෑම රටක ෙමවැනි දැවැන්ත ව්යාපෘති කියාත්මක කරලීමට ෙපරාතුව 
ඒ පිළිබඳව ව්යවස්ථා සම්පාදකයන් දැනුවත් කරලීමත්, ඔවුන්ෙග් අදහස් 
විමසීමත් සිදු ෙකෙරනවා." 

ෙම් තමයි, ෙම් ව්යාපෘතිය පිළිබඳව වර්තමාන අගාමාත්යවරයා, 
එවකට විපක්ෂ නායකවරයා වශෙයන් කරපු පකාශය. දැන් 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමය ඉටු කරලා තිෙබනවාද?  

එහි තවදුරටත් ෙමෙසේ සඳහන් වනවා:  

"අප රෙට්ද විශාල ව්යාපෘති කියාත්මක කරලීෙම් දී ඒ ගැන 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සංවාදයට භාජන  කර තිෙබනවා.  ඒ සඳහා උදාහරණ 
ඕනෑ තරම් ෙපන්වා ෙදන්න පුළුවන්. මහවැලි සංවර්ධන ව්යාපාරය, ගම් 
උදාව, ඇඟලුම් කර්මාන්ත 200 වැඩසටහන, ඉරණවිල, සමනල වැව, 
කණ්ඩලම ෙහෝටලය, ශී ජයවර්ධනපුර අගනුවර, නව පාර්ලිෙම්න්තු 
සංකීර්ණය, අධ්යාපන විද්යා පීඨ, රූපවාහිනී විකාශ ආරම්භ කිරීම, දළදා 
මාළිගාෙව් රන් වියන, ෙලෝක ෙවළඳ මධ්යස්ථානය ඒ අතර ෙවනවා. 
නමුත් වරාය නගර ව්යාපෘතිය පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුවට කිසිදු ෙතොරතුරක් 
ෙහළි කර නැහැ. ඒ ගැන සංවාදයක් ෙහෝ අදහස් හුවමාරුවක් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිදු කර නැහැ." 

ෙමෙහම කියන්ෙන් කවුද? විපක්ෂ නායකවරයා හැටියට 
රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා ඒ ෙවලාෙව් කරපු පකාශය තමයි ෙම්. 
අගාමාත්යවරයා හැටියටත්, කැබිනට් කැබිනට් මණ්ඩලෙය් 
නිෙයෝජිතයකු හැටියටත්  එදා කියපු ෙම් කරුණ තමුන්නාන්ෙසේලා 
තවමත් සම්පූර්ණ කරලා නැහැ. ඒ නිසා බදු සහන ෙදන්න කලින් 
ෙමම ව්යාපෘතිය කුමක්ද කියලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව දැනගත යුතුව 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම එතුමා අහනවා, ෙමෙහම. ෙම් තිෙබන්ෙන් 
අගමාත්යවරයා විපක්ෂ නායකවරයා වශෙයන් ඉන්නෙකොට අහපු 
පශ්න. 

"ෙකොළඹ වරාය නගරෙයන් හරි අඩක් පමණ චීන සමාගමකට දීමට 
තීරණය කෙළේ කුමන පදනමකින්ද?" 

ඒක තමයි විපක්ෂ නායකවරයා හැටියට එවකට එතුමා අහපු 
පශ්නය. අද අපි ඒ පශ්නය මලික් සමරවිකම අමාත්යතුමාෙගන් 
අහනවා. ඊළඟට ෙමෙහම සඳහන් ෙවනවා: 

"ෙමම නගරය ඉදිකිරීෙමන් පසුව ශී ලංකා රජය ෙකොපමණ ඉඩම් 
පමාණයක් තමන් සන්තකෙය් තබා ගන්නවාද?" 

ඒකට පිළිතුරු ලබා දීලා නැහැ. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඒ  
පිළිතුරු ලබාෙදන්න. 

"ෙම් නගරය තුළ සාමාන්ය ෙපොදු ජනතාව ෙවනුෙවන් ඉදිවන ෙහෝටල්, 
අවන්හල් ෙහෝ තට්ටු නිවාස තිෙබනවාද? තිෙබනවා නම් ඒ ෙමොනවාද?" 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඒවා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට කියන්න. ෙම්, පසු ගිය කාලෙය් 
විපක්ෂ නායකවරයා, ඒ කියන්ෙන් රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් අහපු පශ්න. ඒවා අදත් අහන්න ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙපර කී පශ්නවලට අදාළ ව්යාපෘතිය සම්බන්ධ සියලු 
වාර්තා සහ ලිපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනවාද? Port 
City ව්යපෘතිය පිළිබඳව 2014 ෙපබරවාරි මාසෙය් 05වැනි දා 
විපක්ෂ නායක හැටියට රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා විසින් මතු 
කරන ලද පශ්න ඒ විධියටම අදත් මතු කළ යුතුව තිෙබනවා. 
හැබැයි, ඒ කිසිදු ෙතොරතුරක්, සංවාදයක් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඇති 
ෙනොෙකොට තමුන්නාන්ෙසේලා සුවිෙශේෂී බදු සහන ඒ ව්යාපෘතිය 
සඳහා අද ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා.  

ඊට පස්ෙසේ 2014 ෙපබරවාරි මාසෙය් 18වැනි දා රනිල් 
විකමසිංහ මහත්මයා ෙමෙහම කියනවා: 

"ෙමහිදී කියලා තිෙබනවා, එක පෙද්ශයකින් විශාල ඉඩම් පමාණයක් ඕනෑ 
කියලා. අක්කර 500ක්, 1000ක් ෙකොළඹ නගරෙය් ෙහොයන්න පුළුවන්. 
ඕනෑ නම් ඔය තිෙබන පරණ ගබඩා අයින් කරලා ඒ පමාණය ෙහොයා 
ගන්න පුළුවන්. මා හිතනවා ෙබොරැල්ල, වැලිකඩ පැත්ෙත් අක්කර 200ක් 
එක වතාෙව්ම ෙහොයන්න පුළුවන් කියලා. අද ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම් ඉඩම් 
ටික විකුණන්න බැරි වීමයි." 

එදා කියපු ෙද්ම ෙන්ද අද තමුන්නාන්ෙසේලාත් කරන්ෙන්. 
විපක්ෂ නායකවරයා හැටියට රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා ෙපන්වා 
ෙදනවා, ''අවශ්ය නම් ෙකොළඹ තව ඉඩම් තිෙබනවා, එම ඉඩම් 
තිබියදී ෙමම ව්යාපෘතිය කියාත්මක කරන්ෙන් ඇයි'' කියලා. එතුමා 
ඒ විධියට අහලා තිෙබනවා. ෙම් ව්යාපෘතිය පිළිබඳව ෙමෙතක් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ විධිමත් සංවාදයක් සිදු ෙනොවී තිෙබන 
ෙවලාවක ෙමම ව්යාපෘතිය සඳහා තමුන්නාන්ෙසේලා විශාල බදු 
සහන ෙයෝජනා කිරීම කිසිෙසේත්ම සාධාරණ නැහැ. ඒ නිසා පළමුව 
කළ යුතු වන්ෙන් ෙම් ව්යාපෘතිය පිළිබඳව විධිමත් වාර්තාවක් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමයි. ගරු ඇමතිතුමා එෙහම 
වාර්තාවක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා නැහැ. අත්සන් 
කරන ලද ඒ ගිවිසුම පිළිබඳ කිසිදු වාර්තාවක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කරලා නැහැ. 

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි අලුත් සහන කිසිවක්  දීලා 

නැහැ. පසු ගිය ආණ්ඩුව අත්සන් කළ Agreement එකට අනුව 
ලබාදුන් සහන තමයි සියල්ලම තිබෙන්ෙන්. අපි ඒ Agreement 
එෙක් සංෙශෝධනයක් කරලා තිෙබනවා. අවශ්ය නම් අලුත් 
Agreement එක ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය ආණ්ඩුව අත්සන් 

කරන ලද ගිවිසුමට අනුකූල වන පරිදි සහ නැවත සංෙශෝධනය 
කරන ලද ගිවිසුෙම්ද ෙකොටස් ඇතුළත් වන පරිදි ෙවන්න පුළුවන් 
ෙම් බදු සහන ෙදන්ෙන්. ඒ පිළිබඳව ෙනොෙවයි මම පශ්නය 
අහන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේ ෙමම Port City ව්යාපෘතියට යම් බදු 
සහනයක් ෙදන්න ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් අවසර ඉල්ලනවා. 
හැබැයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමා ඒ විධිෙය් 
අවසරයක් ඉල්ලන ෙකොට, Port City ව්යාපෘතිය කියන්ෙන් 
කුමක්ද කියන එක පිළිබඳ කරුණු ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කරලා නැහැ. පාර්ලිෙම්න්තුව ෙනොදන්නා ව්යාපෘතියකට 
තමුන්නාන්ෙසේ  පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් බදු සහන ඉල්ලනවා. 

ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
ෙම් පිළිබඳව මීට ෙපර සාකච්ඡා කරලා තිෙබනවා කියලායි 

මම හිතුෙව්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නැහැ. 

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
ඔබතුමන්ලාට අවශ්ය නම් සංෙශෝධනය කරපු අලුත් 

Agreement එක ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. අවශ්ය නම් ඒකට 
විවාදයක් ෙදන්නත් පුළුවන්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "අවශ්ය නම්" ෙනොෙවයි. ගරු 

අමාත්යවරයා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා යම් ව්යාපෘතියකට  බදු 
සහන ලබාදීම සඳහා පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙගන් අවසර 
ඉල්ලනවා. හැබැයි, ෙනොදන්නා ව්යාපෘතියක් සඳහා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව අවසර ලබාදිය යුතුද? ෙනොදන්නා ව්යාපෘතියක් 
පිළිබඳව අවසර ලබා ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ගැහැණු ළමයා 
දන්ෙනත් නැහැ, ගැහැනු ළමයා දැකලාත් නැහැ, ඒත් කසාෙදට හා 
කියන්න කියනවා. ඒක හරියන්ෙන් නැහැෙන්. 

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
මම හිතුෙව් පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් ෙම් පිළිබඳව සාකච්ඡා 

කරලා ඇති කියලා. පසු ගිය ආණ්ඩුෙවන් ඉදිරිපත් කරපු ඒවා 
තමයි අපි සංෙශෝධන ඇතුව නැවත ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ 
නිසා දැන් ඒවා කියලා වැඩක් නැහැ. ඒ කාලෙය්  කියන්න 
තිබුණාෙන්. අවශ්ය නම් අපට ෙම් ගිවිසුම ඉදිරිපත් කරන්න 
පුළුවන්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ කාලය ගැන මම කියන්න ඕනෑ නැහැ. ඒ කාලෙය් 

තමුන්නාන්ෙසේෙග් නායකතුමාම කිව්වා, පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ෙම් 
පිළිබඳව සංවාදයක් ඇති කරන්න කියලා. ඒක මම ෙනොෙවයි 
කිව්ෙව්. විපක්ෂ නායකවරයා හැටියට රනිල් විකමසිංහ 
මහත්මයාම 2014 ෙපබරවාරි මාසෙය් 05වැනි දා කියලා 
තිෙබනවා, ෙකොළඹ වරාය නගරය පිළිබඳව සංවාදයක් ඇති කළ 
යුතුයි කියලා. හැබැයි ඒක ඒ කාලෙය්ත් ෙකරුෙණ් නැහැ. හැබැයි, 
ඒ කාලෙය් එම පශ්නය අහපු මන්තීවරයා අද අගාමාත්යවරයා 
හැටියට කටයුතු කරනවා. ඒ කාලෙයත් ෙමම  ව්යාපෘතිය 
ෙමොකක්ද කියලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට කියලා නැහැ. ෙනොදන්නා 
ව්යාපෘතියක් පිළිබඳව බදු සහන ඉල්ලා සිටිනවා. ඒක සාධාරණ 
නැහැ.  එම නිසා ඉස්ෙසල්ලා ව්යාපෘතිය ෙමොකක්ද කියලා 
ඉදිරිපත් කරන්න.  

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
Sir, I rise to a point of Order. 
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් point of 

Order එක ෙමොකක්ද? 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම දැනුවත් 

කිරීමක් කරන්න ඕනෑ. ගරු පාඨලී චම්පික රණවක ඇමතිතුමා 
ෙහට සවස 6.00ට සියලු ෙදනාටම ආරාධනා කරලා තිෙබනවා,  
Port City කියන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා ඇවිල්ලා බලන්න කියලා. 
එක්කෙගන ගිහිල්ලාම ෙපන්වනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒක point of Order එකක් ෙනොෙවයි.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ව්යාපෘතිය ෙමොකක්ද කියලා 

ෙහට කියනවා ලු. [බාධා කිරීම්] අද බදු සහන ඉල්ලනවා. 
ඔබතුමන්ලා කලබල ෙවන්න එපා.  ව්යාපෘතිය ෙමොකක්ද කියලා 
ෙහට කියනවා. නමුත්, අද බදු සහන ඉල්ලනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා 
විසින් මුලින්ම කළ යුතු වන්ෙන්, එම ව්යාපෘතිය ෙමොකක්ද කියලා 
ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව දැනුවත් කරලා බදු සහන ඉල්ලීමයි. හැබැයි, 
දන්ෙන් නැති ව්යාපෘතියකට තමුන්නාන්ෙසේලා බදු සහන 
ඉල්ලනවා. එය කිසිෙසේත්ම සාධාරණ නැහැ. එම නිසා  ගරු 
ඇමතිතුමාෙගන් මම ඉල්ලා සිටින්ෙන් එක ෙදයයි. ෙමම බදු සහන 
අද පාර්ලිෙම්න්තුව අනුමත කළ යුතු නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේ එය 
ෙවනත් දවසක ඉල්ලන්න. ෙමම බදු සහන පාර්ලිෙම්න්තුව අනුමත 
කිරීමට ෙපර කරුණාකරලා ව්යාපෘතිය ෙමොකක්ද කියලා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට කියන්න. ව්යාපෘතිය ෙමොකක්ද කියලා දැන 
ගත්තාට පසුව තමයි බදු සහන ලබා දිය යුතුද නැද්ද කියලා 
කියන්ෙන්. මම කියන්නම් ව්යාපෘතිය ෙමොකක්ද කියලා කියන්න 
තිෙබන  සැක සහිත කාරණා ෙමොනවාද කියලා.  අගාමාත්යතුමා ඒ 
කාලෙය් විපක්ෂ නායකවරයා විධියට පශ්න කර තිෙබනවා, 
"ෙම්ෙක් ගණිකා මඩම් තිෙබනවාද? කැසිෙනෝ මධ්යස්ථාන 
තිෙබනවාද?  ෙමහි නිවාස ෙගොඩ නැ ෙඟනවාද? ෙමම ව්යාපෘතිය 
කුමක්ද?" කියලා. 

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒක තමයි අපි කියන්ෙන්. ෙම්වා ඔක්ෙකෝම 

ඉවත් කරලායි තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමාට අවශ්ය නම් ෙමම අලුත් 
agreement එක අපි table කරන්නම්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
"අවශ්ය නම්" ෙනොෙවයි.  "අවශ්යයි."  

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
Okay. 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාටත් ෙත්ෙරන්න    

ඕනෑ -   
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් point of 

Order එක ෙමොකක්ද? 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් කාලෙයන් අඩු කරන්න 

එපා. 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
අධ්යයනය කරන්ෙන් නැතිවද, Port City එක ගැන අවුරුදු 

ගණනක් විෙව්චනය කෙළේ? 

   
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒක Point of Order එකක් ෙනොෙවයි.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අයිෙයෝ! මන්තීතුමා, ෙමොනවද ෙම් කියන්ෙන්?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම  ඉතා පැහැදිලි ෙලස 
කියන්ෙන්, ව්යාපෘතියක් තිබුණා. එම ව්යාපෘතිය සංෙශෝධනය 
වුණා කියලා කියනවා. හැබැයි, සංෙශෝධනය වුෙණ් ෙමොන 
ආකාරෙයන්ද කියලා අපි දන්ෙන් නැහැ. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
දැනුවත් කරලා  නැහැ. පාර්ලිෙම්න්තුව ෙනොදන්නා ව්යාපෘතියකට 
බදු සහන ඉල්ලනවා. එම නිසා ෙමම බදු සහන අද ෙමම 
පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් අනුමත ෙනොකළ යුතුයි. ෙනොදන්නා 
ව්යාපෘතියකට බදු සහන අනුමත කරන්න ලැහැස්ති නම්, 
තමුන්නාන්ෙසේලා ලැහැස්ති අයෙගන් අනුමත කර ගන්න. අපි 
කිසිෙසේත්ම ෙනොදන්නා ව්යාපෘතියකට බදු සහන ලබා දීම පිළිබඳව 
එකඟතාව පළ කරන්ෙන් නැහැ. 

 ගරු අමාත්යතුමනි, ෙදවැනි කාරණය වන්ෙන් ෙමයයි. 
තමුන්නාන්ෙසේ ෙම් ආයතන ආදායම් බද්ෙදන් නිදහස් කිරීෙම් 
වගන්තිය බලන්න. තමුන්නාන්ෙසේ ෙයෝජනා කරනවා, අවුරුදු 
25ක කාලසීමාවක් සඳහා ආදායම් බදු පනත වලංගු ෙනොවිය යුතුයි 
කියලා.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  එම අවුරුදු 25 පටන් 
ගන්ෙන් ව්යාපෘතිය ආරම්භ කරලා ලාභ ලබන,  බදු ෙගවීෙම් 
මට්ටෙම් පළමු අවස්ථාව ෙහෝ අවුරුදු 6 ෙගවුණාට පසුවයි. අපි 
අවුරුදු 6 ෙගවුණාට පසුව කියලා කල්පනා කර  බැලුෙවොත්, ෙමම 
ව්යාපෘතිය හරහා- 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු අමාත්යතුමා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු අමාත්යතුමනි, මෙග් කථාෙවන් පසුව  ඔබතුමා පිළිතුරු 

ලබා ෙදන්න. මට කථා කරන්න සුළු කාලයයි තිෙබන්ෙන්.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු අමාත්යතුමනි,  ඔබතුමා පසුව පිළිතුරු ලබා ෙදන්න. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ කියන්ෙන්, අවුරුදු 25ක් සහ අවුරුදු 6කින් තමයි බදු ෙගවීම 

ආරම්භ කරන්ෙන්. අවුරුදු 31ක් ෙමම Port City ව්යාපෘතිය 
ආදායම් බද්ෙදන් නිදහස් කරනවා. ඒක සාධාරණ නැහැ. සමහර 
විට- මම ඒක කියන්ෙන් නැහැ. එම අවුරුදු 31ට  2015 මාර්තු 
මාසෙය් සිට 2016 සැප්තැම්බර් මාසය දක්වා ආසන්න වශෙයන් 
අවුරුදු එකහමාරක් බදු  ඉවත් කරනවා. එෙහම ගත්ෙතොත්, ෙමම 
ව්යාපෘතිය පටන් ෙගන අවුරුදු තිස් ෙදකහමාරක් යනකන් කිසිදු 
ආදායම් බද්දක් ෙම් ව්යාපෘතිය හරහා ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  

ෙදවැනි කරුණ නම්, තමුන්නාන්ෙසේලා ලාභාංශය බද්ෙදන් 
ඉවත් කරනවා. මම දන්ෙන් නැහැ, එහි ලාභය බද්ෙදන් නිදහස් 
කරන්ෙන් ඇයි කියලා. එය එම සමාගම ලබන ලාභයයි. නිදහස ්
කරන ලද ලාභෙයන් ෙකොටස් හිමියන් සඳහා ෙබදනු ලබන 
ලාභාංශ ඉහත කී අවුරුදු 25ක නිදහස් කාල සීමාවක් තුළදී, ඉන්පසු 
තව අවුරුද්දක්ද-  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ ලාභාංශ 
කියලා කියන්ෙන් යම් ව්යාපෘතියක් හරහා උපයා ගන්නා ලාභය.  
එම ලාභය බද්ෙදන් නිදහස් කරන්ෙන් ඇයි? ආදායම් බද්ද ඉවත් 
කරනවා, ඊළඟට තමුන්නාන්ෙසේලා ලාභාංශ ෙය් බද්දත් ඉවත් 
කරනවා. ලාභාංශය කියලා කියන්ෙන්, යම් ව්යාපෘතියක් 
ෙවනුෙවන් ෙයොදවන ලද ආෙයෝජනය ෙවනුෙවන් ලැෙබන ලාභය. 
එතෙකොට ලාභය බද්ෙදන් නිදහස් කිරීම කිසිෙසේත්ම සාධාරණ 
නැහැ.  

ඊළඟට තමුන්නාන්ෙසේ ෙයෝජනා කරනවා, ෙමම ව්යාපෘතිෙය් 
30 ෙදෙනකු උපයන විට ෙගවීෙම් බද්ෙදන් නිදහස් කරන්න 
කියලා. අපි දන්නවා යම් වැටුප් සීමාවක් තිෙබන බව. ඒ වැටුප් 
සීමාෙවන් එහාට යම් වැටුපක් ලබනවා නම් ඔහු උපයන විට 
ෙගවීෙම් බද්දට යටත් ෙවනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
හැබැයි, ෙමම ව්යාපෘතිෙය්  30 ෙදෙනකුට සහනයක් ෙදනවා,  එම 
උපයන විට ෙගවීෙම් බද්ෙදනුත් නිදහස් කරන්න කියලා.  ඔහු වැඩ 
කරන්ෙන් යම් ව්යාපෘතියකද, ෙකොම්පැනියකද, රජෙය්ද,  ඔහු 
උපයා ගන්නා ලද ආදායමට ගහන බද්ද තමයි "උපයන විට බද්ද" 
කියලා කියන්ෙන්. ඔහු උපයා ගන්නා ලද ආදායමට 
තමුන්නාන්ෙසේලා බද්දක් ගහනවා. අද රාජ්ය ෙසේවකයකු යම් වැටුප් 
සීමාවකට එහා උපයනවා නම් ඒකට බද්දක් ගහනවා. ෙපෞද්ගලික 
අංශෙය් ෙසේවකයකු යම් වැටුප් සීමාවකට වඩා උපයනවා නම් 

බද්දක් ගහනවා. එය ඔවුන්ෙග් වැටුපට ගහන බද්ද. හැබැයි, ෙමම 
ව්යාපෘතිය යටෙත් තිස් ෙදෙනකු එම කාලය තුළ උපයන විට 
බද්ෙදන් නිදහස් කරලා ෙදන්න කියලා තමුන්නාන්ෙසේ ෙයෝජනා 
කරනවා. ඒක සාධාරණ නැහැ.  ෙමම ව්යාපෘතිය ෙගන්වා ගැනීම 
ෙවනුෙවන් ඒ තරම් බදු සහන තමුන්නාන්ෙසේලා ලබා දිය යුතුද?  

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
Hon. Presiding Member, these are the concessions 

given by the previous government. We have not added 
anything. This company is investing a huge sum of 
money like US Dollars 1.4 billion. When you invest such 
a large amount, it is normal to give such concessions.  
නැත්නම් මිනිසුන් ආෙයෝජනය කරන්න ෙමහාට එන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මම ඒ කාරණය පිළිගන්නවා. 

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
ෙම්ක අපි කරපු ෙදයක් ෙනොෙවයි. ගිය ආණ්ඩුෙවන් කරපු 

එකක්. ෙම්ෙකන් අපට ඉවත් ෙවන්න කමයක් නැහැ. එය අත්සන් 
කරලා අවසානයි. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
විපක්ෂ නායකතුමා අගාමාත්ය ධුරයට පත් වුණාට පසුවත් 

ෙමම ව්යාපෘතිය පිළිබඳව කරන ලද පකාශ මා ළඟ තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙමම ව්යාපෘතිය අත්සන් කරනු ලැබුෙව් වරාය 
අධිකාරිය සමඟයි. වරාය අධිකාරිය සමඟ  වරාය නගරයක් - Port 
City එකක් - ඉදිකිරීම පිළිබඳ ගිවිසුමක් අත්සන් කරන්න බැහැ. ඒ 
වාෙග්ම ෙමම ගිවිසුමට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සම්බන්ධ 
කරෙගන තිබුෙණ් නැහැ. එම පැරැණි ගිවිසුම අනුව ෙහක්ෙටයාර 
20කට ආසන්න පමාණයක් සින්නක්කරව ෙදන්න 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙයෝජනා කරලා තිබුණා. තමුන්නාන්ෙසේ දැන් 
කියනවා, "එය අනූනව බද්දකට ෙවනස් කළා" කියලා. ඒක 
ෙවනම ෙදයක්. හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේලා 2015 මාර්තු මාසෙය් 
06 වැනිදා ෙම්ක නතර කරනවා. නැවත 2016 සැප්තැම්බර් 
මාසෙය් - අවුරුදු එක හමාරකට විතර පසුව - තමයි අවසර 
ෙදන්ෙන්. පමා වීෙම් ගාස්තුව ෙවනුෙවන් තමුන්නාන්ෙසේලා මුහුද 
ෙගොඩ කිරීෙම්දී දීලා තිබුණු භුමි පමාණය ෙහක්ෙටයාර් 269 දක්වා 
වැඩි කරනවා. එතෙකොට ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්?  ගිවිසුම 
අත්හිටුවීමට බලපෑෙව්, අෙප් රෙට් නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
විසින් හරියට සකස් කරලා ෙනොතිබුණු, අදාළ පාර්ශ්වයන් අත්සන් 
ෙනොකරන ලද ගිවිසුමක් නිසායි.  එම ගිවිසුම අත් හිටුවීෙම් ෙහේතුව 
ගත් විට අෙප් පැත්ෙතන් ෙනොෙවයි, ඔවුන්ෙග් පැත්ෙතන් තමයි 
වැරැද්ද සිදු වී තිෙබන්ෙන්. ගිවිසුම අත් හිටවූවාට පස්ෙසේ ඒ ගත 
ෙවච්ච කාලය නැවත බදු විරාමවලිනුත් අයින් කරලා ෙදනවා. මට 
මතක හැටියට කලින් තිබුෙණ් ෙහක්ෙටයාර 233යි. ෙහක්ෙටයාර 
233ක් තිබුණු එක  ෙහක්ෙටයාර 269ක් දක්වා මහ මුහුද ෙගොඩ 
කරන්න ෙම් ව්යාපෘතිය හරහා තමුන්නාන්ෙසේලා ෙයෝජනා 
කරනවා. 
 

ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
එම වැරැද්ද ෙදපැත්ෙතන්ම සිදු ෙවලා තිෙබනවා. 
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ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔව්. ෙදපැත්ෙතන්ම වැරැද්ද සිදුෙවලා තිබුණාට වන්දි 

ෙගවන්ෙන් අපි විතරයි. 
 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
නැහැ, අපි විතරක් ෙනොෙවයි වන්දි ෙගවන්ෙන්. ඒ 

ෙගොල්ලන්ෙගනුත් අඩුෙවලා තිෙබනවා.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒෙගොල්ලන් ෙමොනවාද ෙගවපු වන්දි? ඒෙගොල්ලන් කිසිම 

වන්දියක් ෙගව්ෙව් නැහැ. 
 

ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
එක අඟලක්වත් සින්නක්කර නැහැ. ඒක අපි ලැබූ  ෙලොකු 

ජයගහණයක්. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අවුරුදු 99ක් කියන්ෙන් ගරු ඇමතිතුමනි, අත්සන් කරන 

ඔබතුමාත් නැහැ; කථා කරන මමත් නැහැ; අ හෙගන ඉන්න 
අෙනක් අයත් නැහැ. ෙකෙසේ නමුත් ෙමම අත්සන් කරන ලද 
ගිවිසුම  රටට හිතකර වන පරිදි අවශ්ය වන සංෙශෝධනයන් කර 
ගන්න  ඔබතුමා අසමත් වී තිෙබනවා. ෙම් කෑ ගහන මන්තීවරුම 
එදා ෙම් පැත්ෙත් ඉඳෙගන කෑ ගැහුවා. ඒ මහත්වරු දැන් ඔය 
පැත්ෙත් ඉඳෙගන කෑ ගහනවා, "ෙම් බදු සහන ෙදන්න ඕනෑ" 
කියලා. ඒ නිසා අපට ඒ අයෙග් පතිපත්ති ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන්. 
මා ඔබතුමාට කියන්ෙන් ෙම්කයි.  ෙනොදන්නා ලද ව්යාපෘතියකට, 
අතිශය අසාධාරණ ව්යාපෘතියකට - අගාමාත්යතුමා කියලා 
තිෙබනවා, ෙකොළඹින් තවත් ඉඩම් ෙහොයා ගන්න පුළුවන් කියලා.  
[බාධා කිරීමක්] ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමනි, මට මතක 
හැටියට ඔබතුමා ෙමතැන වාඩිෙවලා හිටිෙය්. මතකද, ඔබතුමා ෙම් 
හරිෙය් වාඩිෙවලා හිටිෙය්? ෙමෙහම කරපු ව්යාපෘතියක් තමයි දැන් 
ෙම් අත්හැරලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් ව්යාපෘතියට තමයි 
තමුන්නාන්ෙසේලා බදු සහන ෙදන්න යන්ෙන්. අද ෙම් ගැසට් 
නිෙව්දන පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කළ යුතු නැහැ. සම්මත කිරීමට 
ෙපර කරුණාකරලා ෙම් ව්යාපෘතිය පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුවට 
කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න. ෙනොදන්නා ව්යාපෘතියකට  අපි බදු 
සහන ෙදන්ෙන් ඇයි?   

ඊළඟ ව්යාපෘතිය ෙකෙරහි මා තමුන්නාන්ෙසේෙග් අවධානය 
ෙයොමු කරවනවා. ෙම් ව්යාපෘතිය ෙමොකක්ද කියලා  තමුන්නාන්ෙසේ 
හරියට කල්පනා කරලා බලන්න. බස්නාහිර පළාෙත්, ෙකොළඹ 
දිස්තික්කෙය්, ෙකොළඹ 02, ෙකොම්පඤ්ඤවීදිෙය් පිහිටි අක්කර 
අටකින් යුත් ඉඩමක ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 130ක සෘජු 
විෙද්ශ ආෙයෝජනයක් ඇතුළත් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 
429.5ක් අෙප්ක්ෂිත ආෙයෝජනයක් සහිත පති සංවර්ධනය හා මිශ 
සංවර්ධන ව්යාපෘතියක් සඳහා අමාත්ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා 
ගන්නා බව කියලා කියනවා. ෙකොම්පඤ්ඤ වීදිෙය් තිෙබන ෙම් 
අක්කර අට කාෙග්ද? ඇමතිතුමා, ෙම් අක්කර අට කාෙග්ද? කා 
සතුවද ෙම් අක්කර අට ති බුෙණ්? ෙකොම්පඤ්ඤ වීදිෙය් ඉඩම් 
අක්කර අටක ෙම්  මිශ ව්යාපෘතිය ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. ෙම් 
ඉඩම කාෙග්ද, ගරු ඇමතිතුමා? 

ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
ඒ ගැන කියන්න දන්ෙන් නැහැ. අපි එන්න ඉස්ෙසල්ලා ෙම් 

කටයුත්ත කරලා තිබුෙණ්. ෙම්ක පරණ project  එකක්. 
ඉස්ෙසල්ලා ආණ්ඩුෙවන් ඕවා අහන්න තිබුෙණ්.  [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ රාජ්ය ඇමතිතුමා, ඔබතුමා ඒ ගැන 

දන්නවාද? 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා (ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க - சர்வேதச வர்த்தக இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of 
International Trade) 
ඒ නඩුවට ෙපනී සිටිෙය් මමයි, ගරු මන්තීතුමනි. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ නිසා තමයි මම ඔබතුමාෙගන් අහන්ෙන්.  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ෙමය සාමාන්ය ජනතාවෙග් ඉඩමක්. ෙම් කාරණෙය්දී අපි 

ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාත් එක්ක විශාල සටනක් කළා. 
අෙප් ජීවිත පරදුවට තියලා තමයි ඒ සටන කෙළේ. ඉන් පසුව උසාවි 
නිෙයෝගයක් අනුව තමයි එය කියාත්මක වුෙණ්. අප ඒ ෙවනුෙවන් 
පුළුවන් තරම් දුරට සටන් කළා.  

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මට දැනගන්න ඕනෑ ෙමච්චරයි. 
  
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, එදා ෙමොහාන් පීරිස් 

මැතිතුමා යටෙත් උසාවිය කියාත්මක වුෙණ් ෙකොෙහොමද කියා 
ඔබතුමා දන්නවා ෙන්.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මම ඒ පශ්න ඔක්ෙකොම දන්නවා, ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි.  

එය සාමාන්ය ජනතාව පදිංචි වී සිටි ඉඩමක්. ඒ ජනතාව ඉන් 
පළවා හැරලා එම ඉඩම රජයට -නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට- 
පවරාෙගන, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් තමයි ෙමම 
සමාගමට ලබාදුන්ෙන්. ඕකයි ඇත්ත කථාව. ෙම් ඉඩම ආණ්ඩුෙව්. 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඒක දන්නවා. ආණ්ඩු ෙව් ෙම් අක්කර 
අෙට් ඉඩම නියමිත වටිනාකම් නැතිව, ඉතාම අඩු පදනමකින් 
තමයි ෙම් අදාළ සමාගමට පැවරුෙව්. ෙම් ව්යාපෘතිය ෙවනුෙවන් 
ෙකොම්පඤ්ඤ වීදිෙය් ඉතා වැදගත් ඉඩම් අක්කර අටක් අපි ලබාදී 
තිෙබනවා. එෙහම කරලා තවත් ෙමොනවාද අපි ෙම් ෙදන්ෙන්? 
ඒකයි මම ෙම් අහන්ෙන්. ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ රාජ්ය ඇමතිතුමනි, 

1341 1342 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඔබතුමා ෙම් කාරණය ගැන කල්පනා කර බලන්න. අපි ඉඩම 
ලබාදුන්නා විතරක් ෙනොෙවයි, ෙමම ව්යාපෘතිය ආදායම් බද්ෙදන් 
නිදහස් කරනවා.  "ආදායම් බදු පැනවීමට අදාළ වන 2006 අංක 10 
දරන ආදායම් පනෙත් විධිවිධාන මහල් නිවාස විකිණීම හැර 
ව්යාපෘතිෙය් ලාභය සඳහා වසර දහයක (10) කාලයක් සඳහා අදාළ 
ෙනොවිය යුතු අතර මහල් නිවාස විකිණීම තුළින් උත්පාදනය වන 
ආදායම සඳහා අවුරුදු හයක (06) බදු නිදහස් කාලයක් ...."  යනාදී 
වශෙයන් අදාළ ගැසට් නිෙව්දනෙය් ඒ බව සඳහන් ෙවනවා. 

ෙමම ඉඩ ෙම් නිවාස සංකීර්ණයක් හදනවා. ඒ නිවාස 
සංකීර්ණය ඉදි කරලා, ලාභය -ආදායමක්- ලබාගන්නා තත්ත්වයට 
පත් වුණාට පසුව තව අවුරුදු හයක් යනතුරු ෙම් ෙගවල් විකුණා 
ලැෙබන ලාභෙයන් ආදායමක් හම්බ වන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, 
ආදායම් බද්ෙදන් නිදහස් කරනවා. මම අහන්ෙන් ෙම්කයි. ෙම් 
කිසිදු මහල් නිවාස සංකීර්ණයක ෙගවල් විකුණන්න අවුරුදු 6ක් 
යන්ෙන් නැහැ.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙගොඩක් මහල් නිවාස හදන්නත් කලින් 
සල්ලි අරෙගනයි තිෙබන්ෙන් කියා ඔබතුමා දන්නවා ෙන්. ෙගවල් 
හදන්නත් කලින් ෙම් නිවාස ව්යාපෘති ෙවනුෙවන් සල්ලි අරෙගන 
තිෙබනවා. හදන්නත් කලින් නිවාස ව්යාපෘතියකට සල්ලි අරෙගන, 
ඒ නිවාස විකුණා ලැෙබන ආදායෙම් බද්ද අවුරුදු හයක් යනතුරු 
අප නිදහස් කර තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන්, ෙම් නිවාස විකුණලා ෙම් 
ආණ්ඩුවට එක බද්දක්වත් හම්බ වන්ෙන් නැහැ කියන එකයි. 
ෙම්ක සාධාරණද?  

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ රාජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙම් කාරණය 
ගැන කල්පනා කර බලන්න. මහල් නිවාස සංකීර්ණවල නිවාස 
විකිණීම අවුරුදු හයක් යනෙතක් බදුවලින් නිදහස් කරනවා නම් ඒ 
මහල් නිවාසවලින් කිසිදු ආදායම් බද්දක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. 
ෙමොකද කිසිදු මහල් නිවාස සංකීර්ණයක් ෙගවල් ටික විකුණා 
දමන්න අවුරුදු හයක් ළත ෙවවී ඉන්ෙන් නැහැ. එම නිසා ෙම් 
ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? අපි ඉඩමකුත් දීලා, මහල් නිවාස විකිණීම 
සඳහා තව විෙශේෂ බදු සහනයකුත් ලබාෙදනවා.   "එකී බදු නිදහස් 
කාලසීමාව ව්යාපෘති සමාගම විසින් බදු අය කළ හැකි ආදායම් 
උපයනු ලබන වර්ෂෙය් සිට ෙහෝ ව්යාපෘති ඉදිකිරීම් කටයුතු 
ආරම්භ කර අවුරුදු හයක (06) කාලයකින් පසුව සහ අවස්ථා 
ෙදෙකන් කලින් එළෙඹන අවස්ථාෙව් සිට ආරම්භ විය යුතු ය." 
කියා එම ගැසට් නිෙව්දනෙය් තවදුරටත් සඳහන් ෙවනවා. ෙම්ක 
මම කලින් කියපු කාරණයටම අදාළයි. ෙකොෙහොම වුණත්, ෙම් 
නිවාස විකුණලා කිසිදු ආදායම් බද්දක් හම්බ වන්ෙන් නැහැ. ඒක 
සාධාරණ නැහැ. එම නිසා ෙම් බදු සහනය අප ලබාෙදන්න ඕනෑද? 
අප වටිනා ඉඩම් අක්කර 8ක් අඩු මුදලට ඔවුන්ට ලබාදී තිෙබනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔවුන් ෙම් ෙගවල් හදන කමය ගැනත් මා 
කියන්නම්. ඔබතුමා දන්නවා, ෙම් ෙගවල් හදන්ෙන් ෙගවල් ගන්න 
අයෙගන් කලින් සල්ලි අරෙගන බව. පළමුවැනි තට්ටුව හදන 
ෙකොට ෙදවැනි තට්ටවුට සල්ලි අරෙගනත් ඉවරයි. ෙදවැනි තට්ටුව 
හදනවා, තුන්වැනි තට්ටුවට සල්ලි අරෙගන ඉවරයි. ඒ නිසා ෙම්වා 
ආෙයෝජන කිව්වාට, එෙහම එන ආෙයෝජන ෙනොෙවයි. ෙමය කිසිදු 
වටිනාකමක් සහිත අෙයෝජනයක් ෙනොෙවයි. අෙප් රෙට් අග 
නගරෙය් පිහිටි වටිනා ඉඩම් අක්කර අටක් ලබා දීලා, ෙමම 
ව්යාපෘතිය ෙවනුෙවන් විෙශේෂ බදු සහන ෙදන්න අප ෙයෝජනා 
කරනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙමම ව්යාපෘතිෙය් වැඩ කරන අය 
ෙවනුෙවනුත් බදු සහන ලබාදී තිෙබනවා. ෙසේවකයන් 10ෙදෙනක් 
දක්වා උපයන විට ෙගවන බද්ෙදනුත් අප නිදහස් කර ෙදනවා. 
කිසිදු ව්යාපෘතියක් ෙවනුෙවන් ඉපයුම මත ෙගවන බද්ද ඉවත් 
කිරීම සාධාරණද? ඔවුන් ඒෙක් රස්සාව කරනවා; වැටුපක් 
උපයනවා.  

ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙදකම 2014දී අත්සන් කළ ගිවිසුම්. 

Colombo Port City ව්යාපෘතිය පිළිබඳ ගිවිසුමත් 2014දී අත්සන් 
කළ එකක්. අප 2016දී එය සංෙශෝධනය කරලා නැවත අත්සන් 
කළා. අෙප් ගරු පාඨලී චම්පික රණවක ඇමතිතුමා Colombo 
Port City ව්යාපෘ තිය ගැන කලින් විස්තර කළා. ගරු මන්තීතුමනි, 
ඔබතුමා කිව්වා ෙහක්ෙටයාර් 233ක පමාණය 269ට ගියා කියා. 
ඒක ඇත්ත. හැබැයි, වැඩි වුෙණ් ෙහක්ෙටයාර 36යි. ඒ 36න් අෙප් 
ආණ්ඩුවට 28ක් ලැබී තිෙබනවා. එතෙකොට චීන සමාගමට 
ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන් 8යි. ඒ අනුව ඒෙක් වාසිය ඇවිල්ලා 
තිෙබන්ෙන් අපට. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නැහැ. 

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
ඔව්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
 ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ කියන්ෙන්  36ක් අතිෙර්කව ලැබුණාම 

අපට 28ක් ලැෙබනවා. 8ක් එෙහට යනවා කියලා ෙන් ඔබතුමා 
කියන්ෙන්. හැබැයි, පශ්නයක් තිෙබනවා. මට කියන්න, ෙම් 
ෙහක්ෙටයාර 269 ෙබදා ගන්නා ආකාරය. ඒ ආකාරය අනුව ඔය 8 
වටිනවාද, නැද්ද කියලා කියන්න. ඔය 269 ෙබෙදන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? 

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
මම කියන්නම්. අපට -ආණ්ඩුවට- අලුත් කමයට ෙහක්ෙටයාර 

153ක් ලැෙබනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
සියයට කීයක්ද අපට හම්බ වන්ෙන්? 

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
ආණ්ඩුවට ෙහක්ෙටයාර 153ක් ලැෙබනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මම ඔබතුමාට බාධා කරනවා ෙනොෙවයි. එකක් තිබුණා, ෙමම 

ව්යාපෘතිය ෙවනුෙවන් චීන සමාගමටම අපි ෙකළින්ම 99 
අවුරුද්දක බදු ෙවනුවට ලබා ෙදන ඉඩම් පමාණයක්. ඊට පස්ෙසේ 
එම පෙද්ශෙය් යටිතල පහසුකම් වර්ධනය කිරීම ෙවනුෙවන් තව 
ඉඩම් පමාණයක් ෙවන් කරනවා. ඊට  පස්ෙසේ යම් ඉඩම් පමාණයක් 
ඉතිරි වනවා. මම ෙම් ෙද්වල් කියන්ෙන් පරණ ගිවිසුම අනුවයි. ඒ 
ඉතිරි වන ඉඩම් පමාණය අෙළවි කළාට පස්ෙසේ 60:40 අනුපාතයට 
-ඒ ෙවලාෙව් නම් 60ක් චීන සමාගමට, 40ක් වරාය අධිකාරියට 

1343 1344 

[ගරු අනුර දිසානායක මහතා] 
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ලැෙබන පරිදි- ෙබදා ගන්නවා. අපට කියලා ඉඩම් පමාණයක් 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, ව්යාපෘතිය පටන් ගන්නවා, ඒ 
ෙවනුෙවන් චීන සමාගමට අපි ඉඩම් පමාණයක් ලබා ෙදනවා, 
යටිතල පහසුකම් වර්ධනය කිරීම සඳහා ඉඩම් පමාණයක් ෙවන් 
කරනවා, ඉතිරි ඉඩම් පමාණය අෙළවි කර ලැෙබන ආදායම 60:40 
අනුපාතයට ෙබදා ගන්නවා කියලා තමයි පැරණි ගිවිසුෙම් 
තිබුෙණ්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් ෙවලාව අවසන්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මම දැන් ඔබතුමාෙගන් දැනගන්න 

කැමැතියි, ෙම් අලුත් ව්යාපෘතිය පිළිබඳව. ඒ පිළිබඳව අපි දන්ෙන් 
නැහැ. අලුත් විධියට ෙම් ෙහක්ෙටයාර 269න් චීන සමාගමට 
ලැෙබන්ෙන් කවර පමාණයක්ද, ෙපොදු කටයුතු ෙවනුෙවන් 
ෙකොපමණ ඉඩම් පමාණයක් ෙවන් වනවාද? ඉතිරි ඉඩම් පමාණය 
අෙළවිෙයන් ලැෙබන ආදායම ෙබෙදන්ෙන් කවර ආකාරෙයන්ද 
කියන එකයි පැරණි ගිවිසුෙම් තිබුෙණ්. දැන් අලුත් පතිශතය 
කුමක්ද? ඒක අපි දැනගන්න ඕනෑ. එම නිසා තමයි මා නැවත 
කියන්ෙන් අප කවුරුත් ෙනොදන්නා ව්යාපෘතියකට දැන් බදු සහන 
ඉල්ලනවා කියලා. ගරු ඇමතිතුමා කිව්ෙව් "වරාය නගරය" 
පිළිබඳවයි. 

මා ෙදෙවනි ගැසට් නිෙව්දනය සම්බන්ධෙයන් කථා කරමින් 
සිටිෙය්. ෙදෙවනි ගැසට් නිෙව්දනය අනුව ෙකොම්පඤ්ඤවීදිෙය් 
අක්කර 8ක් ලබා දීම සහ එම මහල් නිවාස ව්යාපෘතිය පිළිබඳව 
තිෙබන්ෙන්. ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ රාජ්ය අමාත්යතුමා දන්නවා, ඒක 
ෙමොන තරම් හානිකර ව්යාපෘතියක්ද කියලා. ඒ ඉඩම් අක්කර 8 
ලබා දුන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒකට කිසිදු ෙගවීමක් නැහැ. ඒවා 
පැරණි ආණ්ඩුව විසින් අත්සන් කරන ලද ගිවිසුම් තමයි. හැබැයි, 
දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා කරමින් තිෙබන්ෙන් ඒ ගිවිසුම්වලට රබර් 
සීල් එක ගහලා තහවුරු කරලා ෙදන එකයි. ඒ ෙගොල්ලන් අත්සන 
ගහලා තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා seal එක ගහනවා. ඒකයි ෙම් 
සිද්ධ ෙවමින් තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
මම එකක් කියන්නම්. අපට තිෙබන පශ්නය තමයි, පරණ 

අත්සන් කරන ලද ගිවිසුම් අපට අවසන් කරන්න විධියක් ෙනොමැති 
වීම. එෙහම නම්, අපි විශාල වන්දියක් ෙගවන්න ඕනෑ. ඇත්තටම 
ෙම් ආණ්ඩුව ඒවාට අහු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
තවදුරටත් කාලය ෙදන්න බැහැ. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා 

වැඩිපුරත් විනාඩි 4ක් ගත්තා. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙහක්ෙටයාර 269 ෙබෙදන විධිය පිළිබඳව පමණක් කියන්න. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඇමතිතුමා කැමැති නම්, කියන්න පුළුවන්. 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මම එකක් ඉල්ලනවා. ෙමම ව්යාපෘතිය පිළිබඳ සම්පූර්ණ 

අදහසක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන ෙතක් ෙම් බදු සහන 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමත කරන්න එපා කියලා. Colombo 
Port City ව්යාපෘතිය පිළිබඳවත්, ෙකොම්පඤ්ඤවීදිෙය් ෙම් 
ව්යාපාතිය පිළිබඳවත් අපට විස්තර ඉදිරිපත් කරන්න, ෙම් ව්යාපෘති 
ෙමොනවාද කියලා. ව්යාපෘතිය දන්ෙන් නැතිව පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඇවිල්ලා බදු සහන ඉල්ලන්න එපා. මම ඇමතිතුමාෙග් කථාවට 
මුලින් සවන් දුන්ෙන් ඒකයි, එතුමා අඩුම තරමින් ෙම් ව්යාපෘති 
ෙදක පිළිබඳව පැහැදිලි කරයි කියලා. එෙහම පැහැදිලි කිරීමක් 
අපට ආෙව් නැහැ. ෙම් ව්යාපෘති ෙදක ෙමොකක්ද? ඒෙකන් 
අෙප්ක්ෂා කරන්ෙන් ෙමොනවාද? ඒෙකන් ෙකොපමණ රැකියා 
පමාණයක් අෙප්ක්ෂා කරනවාද? රෙට් දළ ජාතික නිෂ්පාදනයට 
ෙකොපමණ වර්ධනයක් අත්පත් කර ෙදනවාද? සංවර්ධනය සඳහා 
ඒෙකන් සිදුවන දායකත්වය ෙමොකක්ද? ඒ දායකත්වය මත තමයි 
අපි තීරණය කළ යුතු වන්ෙන් ෙම්කට බදු සහන ලබා දිය යුතුද, 
නැද්ද කියලා. අපට නිකම් හිස් ෙකොළයක් දීලා කියනවා, බදු 
සහන ලබා ෙදන්න අපට ෙම් නිෙයෝග සහ නියම සම්මත කරන්න 
කියලා. අඩුම තරමින් ඇමතිතුමා පකාශයක් කරලා හරි ෙම් 
ව්යාපෘති ෙදක පිළිබඳව විධිමත් පැහැදිලි කිරීමක් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීෙමන් අනතුරුව අපි ෙම් බදු සහන 
සම්බන්ධෙයන් වූ නිෙයෝග සහ නියම අනුමත කරමු.  

බදු සහන අනුමත කළාට පසේසේ ෙවනත් කිසිවක් ෙහෝ 
සම්බන්ධෙයන් නැවත ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න තිෙබන 
ඉඩකඩ අවමයි. ගරු ඇමතිතුමනි, එම නිසා ෙමම බදු සහන 
අනුමත කිරීමට ෙපර ඔබතුමා ෙමම ව්යාපෘති ෙදෙක් පතිලාභ, 
අෙප්ක්ෂා කරන කරුණු පිළිබඳව පැහැදිලි කරන්න. ෙම්ක "මූල්ය 
නගරයක්" කියලා කියනවා. මූල්ය නගරයක් නම්, කවර බැංකුද 
එකඟ ෙවලා තිෙබන්ෙන්? කවර ඒවාත් එක්කද agreements 
ගහලා තිෙබන්ෙන්? නිකම්ම මූල්ය නගරයක් කිව්වාට වැඩක් 
නැහැ. ඒෙක් පතිලාභ ෙමොනවාද? ඒෙක් කරන්ෙන් ෙමොනවාද? 
අඩුම තරමින් ෙම් Colombo Port City ව්යාපෘතිය අයිති වන්ෙන් 
ෙකොළඹ නගර සභාවටද, ෙකොළඹ දිස්තික්කයටද කියන එකවත් 
අපි දැනගන්න ඕනෑ. ෙම් නිසා අලුතින් භූමියක් හැෙදනවා. ඒ 
කිසිවක් දන්ෙන් නැතිව ෙමය කිසිෙසේත්ම අනුමත ෙනොකළ යුතුයි. 
මා ගරු ඇමතිතුමාෙගන් කරුණාෙවන් ඉල්ලා සිටින්ෙන් ෙම් 
ගැසට් නිෙව්දන  ෙදක  අද සම්මත කරන්ෙන් නැතිව ෙවන දිනයක 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න කල් ගන්න කියලායි. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 4.35] 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

ඇත්තටම අපට ෙචෝදනා එල්ල ෙවලා තිෙබන්ෙන් පසු ගිය 
ආණ්ඩුව කරපු වැරදි සම්බන්ධෙයනුයි. SAITM එක අරෙගන 
දැඟලුවත් අපි බැණුම් අහන්ෙන් ගිය ආණ්ඩුව කරපු වැරදි නිසායි. 
ඒත් අපි ෙම් SAITM පශ්නය දිහා බලන්ෙන් දරුෙවෝ ගැන සිතා 
මිසක්, ගිය ආණ්ඩුව කරපු ෙද්වල් කියා සිතා ෙනොෙවයි. මුහුණත් 
එක්ක තරහා ෙවලා නහය කපා ගන්න පුරුද්දක් අපට නැහැ. 
එෙහම කෙළොත් අෙප් දරුෙවෝ තමයි  අතර මං ෙවන්ෙන්.  

1345 1346 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

හම්බන්ෙතොට වරාය හදන්න ඇෙමරිකානු ෙඩොලර්  බිලියන 
175ක් වියදම් කරපු බව අපි දන්නවා. අද ෙවනෙකොට එහි පාඩුව 
බිලියන 37ක්. නමුත්, ෙම්ක අපටයි හදන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
අපට ෙකොෙහේ හරි ඉඳෙගන ෙකස් පැෙළනකම් තර්ක ඉදිරිපත් 
කරන්න පුළුවන් ෙම්ක වහලා දාන්න ඕනෑ කියලා. ඔබතුමන්ලා 
එදා කිව්ෙව්, "ෙම් වරාෙයන් පාඩුයි කියලා ෙන්ද; ෙම්ක අවශ්ය 
නැහැයි කියලා ෙන්ද?" කියලා. නමුත්, ජාතිෙය් ජයගහණය 
කියන්ෙන් ඒක ෙනොෙවයි. ෙම් වරාය ලාභදායී ආකාරයට, 
ජනතාවට ෙසතක් සැලෙසන විධියට කියාත්මක කිරීමයි ජාතිෙය් 
ජයගහණය. පසු ගිය ආණ්ඩුවට බැණ බැණ අපට ෙම් වරාය 
වහන්න පුළුවන්. ඒක ෙනොෙවයි ජාතිෙය් ජයගහණය. අපි 
ෙද්ශපාලනය පස්ෙසේ කරමු. අපි රටක් වශෙයන් ඉදිරියට යන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියලා හිතන්න ඕනෑ.  

මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ හදන්න චීනෙයන්  ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර්  බිලියන 210ක් ණයට ගත්තා. අද ෙවනෙකොට අපි 
ෙම්ෙකන් ලබන පාඩුව රුපියල් බිලියන 13කට වඩා වැඩියි. නමුත්, 
පාඩුයි කියලා අපට ෙම්ක වහලා දාන්නත් බැහැ. "ෙම්ක පසු ගිය 
ආණ්ඩුෙවන් කරපු වැඩක්." කියලා වහලා දාන්න බැහැ. අපි ෙම් 
ආයතන ජනතාවට බරක් ෙනොෙවන ආකාරයට, රටට 
සංවර්ධනයක් ෙවන ආකාරයට අෙප් දැනුම, බුද්ධිය, සහ 
පළපුරුද්ද එකතු කරලා කරන එක තමයි ජාතිෙය් ජයගහණය. ෙම් 
ආයතන වහලා දැමීම පක්ෂෙය් ජයගහණයක් ෙවන්න  පුළුවන්. 
නමුත්, ජාතියක් වශෙයන් අපි එකට ඉන්න ඕනෑ.  

අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමා අද වරාය නගරය ගැන කථා 
කරනවා. එතුමා කථා කරන්ෙන් අද-ඊෙය් ඉපදිච්ච ෙකෙනක් 
වාෙගයි. එතුමාත් විපක්ෂෙය් ඉඳෙගන අපිත් එක්ක ෙම් වරාය 
නගරය ගැන ෙමොන තරම් තර්ක විතර්ක ඉදිරිපත් කළාද? අනුර 
කුමාර දිසානායක මන්තීතුමනි, එෙහම නම් ෙම්වා කියවන්ෙන් 
නැතිවද, ෙම්වා බලන්ෙන් නැතිවද එදා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ඔබතුමා 
කථා කෙළේ? ෙම්වා ෙහොඳට දැනෙගන ෙන් කථා කෙළේ. අපිත් 
ෙම්වා දැනෙගන තමයි කථා කෙළේ. නමුත් අද කියනවා, "ෙම්ක 
එදා වැරැදියි කියලා කිව්වා ෙන්ද; වහන්න කිව්වා ෙන්ද; ඇයි 
වහන්ෙන් නැත්ෙත්?" කියලා. ෙම් ආයතන වැහුවාම හරි යනවාද? 
"ෙමන්න අපි වැහුවා." කියලා ෙම් ආයතන වහලා ෙද්ශපාලනය 
කරන්න අපට පුළුවන්. නමුත්, එයින් රටට ෙවන හානිය, ජාතියට 
ෙවන හානිය අපට නිම කරන්න බැහැ. අපි පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කළා, "ෙමන්න අෙප් කමෙව්දය" කියලා. සින්නක්කරව 
දීපු ඉඩම් අවලංගු කරලා, අපි ඒවා 99 අවුරුදු බදු කමයට දීලා  
ෙපන්නුවා. මම ඒක වගකීෙමන් කියනවා. දැන් කියනවා, "බදු 
දුන්නත් එකයි, සින්නක්කරව දුන්නත් එකයි" කියලා. ෙදයියෙන්! 
බදු ෙදන එකයි, සින්නක්කරව ෙදන එකයි ෙදකම එකයි ද? 
ෙකෙනක් ෙගයක් බද්දට ගත්තාම ඔහු දන්නවා, ඒ ෙගදර 
තමන්ෙග් ෙනොෙවයි කියලා. ඔහු දන්නවා, අයිතිකාරයාෙගන් 
අහන්ෙන් නැතිව ෙම් ෙගදර ෙවනස්කම් කරන්න බැහැ කියලා. බදු 
දුන්නාම ෙවනස් නැද්ද? සින්නක්කරව ගත්තාම තමුන්ට ඕනෑ 
ෙදයක් කළ හැකියි. තමුන්ට පරම්පරාගතව ඒක අයිති  ෙවනවා. බදු 
දුන්නාම එෙහමද? ෙම්වා ෙකොෙහොම කළත් පසු ගිය ආණ්ඩුෙව් 
වැරැදිවලට උරෙදන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්, කරගහන්න ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්, පවු ෙගවන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන් අපටයි. ඒක නිසා 
මම කියනවා, අපි ෙම් ගැන දැනෙගන කටයුතු කරන්න ඕනෑය 
කියලා. දැන් කියනවා, "ෙගවල් හදන්න නිවාස ව්යාපෘතිවලට බදු 
සහන ෙදනවා." කියලා. බදු ගහනෙකොට කියනවා, "ජනතාවට ෙන් 
ෙම් බදු එකතු ෙවන්ෙන්, ඒ නිසා බදු අවලංගු කරන්න ඕනෑ. 
ව්යාපාරිකයින්ෙගන් බදු ගත්තාට වැඩක් නැහැ, ඕක එකතු 
ෙවන්ෙන්ත් ජනතාවටයි" කියලා. බදු ගහන්ෙන් නැති වුණාම 
කියනවා, "අන්න, ආණ්ඩුවට එන්න තිෙබන සල්ලි ටික නැති 
වුණා" කියලා. ෙම්වා අපභංශ කථා ෙන්. කන්න පුළුවන් 

ෙවනෙකොට තලෙගොයා. ෙනොකන ෙකොට කබරයා. ෙම් විධියට 
ෙන් කථා කරන්ෙන්. ඒ නිසා අපි කියනවා, නිවාස ව්යාපෘතිවලට 
විෙශේෂෙයන්ම බදු සහන ෙදන්න ඕනෑ කියලා. ෙම්  රෙට් මිනිසුන්ට 
අඩු මුදලට ගන්න පුළුවන් ෙගවල් ෙදන්න ඕනෑ. බදු සහනය 
එෙහන් දුන්නාම, මිනිසුන්ට අඩු මුදලට ෙගවල් ගන්න පුළුවන් 
ෙන්. එතුමා කථා කරන්ෙන් ෙමොනවාද? අද නිවාස ව්යාපෘති 
කරන්න රජෙය් ඉඩම් ෙදනවා. ඒ ඉඩෙම් වටිනාකම අඩු කරලා, 
නැති කරලා තමයි රාජ්ය ෙසේවකයාට ෙග් විකුණන්න ඕනෑ. ඒ 
හින්දා එදා වාෙග් ෙකෝටි ගණන්වල ෙගවල් ෙනොෙවයි, අද ලක්ෂ 
50ට, 60ට ෙගවල් ෙදන්න පුළුවන් කමයක් අපි හදලා තිෙබනවා. 

 පසු ගිය ආණ්ඩුෙවන් ෙගයක් දුන්ෙන් කීයට ද? හදපු ෙගවල් 
ෙකෝටි ෙදකයි, තුනයි. අද දුප්පත් මනුස්සෙයකුට, මධ්යම 
පන්තිෙය් ෙකෙනකුට ෙගයක් ගන්න පුළුවන් විධියට රජය කටයුතු 
කරලා තිෙබනවා. ඉඩම් නිකම් දීලා ඒ සහනය ෙදන්ෙනත් 
ජනතාවටයි. බදු සහන දීලා ඒ සහනය ෙදන්ෙනත් ෙම් රෙට් 
ජනතාවටයි කියන එක මම විෙශේෂෙයන්ම කියනවා. අපට ඇයි 
ඇඟිල්ල දිගු කරන්ෙන්? අපි හැමෙද්ම ජනතාවට කියනවා. අෙප් 
රජයට ණයක් ගන්න ඕනෑ නම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඒ ගැන කථා 
කරනවා.  

පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අපි ෙම් ගැන විවාද කරන්න අවස්ථාව දීලා 
තිෙබනවා. ඒක නව රජෙය් තිෙබන දුර්වලකමක් කියලා හිතන්න 
එපා. අපි ෙපොෙරොන්දු වුණා, හැමෙද්ම කියනවා කියලා. වාද විවාද, 
විෙව්චනවලට අපි ඇහුම්කන් ෙදනවා. ඒ සඳහා තමයි ෙම්වා 
සාකච්ඡා කරන්න ඉඩ දීලා තිෙබන්ෙන්. නමුත්, ෙමතුමන්ලාෙග් 
කථාව යම් ෙකෙනක් අහෙගන හිටිෙයොත්, ඔහු හිතන්ෙන් ෙම් 
ෙද්වල් අපි කළා කියලයි. එදා ඉඳන් ඕවා සිද්ධ ෙවච්ච ෙද්වල්. අපි 
ඒවා හැකිතාක් අවම කරලා තිෙබනවා. ජාත්යන්තරය සමඟ 
නඩුවලට පැටෙලන්ෙන් නැතිව, ජාත්යන්තරය දිනාෙගන ෙම් රටට 
උපරිම වාසියක් වන ආකාරයට අපි කටයුතු කළ යුතුයි. පැත්තක 
ඉඳන් එක එක ෙද්වල් කියන්න පුළුවන්. නමුත්, අපි හැෙමෝටම 
පිළිගන්න පුළුවන් කමෙව්දයක් තුළ කටයුතු කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි දන්නවා ෙම් රට ෙගන 
යන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියා. එදා ඉඳන් රාජ්ය ආදායම සියයට 10යි. 
SriLankan Airlines එක ෙකොච්චර පාඩුද? සමස්ත රාජ්ය ආදායම 
සියයට 10යි. ධනවතුන්ෙගන් සියයට 18ක් බදු අය කරනවා. රට 
කරවන ආදායෙමන් සියයට 72ක් දුප්පත් මිනිසුන්ෙගන් අය කරන 
වක බද්දයි. එදා මුදල් ඇමතිවරුන් අය වැය ෙයෝජනා ඉදිරිපත් 
කෙළේ තමන්ෙග් සාක්කුෙවන් සල්ලි ෙගනැල්ලා සහන ෙදනවා 
වාෙගයි.  

එදා බදු ගැන කථා කෙළේ නැහැ. එදා බදු ගහලා ෙනොෙවයිද, 
පැළ වුෙණ් නැති ඇට ෙබදුෙව්? එදා බදු ගහලා ෙනොෙවයිද, 
සමෘද්ධිය දුන්ෙන්? එදා බදු ගහලා ෙනොෙවයිද, මැෂින් උපකරණ 
ෙබදුෙව්? නමුත් ෙමතැන තිෙබන විෙශේෂත්වය, "ෙමන්න බද්ද. 
ලෑස්ති ෙවන්න ෙම්ක ෙගවන්න." කියලා අපි ජනතාවට කියන 
එකයි. Pickpocket ගහන්ෙන් නැහැ; ෙහොරාට අය කරන්ෙන් 
නැහැ. අපි ඇත්ත ඇති සැටිෙයන් කියනවා. ෙම් අවංකකම අනුව, 
ෙම් යහ පාලන කමෙව්දය තුළ කටයුතු කළාම රෙට් ජනතාව 
සිතන්ෙන්, 'ෙම් ආණ්ඩුව තමයි බදු ගහන්ෙන්' කියලායි. නැහැ, පසු 
ගිය ආණ්ඩුවත් බදු ගහලා තමයි සහන දුන්ෙන්. නමුත් බදු ගහපු 
ඒවා ගැන කිව්ෙව් නැහැ. ෙහොරටයි කිව්ෙව්. ෙහොරටයි ෙපන්නුෙව්. 
එදා මැෂින් ෙබදලා; සමෘද්ධිය දීලා තමන්ෙග් ගම්වල සහචරයන් 
හදාගත්තා. තමන්ට ඕනෑ ඕනෑ මිනිසුන්ට සහන දීලා, පක්ෂය 
රකින ෙවනම කණ්ඩායමක් නිර්මාණය කර ගත්තා. නමුත් ෙම් 
රජය යහ පාලනය තුළ සැමට එක ෙසේ කියාත්මක වන නිසා අද 
රජය විෙව්චනයට ලක් කරනවා, 'ෙම්වා වැරදියි' කියා. වැරදියි 
කියන්න කට අරින්න අද ඉඩ දීලා තිෙබනවා.  
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එදා SAITM එක ගැන කථා කෙළේ නැහැ. එදා හිටපු 
ජනාධිපතිතුමා මාධ්ය ඉස්සරහා පසිද්ධිෙය් ශිෂ්යත්ව දුන්නා. 
Faculty of Dental Sciences එකට ෙත්රුණු ළමයාට කථා කරලා 
කිව්වා, " 'ඒ' තුනක් තිබිලාත් Faculty of Dental Sciences එකටයි 
ෙත්රුෙණ්. Dental Science කරන්න රජෙය් විශ්වවිද්යාලයට 
යන්න එපා. මාලෙබ් විශ්වවිද්යාලෙයන් ෛවද්ය උපාධිය ගන්න 
අවස්ථාව මම ෙදනවා' කියලා. එෙහම කියලා පසිද්ධිෙය් අවස්ථාව 
දුන්නා. එතෙකොට ඔක්ෙකෝම කට වහෙගන සිටියා. දැන් යහ 
පාලනය පාවිච්චි කරලා අපටම මඩ ගහන්න උත්සාහ කරනවා. 
එෙහත් ෙම් රටට වැදගත් වූ ඒ විනිවිදභාවය අපි ආරක්ෂා කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එදා ෙමොනවාද ආර්ථිකෙය් 
කෙළේ? අද අපි ආර්ථික පතිපත්ති නිර්මාණය කරනවා, ෙම් රෙට් 
ආදායම් වැඩි කරන්න. එදා ෙම් ර ට ෙගන ගිෙය් ෙකොෙහොමද? ණය 
ගන්නා කමෙව්දය අනුවයි රට ෙගන ගිෙය්. ෙවනත් කමෙව්දයක් 
තිබුෙණ් නැහැ. ණය ගන්න ආණ්ඩු ඕනෑද? ණය ගන්න පාලනයක් 
ඕනෑද? ඕනෑම මිනිෙහකුට ණය ෙදනවා, ෙද්පළක් තිෙබනවා නම්; 
වත්කමක් තිෙබනවා නම්. ෙම් රට උගස් කරලා ණය ගන්න නම්, 
ෙමොනවාටද රටකට, රාජ්යයකට ආණ්ඩුවක්? නමුත් අද අප 
කරන්ෙන් ණය ගන්ෙන් නැතිව ආෙයෝජකයන් ෙම් රටට ෙගන 
එන්න කටයුතු කරන එකයි. ඒ අයෙග් ව්යාපාර ෙම් රටට ෙගන්වා 
ෙම් රට සංවර්ධනය කරන්න අපි උත්සාහ කරනවා. එදා ෙම් 
විධියට කථා කරන්න මිනිස්සු සිටිෙය් නැහැ. ෙහොරකම් කරන 
මිනිහාට ඕනෑ තරම් ෙහොරකම් කරන්න ඉඩ දුන්නා. එතෙනෝල් 
ෙගන්වන මිනිහාට බදු නැතිව -duty නැතිව- එතෙනෝල් ෙගන්වා 
ව්යාපාර කරෙගන යන්න ඉඩ දුන්නා. කුඩු විකුණන මිනිහාට රිසි 
ෙසේ කුඩු ෙගන්වන්න ඉඩ දුන්නා. කැසිෙනෝ ව්යාපාරිකයන්ට පිට 
රට ඉඳන් කථා කරලා ඉඩම් දුන්නා, 'කැසිෙනෝ ව්යාපාර කරන්න.' 
කියා. එෙහම කරලා කෑ ගහන මිනිසුන්ෙග් සද්දය නවත්වලා රට 
කන එක තමයි එදා කෙළේ. අපි ඒ කමෙව්දයට යන්ෙන් නැහැ. අපි 
කෑ ගහන අයට ඉඩ ෙදනවා, කෑ ගහන්න. ෙමොකද, කෑ ගැසීම තුළ 
තමයි ජනතාව සම්බන්ධ වූ, ජනතා සහභාගිත්වෙයන් යුත් 
පාලනයක් හදන්ෙන්.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
දැන් කතාව අවසන් කරන්න, ගරු මන්තීතුමා.  

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මට තවත් විනාඩියක කාලයක් ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි.   

අපි ජනතාවට බලය දුන්නා; ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිය 
දුන්නා. ජනතාවට හඬ නඟන්න අවස්ථාව දුන්නා. පාර්ලිෙම්න්තුව 
තුළ ඕනෑම පශ්නයක් ගැන සාකච්ඡා කරන්න, වාද විවාද කරන්න 
අවස්ථාව දුන්නා. ගෙම් අයට උද්ෙඝෝෂණය කරන්න අවස්ථාව 
දුන්නා. ෙම් තුළින් අප බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් හැෙමෝෙග්ම 
සහභාගිත්වෙයන් යහපත් පාලනයකට රට ෙගන යන්නයි; ජනතා 
සහභාගිත්වය තුළ රට නිවැරැදි මාර්ගයකට ෙගන යන්නයි. එය ෙම් 
රජෙය් දුර්වලකමක්, එෙහම නැත්නම් ෙම් රජෙය් අඩු පාඩුවක් 
කියා සිතන්න එපා. ඒ කමෙව්දය තමයි අප අනුගමනය කරන, අප 
හැෙමෝෙග්ම කමෙව්දය. එෙහම නැතිව, අෙප් ෙකොන්ද පණ 
නැතිකමක්, අෙප් අඩුවක්, අෙප් පශ්නයක් හින්දා ෙනොෙවයි ෙම් 
ඉඩ ලබා ෙදන්ෙන්. අපි 2015 ජනවාරි 08වන දා යහ පාලනය 
සම්බන්ධෙයන් පතිඥාවක් දුන්නා, ෙම් රට ෙගන යන්ෙන් යහ 
පාලන පතිපත්ති තුළයි කියා. ජනතාව සහභාගි වන, ජනතාවෙග් 
අදහස් එකතු වන, ජනතාවෙග් අදහස් මත පතිපත්ති ෙවනස් කරන 
රාජ්යයක් ෙගොඩ නඟනවා කියන පතිපත්තිය තුළයි අප කටයුතු 
කෙළේ කියමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමා.  

මීළඟට, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මන්තීතුමා.  

එතුමාෙග් කතාවට ෙපර කවුරුන් ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයකු 
මූලාසනය සඳහා ගරු ආනන්ද කුමාරසිරි මන්තීතුමාෙග් නම 
ෙයෝජනා කරන්න.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද 

කුමාරසිරි  මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතු ය" යි මා ෙයෝජනා 
කරනවා. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වූෙයන්, ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த 
குமாரசிறி அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON.  EDWARD GUNASEKARA  left the Chair, 
and THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI  took the Chair. 

 
[பி.ப. 4.45] 

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள! எம  

நாட் ன் ஏற் மதி, இறக்குமதி ைறகள் சார்ந்  சு க்கமாகக் 
கூ வதாயின், இறக்குமதிக்கு ஒத்த வைகயில் ஏற் மதியின் 
வளர்ச்சி காணப்படாத நிைலேய ெதாடர்கின்ற . இதன் 
காரணமாக நைட ைறக் கணக்கின் பற்றாக்குைறயான  
விாிவைடகின்ற நிைலைம தவிர்க்க யாததாகி ள்ள  
என்ேற க கின்ேறன். எனேவ, ெபா ளாதாரத்தின் ஏைனய 
வளர்ச்சிப் ேபாக்குக டன் ஒன்றிைணந்த வைகயில் 
ஏற் மதிகளின் ேவகத்திைன அதிகாிக்கேவண் ய நிைலயில் 
நாங்கள் இ க்கின்ேறாம். ஏற் மதியில் நாம் பின்னிற்பதற்கு 
ஏற் மதிக்கான ெபா ட்களின் பல்வைகத் தன்ைம 
இன்ைமேய காரணமாக இ க்கிற . ேதயிைல, இறப்பர், 
மாணிக்கக் கற்கள், ைதத்த ஆைடகள் ேபான்ற குறிப்பிட்ட சில 
ெபா ட்கேள எம  நாட் ன் ஏற் மதிப் ெபா ட்களாக 
ெதாடர்ந்  இ ந் வ கின்றன.  

1995 ஆம் ஆண் ல் பல்வைகப் ெபா ட்கள் ஏற் மதியில் 
எம  நாட்ைடவிடக் குைறந்த மட்டத்தில் இ ந்த வியட்நாம், 
இன்  மின் அ வியல் ெபா ட்கைள ஏற் மதி ெசய்  
வ வதால், எம  நாட்ைடப் பின்தள்ளி ன்னணிக்கு 
வந்தி க்கின்ற . 2000ஆம் ஆண்  தல் 2015ஆம் ஆண்  
வைரயிலான காலப்பகுதியில் சீனா தன  ஏற் மதியில் 
ேம ம் 76 பல்வைகப் ெபா ட்கைள இைணத் க் 
ெகாண் ள்ள . இ  அந்நாட்  தனிநபர் வ மானத் க்கு 245 
ெடாலர் ெப மதியிைனச் ேசர்க்கிற . அேதேபான் , 
தாய்லாந்  இக்காலகட்டத் ள் 70 ெபா ட்கைள ேம ம் 
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அதிகமாக்கிக்ெகாண் , அந்நாட்  தனிநபர் வ மானத்திற்கு 
326 ெடாலைரச் ேசர்த் க்ெகாண் ள்ள . எனேவ, எம  
ஏற் மதியில் நாம் பல்வைகப் ெபா ட்கைள இைணத் க் 
ெகாள்ள ேவண் மானால், அதற்குாிய ெதாழில் ட்ப 
அறிவிைன ெப க்கேவண் ள்ள . அறி  வி த்தியி டாக 
எட்டப்ப கின்ற ஒ  ெபா க்கான உற்பத்தியான , 
அத டான பல்வைக உற்பத்திக க்கு வழிவகுக்கும் என்  
நம் கின்ேறன். குறிப்பாக, சீனா மின் அ ப்ெபா ட்கள், 
கட் மானப் ெபா ட்கள், ைதத்த ஆைடகள், இயந்திரங்கள் 
ேபான்றவற்ைறத் தயாாிப்பதில் ைகேதர்ந் ள்ள நிைலயில், 
அந்த நாட் க்குப் பல்வைக ெப மதிகூ ய ெபா ட்கைளத் 
தயாாிக்கக் கூ யதாக உள்ள . எனேவ, இத்தைகய அறி  
நிைல வளர்ச்சிைய நாம் ெபறேவண் மாயின், பல்நாட்  
ச கங்கைளச் சார்ந்ேதார  உதவிகள், ஒத் ைழப் கள் 
ெபறப்ப த ம் க்கியமான  என நான் க கின்ேறன். 
அதாவ , பல நா களி ந்  வ கின்ற மக்கள் பல்வைக 
ஆற்றல்கைள ஒ  நாட் க்குள் ெகாண் வர ம்.  

எம  நாட்ைடப் ெபா த்தவைரயில் மிக ம் குைறந்த 
எண்ணிக்ைகயிலானவர்கேள ெவளிநாட்டவர்களாக இ க் 
கிறார்கள். சிங்கப் ைர நாம் எ த் க்ெகாண்டால், அங்கு 40 

தமானவர்கள் ெவளிநாட்டவர்களாக இ க் கிறார்கள். அந்த 
வைகயில், மிக நீண்ட காலமாக எம  நாட் ந்  

லம்ெபயர்ந்  பல்ேவ  நா களில் தங்கள  ஆற்றல்கைள 
வழங்கிக்ெகாண் க்கின்ற எம  லம்ெபயர் மக்கள  
உதவிகைள ஒத் ைழப் கைள நாம் அதிகமாகப் ெபற 
ேவண் ம் என நான் இங்கு வ த்த வி ம் கின்ேறன். 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

லம்ெபயர் எம  மக்களின் பங்களிப் கைள எம  பல்வைக 
உற்பத்தித் ைறக்கு நாம் ெபற் க்ெகாள்ள ேவண் மானால், 
அதற்ேகற்ற வசதிகைள நாம் ஏற்ப த்திக் ெகா ப்பதன் லேம 
அ  சாத்தியமாகும் என நான் நம் கின்ேறன். இரட்ைடப் 
பிரஜா ாிைம வழங்குவ  ேபான்ேற, அம்மக்கள் அ க்க  
எம  நாட் க்கு வ ைகத கின்ற வைகயிலான சூழல் 
ஏற்ப த்தப்பட ேவண் ம். அவர்கள் தற்ேபா  வாழ்ந்  
வ கின்ற நா களில் தலீ கைள ேமற்ெகாள்வைதவிட, 
அவர்க க்கு எம  நாட் ல் அதற்கான சிறப்பான வாய்ப் 

கைள உ வாக்க ேவண் ம். அந்தவிதமாக இலங்ைகயில் 
தலீ கைள ேமற்ெகாள் ம் வைகயில் அவர்கள் கவரப்பட 

ேவண் ம். அத் டன், அதற்கான அரசியல் சூழ ம் 
ஏற்ப த்தப்பட ேவண் ெமன இச்சந்தர்ப்பத்திேல ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன். எம  நாட் ல் தலீ கைள ேமற் 
ெகாள்வதற்குப் லம்ெபயர் மக்க க்குப் பல்ேவ  
தரப்பினரால் அைழப்  வி க்கப்ப கின்றேபாதி ம் அதற் 
கான சூழல் இங்கு உ வாக்கப்படவில்ைல என் ம் 
அரசியல்வாதிக க்கு இலஞ்சம் மற் ம் 'ெகாமிஷன்' வழங்கி 
இங்கு தலீ கைள ேமற்ெகாள்ளப் லம்ெபயர் மக்கள் 
தயாராக இல்ைல என் ம் அம்மக்கள  பிரதிநிதிகள் ஊடக 
வாயிலாகக் க த் க்கைளத் ெதாிவித்  வ கின்றனர். எனேவ, 
இதன் உண்ைம என்னெவன்  ஆராய்ந்  அவ்வாறான 
தைடகள் இ க்குமாயின் அைவ அகற்றப்பட ேவண் ம். 

அத் டன், ைகத்ெதாழில் ைற சார்ந் ம் ேம ம் 
எத்தைகய வி த்திகைளக் ெகாண் வரலாம் என்ப  குறித்  
ஆராய்ந்  அதற்கான ஏற்பா கள் ன்ென க்கப்பட 
ேவண் ம். திய ைகத்ெதாழில்கைள எம  நாட் க்குள் 
ெகாண் வ வதற்கான ெப ம் யற்சிகள் எட்டப்பட 
ேவண் ம். தனியார் ைறக்கும் அரசுக்கும் இைடயிலான 

ஒத் ைழப்  ேமம்ப த்தப்பட ேவண் ம். உற்பத்திகள் குறித்  
அதிக கவனம் ெச த்தப்ப வ டன், கூட் த் ெதாழில் 

யற்சிகள் ெதாடர்பில் அதிக ஆர்வம் காட்டப்பட ேவண் ம் 
என ம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அேதேநரம், எம  கடல் வளத்ைதப் பயன்ப த்தி அ  
சார்ந்த பல்ேவ  ெதாழிற் ைறகைள அைமத் க் ெகாள்ளக் 
கூ ய வாய்ப் க்கள் குறித்  ஆராய்ந்  உாிய நடவ க்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப வ ம் அவசியமாகும். த்தப் பாதிப் க் 
க க்கு ேநர யாக கங்ெகா த்தி ந்த வடக்கு, கிழக்கு 
மாகாணங்கள் நீண்ட காலமாகேவ ைகவிடப்பட்ட ைகத் 
ெதாழில்சார் பகுதிகளாகேவ காணப்ப ம் நிைலயில், இங்கு 
ேமற்ெகாள்ளத்தக்க ைகத்ெதாழில்கள் பற்றிய பல் ைற 
ஆய் கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்  அப்பகுதிகளில் 
அத் ைறகைள ன்ேனற்ற நடவ க்ைககள் எ க்கப்பட 
ேவண் ம். 

'ஒெபக்' அைமப்பிடம் எாிெபா ள் ெதாடர்பான ஏகேபாகம் 
இ ப்பைதப்ேபால், 2000 வ டங்க க்கும் ேமலாக எம  
நாட் டேம க வா க்கான ஏகேபாகம் இ ந் வ கின்ற . 
எம  ஏற் மதிப் ெபா ட்களிேலேய இ  ஒன் தான் எம  
ஏகேபாகமாக இ க்கின்ற . என்றா ம் இ  ெப மதி 
ேசர்க்கப்பட்ட தயாாிப்  என்ற வைகயில் சர்வேதச சந்ைதயில் 
நிைலயானேதார் இடத்ைத இன்ன ம் ெபற் க்ெகாள்ள 
வில்ைல என்ேற ெதாியவ கின்ற . எம  நாட் ல் இன்  
பரந்த நிைலயில் காணப்ப கின்ற க வா ேபான்ற 
உற்பத்திகள் ஒன்றிைணக்கப்பட்ட ஒ  ெபாறி ைறக்குள் 
ெகாண் வரப்பட ேவண் ம். அ  ெதாடர்பிலான ந ன 
ெதாழில் ட்பம் வழங்கப்பட்  இவ்வாறான ைறகள் 
ெமன்ேம ம் ஊக்குவிக்கப்படல் ேவண் ம் என்பைத ம் நான் 
இங்கு வ த்த வி ம் கின்ேறன். 

ஏற் மதிப் ெபா ட்க க்கான உற்பத்திகைளப் பல்வைகத் 
தன்ைமக க்ேகற்ப அதிகாிக்க ேவண் ய நிைலயி ம் 
இறக்குமதிையவிட ஏற் மதி ெதாடர்பிேலேய அதிக அக்கைற 
ெகாள்ளேவண் ய நிைலயி ம் நாம் இ க்கின்ேறாம். 
அேதேநரம் எம  உற்பத்திகள் சந்ைதக்கு வ கின்ற சந்தர்ப் 
பங்களில் அப்ெபா ட்க க்கான இறக்குமதியிைனக் கட் ப் 
ப த்த ேவண் ய ேதைவ ம் இ க்கின்ற . இவ்வாறான 
சந்தர்ப்பங்களில் இறக்குமதிக்கான வாிகைள அதிகாிப்பதன் 

லமாக எம  உற்பத்திக க்கான உள் ர்ச் சந்ைத 
வாய்ப்பிைன அதிகாிக்கலாெமன எண் கின்ற நிைலயில், 
உள் ர் உற்பத்திகளின் தரம் சிறந்த நிைலயில் இ க்க 
ேவண் ய ம்  அவசியமாகின்ற . எனேவ, இவ்வாறான 
அ ப்பைடகள் குறித் ம் நாம் அதிக அக்கைற ெச த்த 
ேவண் ள்ள  என்பைத இங்கு சுட் க்காட்ட வி ம்  
கின்ேறன்.  

உற்பத்தி நி வனங்கள் ெதாடர்பில் ெவளிப்பைடத் 
தன்ைம டன்கூ ய சாதகமான சூழல்  ஏற்ப த்தப்பட்  
அைவ ெசயற்ப த்தப்பட ேவண் ம். திய ைகத்ெதாழில் 
நி வனங் கைள ஈர்க்கக்கூ ய வைகயிலான 
சாத்தியப்பா கள் மற் ம் அதற்கான தைடகள் குறித்  
ஆழமான ஆய் கள் ேமற் ெகாள்ளப்பட்  இதற்கான 
ெபாறி ைறகள் உ வாக்கப்படல் ேவண் ம். அத் டன், 
ேநர  சந்ைதப்ப த்தல்கள் ெதாடர்பிலான வாய்ப் கள் பற்றி 

தலீட்டாளர்க டன் கலந் ைரயாடல்கைள ேமற்ெகாள்ள 
ேவண் ெமன் ம் அதிகளவில் பல்வைகப் ெபா ட்கள் 
ெதாடர்பிலான தலீ க க்கு ஊக்கமளிக்கப்பட 
ேவண் ெமன் ம் உள் ர் வளங்கைளக் ெகாண்ட 
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ெப மதிேசர் உற்பத்திகள் ெதாடர்பில் அதிகபட்சமான 
அக்கைற ெச த்தப்பட்  அைவ ஊக்குவிக்கப் பட 
ேவண் ெமன் ம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ேம ம், இன்  எம    மக்கள் எதிர்ேநாக்கியி க்கின்ற 
காணிப் பிரச்சிைனயான  அவர்கைள வாட்  வைதக்கின்ற . 

ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தி ம் ஏைனய பகுதிகளி ம் பா  
காப் க் காரணங்க க்காக அவர்களின் காணிகைளப் 
பா காப் ப் பைடயினர் எ த்தி க்கின்றனர். இந்நிைலயில், 
அந்தக் காணிகள் ெதாடர்ந் ம் பைடயினர் வசமி ப்பதால் 
அவர்கள் மிக ம் கஷ்டப்ப கின்றனர். எனேவ, அவர்க  
ைடய ெசாந்தக் காணிகைள மீண் ம் தங்களிடம் ைகயளிக்கு 
மா  ேகாாி, அந்த மக்கள் 20 நாட்க க்கு ேமலாக 
ஆர்ப்பாட்டங்கைள ம் ேபாராட்டங்கைள ம் நடத்தி 
வ கின்றார்கள். ஆனப யால், இந்தப் திய அரசு அைத ம் 
கவனத்தில் எ த்  விைரவாக அந்தப் பிரச்சிைனக்குத் தீர்  
காணேவண் ெமன்  ேகட் , சந்தர்ப்பமளித்ததற்கு நன்றி 
கூறி, விைடெப கின்ேறன்.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 9ක 

කාලයක් තිෙබනවා.  
 
[අ.භා. 4.55] 
 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  පසු ගිය ආණ්ඩුව පටන් ගත්තු 

කෙමෝපාය සංවර්ධන ව්යාපෘති ෙදකක් සම්බන්ධෙයන් ඉදිරිපත් 
කර තිෙබන ගැසට් නිෙව්දන ෙදක පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමට 
අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙකොළඹ 
නගරෙය් ෙකොම්පඤ්ඤ වීදිය පෙද්ශෙය් අක්කර අටක පමණ 
ඉඩමක් තිබුණා. ෙම් ඉඩෙම් බහුතරයක් තිබුෙණ් ෙපෞද්ගලික 
ඉඩම්. ජනතාව ජීවත් ෙවච්ච ෙම් පෙද්ශය පසු ගිය ආණ්ඩුව විසින් 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට පවරාෙගන ඒ ඉඩම් මිශ සංවර්ධන 
වැඩ පිළිෙවළක් යටෙත් කියාත්මක කළා. ෙම් මිශ සංවර්ධන වැඩ 
පිළිෙවළට ඒ පෙද්ශෙය් හිටපු ජනතාව විශාල විෙරෝධයක් 
දැක්වූවා. අෙප් ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ රාජ්ය ඇමතිතුමා තමයි එදා ඒ 
නඩුව ෙවනුෙවන් උසාවි ගිහින් කථා කෙළේ. එදා එෙහම උසාවි 
ගිහිල්ලාත් ඒ ජනතාවට සාධාරණත්වයක් ලබා ගන්න බැරි වුණා. 
ෙම් පවරා ගත්ත ඉඩම්වල සිටි ඒ ජනතාවට ඒ වටිනාකමට වන්දි 
ෙගවීම තවම සිදු ෙවලා නැහැ. ඒ ජනතාව නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරියට ගිහිල්ලා හැම දාම රස්තියාදු ෙවනවා. ඔවුන්ෙග් ඉඩම් 
පවරා ගත්තා. ඒ පවරා  ගැනීම ෙවනුෙවන් ෙවෙළඳ ෙපොළ 
වටිනාකමට අනුව ඒ ෙගවිය යුතු වන්දි මුදල තවම ඒ ජනතාවට 
ෙගවලා නැහැ. එහි ගැටලුවක් තිෙබනවා. ඉන්දියානු සමාගමක් 
තමයි ෙම්කට හවුල් වුෙණ්. ඒ සමාගම් නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරියත් එක්ක එකඟ වුණු  ගිවිසුම් උඩ තමයි ඒ පවරා ගැනීම් 
සිදු වුෙණ්. ඒ ගිවිසුම්වල අඩංගු ෙද්වල් ගැන අපි එදා කිසිම ෙදයක් 
දන්ෙන් නැහැ. ඒවාෙය් ෙමොනවාද තිබුෙණ් කියලා අපි දන්ෙන් 
නැහැ. ඒ ෙකෙසේ ෙවතත් ෙම් පෙද්ශෙය් හිටපු ඒ ජනතාව 
තමන්ෙග් ඉඩකඩම් රජයට අකැමැත්ෙතන් වුණත් ලබා දුන්නත් 
තවම ඒ ෙගොල්ලන්ට හිමි වන්දි මුදල ලබා දීලා නැහැ.  

අපි රජයක් හැටියට ෙකොළඹ නගරය සංවර්ධනය කිරීෙම්දී පසු 
ගිය ආණ්ඩුව කරපු යම් යම් දුර්වලතා ගැන සැලකිල්ලට ගත යුතුයි. 
පසු ගිය ආණ්ඩුව ආෙයෝජකයන්ට අවශ්ය වන පරිදි ඒ ගත්තු තීන්දු 
නිසා ෙකොළඹ නගරෙය් ෙකොම්පඤ්ඤ වීදිෙය් ජීවත් වුණු වසර 

100ක්, 150ක් වාෙග් ඉතිහාසයක් තිබුණු ඒ ජනතාවෙග් ඉඩ-කඩම් 
පවරා දීලා අද ඔවුන් අනාථයන් හැටියට, අහිගුණ්ඨිකයන් හැටියට 
තවම කුලී නිවාසවල ජීවත් ෙවන තත්ත්වයක් උදා ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒක ඉතාම කනගාටුදායකයි. ෙම් මිශ සංවර්ධන කමය 
කියන එක ගැනත් අපට යම් ගැටලුවක් තිෙබනවා. ෙම් නගරෙය් 
තිෙබන ඉඩ-කඩම් යම් විෙද්ශීය සමාගම්වලට පවරලා දීලා පසු 
ගිය ආණ්ඩුව උත්සාහ කළා, ඒ ජනතාව ඒ පෙද්ශවලින් ඉවත් 
කරෙගන ගිහිල්ලා යම් යම් පෙද්ශවල මහල් නිවාස හදලා ඒ 
මහල් නිවාසවලට ෙකොටු කරන්න.  

ෙකොළඹ නගරෙය් තිෙබන ඉතාම වටිනා ඉඩකඩම් ටික ඒ 
විෙද්ශීය සමාගම්වලට ලබා දීලා මිශ සංවර්ධනය කියලා ඔවුන් 
මහල් නිවාස හදලා - apartments වාෙග් ඒවා හදලා- ඒ වාෙග්ම 
ෙනොෙයකුත් ෙවෙළඳ සංකීර්ණ හදලා ඔවුන් මිලියන ගණනක 
මුදලක් ලාභාංශ ෙලස ලබා ගන්නවා. නමුත්, ඒ තුළ ෙම් ෙකොළඹ 
නගරෙය් ජීවත් වන ජනතාවෙග් නිවාස පශ්නය විස ෙඳන්ෙන් 
නැහැ. පසු ගිය කාලෙය් අපි ඒක දැක්කා. පසු ගිය ආණ්ඩුව 
කාලෙය් හිටපු ආරක්ෂක ෙල්කම්තුමා හැම නගරයකම, 
විෙශේෂෙයන්ම ෙකොළඹ නගරෙය් මිල අධික තැන්වල ජීවත් ෙවන 
අය අයින් කරලා ඔවුන්ව ෙකොළඹ නගරෙය් එක මුල්ලකට ෙකොටු 
කරලා ඔවුන් ජීවත් ෙවච්ච ඒ ඉඩම් පමාණය විෙද්ශීය 
සමාගම්වලට ලබා දීලා විශාල මිශ සංවර්ධන ව්යාපෘති කියන ඒවා 
හැදුවා.  

ඒ හදන ව්යාපෘති තුළ ඒ නගරෙය් ජීවත් වන ජනතාවට 
පෙයෝජනයක් ෙවන්ෙන් නැහැ. නගරෙය් ජීවත් වන ජනතාවෙග් 
ජීවන මාර්ගය නඟා  සිටුවන්නටවත්, ඔවුන්ෙග් ජීවන තත්ත්වය 
උසස් කිරීමටවත්, නිවාස පශ්නය විසඳන්න වත් ඒ ව්යාපෘති විසඳුම් 
හැටියට ඉදිරිපත් වුෙණ් නැහැ. ඒවා  හුෙදක් ෙවෙළඳ අරමුණු 
ඉලක්ක ෙකොට ෙගන යි කියාත්මක වුෙණ්.  

 ඒ විෙද්ශීය සමාගම්වල ආෙයෝජන විතරක් ෙනොෙවයි, ඔවුන් ට 
ලාභ ලබා ගැනීම අරමුණුෙකො ටෙගනයි ඒවා කියාත්මක වුෙණ්. 
එම නිසා  අපි රජයක් හැ  ටියට ෙකොළඹ නගරය තුළ මිශ ව්යාපෘති 
කියා හඳුන්වන ෙම් ව්යාපෘති කියාත්මක කරනවා නම් ෙකොළඹ 
නගරෙය් ජීවත්වන ජනතාවෙග්  ඕනෑ එපාකම් ෙවනුෙවන් අපි ඊට  
වඩා සලකා බලන්නට ඕනෑ; අපි කථා කරන්නට ඕනෑ; ඒ 
ෙවනුෙවන් අපි ෙපනී සිටින්නට  ඕනෑ; ඒ ෙවනුෙවන් අපි කල්පනා 
කරන්නට  ඕනෑ. ෙමොකද, ෙකොළඹ නගරෙය්  ලක්ෂ හයක, හතක 
ජනතාවක් ජීවත් ෙවනවා. එයින් බහුතරයක්  අඩු ආදායම්ලාභී 
ජනතාවයි. ෙම් නගරය තුළ අඩු ආදායම්ලාභී ජනතාව ජීවත් වන ඒ 
ඉඩකඩම් ඉතාම වටිනා ඉඩකඩම්. ඒ ඉඩකඩම් ලබා ගැනීෙම්දී, 
ඒවා පවරා ගැනීෙම්දී, ඒ ඉඩකඩම්වල සංවර්ධන ව්යාපෘති 
කියාත්මක කිරීෙම්දී නගරය තුළ ඉන්න ජනතාවට එහි 
පමුඛස්ථානය ලැබිය යුතුයි; නගරෙය්  ජීවත්වන ඒ ජනතාවෙග් 
ජීවන මට්ටම ඉහළ ට ෙගනියන්න පුළුවන් ව්යාපෘති කියාත්මක 
කළ යුතුයි. එහි ලාභය ඔවුන්ට ලැබිය යුතුයි. ඒ ජනතාව එතැනින් 
අයින් කර, ඉවත් කර, එතැනින් ෙගනගිහින් තව තැනකට ෙකොටු 
කරලා, ඔවුන් ජීවත් ෙවච්ච ඉඩම් ටික, බහු ජාතික සමාගම්වලට 
නැත්නම් ෙවනත් විෙද්ශීය සමාගම්වලට අවශ්ය පරිදි ඔවුන්ට 
ලාභය උපයා ගන්නට මිශ ව්යාපෘති කියා ෙම් ව්යාපෘති කියාත්මක 
කරනවා නම්  එයින් නගරෙය් ජනතාවට සුබසාධනයක් ෙවනවාය 
කියා මා හිතන්ෙන් නැහැ.  

අද නගරය තුළ විශාල වශෙයන් ඇති නැති පරතරය වැඩි 
ෙවලා තිෙබනවා. නගරෙය් තිෙබන ඒ පරතරය තුළ පසු ගිය 
අවුරුදු 20ක් ෙකොළඹ නගරෙය් ජීවත් වුණු ජනතාවෙග් ඕනෑ 
එපාකම්,  අවශ්ය ෙද්වල් ඉෂ්ට ෙනොවුණු  නිසා අද ෙම් නගරෙය් 
යටිතල පහසුකම් පශ්නය, නිවාස පශ්නය, රැකියා පශ්නය යන 
සමාජ පශ්න ෙබොෙහොමයක් ෙගොඩ නැඟී තිෙබනවා. ෙම් නගරය 
ගැන අපි  මීට වඩා අවධානයක් ෙයොමු කෙළේ නැත්නම්, නගරෙය් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඉන්න අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්වල ජනතාවෙග්  ඕනෑ එපාකම් අපි 
ඉෂ්ට කෙළේ නැත්නම්  නගරය තුළ කැරැල්ලක් මතු වීම අපට 
නවත්වන්නට බැරි ෙවනවා.  

 බසීලය වාෙග් රටවල ෙම් වාෙග් කැරලි මතු ෙවලා  
තිෙබනවා. ඇති නැති පරතරය, ආදායම් විෂමතාවය ඉහළ 
යනෙකොට, ආදායම් විෂමතාවය වැඩි ෙවනෙකොට  ඒ කැරලි ගැසීම් 
ආදී ෙනෙයකුත් ආකාරෙය් ෙද්වල් අනිවාර්යෙයන්ම මතු ෙවන්නට 
පුළුවන්. ඒවා පාතාල ෙලෝකය හැටියට ඉදිරියට එන්න පුළුවන්. 
එෙසේ නැත්නම් කුඩු මාෆියා හැටියට ඉදිරියට  එන්නට පුළුවන්.  
එෙසේ නැත්නම් සමාජෙය් ෙවන කැරලි හැටියට ඉදිරියට එන්නට 
පුළුවන්. තුන්වන ෙලෝකෙය් ර ටවල එවැනි අරගල ඇති ෙවනවා 
අපි දැක තිෙබනවා. ඉන්දියාෙව් සමහර පෙද්ශවල ෙම් නැගිටීම් 
ඇති ෙවලා තිෙබනවා. බසීලය වාෙග් ලතින් ඇෙමරිකානු රටවල 
ෙම් නැඟිටීම් ඇතිෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා ෙකොළඹ නගරයත් 
අපි ඒ තත්ත්වයට ෙගන යන්නට ෙහොඳ නැහැ.  

ෙකොළඹ නගරෙය් ජීවත්වන බහුතර ජනතාව අඩු ආදායම්ලාභී 
ජනතාවක්. එම නිසා ෙම් මිශ සංවර්ධන ව්යාපෘති කියාත්මක 
කිරීෙම්දී  ඒවා ජනතාවෙග් වුවමනා එපාකම් අනුව, නගරෙය් 
ඉන්න ජනතාවත් ඒ සංවර්ධනයට ඈඳාෙගන ඔවුන්ටත් ඒ 
සංවර්ධනෙය් පතිලාභ ලැෙබන විධියට කියාත්මක කළ යුතුය 
කියන එකයි මා විශ්වාස කරන්ෙන්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එෙසේ ෙනොවන සංවර්ධනයක්  

තුළ ඇති ෙවන්ෙන් විශාල විනාශයක්. එෙහම විනාශයකට අපි යා 
යුතු නැහැ. පසු ගිය ආණ්ඩුව ගත් එවැනි අදූරදර්ශී තීරණ 
තිෙබනවා. ඒ අදූරදර්ශී තීරණ උඩ  ඒ පෙද්ශවල ජීවත් ෙවච්ච  
ජනතාවට අද වන්දි ෙගවන්නට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඔවුන්ෙග් 
ඉඩම් නිසි කියා පටිපාටියකින් ෙතොරව පවරා ගැනීම නිසා ඔවුන්  
අද කුලී ෙගවල්වල ජීවත් ෙවන තත්ත්වයක් උදා ෙවලා තිෙබනවා. 
ඔවුන්ට ලැබිය යුතු නිසි වන්දිය තවම ලැබී නැහැ. ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ 
වටිනාකම අනුව ඔවුන්ට අයිති ඉඩෙම් වටිනාකම තවම ලබා දී 
නැහැ. ෙම් ඔක්ෙකොම සිද්ධ වුෙණ් ඔවුන් බලහත්කාරෙයන් 
සංවර්ධනයට ඈඳා ගැනීම තුළ ඔවුන්ෙග් අකැමැත්ෙතන් ෙම් 
සංවර්ධන  ව්යාපෘති කියාත්මක කිරීෙම්දීයි. එම නිසා ෙකොළඹ 
නගර සංවර්ධනෙය්දී රජයක් හැටියට අපට විශාල වගකීමක් 
තිෙබනවා. ෙමය අඩු ආදායම්ලාභී ජනතාව  ජීවත්වන නගරයක්. 
ෙම් නගරය තුළ ඒ ජනතාවෙග් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරමින්, ඒ 
ජනතාවෙග් වුවමනා එපාකම් ආරක්ෂා කරමින් අපි ෙම් 
සංවර්ධනයට යා යුතුයි. එෙහම සංවර්ධනයකට අපි යන්ෙන් 
නැත්නම් ෙම් නගරය තුළ විශාල ගැටුමක් ඇති කර ගන්නට 
ෙවනවා.  

අපට එෙහම ගැටුමක් අවශ්ය නැහැ. එම නිසා  ඉදිරිෙය්දී යහ 
පාලන ආණ්ඩුෙවන් කියාත්මක කරන ආර්ථික සැලසුම් උඩ, -අෙප් 
මිශ සංවර්ධන ව්යාපෘති තුළ- අනිවාර්යෙයන්ම   නගරෙය් 
ජනතාවෙග් ඕනෑඑපාකම් සැලකිල්ලට ගනිමින් ජනතාවෙග් 
සංවර්ධනය ඇති කිරීම අත්යවශ්ය කාරණයක් බව මතක් කරමින් 
මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි 9ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 5.04] 
 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් ආර්ථිකයට 

ඍජුවමත්, වකවත් බලපාන නිෙයෝග ගැන විවාද කරන ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී වචන ස්වල්පයක් කථා කිරීමට හැකිවීම පිළිබඳව මා 
ඉතාම සතුටු ෙවනවා.   

විෙශේෂෙයන්ම මා මිත ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මන්තීතුමා පකාශ 
කළ කාරණාව පිළිබඳව තවදුරටත් අදහස් පකාශ කරන්නට  
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. පසු ගිය කාලෙය් ෙකොළඹ නගරය 
සංවර්ධනය වුණු ආකාරය පිළිබඳව අපි විපක්ෂෙය් සිටින විට 
විශාල වශෙයන් අදහස් පකාශ කළා; අෙප් විෙරෝධතා පකාශ 
කළා. අපි දැක්කා එදා හිටපු ආරක්ෂක ෙල්කම්තුමාෙග් 
පධානත්වෙයන් හමුදාව ෙයොදා ෙගන පැය 24ක් තුළ   නිවාසවලින් 
ජනතාව බලහත්කාරෙයන් එළියට දමලා දහස් ගණනක් ජීවිත 
අනාථ කළ හැටි. නමුත්  රජයක් හැටියට අපි එවැනි සංවර්ධනයක් 
කරන්න  බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ. අෙප් රජෙයන් ඒ 
වාෙග් ෙද්වල් පාෙයෝගිකව සිදු ෙවන්ෙන්ත් නැහැ. පසු ගිය 
කාලෙය් වුණු ඒ අඩු පාඩු නිවැරදි කරන්නත් අපට දැන් සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් නව රජයට තවමත් ෙනොහැකි ෙවලා 
තිෙබනවා ඒ අයට ලැබිය යුතු වන්දිය හරියාකාරව ලබා ෙදන්නට. 
නමුත් නව රජය  හැටියට අපි එයින් යම් පමාණයක් ඉටු කරලා 
තිෙබනවා. අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් 
ජනතාවට පසු ගිය රජෙයන් කළ ඒ අපරාධයට සාධාරණයක් වන 
විධියට ඒ පාඩුවට වන්දියක් ලබා ෙදන්නට. ඒක අෙප් වගකීමක්, 
අෙප් යුතුකමක්.   මැතිවරණෙය්දී අපි ඒ  පිළිබඳව විෙශේෂෙයන්ම 
පකාශ කරලා තිෙබනවා. 

පසු ගිය රජය චීන රජයත් සමඟ Port City ව්යාපෘතිෙය් 
සංවර්ධන වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන්නට කටයුතු කළා. පසු ගිය 
රජය විසින් ෙම් රෙට් ඉතිහාසෙය් කවදාවත් සිදු ෙනොකළ ෙදයක් 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වුණා. ෙවනත් කිසිම රජයක් ඒ ෙද් 
කරලා නැහැ. එදා චීන රජයට අෙප් රෙට් ඉඩමක් සින්නක්කර 
ලියන්න  ගියා. සින්නක්කරයට ඉඩමක් ලියන්නට තමයි අදහස් 
කෙළේ, ඒ ෙවනුෙවන් තමයි ගිවිසුම් අත්සන් කෙළේ. ෙකෝටි පෙකෝටි 
ගණනක් වටිනා, ෙම් රෙට් වැදගත්ම නගරයක් නිර්මාණය කරන 
ඒ ෙපොෙළොෙවන් ෙකොටසක් සින්නක්කර ෙදන්න කටයුතු කළා. 
නමුත් චීන රජයත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා, චීන රජෙය් කැමැත්ත 
ඇති කරෙගන අෙප් යහ පාලන රජයට, අෙප්  ජනාධිපතිතුමාට, 
අෙප් අගමැතිතුමාට, අෙප් විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමාට, අෙප්  
මලික් සමරවිකම ඇමතිතුමාට පුළුවන්  වුණා, ඒ යම් ඉඩම් 
පමාණයක් 99 අවුරුදු බද්දට ලබා ෙදන්න. මම හිතන හැටියට ඒක 
වැදගත්ම කාරණාවක්. අෙප් කිසිම රජයක් කිසිම රටකට 
සින්නක්කරව ඉඩම් ලබාදීමට කටයුතු කරලා නැහැ. ෙම්ක 
හංගන්න ෙදයක් ෙනොෙවයි. චීන රටට අෙප් භූමිෙයන් ෙකොටසක් 
ලබා ෙදන විට විෙශේෂෙයන්ම අෙප් අල්ලපු රට වන ඉන්දියාෙවන් 
ෙලොකු විෙරෝධතාවක් තිෙබනවා. ඒ නිසා, චීන රජයත් අමනාප 
කර ගන්ෙන් නැතිව, ඉන්දියාවත් අමනාප කර ගන්ෙන් නැතිව 
සාධාරණ මැද පිළිෙවතක් අනුගමනය කරන්න නව රජයට හැකි 
ෙවලා තිෙබනවා.  
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ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් නව රජය යටෙත් ෙම් වරාය නගරය 
මූල්ය නගරයක් බවට පත් කරන්න, අෙප් රට ආසියාෙව් තිෙබන 
මූල්ය ෙක්න්දස්ථානය බවට පත් කරන්න තමයි අපි උත්සාහ 
කරන්ෙන්.  

පසු ගිය ආණ්ඩුව බලාෙපොෙරොත්තු වුණු එක කාරණාවක් 
තමයි, ඒ ඉඩම් පමාණය තුළ ෙර්ස් පදින්න පිට්ටනියක් හැදීම. ඒ 
ෙමොකටද කියන එක අපි කවුරුත් දන්නවා. පසු ගිය රජය කාලෙය් 
රාජපක්ෂ පවුෙල් අය ෙර්ස් පැද්ද හැටි අපි කවුරුත් දන්නවා. එදා 
හමුදාව උපෙයෝගි කරෙගන, පාරවල් වහෙගන, රජෙය් මුදල් 
ෙකෝටි පෙකෝටි ගණනක් අහිමි කරමින් ෙර්ස් පැද්දා. ෙකොළඹ 
නගරය තුළ විතරක් ෙනොෙවයි, මහනුවර - අෙප් ගරු ලක්ෂ්මන් 
කිරිඇල්ල අමාත්යතුමා දන්නවා- දළදා මාළිගාව ඉදිරිපිටත් ඒ 
කටයුත්ත කළා. ස්ථිර වශෙයන්ම ෙම්  වරාය නගරෙය්ත් රාජපක්ෂ 
කුමාරවරුන්ට ෙර්ස් පදින්න ඉඩ පමාණයක් ෙවන් කරන්න 
නියමිතව තිබුණා. අපි ඒවාත් ෙවනස් කළා. ඒවාත් ෙවනස් කරලා, 
රෙට් අවශ්යතාව අනුව,  නව යහපාලන රජෙය් ආර්ථික දැක්මත් 
එක්ක එකට යන්න පුළුවන් මූල්ය නගරයක් නිර්මාණය කරන්න 
අවශ්ය සංෙශෝධන කළා. ඒ සංෙශෝධන  කරලා තමයි අපි ෙම් මූල්ය 
නගරය යථාර්ථයක් බවට පත් කරන්ෙන්.  

ෙම්වාට බදු සහන ලබා  ෙදනවා  කියලා යම් යම් ෙචෝදනා 
එන්න පුළුවන්.  නමුත් ෙම් මූල්ය නගරය දිහා විතරක් ෙනොෙවයි,  
ආෙයෝජන කලාප දිහාත් බලන්න. ආෙයෝජන කලාපවල තිෙබන 
කර්මාන්තශාලා දිහා බලන්න. ඒ කර්මාන්තශාලාවලටත් අවුරුදු 
විස්ස, විසිපහ බදු සහන ලබා දීලා තිෙබනවා.  ෙකෝටි පෙකෝටි 
ගණනක්, ෙඩොලර් බිලියනයකට වැඩි මුදල් පමාණයක් ෙම් රට තුළ 
ආෙයෝජනය කරන ෙකොට අපි ඒ අයට යම් යම් බදු සහන ලබා 
ෙදන්න අවශ්යයි. එෙහම නැත්නම් අෙප් රටට ආෙයෝජන එන්ෙන් 
නැහැ. නමුත් බදු සහන ලබා ෙදන ෙකොට අෙප් අවශ්යතා ඉටු වන 
ආකාරයට ෙදන්න ඕනෑ. ෙම් මූල්ය නගරය චීනය අරෙගන 
යන්ෙන් නැහැ. ෙම් රට තුළ ෙමවැනි ආෙයෝජනයක් ඇති කරන 
ෙකොට රැකියා ලැෙබන්ෙන් ශී ලාංකිකයන්ට. වකව සහ ඍජුව ඒ 
පතිලාභ භුක්ති විඳින්න ලැෙබන්ෙන් ෙම් රෙට් ජීවත් වන අයට. 
ඒකට ෙහොඳම උදාහරණ තමයි බියගම ආෙයෝජන කලාපය, 
කටුනායක ආෙයෝජන කලාපය සහ ෙකොග්ගල ආෙයෝජන 
කලාපය. ෙම් ආෙයෝජන කලාපවලට විවිධ බදු සහන ලබා දීලා, 
පිටරට ආෙයෝජකයන් ඒවාෙය් ආෙයෝජන කළාට පසුව ඒ පතිලාභ 
භුක්ති විඳින්ෙන් අෙප් ශී ලාංකිකයන්. අෙප් ශී ලාංකිකයන් තමයි, 
ඒ ආෙයෝජන කලාපවල තිෙබන කර්මාන්තශාලාවලට ගිහිල්ලා 
රැකියා කරන්ෙන්. අෙප් රෙට් ව්යාපාරිකයන් තමයි ඒ තුළින් වකව 
ලැෙබන පතිලාභ භුක්ති විඳින්ෙන්. ඒ හා සමානවම අෙප් ෙම් මූල්ය 
නගරය නිර්මාණය කරනෙකොටත් වක විධියට විශාල ආදායමක් 
අපට ලබා ගන්න හැකි ෙවනවා.  

2015 ජනවාරි 08වැනි දායින් පසුව රජයක් හැටියට අපට 
මූලික වගකීමක් තිබුණා පසු ගිය රජය ගිවිසුම්ගතව කළ, ෙම් රටට 
ෙනොගැළෙපන ෙද්වල් නිවැරදි කරන්න. මම ඉතා සතුටින් 
කියනවා ෙම් නව රජය, ෙම් යහපාලන රජය ඒවා ෙවනස් කර 
තිෙබන බව. ෙම් ගිවිසුම ගැනත් අපි චීන රජයත් එක්ක සාකච්ඡා 
කළා. සමහර අය හිතුවා අපි චීනයට විරුද්ධයි කියලා. නමුත් අපි 
චීනය එක්ක කිසිෙසේත්ම විරුද්ධතාවක් නැහැ. එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් මූලිකත්වෙයන් කටයුතු කරන   ෙම් යහපාලන රජය, ශී 
ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් නායක ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාත් 
සම්බන්ධ කර ෙගන රටට ගැළෙපන විෙද්ශ පතිපත්තියක් 
අනුගමනය කරනවා. එෙහම නැතිව කිසිෙසේත්ම චීනයට විතරක්,  
එෙහම නැත්නම් ඉන්දියාවට විතරක්, එෙහම නැත්නම් යුෙරෝපයට 
විතරක්, එෙහම නැත්නම් ඇෙමරිකාවට විතරක් කැමැති 
ආකාරෙයන් ෙනොෙවයි ෙම් රෙට් විෙද්ශ පතිපත්තිය ෙගන 
යන්ෙන්.  

විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය ආණ්ඩුෙව් විෙද්ශ පතිපත්තිය නිසා  
ආර්ථික වශෙයන් අෙප් රටට ෙකොච්චර හානි සිදු වුණාද කියලා 
ඔබතුමා දන්නවා. ඒ නිසා අපට GSP Plus සහනය  අහිමි වුණා. 
අෙප් රෙට් මත්ස්ය අපනයනයට යුෙරෝපා රටවලින් තහංචියක් 
පැනවුණා. නමුත් අද අෙප් නිවැරදි විෙද්ශ පතිපත්තිය, ෙම් රෙට් 
ඇති කර තිෙබන මාධ්ය නිදහස, ෙම් රෙට් ඇති කර තිෙබන මානව 
අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ නිදහස, ෙම් රෙට් අධිකරණෙය් 
ස්වාධීනත්වය, නීතිෙය් ආධිපත්යය ආදී කාරණා පිළිබඳව සාකච්ඡා 
කරලා යුෙරෝපා සංගමය අපට නැවතත් GSP Plus සහනය ලබා 
දීලා තිෙබනවා.  

ඉතින්, ෙම් ආකාරයට ජාත්යන්තරයත් හවුල් කර ෙගන, 
ජාත්යන්තරෙය්ත් සහෙයෝගය ඇතිව, දියුණුම රටවල්වල 
සහෙයෝගයත් ඇතිව රෙට් ආර්ථිකය දියුණු කිරීෙම් අවස්ථාව අපට 
ලැබිලා තිෙබනවා. අපට ඉතා ආඩම්බරෙයන් කියන්න පුළුවන්, 
මුළු ෙලෝකෙය්ම සහෙයෝගය ඇති රටවල්  කීපය අතර තිෙබන 
එක රටක් තමයි අෙප් ලංකාව කියලා. ෙවනත් රටවලට ඒ 
කටයුත්ත කර ගන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. නමුත්, අෙප් 
ජනාධිපතිතුමා, අෙප් අගාමාත්යතුමා පමුඛ ෙම් රජයට පුළුවන් 
ෙවලා තිෙබනවා, ෙලෝකෙය් සියලුම රටවල සහෙයෝගය ඇතිව 
ෙම් රට දියුණු කරන්න. ඒ සියලුම රටවල් එකතු ෙවලා තිෙබනවා, 
ෙම් රෙට් ආර්ථිකයට දායකත්වය ලබා ෙදන්න.  ඒ රටවල් අතර 
පධාන රටක් බවට චීනය පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

ෙයෝජිත මූල්ය නගරය තුළින් ෙම් රට ඉදිරියට ෙගනැල්ලා, 
උපයන විශාල සම්පත් පමාණය ෙම් රෙට් සිටින මිලියන 21ක 
ජනතාවට ෙබදී යන ආකාරෙයන් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න 
පුළුවන් අවස්ථාවක් අපි ඇති කර තිෙබනවා. ෙමම කටයුත්ත 
ඉදිරියට ෙගන යන්න අෙප් රජයට ශක්තිය ලැෙබ්වා කියා 
පාර්ථනා කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට,  ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 
09ක් තිෙබනවා.  

 
[අ.භා. 5.16] 
 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම 

සම්බන්ධව මුලින්ම ඔබතුමාට සත්ුතිවන්ත වනවා.  

අද වැදගත් මාතෘකාවක් සම්බන්ධෙයන් තමයි 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සාකච්ඡාවට භාජන ෙවලා තිෙබන්ෙන්. හැබැයි, 
වැදගත් මාතෘකාෙව්දී අර අපි හැම දාම කථා කරන අපසන්න 
වචන කීපයත් කථා කරන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ තමයි, ෙම් 
රට මුහුණ දීලා තිෙබන ණය උගුල සම්බන්ධව. ෙම් දිනවල 
විපක්ෂෙය් කණ්ඩායම් ජනතාව ෙනොමඟ යවන කථා කියනවා. 
ඒවා මාධ්ය හරහා ජනපිය මාතෘකා හැටියට පත් කර ෙගන 
තිෙබනවා.  ඒ අය ණය වුෙණ් ෙකොෙහොමද, අපි ණය වුෙණ් 
ෙකොෙහොමද, ෙම් ණය ෙගවන්නද බදු සහ අෙනකුත් සියලු බර 
ජනතාව මත පටවන්ෙන් කියන කාරණාව ගැන ෙබොරු ෙබ්ගල් 
ඇඳ බාමින් ජනතාව ෙනොමඟ යවන්න කටයුතු කරනවා. එම නිසා 
ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන අපි ෙම් රෙට් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ජනාතාවට පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ කාරණාව තමයි, 2026 වන 
ෙතක් අපි ඉතාම විශාල ණය මුදලක් විෙද්ශ රටවල්වලට ෙගවන්න 
සිද්ධ ෙවලා තිෙබන බව.  

 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙමහිදී අවධානය ෙයොමු 
කළ යුතු කාරණය තමයි, අපි ඒ ගත්ත ණයවලින් ෙම් රෙට් 
ඵලදායිතාව සඳහා වැඩ කළාද කියන එක. අපි ඒ ණය මුදල් ෙම් 
රෙට් වියදම් කරලා, ඒ වියදමට සරිලන විධියට යම්කිසි ආදායමක් 
රටට ලබා ගන්න, එෙහම නැත්නම් ණය ෙගවන්න අවශ්ය කරන 
මුදල් පමාණය ෙහෝ ෙම්ෙකන් ලබා ගත්තාද කියන එක සහ දීර්ඝ 
කාලීනව ෙම් රෙට් ජනතාවට බලපාන පශ්න ටික ෙම්ෙකන් 
විසඳුණාද කියන පශ්නය තමයි අපි සියලු ෙදනා බලන්න ඕනෑ. 
හැම දාම විපක්ෂෙය් සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් අපි තර්ක කර ගන්ෙන් 
ජනපිය කාරණා ගැන පමණයි. හැබැයි, ජනපිය කාරණාවලට එහා 
ගිය කාරණයක් සම්බන්ධෙයන්   ෙම් රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන් 
අපි සියලුෙදනාම ඉටු කළ යුතු යුතුකමක් තිෙබනවා.   

අපි යම්කිසි ණය මුදලක් ගන්නවා නම් පැහැදිලි 
අවෙබෝධයකින් යුතුව, සැලසුම් සහගතව ගත යුතුයි. ෙමොකද, ඒ 
ගන්න ණය මුදල ෙගවීෙම් වගකීම අනාගත පරපුරට පැවෙරද්දී, ඒ 
වගකීම පවරා ගන්නවා හා සමානවම ආර්ථක වශෙයන් ඵලදායි 
පතිඵලයක් ඒ අනාගත පරපුරට ලැෙබන්න ඕනෑ. එතෙකොට තමයි 
ණය ෙගවමින්, ෙම් රෙට් ඉදිරි සංවර්ධන කටයුතු කරමින්, අනාගත 
පරපුර සඳහා ෙම් රට ලස්සනට නිර්මාණය කරලා ෙදන්න අපට 
හැකි ෙවන්ෙන්. පසු ගිය ආණ්ඩුව පැහැදිලිව වැරැද්දක් කර 
තිෙබනවා. පසු ගිය ආණ්ඩුව ණය අරෙගන තිෙබනවා. ණය ගත්ත 
එක ෙනොෙවයි පශ්නය. ඒ ණය අරෙගන කරපු වැඩසටහන්වල 
පතිඵල රෙට් ජනතාවට පැහැදිලිව ලැබුණාද කියන එකයි. පතිඵල 
ෙනොලැබුණු නිසා තමයි අපි අපසන්න කථාවක් හැටියට 
කියන්ෙන්, "පසු ගිය ආණ්ඩුෙව් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා අපව 
ණය උගුලක  දාලා ෙම් රෙට් ජනතාවට පිටු පස්ස ෙපන්වලා එදා 
පැනලා ගියා" කියලා. එෙහම නම් අපි අලුත් ආර්ථික සැලසුම් 
සකස් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලා  
GSP Plus ගැන ජනතාවට ෙවනම කාරණාවක් ෙපන්වනවා අපි 
දැක්කා. 

ෙවනම රූපයක් ඇඳලා ෙපන්වනවා අපි දැක්කා. හැබැයි, GSP 
Plus එක නැති වුණාම අපට ෙමොකක්ද සිද්ධ වුෙණ්?  අපි හිතමු,  
අෙප් පෙද්ශෙය් සිටින ව්යාපාරිකයා ගැන. ෙම් ව්යාපාරිකයා 
නිෂ්පාදන කටයුතු කරනෙකොට, අපනයන කටයුතු කරනෙකොට 
ෙම් කාරණාව බලපෑවා.   උදාහරණයක් හැටියට ගත්ෙතොත්, අපි  
පිලිපීනයට යවන භාණ්ඩයක වටිනාකම රුපියල් 100ක් කියලා  
හිතමු.  හැබැයි, ඒ භාණ්ඩය රුපියල් 100ට යවනෙකොට අපට  GSP 
Plus සහනය නැත්නම් ඒ රටවලින්  අපට යම්කිසි බද්දක්  
පනවනවා. උදාහරණයක් හැටියට ඒ බද්ද රුපියල් 15ක් නම් අෙප් 
භාණ්ඩය ඒ රටට යනෙකොට එහි වටිනාකම රුපියල් 115ක් වනවා.   
අපි එම භාණ්ඩය රුපියල් 115ට යවනෙකොට,  එම භාණ්ඩයම 
බංග්ලාෙද්ශයත් නිෂ්පාදනය කරනවා.  ඒ අයට  GSP Plus සහනය 
තිබුෙණොත් එහි වටිනාකම ෙවන්ෙන් රුපියල් 100යි. එතෙකොට 
අෙප් භාණ්ඩයට  ෙවෙළඳ ෙපොළක් නැතිව යනවා. බංග්ලාෙද්ශයට 
ඒ ෙවෙළඳ ෙපොළ ලැෙබනවා.  එතෙකොට ඒ අයට අවස්ථාව 
උදාෙවනවා,  පිටරටවලට භාණ්ඩ අපනයනය කිරීෙමන් ඔවුන්ෙග් 
ආර්ථිකය ශක්තිමත් කර ගන්න. නමුත් ෙම් GSP Plus සහනය 
නැතිවීම නිසා  අෙප් ව්යාපාරිකයන්ට සිද්ධ වුණා,  එක්ෙකෝ 
තමන්ෙග් ආයතනෙය් නිෂ්පාදන වියදම අඩු කරලා, එෙහම 
නැත්නම් සුබසාධන කටයුතු අඩු කරමින්  භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය 
කරලා  බද්දකටත් යටත්ව තරගකාරී මිලකට පිටරට යවන්න.  

ෙම් GSP Plus සහනය ෙනොමැතිව ඒ විධියට කටයුතු සිද්ධ 
ෙවනෙකොට ෙබොෙහෝ ව්යාපාර ඇතුෙළේ සිද්ධ වුණු එක්තරා 
කාරණයක් තිබුණා. ඒ තමයි, ෙම් රෙට් නිර්මාණශීලි මිනිසුන් වැඩ 
කරපු කර්මාන්තශාලා තුළ ඒ නිර්මාණශීලී මිනිසුන්ෙග් ශමය 
ෙවනුෙවන් නිසි පරිදි ෙගවීම් සිදු වුෙණ් නැහැ. ඒ ෙහේතුෙකොටෙගන 
ඒ අය ෙම් රට අතහැර බංග්ලාෙද්ශයට ගියා. බංග්ලාෙද්ශයට 
ගියාට පසුව බංග්ලාෙද්ශෙය් කර්මාන්තශාලාවලදී ඒ අයට ෙහොඳ 
ෙගවීමක් කළා. ඒ වාෙග්ම බංග්ලාෙද්ශෙය් කර්මාන්තශාලා තුළින් 
නිපැයුණු නිෂ්පාදනවලට ශී ලංකාෙව් නිෂ්පාදනයන්ට වඩා 
ෙලෝකය පුරා ෙහොඳ ස්ථානයක් ලැබුණා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,  නිර්මාණශීලි මිනිසුන් ඒ රටවලට ගියාට 
පසුව ෙමෙහ ඒ අයෙග් පවුල්වල කටයුතු පවා අඩාළ වුණා.   
සමස්තයක් වශෙයන්  ගත්තාම රෙට් නිෂ්පාදනය අතින් අපි බාල 
වුණා.    අර බදු මුදල ෙගවන්ෙන් නැතිව අෙප් භාණ්ඩ ෙලෝකෙය්  
රටවලට යවන්න අපට පුළුවන් වුණා නම් අපට තව මුදලක් විෙද්ශ 
සංචිත හැටියට ඉතුරු කර ගන්නට හැකි ෙවනවා. ඒ තුළින් අෙප් 
විෙද්ශ සංචිත වැඩි ෙවනවා, අෙප් නිර්මාණශීලි මිනිසුන් ටික අපට 
ඉතිරි ෙවනවා.  

ඊළඟට, කර්මාන්තකරුවන් දිරිගැන්විලා ඒ අය ෙම් රටට 
ශක්තියක් ෙවනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අෙප් රෙට් නිපැවුම් 
වැඩිෙවලා ඒ ෙහේතුෙවන් ආර්ථිකය සංවර්ධනය වනවා. ෙම් 
සියල්ලම එකට එකතු ෙවනවා. එවැනි තත්ත්වයක්  තිෙබද්දී  අපි 
එම GSP Plus සහනය ආපසු ලබා ගැනීමට කටයුතු  ෙනොකර   
කයිවාරු ගහලා, සරම උස්සාෙගන හන්දිෙය් කෑ ගහලා   
අවසානෙය් සිදු වුෙණ් ෙමොකක්ද?  "GSP Plus සහනය ලැබුණත් 
අපට ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්, ඒක ෙනො ලැබුණත් අපට ෙමොකක්ද 
ෙවන්ෙන්?" කියලා ඒ නැති ෙවච්ච එක ගැනත් උජාරුෙවන් කථා 
කිරීමයි.  

පැහැදිලිවම  GSP Plus ෙදනවා කියා අපට ෙපොෙරොන්දු 
වුණාට පසුව ෙම් ෙවනෙකොට අෙප් ෙද්ශීය කර්මාන්තකරුවන් 
විෙද්ශීය ෙවළඳ ෙපොළ ෙසොයා යමින් සිටිනවා.  විෙද්ශ රටවල 
තිෙයන එක එක exhibitions,  එෙහම නැත්නම් ෙවළඳ ෙපොළ 
සම්බන්ධ එක එක අවස්ථා පිළිබඳව ෙසොයා බලන්න පිටත්ෙවලා 
යනවා. ෙමොකද, ෙම් කර්මාන්තශාලාවලින් යම් භාණ්ඩයක් 
අපනයනය කළාම ෙලෝකෙය් දී ඒ තරගයට මුහුණ ෙදන්න 
සිදුෙවන නිසා. අපි එම අවස්ථාව නැවත  ලබාගනිද්දී  විෙශේෂෙයන් 
මතක් කළ යුතු ෙදයක් තිෙබනවා.  අෙප් අලුත් ආණ්ඩුව ඇවිල්ලා 
සිද්ධ කෙළේ ෙම් කරුණු කාරණා ටික බව. ෙම් කරුණු කාරණා 
ටික  හරියට සිද්ධ ෙනොවුණා නම්  ෙම් කටයුතු කරන්න 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ෙම් රෙට් ව්යාපාරිකයාට, එෙහම නැත්නම් ෙම් 
රෙට් රැකියා කරන අෙප් තරුණ තරුණියන්ට,  ඒ වාෙග්ම අනාගත 
පරපුරට ෙම් රෙට් නිර්මාණයන් කරන්න අවශ්ය කරන සංවර්ධන 
සැලසුම් අපි සකස් කරලා ති ෙබන අතර තමයි ෙම් අපනයනය 
සම්බන්ධෙයනුත්  වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්ෙන්.   

අෙප් අපනයන අඩුෙවලා තිෙබන බව අපි දන්නවා.   එෙසේ  අඩු 
ෙවන්න පධාන ෙහේතුව වුෙණ් දීර්ඝ කාලීනව ඇති වූ ෙම් කරුණු 
කාරණායි. විෙශේෂෙයන් විෙද්ශ රටවල් එක්ක අෙප් තිෙබන 
මිතශීලිභාවය ගැනත් අපි මතක් කරන්න ඕනෑ. ඒ රටවලට අෙප්  
භාණ්ඩවල අගය ඉදිරිපත් කරන වැඩ පිළිෙවළක් අපි සකස් කළ 
යුතු ෙවනවා.  වර්තමානෙය්  අපි කණ්ඩායම් ෙදකක් එකට එකතු 
ෙවලා පිහිටුවා ගත් ආණ්ඩුවක් හැටියට ෙම් සූදානම් ෙවන්ෙන් 
දීර්ඝකාලීනව ෙම් රෙට් සංවර්ධන කටයුතු කරන ගමන්ම  
ආර්ථිකයත් සැලසුම් කරන්නයි. ඒ ආකාරෙයන් ආර්ථිකය 
ෙලෝකයට හඳුන්වා දීලා, අෙප් නිෂ්පාදන පිටරට යවලා  අෙප් 
අපනයන ආදායම වැඩි කර ගනිමින් ෙම් රෙට් ඉදිරි අනාගතය 
සැලසුම් කරන්නයි.  
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම තවත් 
කාරණයක් මතක් කළ යුතුව තිෙබනවා. ෙම් සියලු කාරණා 
අලුෙතන් ආරම්භ කරනෙකොට පශ්න ඇති ෙවනවා.  පසුගිය 
කාලෙය් හිටපු අය ආරම්භ කරපු,   අනාෙගන; අච්චාරු කරෙගන;  
සමහර ෙවලාවට ඒකාධිපති පාලනෙයන් උද්ධච්ච ෙවලා  ජනතාව 
පාගාෙගන කරපු සමහර වැඩ සටහන්වලට කැමැත්ෙතන් ෙහෝ 
අකමැත්ෙතන් අද  අපට අත ගහන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.  
ෙහේතුව තමයි ෙම් රෙට් භාෙගට කරපු යම් කටයුත්තක් තිෙබනවා 
නම්, ඒක ඉදිරියට ෙගන යා යුතුව තිෙබනවා.  එෙහම කෙළේ  
නැත්නම් අපට එයින් පශ්න ඇති ෙවනවා.  අපි වියදම් කරපු 
පමාණය සහ ඒ වියදම් කරපු පමාණෙයන් ජනතාවට පතිලාභ ලබා 
ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන කාරණා සම්බන්ධෙයන්  තීන්දු 
තීරණ ගන්නෙකොට අපට පශ්න  ඇති  ෙවනවා. ඒ නිසා සමහර 
පරණ පවු අපට කෙර් දමා ගන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.  ෙමොකද, 
ඒ ෙගොල්ලන් ඒ කාලෙය් හරියට ඒ කටයුතු කෙළේ නැති නිසා. 
එෙහනම් අද අපි විපක්ෂයට ආරාධනා කරනවා, 
තමුන්නාන්ෙසේලාට යම් කිසි මඟ ෙපන්වීම් තිෙබනවා නම්, එෙහම 
නැත්නම් පළපුරුද්දත් එක්ක තමුන්නාන්ෙසේලාට යම් කිසි 
අත්දැකීම් තිෙබනවා නම්, ඒවා ගැන අපිත් එක්ක එකට වාඩි ෙවලා  
සාකච්ඡා කරලා රට ගැන හිතලා, ජනතාව ගැන හිතලා කටයුතු 
කරන්න එන්න කියලා.  නිකරුෙණ් බල ෙලෝභෙයන් උද්දාමයට 
පත් ෙවන්ෙන් නැතිව ඉදිරිෙය් රෙට් අනාගතය සකස් කරන වැඩ 
පිළිෙවළට තමුන්නාන්ෙසේලාට අත හිත ෙදන්න පුළුවන්. ඡන්දයක් 
ආවාම තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ ඡන්ද කටයුතු කළාට කමක් නැහැ. 
හැබැයි, ඊට ඉස්ෙසල්ලා ජනතාව මුළා කරමින්, ෙනොමඟ යවමින්, 
ෙබොෙහෝ ෙවලාවට විෙද්ශ රටවල් එක්ක අෙප් තිෙබන 
සම්බන්ධතා කඩා බිඳ දමමින් ඒ කාලකණ්ණි සතුට  ලබන්ෙන් 
නැතිව අපි සියලු ෙදනා එකතු ෙවලා ෙම් රට නිර්මාණය කරන 
වැඩ සටහන කියාත්මක කරමුයි කියන ෙයෝජනාව කරමින් මට 
අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධව මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ඔබතුමාට ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු චන්දිම ගමෙග් මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 
09ක කාලයක් තිෙබනවා.  

 
[අ.භා. 5.25] 
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

අද දින ඉදිරිපත් කර තිෙබන 1992/52 දරන අති විෙශේෂ  ගැසට් 
පතය මඟින් අයිතම සියයක් සඳහා පනවා තිබුණු ෙසස් බදු ඉවත් 
කර තිෙබනවා.  ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ ෙපොළ තුළ තරගකාරීත්වය 
පවත්වා ෙගන යාම අරමුණු කරෙගන මස් වර්ග, පිටි, ඇඹරුම් පිටි, 
පිටි ගුලි, රස කාරක අඩංගු ෙහෝ ෙනොකළ මුදවාපු කිරි, සැකසුම් 
කරන ලද කුරුළු බිත්තර ෙහෝ ශීත කළ එළවලු වර්ග, සලාද වර්ග 
ආදිය ෙමයට ඇතුළත් ෙවනවා. 

ඊළඟට ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්, 2016 ෙනොවැම්බර් 18 දිනැති 
අංක 1993/34 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 
2017.01.27 දින ඉදිරිපත් කරන ලද  කෙමෝපාය සංවර්ධන 
ව්යාපෘතිය පනත යටෙත් නියමයයි. පසු ගිය කාලෙය් 

ෙකොම්පඤ්ඤවීදිෙය් හිටපු ජනතාව පළවා හැරියා. ඒ ඉඩම් බෙලන් 
අත්පත් කර ගත්තායි කියන මතයක් ෙගොඩ නැඟුණු, බරපතළ 
අර්බුද ඇති වුණු ව්යාපෘතියක් ගැනයි ෙම් කථා කරන්න උත්සාහ 
කරන්ෙන්. ෙමය M/s. One-Colombo Project (Pvt.) Limited  
විසින් කියාත්මක කරනු ලබන පතිසංවර්ධන සහ මිශ සංවර්ධන 
ව්යාපෘතිෙය් ආරම්භය හා අවසන් වීම නිශ්චිත වශෙයන් දක්වමින් 
ඉදිරිපත් කරන ලද ගැසට් පතයක්. ෙමම ගැසට් පතය මඟින් ෙමම 
ව්යාපෘතිය නාගරික නවීකරණෙය් පමුඛ සංකල්පයක් විධියට 
දක්වා තිෙබන අතර, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සඳහා ද, 
ෙපෞද්ගලික ඉඩම්වල අයිතිකරුවන් සඳහා ද සංවර්ධනෙය් 
අෙන්යෝන්ය වාසි ලැෙබන පරිදි, ෙමම ව්යාපෘතිය නිර්මාණය කර 
තිෙබනවා.  විෙශේෂෙයන් ෙමය පසු ගිය කාලෙය් පැවති රජය 
එක්තරා පිරිසක් අතට අත්පත් කර ගන්න යම් කිසි උත්සාහයක 
ෙයදී තිබුණත්, අද ෙම් ව්යාපෘතිය අද්විතීය ආදර්ශක මඟින් 
ෙකොළඹ නගරෙය් ඌන සංවර්ධනය කියාත්මක වන අතර, 
ෙනොසලකා හරින ලද ෙද්ෙපොළ  සඳහා වන අයිතිකරුවන්ට එම 
ඉඩෙම් ෙකොටසක් ලබා ෙදන අතර, උසස් ජීවන මට්ටමක් වාෙග්ම 
වාණිජ පෙද්ශයක් නිර්මාණය කරන්නටයි ෙම් ව්යාපෘතිය 
කියාත්මක කරෙගන යන්ෙන්. 

විෙශේෂෙයන් ෙකොම්පඤ්ඤවීදිය අවට පෙද්ශය ඉංගීසි 
අධිරාජ්යවාදීන්ෙග් කාලෙය් සිටම නරගයක් වශෙයන් පැවැති 
පෙද්ශයක්. හැබැයි, ෙමම පෙද්ශය ඉතාම අල්ප වශෙයනුයි 
අවධානයට ලක් වුෙණ් සහ සංවර්ධනය වුෙණ්. ෙමවැනි ව්යාපෘති 
කියාත්මක කිරීෙම්දී විෙශේෂෙයන් බදු සහන ලබා ෙදන්න සිද්ධ 
ෙවනවා. ෙම් ව්යාපෘතිය සඳහාත් ආයතන ආදායම් බද්ද, ලාභාංශ 
මත බදු, රැඳවුම් බද්ද, ඉපයුම් මත බද්ද,  "වැට්" එක, වරාය සහ 
ගුවන් ෙතොටුපළ සංවර්ධන බදු වාෙග්ම ව්යාපෘති ආශිත අයිතම 
ආනයනය කිරීම සඳහා  වූ ෙර්ගු බදු සහන වාෙග්ම ඉදි කිරීම්වලට 
අදාළව වර්ෂ 6 සිට 8 දක්වා කාණ්ඩ අනුව බදු නිදහස ලබා දීලා 
තිෙබනවා. ෙමය මීට අවුරුදු ගණනාවකට ෙපර කියාත්මක 
ෙවන්න තිබුණු ව්යාපෘතියක්. නමුත්, ෙම් සම්බන්ධෙයන් ගැසට් 
පතය ඉදිරිපත් ෙවන්ෙන් අද දිනෙය්යි.  

ඊළඟට ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්, 2004/29 දරන අති විෙශේෂ 
ගැසට් පතය මඟින් සංෙශෝධිත 2016 ෙදසැම්බර් 06 දිනැති අංක 
1996/26 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 
2017.02.08 දින ඉදිරිපත් කර තිෙබන නියමයයි. ෙම් අදාළ ගැසට් 
පතය මඟින් ඉලක්ක කරන්ෙන් සුපසිද්ධ Colombo Port City 
ව්යාපෘතිය පිළිබඳ නියමයන් ඉදිරිපත් කිරීමයි.  ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
පසු ගිය රජය කාලෙය් ගිවිසුම් සකස් කර තිබුණා, ෙහක්ෙටයාර් 
269කින් ෙහක්ෙටයාර් 20ක් සින්නක්කරව ලබා ෙදන්න. අෙප් 
ර ජය බලයට පත් ෙවන ෙකොට ෙද්ශපාලන ෙව්දිකාෙව් පබලවම 
කථා ෙකරුණු මාතෘකාවක් ෙම්ක. ඊට පසු ෙම් ව්යාපෘතිය 
අත්හිටුවා තිෙබන ෙකොට විවිධ මත ඉදිරිපත් වුණා. ඒ හරහා 
සමහරු ෙද්ශපාලන වාසි ලබා ගන්න උත්සාහ කළා. හැබැයි ෙම් 
රෙට් ජනතාව බුද්ධිමත්. ෙම් රෙට් ජනතාව ෙම් යහපාලන රජෙය් 
පතිපත්තිය විශ්වාස කළා. ඒ අනුව අපි සින්නක්කරව ඉඩම් ලබා 
දීම අත් හිටුවලා බදු පදනම මත ලබා දීමට කටයුතු කරලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් ව්යාපෘතිය මඟින් අපි වාණිජ නගරයක් 
නිර්මාණය කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

මෑත යුගෙය් දකුණු ආසියාෙව් නිර්මාණය වන නවීනම වාණිජ 
නගරය ශී ලංකාවට අත් කර ගන්න හැකියාව ලැෙබයි කියලා අපි 
විශ්වාස කරනවා. ෙම් ව්යාපෘතිය සඳහාත් විවිධ බදු සහන ලබා 
ෙදනවා. ආයතනික ආදායම් බද්ද, ලාභාංශ බද්ද, රැඳවුම් බද්ද, 
උපයන විට ෙගවීම් බද්ද, වැට් එක, වරාය හා ගුවන් ෙතොටුෙපොළ 
සංවර්ධන බද්ද ආදී බදු සහන ලබා ෙදනෙකොට ඒ බදු සහන 
සම්බන්ධෙයන් විෙව්චනය කරන පිරිසක් ඉන්නවා.  

1361 1362 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද වන විට ෙම් රට පත් ෙවලා 
තිෙබන තත්ත්වය ගැන මම විෙශේෂෙයන්ම කියන්න කැමැතියි. අද 
වන විට  ෙකොතරම් දුරට ෙම් රට ණය උගුලක පැටලිලා තිෙබනවාද 
කියලා බලන්න. 2014 වර්ෂෙය්දී ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් ෙකෝටි 
408ක්, 2018 වර්ෂෙය්දී ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් ෙකෝටි 416ක්, ඒ 
වාෙග්ම 2019 වර්ෂය වන විට ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් ෙකෝටි 374ක්, 
2020 වසර වන විට ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් ෙකෝටි 320ක් ආදී 
වශෙයන් සම්පූර්ණ පමාණය ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් ෙකෝටි 1,520ක් 
ෙගවිය යුතුව තිෙබනවා. ෙම්වා ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් ෙකෝටිවලින් 
කියන්ෙන්. 2021 වර්ෂෙයන් පස්ෙසේ ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් ෙකෝටි 
319ක්, 2022 වර්ෂෙය්දී ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් ෙකෝටි 356ක්, ඒ 
වාෙග්ම 2023 වර්ෂෙය්දී ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් ෙකෝටි 194ක් 
වශෙයන් 2026 වර්ෂය වන විට ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් ෙකෝටි 
253ක් අපි ෙගවිය යුතුව තිෙබනවා. ඉතින් ෙම් වාෙග් තත්ත්වයක් 
නිසා තමයි අපට ෙම් බදු සහන ලබා දීලා, ආකර්ශනීය ව්යාපෘතියක් 
විධියට එය ඉදිරිපත් කරලා, විෙද්ශීය ආෙයෝජකයින් ඒ සඳහා 
ෙගන්වාෙගන ඒ කටයුතු කරන්න සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

මම මතක් කරන්න කැමැතියි, 1948 වසෙර්දී අපි නිදහස 
ලබනෙකොට ෙම් රෙට් ඒක පුද්ගල ආදායම ජපානයට වඩා ෙවනස් 
වුෙණ් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් එකකින් පමණයි. අද ජපානෙය් ඒක 
පුද්ගල ආදායම ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 40,000ක් පමණ වන විට 
අෙප් රෙට් ඒක පුද්ගල ආදායම තවම ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
3,200කට ආසන්න පමාණයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. 
එතෙකොට අපට හිතා ගන්න පුළුවන් එදා ෙමදාතුර ෙම් රට 
ඉස්සරහටද, පස්සටද ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන් කියලා.  

ෙම් රට පස්සට ගිය නිසා තමයි ෙම් විධියට බදු සහන දීලා ෙම් 
වාෙග් ආකර්ශණීය ව්යාපෘතියක් ඉදිරිපත් කරලා ඒ සඳහා අපට 
ආෙයෝජන ලබා ගන්න සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අෙප් රටට සල්ලි 
තිබුණා නම්- අපි දන්නවා, ගල්ඔය ව්යාපෘතිය ගැන. ඒ වාෙග් 
ව්යාපෘති කරන ෙකොට අෙප් රෙට් ආදායම තිබුණු මට්ටම වාෙග් 
ෙහොඳ මට්ටමකින් තිබුණා නම් අපට ෙම් සඳහා කිසිම ණයක් 
ෙනොෙගන කටයුතු කරන්න තිබුණා. හැබැයි ඒ තත්ත්වය අෙපන් 
ගිලිහිලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අද අපට ෙම් තත්ත්වය උද්ගත ෙවලා 
තිෙබනවා කියලා මම විෙශේෂෙයන්ම කියන්න කැමැතියි.  

ඊළඟ නිෙයෝගයත් ආනයනය හා අපනයනය සම්බන්ධ 
නිෙයෝගයක්; 1999/47 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතය මඟින් නිකුත් 
කරලා තිෙබන නිෙයෝගයක්. ෙමහිදී විෙශේෂෙයන්ම කියැෙවන්ෙන් 
කෘතිම ලිහිසිකාරක ගැන. ෙම් රෙට් ඛනිජ ෙතල් ෙනොවන 
ලිහිසිකාරක සඳහා ෙමෙතක් කල් කිසිම බද්දක් අය කෙළේ නැහැ; 
පාලනයක් තිබුෙණ් නැහැ. ඒ අනුව කෘතිම ලිහිසිකාරක විධියට 
ෙම් රටට ඛනිජ ලිහිසිකාරකත් ආවා. ෙම් තත්ත්වය කියාත්මක 
වීෙම්දී ෙම් රටට ෙගන්වනු ලබන ඛනිජ ලිහිසිකාරකවලට ෙවෙළඳ 
ෙපොෙළේ අභිෙයෝගයක් ඇති වුණා. ඒ නිසා ෙම් කෘතිම ලිහිසිකාරක 
වශෙයන් ඛනිජ ලිහිසිකාරක ෙම් රටට ආනයනය කිරීම 
වැළැක්වීමට ෙම් නිෙයෝගය ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ඒ මඟින් 
යම් කිසි ආදායමක් ලබා ගන්න හැකි ෙවයි කියලා අපි විශ්වාස 
කරනවා.  

 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා.  

ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ඊළඟට, මම තව අදහසක්-ෙදකක් ඉදිරිපත් කරන්න කැමැතියි. 

අද අපි ඉන්න ස්ථානය සහ අද අපට ලැබිය යුතුව තිෙබන ස්ථානය 
ගැන. තායිලන්තය සමඟ සංසන්දනය කරලා බලද්දී අපි 
තායිලන්තයත් එක්ක සම මට්ටෙමන් හිටපු කාලෙය් -1990 
වසෙර්දී- අපි ඉෙලක්ෙටොනික භාණ්ඩ අපනයනය සහ රසකාරක 
දව්ය ආදී- විවිධාංගීකරණයක් සිදු කරන්න අපට හැකියාව 
ලැබුෙණ් නැහැ. හැබැයි තායිලන්තය ඒ කටයුත්ත කළා. ඒ නිසා 
අද තායිලන්තය ෙබොෙහොම ඉදිරියට ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම අපි හැමදාම කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන -විෙශේෂෙයන්ම ෙත්, 
රබර් නිෂ්පාදන- සහ මැණික් වාෙග් භාණ්ඩ අපනයනය වටා ඒක 
රාශි වුණා. ඒ නිසා අපිට ඉහළ ආදායම් මට්ටම් ලබා ගැනීෙම් 
හැකියාවක් ලැබුෙණ් නැහැ. 

විෙශේෂෙයන්ම 1977 වසෙර්දී එක්සත් ජාතික පක්ෂය හෙයන් 
පහක බලයක් අරෙගන ෙම් රටට විෙද්ශීය රැකියා හඳුන්වා 
ෙදනෙකොට, ෙම් රෙට් ඇඟලුම් කර්මාන්ත පටන් ගන්නෙකොට, 
"සුද්දන්ට ජංගි මහනවා"ය කිව්වා. ඒ වාෙග්ම විෙද්ශීය රටවල 
රැකියා සඳහා යවනෙකොට, බැළ ෙමෙහවරකම්වලට ෙම් රෙට් 
ජනතාව යවනවාය කිව්වා. හැබැයි, අපි එදා විෙද්ශීය රටවලට -
විෙශේෂෙයන් අරාබිකරෙය් රටවලට- වැඩිපුර යැව්ෙව් පුරුෂයන්. 
අද ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? අද පුරුෂයන් ෙවනුවට 
බහුතරයක් යවන්ෙන් ස්තීන්. ඒ නිසා අද ඔවුන් ලිංගික අතවර ආදි 
විවිධ අතවරවලට ලක් ෙවනවා. එදා අෙප් ආණ්ඩුව විෙව්චනය 
කරමින් සිටි අය අවුරුදු විස්සක් විතර ෙම් රට පාලනය කරලා ෙම් 
රට ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන් ෙකොතැනටද කියන එක ඒ අනුව 
පැහැදිලියි.  

අද ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ අෙප් පධානම ආදායම් මාර්ගය 
වන ෙත් ඉල්ලුම සම්බන්ධෙයන් ගැටලු සහගත තත්ත්වයක් ඇති 
ෙවලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙකන්යාව සහ ඉන්දියාව සමඟ 
අපට තරග වැදීමට සිදු ෙවලා තිෙබනවා. එෙසේ තරග වැදීම තුළ 
ජානමය වශෙයන් අෙප් ෙත් සහ රබර් නිෂ්පාදනය ෙකොතරම් දුරට 
ඉදිරියට ෙගනැත් තිෙබනවාද, සංවර්ධනය කර තිෙබනවාද කියන 
එක ගැන ගැටලුවක් තිෙබනවා.  

ඊළඟට, ඉදි කිරීම් සහ පමාණ සමීක්ෂණ වැනි ක්ෙෂේතවලින් -
ෙවෙළඳ ෙනොෙවන කර්මාන්තවලින්- අෙප් රටට ලැෙබන ආදායම් 
සහ ලාභාංශ ඉතා අල්පයි. ෙම් අංශවලින් ඉතා අඩු වැටුපක් තමයි 
ලබා ගන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අද ෙමම අංශවල බිඳ 
වැටීමක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ඉදිරිෙය්දී ෙගෝලීය 
ෙවෙළඳ ෙපොළ සඳහා භාණ්ඩ ඉදිරිපත් කිරීෙම්දී ෙමම නිෂ්පාදන 
දිරි ගැන්වීම, නව නිෂ්පාදන තාක්ෂණය, නව ෙවෙළඳ ෙපොළ 
වාෙග්ම විවිධාංගීකරණය හරහා තමයි අපට ෙලෝක ෙවෙළඳ 
ෙපොළට ආකර්ෂණීය නිෂ්පාදන ඉදිරිපත් කිරීමට හැකියාව 
ලැෙබන්ෙන්. අපිට GSP Plus සහනය ලැබුණත්, අෙනක් තීරුබදු 
සහන ලැබුණත් අප කරන නිෂ්පාදනවල උසස් තත්ත්වයක් 
තිෙබන්ෙන් ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොළ තුළ 
ඉල්ලුමක් තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ඉදිරිෙය්දී තාක්ෂණික දැනුම 
ෙම් රටට ආනයනය කිරීමත් එක්ක තමයි ෙම් ගමන යන්න 
ෙවන්ෙන් කියන එක පකාශ කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

මීළඟට, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 
පහෙළොවක කාලයක් තිෙබනවා. 

1363 1364 

[ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා] 
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ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු චන්දසිරි ගජදීර 

මැතිතුමාට අවස්ථාව ලබා ෙදන්න. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මැතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි දහයක 

කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 5.37] 
 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දිනට අදාළ කථික 

ලැයිස්තුෙව් මෙග් නම නැති වුණත් ෙමම විවාදය අහෙගන 
ඉන්නෙකොට, ඒ සම්බන්ධව වචන කිහිපයක් කථා කිරීමට මට 
හිතුණා. ෙමොකද, අද ඉදිරිපත් කර තිෙබන ආනයන හා අපනයන 
(පාලන) පනත යටෙත් නිෙයෝග සම්බන්ධ විවාදෙය්දී ඒ අදාළ 
මාතෘකාවට පරිබාහිරව රෙට් ආර්ථිකය ගැන හුඟක් කරුණු 
ඉදිරිපත් වුණා. ආර්ථිකයට සම්බන්ධ මාතෘකාවකදී පුළුල් ෙලස 
එයට අදාළව කරුණු ෙගන හැර දක්වන්න අපට අයිතියක් 
තිෙබනවා කියන එක ෙම් ෙව්ලාෙව් මම කියන්න කැමැතියි. එහිදී 
කාර් ෙර්ස් ගැනත් කථා කළා. එයටත් අයිතියක් තිෙබනවා. ඕනෑම 
ෙර්ස් එකක් ගැන කථා කරන්න අයිතියක් තිෙබනවා.  

දැන් චීනය ගැන කරන වර්ණනාව ගැනත් මට පුදුම සතුටක් 
දැනුණා. මහා වර්ණනාත්මකව චීනය ගැන කථා කළා. චීනෙය් 
ආෙයෝජන ඕනෑය; චීන සම්බන්ධකම් ඕනෑය; අෙප් රෙට් ආර්ථික 
සංවර්ධනයට එම දායකත්වය අවශ්යයි කියා සඳහන් කළා. නමුත් 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම ආණ්ඩුව බලයට එනෙකොට, 
පටන් ගත්ෙත්ම චීනය පැත්තකින් තියායි. එදා මහ බැංකු 
අධිපතිවරයා චීනය ගැන කියපු ෙද්වල් අපි දැක්කා. ඔවුන් 
විශ්වාසය තැබු ෙව් බටහිර රටවල් ගැනයි. බටහිර රටවලින් ඍජු 
ආෙයෝජන අරෙගන ෙම් රෙට් ආර්ථිකය සංවර්ධනය කරන්න 
ලැෙබයි කියන විශ්වාසය මත සිට තමයි ආණ්ඩුව ගමන ආරම්භ 
ෙකරුෙව්. නමුත් අද ෙලොව පුරා පවතින ආර්ථික අර්බුදකාරීත්වය 
අනුව කිසිදු බටහිර රටකට අපට උදව් කරන්න පුළුවන්කමක් 
නැහැ කියන එක මම කියන්න කැමැතියි. ෙමොකද, ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් ආර්ථිකය ගැන ඒ ෙගොල්ලන්ට බලා ගන්න ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒවාට උදවු කරන්ෙන්ත් චීනයයි. 

රටක ආර්ථික සංවර්ධනෙය්දී එක රටක් ෙදස බලා ෙගන 
ෙනොෙවයි කියා කළ යුත්ෙත්. ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොළ දිහා බලලා, 
අෙප් රෙට් ආර්ථික නිෂ්පාදනයන්, අෙප් රෙට් අපනයනයන් 
ෙවනුෙවන් සුදුසු අපනයන ෙවෙළඳ ෙපොළවල් ෙසොයා ෙගන, අෙප් 
රෙට් ආර්ථිකයට වාසි වන විධියට හැසිරවීම පිළිබඳව කිසිදු 
තර්කයක් නැහැ. ඒක අවශ්යයි. අපි එක තැනක් මත යැෙපන්න 
ඕනෑ නැහැ. එය අප අමතක කරන්න ෙහොඳ නැහැ. මම ෙම් ෙකටි 
ෙව්ලාව ගන්ෙන් ඒ කාරණාව කියන්නයි.  

අද ෙලෝකෙය් ෙඩොලර් සංචිතෙයන් තුෙනන් එකක්  චීනයට 
තමයි හිමි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම, චීනෙය් විෙද්ශ විනිමය 
සංචිතය ෙඩොලර් ටිලියන තුනයි. ඒක අමතක කරන්න එපා. ඒ 
වාෙග්ම ෙලෝක දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 14ක් චීනය 
සතුයි. 2020, 2022 වන විට ෙලෝකෙය් පධානම ආර්ථික බලවතා 
ෙවන්නටත් චීනය බලාෙපො ෙරොත්තු වනවා. දැන් චීනයට ආර්ථික 
වශෙයන්  අභිෙයෝග කරන්න බැහැ.  සංවර්ධනෙය්දී අෙප් රටට 

චීනය ලබා ෙදන ආධාර පිළිබඳව; චීනය අෙප් රෙට් ජනතාවට 
ෙදන ආධාර පිළිබඳව චීන තානාපතිවරයා කියලා තිබුණා 
තමුන්නාන්ෙසේලා දකින්න ඇති, ''අපි උදවු කරන්ෙන් ලංකාෙව් 
ජනතාවට.  කවුරු පාලන බලෙය් හිටියත් අපට පශ්නයක් නැහැ. 
අපි ෙහොඳ හිතින් ; සද්භාවෙයන් ඒ රෙට් ආර්ථිකය ඉදිරියට ෙගන 
යන්න අෙප් තිබුණු දීර්ඝ කාලීන බැඳීම් මතයි අපි ආධාර 
කරන්ෙන්'' කියලා. අද ෙලෝකෙය් පධානම ආර්ථික බලවතා 
විධියට ඉන්න චීනයට අප මුලදී පහර ගැහුවා. ආණ්ඩුවට චීනය 
අමතක කරලා කටයුතු කරන්න බැහැ. ආණ්ඩුව ෙනොෙවයි, 
ඇෙමරිකාවට කටයුතු කරන්නත් බැහැ. අපි දැක්කා ෙලෝක 
ආර්ථික අර්බුදය ෙව්ලාෙව් චීනය උදවු කරපු හැටි. අපි කවුරුත් 
දන්නවා බිතාන්යයට ෙකොෙහොමද උදවු කෙළේ කියලා. දැනුත් 
ෙකොෙහොමද  පංශයට  ආධාර කරන්ෙන්? ඒ නිසා, සමස්ත ෙලෝක 
ෙවෙළඳ රටාව තුළ පවතින රටක් හැටියට අපි අනුන්ෙගන්ම 
යැෙපන එක ෙනොෙවයි කළ යුත්ෙත්. අෙප් රෙට් ආර්ථික වර්ධනය 
ෙකෙසේ සකස් කර ගන්නවාද කියන මූෙලෝපායක් අපට 
තිෙබන්නට ඕනෑ. නමුත්, එෙහම එකක් නැහැ.   

විවිධ අවස්ථාවල රෙට් ආර්ථිකයට ගැළෙපන ෙවෙළඳ භාණ්ඩ 
බදුවල ෙවනස්කම් ඇති ෙවන්න ඕනෑ. ඒෙක් පශ්නයක් නැහැ. 
නමුත් අෙප් රෙට් ආර්ථිකයට ගැළෙපන බදු පතිපත්තියක් 
තිෙබන්නට ඕනෑ. අපි ඒක හැම දාම කථා කළ ෙදයක්. අෙප් 
ආර්ථික සංවර්ධනෙය් මූෙලෝපායන් අප හඳුනා ගන්නට ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කෘෂිකාර්මික ක්ෙෂේතය 
අරෙගන බලන්න. ලංකාව තමයි ආසියාෙව් පළමු තැනට රබර් 
කර්මාන්ත ආරම්භ කෙළේ; ආසියාෙව් පළමුවැනි තැනටයි ලංකාව 
හිටිෙය්. නමුත්, අද ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ඒ වාෙග්ම, අෙප් 
රට සහලින් ස්වයංෙපෝෂිත වුණු රටක්. අෙප් රෙට් ෙත් 
නිෂ්පාදනෙයන් අපි විෙද්ශ විනිමය ෙහව්වා. අෙප් රෙට් ෙත්වලට 
ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ෙලොකු ඉල්ලුමක් තිබුණා. තවමත් අෙප් 
කුළු බඩුවලට ඉල්ලුමක් තිෙබනවා. ඒවා දිහා අපි බලනවාද? දැන් 
GSP Plus ගැන කථා කරනවා. GSP Plus සහනය ගත්ත එක 
ෙහොඳයි. අපි ඒකට විරුද්ධ නැහැ. GSP Plus සහනය ගත්තාට 
වැඩක් නැහැ, ෙම් machines කරකවන්න පුළුවන් අත් තිෙබන්නට 
ඕනෑ. මහලා, මහලා, සමහරුන්ෙග් අත පය දැන් වැඩ කරන්ෙන් 
නැහැ, ෙරෝගීන් බවට පත් ෙවලා. දැන් කර්මාන්තශාලාවල ෙබෝඩ් 
අලවලා තිෙබනවා, ''ඇබෑර්තු තිෙබ්'' කියලා.  

දැන් ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා බලන්න. අද සහල් 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ බරපතළ පශ්නයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. දැන් 
කියනවා, ''පාලන මිලක් දැම්මා''ය කියලා. ඒ මිලට සහල් 
තිෙබනවාද? සහල් කිෙලෝග්රෑම් එකක් රුපියල් සියයයි. කිසිදු 
තැෙනක පාලන මිල කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම, අද 
ෙපොල් ෙගඩියක මිල බලන්න. මම කියන්ෙන් කෘෂි ආර්ථිකය 
සංවර්ධනය කරනවා නම් ෙමෙහම ෙවන්ෙන් නැහැ කියායි. පසු 
ගිය කාලෙය් ෙපොල් ගස් ටික කපා දැම්මා. අෙප් රෙට් ගාමීය 
ආර්ථිකෙය් ෙකොප්පරා නිෂ්පාදනය කළා; ෙපොල් ෙතල් හැදුවා. බහු 
ජාතික සමාගම්වල ඕනෑකමට කිව්වා, "ෙපොල් ෙතල් ආහාරයට 
පාවිච්චි කෙළොත් රුධිර ස්පන්දනය වැඩි වනවා; ෙම්දය වැඩි 
වනවා"යි කියලා. එෙහම කිව්වාම, පිට රටින් ෙගෙනන ෙතල් 
වර්ගවලට, චීස්වලට, බටර්වලට අපි හැරුණා. එෙහම  ෙන් අපි 
කෙළේ.  ෙවනත් රටවල නිෂ්පාදන තමයි අපි ගත්ෙත්. අෙප් රෙට් 
ෙතල් ටිකට අපි අගයක් දුන්ෙන් නැහැ. ෙම්ක තමයි අෙප් රෙට් 
කෘෂි පතිපත්තිය. අද ෙම් කෘෂි පතිපත්තිය තුළින් ෙම් රෙට් සමාජ 
සංවර්ධනය, ආර්ථිකෙය් තිෙබන වැදගත්කම ගැන කල්පනා 
කරලා, බහු ජාතික සමාගම්වල බලපෑම්වලට යටෙවලා කෘෂි 
කාර්මික ක්ෙෂේතෙය් ඇති වන වර්ධනය විනාශ කරලා අප යන 
ගමන් මඟ ආපස්සට හරවලා තිෙබනවා. කෘෂි කාර්මික ක්ෙෂේතය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තුළින් කෘෂි කාර්මික සංවර්ධනයක් ඉදිරියට ෙගන යන්න බැරි 
ඇයි? තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා, අඹ කාලයට ඕනෑ තරම් අඹ. 
අෙප් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ඒ කාලයට අඹ විකුණා ගන්නත් බැහැ.  
ෙකෙසල් හැෙදන කාලයට ෙකෙසල් ඕනෑ තරම්. ෙදහි හැෙදන 
කාලයට  ඕනෑ තරම් ෙදහි. ෙදහි ටික විනාශ ෙවලාත් යනවා. ෙම් 
වාෙග්  ෙද්වල් ගැන ඕනෑ තරම් කියන්න පුළුවන්.  ඒවා කල් තබා 
ගන්නා නිසියාකාර කමෙව්දයක්, වැඩ පිළිෙවළක් අපට නැහැ. 
නමුත් ෙවනත් රටවල් ඒ  රෙට් තිෙබන සම්පත් නිසි විධියට 
පෙයෝජනයට ෙගන, ජාතික වශෙයන්, විද්යාත්මක වශෙයන්, 
පර්ෙය්ෂණාත්මක වශෙයන් කටයුතු කර ආර්ථිකය සංවර්ධනය 
ඉදිරියට ෙගනියන්න කියා කරෙගන යනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුජිබුර් රහුමාන් මන්තීතුමා 
ෙම් ගරු සභාෙව් කිව්වා, දැඩි ආර්ථික අර්බුදයත් එක්ක නගරෙයන් 
කැරැල්ලක් මතුෙවලා එන්න පුළුවන්ය කියලා. දැන් නගරෙයන් 
විතරක් ෙනොෙවයි, කැරැලි මතු වන්ෙන්. එතුමා ෙකොළඹ විතරයි 
ඇවිදින්ෙන්. ඒ නිසා තමයි ෙකොළඹින් කැරැල්ලක් මතු වනවාය 
කියලා කියන්ෙන්. අපි  ගෙම් ජීවත්වන අය. මා කියන්න කැමැතියි, 
දිළිඳුකම අද හැම ක්ෙෂේතයක්ම ෙවළා ෙගන ඉවරයි කියලා. ඇති 
මිනිසුන්ට සලකන බදු පතිපත්තිය,  ධනපති පන්තියට සහන ෙදන 
මූල්ය පතිපත්තිය,  දුප්පතා මිරිකා සහන ෙදන ආර්ථික පතිපත්තිය 
නිසා අද ගෙම් මනුස්සයාට ෙපොල් සම්බලුයි, බතුයි ෙව්ල් ෙදකක් 
කන්න බැහැ.  ඒ සඳහා ඔවුනට වත්කමක් නැහැ. විශාමික සංගමය 
ඊ ෙය් - ෙපෙර්දා මට කිව්වා,  "අපට මහ මඟ මැෙරන්න ෙවයි. 
6,000ක් සිටින විශාමිකයින්ෙග් විශාමික වැටුප් විෂමතා තවමත් 
සම්පූර්ණ කරලා නැහැ. ෙම් දීපු ෙපොෙරොන්දු ඉෂ්ට කරන්ෙන් 
නැත්නම්, මඟ මැරුණත් පාරට බැහැලා ෙම් ආණ්ඩුව වට කරන්න 
අපි ලෑස්තියි; බලපෑම් කරන්න ලෑස්තියි" කියලා. ෙම්ක තමයි අද 
රෙට් තත්ත්වය, ෙම්ක තමයි අද ගෙම් තත්ත්වය, ෙම්ක තමයි 
දිළින්දන්ෙග් තත්ත්වය. ඒ නිසා ෙම්වාට උත්තර දුන්ෙන් නැත්නම් 
අද ෙකොළඹින් ගමට ෙනොෙවයි, ගමින් නගරයට කැරැලි මතු ෙවයි. 
මැතිවරණ තිෙබන විට මැතිවරණ ෙපොෙරොන්දු විධියට ෙනොෙයක් 
ආකාරෙය් පතිඥා ෙදනවා. බලයට ආවාට පස්ෙසේ ඒවා ෙවනස් 
වනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීවරුනි, ගෙම් ජීවත් වන බහුතර 
ජනතාවක් කෘෂි කර්මාන්තෙයනුයි ජීවත් වන්ෙන්. කෘෂි කාර්මික 
ක්ෙෂේතෙයන් ජීවත්වන ජනතාවෙග්  ජීවන තත්ත්වය අද බිඳ 
වැටිලායි තිෙබන්ෙන්,  ෙත් ආර්ථිකය, රබර් ආර්ථිකය, වී 
ෙගොවිතැන ඇතුළු සියලු ක්ෙෂේත කඩා වැටිලා  නිසා. අද සහනාධාර 
සියල්ලම අෙහෝසි කරලා තිෙබනවා. ඒ ජනතාවෙග් සුභසාධනය 
ෙවනුවට ෙවනත් අයෙග් සුභසාධනය සඳහා ආණ්ඩුව පතිපත්ති 
කියාත්මක කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවශ්ය අවස්ථාවල ෙසස් බදු 
පනවා, රෙට් ආර්ථිකය හැඩ ගස්වා ෙගන ජනතාවට සහන 
සලසන්න අවස්ථානුකූල පියවර ගැනීම පිළිබඳව අෙප් 
විරුද්ධත්වයක් නැහැ. නමුත් රටට නිවැරැදි බදු පතිපත්තියක් ඕනෑ; 
රටට නිවැරැදි ආර්ථික පතිපත්තියක් ඕනෑ; රටට නිවැරැදි ආර්ථික 
මූෙල්යෝපායක් ඕනෑ. ඒවා හදන ෙතක් පැලැස්තරවලින් වැඩක් 
නැති බව පකාශ කරමින්, කාලය ලබාදීම පිළිබඳව ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ වනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Mohamed Navavi. You 

have nine minutes. 

[5.49 p.m.] 
 

ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
Mr. Presiding Member, thank you very much for 

giving me this opportunity to speak. I can remember, 
sometime back, the Hon. Prime Minister stated in this 
august Assembly that we need Rs. 2,000 billion per 
month to run this country, of which 50 per cent - Rs. 
1,000 billion - goes for repayment of loans. I think this is 
the biggest problem we are facing today.  So, it is high 
time for us to take a decision as a country and as a 
Government to find solutions without blaming each other. 
If we are to exist, definitely we have to increase exports 
and reduce imports. How are we going to do it? This is 
the biggest problem we are facing today.  Are we going 
to increase our exports or are we going to keep on 
borrowing and repaying loans for ages for what we have 
borrowed earlier? I think we have to change this 
situation. 

Actually, much was spoken about the Hambantota 
Port which is a big issue, and then the tyre factory and the 
car factory. When we went to Hambantota, we saw the 
situation there. It is useless to blame the earlier 
Government. It is a fact that flights are not coming and 
ships are not coming, but we have to keep on repaying 
the loans. That is why His Excellency the President and 
the Hon. Prime Minister after discussion, spoke to the 
Chinese Government and  came to an arrangement in 
such a way  that if it is given to the Chinese Government, 
the income will definitely be increased and factories will 
come up, by which there will be more employment. As 
far as I know, a large portion of the loans given by the 
Chinese Government will also be reduced.  

When you take the issue of the tyre factory, what has 
been happening so far is that we have been exporting  
raw rubber at a low price and importing tyres and almost 
all other rubber items. So, by constructing that factory, I 
am sure we will be able to use raw rubber to produce our 
own tyres for vehicles and in addition produce all rubber 
products. It is the same with the car factory.  We will be 
increasing employment opportunities by constructing that 
car factory. By doing all these,  not only will we increase 
exports, but we will reduce the imports also. Then, the 
problem of unemployment can also be solved.  Sir, we 
may be in the Government or in the Opposition, but we 
must think of the country.  

Last month, Members of the Government - both UNP 
and SLFP - and the Joint Opposition, we all went to 
China. What  did we do there? From morning till 
evening, we were taken to places where they had 
projects. Wherever we went, there were projects which 
were planned for ten to fifteen years.  On those plans, 
they have been continuing the projects by which the 
country is reaching its goals. Likewise, we too have to 
take a decision and go forward.  
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Sir, I come from the Puttalam District where we have 
coconut. Earlier, we spoke only of tea, rubber and 
coconut as export products. Today, coconut industry has 
been completely wiped out. I am not blaming anybody. 
But the reason is, during the last 10 to 15 years, coconut 
lands were given  to big companies like Chilaw 
Plantations Limited, Kurunegala Plantations Limited and 
the JEDB. They neglected coconut plantations and now 
they have gone to the extent of cutting down coconut 
trees instead of replanting. I am bringing this out to say 
that 50 per cent of the coconut lands are barren, therefore 
the production has gone down. As a result, 50 per cent of 
the oil mills are closed today; 25 per cent of the 
desiccated coconut factories are not functioning. Sir, BCC 
had one of the biggest mills in our country, but today it is 
closed. The reason is, we do not have sufficient raw 
material.  

Sir, I must thank the Hon. Navin Dissanayake, 
Minister of Plantation Industries. He has taken the trouble 
to replant. If this had been done 10 -15 years ago under 
the earlier Government, I am sure, the coconut production 
would have been doubled by now and almost all those oil 
factories and desiccated coconut factories would have 
been functioning today. I was also an oil and DC miller. 
Because of politics I had to give up all that.  I can 
remember, our desiccated coconut was equivalent to what 
was exported from the Philippines. Since our coconut oil 
had less fat content, we had a lot of exports those days. 
All these things have gone down today and we have gone 
to the extent of importing coconut oil and other oils to 
fulfil our needs. Not only that, even employment 
opportunities have gone down. So, these are the things we 
have to think about.   

I must also speak about my Leader, the Hon. Risad 
Badhiutheen, Minister of Industry and Commerce. He is 
trying his level best to reopen the mills and industries 
which have been closed.  Not only that, he has gone to the 
extent of helping private people by providing incentives 
and also giving them lands to start factories and so on, so 
that we can not only export coconut, but can also produce 
whatever we can  in Sri Lanka to reduce the imports.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have only one more minute.  
 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
Hon. Presiding Member, I remember that the Hon. 

Prime Minister of Malaysia, Mahathir Mohamad, one 
time during the crisis told the people, “Take just two or 
three spoonfuls of sugar. I will produce the required 
amount of sugar within two years.” People listened to him 
and reduced the consumption of sugar. By the end of the 
third year, he was able to produce sugar in the country.  

Like that, we all must get together, leaving all our 
political differences for the sake of the country.  Then, I 
am sure, in future whoever comes to power will have a 
better country to govern.  

Thank you very much.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Thank you very much.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි 15ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 5.57] 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

පළමුෙවන්ම අද "රිවිර" පතෙය් අපි දුටු ෙඛ්දජනක පවෘත්තියකින් 
මෙග් කථාව ආරම්භ කරන්න කැමැතියි. වැලිමඩ පෙද්ශෙය් 
ෙගොවීන් තමන් වැවූ භවෙභෝග ගවයින්ට කන්න ඉඩ සලස්වා 
තිෙබනවා. එෙහම නැත්නම් ඒ භවෙභෝග ගවයින්ට ආහාර හැටියට 
දමමින් ඉන්නවා. ඒ මිනිස්සුන්ට ඒවා සඳහා ෙවෙළඳ ෙපොළක් 
ෙහොයාගන්න බැරිවීම තමයි ඊට ෙහේතුව. එතැනදී ඒ මිනිස්සු 
වැරදිකාරෙයෝද? ඒ මිනිස්සු වවපු එකද වැරැද්ද? ඒ මිනිස්සු 
වැරදිකාරෙයෝ කරලා තිෙබන්ෙන් භවෙභෝග වැවීම ගැනයි. දැන් ඒ 
භවෙභෝග විකුණාගන්න ඒ මිනිස්සු ෙවෙළන්ෙදෝද? එෙහම 
නැත්නම් ඒ මිනිස්සු ව්යාපාරිකෙයෝද? ඒත් නැහැ. ඒ නිසා ඒ 
මිනිස්සුන්ට ඒ විධිෙය් හැකියාවක් නැහැ. ෙම් ගැන කවුද වග 
කියන්න ඕනෑ? වග කියන්න ඕනෑ ෙම් ආණ්ඩුවයි. ආණ්ඩුව 
කියලා එකක් තිෙබන්ෙන් ෙවෙළඳ ෙපොළ පිළිබඳ කටයුත්ත 
හසුරුවන්න; ෙවෙළඳ ෙපොළ තුළ නිෂ්පාදනයට ඉඩක් 
ෙනොලැෙබන ෙකොට එයට වුවමනා කරන මැදිහත්වීම කරන්න. 
අතීතෙය් එෙහම කළා. සහතික මිල කමය, Marketing 
Department කමය, ඒවා ඔක්ෙකෝම 1977 ඉඳලා කම්මුතු කළා. 
ඊට පස්ෙසේ අද ෙවනෙකොට තිෙබන තත්ත්වය තමයි, හැම එකකම 
සහතික මිල කමය එන්න එන්නම පසු බස්වමින් තිබීම. ඒ නිසා 
තමන් වවන කිසිම ෙද්කට මිලක් ලැෙබයි කියන විශ්වාසය 
නැතිකෙම් පශ්නය මිනිස්සුන්ට තිෙබනවා. 

ඊළඟට කියනවා, "ෙම් මිනිස්සු වැව්වාට වැඩක් නැහැ, ඒවාට 
පමිතියක් නැහැ, එම නිසා ඒවා export කරන්න බැහැ - පිට රට  
යවන්න බැහැ" කියලා. ඒ මිනිස්සුද ඒ සඳහා වැරදිකාරෙයෝ? ඒවා 
පමිතියකින් යුතුව හදන්න ඕනෑ නම්, ඒවා අපනයනය කරන්න 
ඕනෑ නම්, ඊට වුවමනා කරන්නා වූ කෙමෝපායයන් අවශ්ය නම්, 
ඒවාට මැදිහත් ෙවන්නත් ඕනෑ ආණ්ඩුවමයි. අද තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙමෙහේ ඉඳෙගන බණ කියනවා; වැලිමඩ ෙගොවිෙයෝ තමන් වවපු 
භවෙභෝග හරක්ට කවනවා. ෙමන්න ෙම්කයි අද ආණ්ඩුවට එකතු 
කරගන්න තිෙබන තමන්ෙග් ෙශේෂ පතය. 

ඊළඟට, "ණය" පිළිබඳ කථාව තිෙබනවා. ඒක දිගටම කියනවා 
ෙන්. "ණය" කථාව තමයි අද තිෙබන එකම කථාව. "ණය" කථාව 
නැත්නම් අද තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙරදි නැහැ. "ණය" කථාෙවන් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තමුන්නාන්ෙසේලා දැන් ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? "ණය" කථාව උඩ 
අද තමුන්නාන්ෙසේලා කථා කරන්ෙන් නැති ෙදයක් තිෙබනවා. ඒ 
තමයි බැඳුම්කර මගඩිෙයන් ලංකාෙව් ආණ්ඩුවට සිදු වුණු අලාභය. 
ඒ අලාභය ෙපොලී rate එක වැඩිෙයන් ෙගවා බැඳුම්කර නිකුත් 
කිරීෙම් අපරාධයයි. ඒෙකන් අෙප් ණය බරට එකතුවන අගය 
ෙමොකක්ද? ඒ මුළු අගයම අරෙගන එදා තිබුණු ෙපොලී rate එෙකන් 
අඩු කරලා බැලුවාම ෙපෙනනවා, අෙප් ණය බරට බිලියන කීයක් 
එකතු ෙවනවාද කියලා. ෙම්වා සාමාන්ය සරල අංක ගණිතය. එදා 
තිබුණු ෙපොලී rate එක, වැඩි කරගත් ෙපොලී rate එක, ඒ නිසා සිදු 
වුණු අලාභය, ඒ සියල්ල අෙප් ණය බරට එකතු ෙවනවා. ඒක 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්ම කියාකලාපෙය් පතිඵලයක් මිස ෙවන 
ෙමොකක්ද? 

ඊළඟට, මම තවත් පැත්තකින් කරුණු කිහිපයක් 
ෙපන්වන්නම්. මම ෙම්වා ඔක්ෙකෝම කියන්ෙන් අපනයන, 
ආනයන, ඒ සියල්ලත් එක්ක ෙම්වා පටලැවිලා තිෙබන නිසායි.  
2014 වන විට, ඒ දක්වා අවුරුදු 10ක් අෙප් ණය වැඩිවීම තිබුෙණ් 
රුපියල් බිලියන 517යි. මම මීට ෙපර ෙම්වා කියලා තිෙබන්ෙන්. 
ණය වැඩිවීෙම් මුළු පමාණය රුපියල් බිලියන 517යි. ඒ, 2014 
දක්වා වූ අවුරුදු 10ට. ඊළඟට 2014 ඉඳලා 2016 වන විට එකතු වූ 
ණයවල වැඩිවීම රුපියල් බිලියන 2,011යි. එතෙකොට ෙම් අවුරුදු 
ෙදෙක්දී ණය වැඩිවී තිෙබන්ෙන් කුමක් නිසාද කියා අපි බලමු. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු කථානායකතුමා 

මූලාසනය ගන්නවා ඇති. 
 
අනතුරුව ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මූලාසනෙයන් 

ඉවත් වුෙයන්, ගරු කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் 
தைலைம வகித்தார்கள்.    

Whereupon THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI left the 
Chair, and THE HON. SPEAKER took the Chair. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
"ණය" කථාව උඩ තමයි හැමදාම යැෙපන්න බලන්ෙන්. 

ඊළඟට "ණය" කථාව පටලවලා මිනිස්සු මුළා කරනවා. "පසු ගිය 
ආණ්ඩුව කාලෙය් ගත් ණය නිසා තමයි අද දහමහ ෙදෝෂයම 
ඇතිෙවලා තිෙබන්ෙන්" කියලා කියනවා. නමුත්, ෙම් කථාෙව් 
ඉලක්කම් නිවැරදිව ෙවන් කරලා, ඛණ්ඩනය කරලා බලෙකොට 
ෙපෙනනවා ෙම් ණය වැඩිවීෙම් ෙහේතුව, ණය බර වැඩිවීෙම් 
ෙහේතුව, ෙහොර මගඩි වැඩ නිසායි කියලා. ඒෙකන් පළමුෙවනි එක 
බැඳුම්කර මගඩියයි. මම රාජ්ය ගිණුම් කාරක සභාෙව්දී  - PAC 
එෙක්දී -  මුදල් ෙල්කම්වරයාෙගන් ඇහුවා, "ගිණුම්ගත ෙනොවූ ණය 
කියලා වර්ගයක් තිෙබනවාද" කියලා. එතුමා කිව්වා,"එෙහම එකක්  
නැහැ" කියලා. සංස්ථාවලින් ගන්නා ණය පිළිබඳ ෙතොරතුරුත් 
අවසානෙය්දී භාණ්ඩාගාරයට එවනවා. ෙමොකද, භාණ්ඩාගාරයට  ඒ 
සියල්ල ගැන අවසානෙය්දී රටක් හැටියට වග කියන්න ෙවනවා. ඒ 
නිසා ගිණුම්ගත ෙනොවූ ණය කියලා ජාතියක් නැහැ. ඒ අනුව, ඒ 
ෙබොරුව අෙත් පිපිරුවා. දැන් කියන්න බැහැ,"ගිණුම්ගත ෙනොවූ 
ණය වගයක් තිබුණා. ඒක අපට අහුවුණා. ඒකත් එක්ක තමයි 
නැවතත් ණය ෙගවන්ෙන්" කියලා.  තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් විධියට 
ෙමොකක් හරි ෙබොරුවක් ෙගොතා ෙගන එදිෙනදා යැෙපන්න 
බලනවා. ඒකට පධාන වශෙයන් පස්තූත කර ගන්ෙන් ණය.  

ගරු කථානායකතුමනි, ක ෙමෝපාය සංවර්ධන අමාත්යවරයා 
global value chain එකක් ගැන කථා කළා. ෙකොෙහේද, global 
value chain එකක් තිෙබන්ෙන්? Global value chain එක 
කියන්ෙන්, ෙලෝකය පුරා තිෙබන්නා වූ එකතුෙවන අගය වැඩිවීෙම් 
දාමය. ඒ එකතු වූ අගය වැඩිවීෙම් දාමය  ෙලෝක ආර්ථිකෙය් 
ඇණහිටීමත් එක්ක අද වන විට පසුබෑමකට ලක් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. 2009 වසෙර්  ඉඳලා ෙලෝකෙය් ආර්ථික වර්ධනය 
ඉතාම අවම මට්ටමකට වැටිලා. ජපානය, යුෙරෝපය වාෙග් රටවල 
ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඇෙමරිකාව විතරයි 
අඩුම තරෙම් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය සියයට එකහමාරක, ෙදකක 
මට්ටෙම් ඉන්ෙන්. ඉතින් ෙකොෙහේද global value chain එකක්? 
නැති global value chain එකකට plug ෙවන්න පුළුවන් කියලා 
අපි හිතනවා. ඒ නිසායි මම කියන්ෙන්, ෙම්වා ගැන අලුෙතන් 
කල්පනා කරන්න කියලා. එක එක උපෙද්ශකයන් ඇවිල්ලා 
ඔළුවට දාන ඒවා අරෙගන, ෙමම ගරු සභාෙව් ෙදසා බාලා ෙම් 
රෙට් මිනිසුන්ෙග් හිත් නිලංකාර කරන්න හදන්න එපා. ඒ global 
value chain එකට යනවා නම්, ඒ සඳහා කළ යුතු මූලික ෙද් තමයි 
ෙලෝකෙය් ඉල්ලුමක් තිෙබන ෙද්වල් අපි නිපදවන්න ඕනෑ. 
ෙලෝකෙය් ඉල්ලුමක් තිෙබන ෙද්වල් නිපදවූෙය් නැත්නම් 
ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද?  

අෙප් අපනයන මිල මට්ටම් වැෙටනවා. ඒක ෙන් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. දැන් බලන්න 2014 වසර ඉඳලා 2015 වසරට 
බලනෙකොට අෙප් අපනයන සියයට 5.5කින් වැටී තිෙබනවා.  
ෙකෝ, අර  global value chain එක? ඊළඟට , ෙම් අවසාන නව 
මාසයට බලනෙකොට නැවත අෙප් අපනයන වටිනාකම් 3යි දශම 
ගණනකට වැටී තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙලෝකය රවට්ටන්න             
හැදුවාට කමක් නැහැ. අවසානෙය්දී තමුන්නාන්ෙසේලා 
තමුන්නාන්ෙසේලාවමත් රව ටා ෙගන, ඒක ෙකළවර ෙවන්ෙන් ෙම් 
රෙට් ජනතාව ඉදිරිෙය් විත්ති කූඩුවට නැඟලායි.  

ඊළඟට, මම Colombo Port City එක සම්බන්ධව ෙයොමු 
ෙවන්න කැමැතියි. Colombo Port City එකට අවුරුදු 6 ඉඳලා 
අවුරුදු 8ට බදු නිදහස් කරන්න කථා කරලා තිෙබනවා. ෙමොකටද 
ෙම්? ඇයි අවුරුදු 6ට තිබුණු බදු නිදහස අවුරුදු 8ට දුන්ෙන්? 
තමුන්නාන්නාෙසේලා අවුරුදු 2ක් වැඩ නවත්වලා තිබුණා. අවුරුදු 
ෙදකක් වැඩ නවත්වලා තිබුණාම, අවුරුදු 6ට තිබුණු බදු නිදහස 
අවුරුදු 8ක් වන තුරු ෙදන්න සිද්ධ වුණා. එතෙකොට ෙමොකද 
ෙවන්ෙන්? එතෙකොට රටට එන්න තිබුණු බදු ආදායමත් අඩු 
ෙවනවා. ෙම් රටට එන්න තිෙබන බදු ආදායම අඩු ෙවනෙකොට, ඒ 
පමාණෙයන් රජෙය් ආදායමත් අඩු ෙවනවා. එතෙකොට ඒවාටත් 
ණය ගන්න ඕනෑ. ෙම්වා තමුන්නාන්ෙසේලාම කර ගත්තු 
ෙමෝඩකම්. මම ඊට වඩා තද වචනයක් පාවිච්චි කරන්ෙන් නැහැ. 
චීනයට බැණ වදිමින්, රට පුරා ෙරද්ද උස්සා ෙගන ඇවිද්දා 
වාෙග්ම තමයි, එදා ෙම් Colombo Port City එක ගැනත්  කථා 
කෙළේ. දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙලොකුවට කියනවා, "අපි ඒවා 
සින්නක්කර දුන්ෙන් නැහැ. අපි ඒක දුන්ෙන් බද්දට පමණයි" 
කියලා. ඒක ෙහොඳයි; අදට ෙහොඳ කථාවක්. හැබැයි, දුන්ෙන් 
ෙකොච්චර කාලයකටද? ශත වර්ෂයකට පමණයි. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්  ඒ කථාෙව් පසු බිෙම් තිෙබන්නා වූ ව්යාජය 
ආෙය්මත් ඉතාමත්ම ෙහොඳින් ෙපෙනන්න පටන් ගන්නවා. ඒ නිසා 
අද තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කෙමෝපාය සංවර්ධන අමාත්යාංශය 
මඟින් ඉදිරිපත් කර තිෙබන බදු සහන දීර්ඝ කිරීෙම් ෙයෝජනාව, 
තමන්ෙග්ම වරදින් සිද්ධ වුණු ආණ්ඩුෙව් අලාභයක් පියවා 
ගැනීමට තමුන්නාන්ෙසේලා  දරන්නා වූ උත්සාහයක් හැටියට 
සලකන්න පුළුවන්. ඒවා ඔක්ෙකොම ෙගවන්න ෙවන්ෙන් ෙම් රෙට් 
ජනයාට.  

අද "Daily Mirror" පුවත් පෙත් අපූරු කාටූනයක් තිබුණා. ඒ 
කාටූනය දැකලා මම ෙබො ෙහොම සතුටු වුණා. ඒ කාටූනය මා ෙම් 
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අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න ඕනෑ. ෙබෝට්ටුවක් හිල්ෙවලා මලක් 
වාෙග් උඩට වතුර විදිනවා. ඒෙකන් ආණ්ඩුෙව්, පාලක පක්ෂෙය් 
ෙද්ශපාලනඥයා ෙහොඳට සංෙතෝෙසන් නානවා. එයා ඒෙකන් 
නානවා. එයා ඒෙකන් පැන් සැනෙහනවා. ෙබෝට්ටුෙව් පිෙරන 
වතුර ෙබෝට්ටුෙවන් එළියට දමන්න පුරවැසිෙයෝ අනන්තවත් දුක් 
විඳිනවා. මා හිතන හැටියට ෙම්ක තමයි ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව 
ගැන මෑත කාලෙය් පළ ෙවච්ච අපූරුම කාටූනය. ඒ නිසා ෙම් 
කාටූන් කාරයන්ෙගන්වත් තමුන්නාන්ෙසේලා ඉෙගන ගැනීම වඩා 
ෙහොඳයි කියලා මා හිතනවා.  

ඊළඟට ආනයන - අපනයන හිඟය ගැන  මම කියන්න 
කැමතියි. අෙප් ආනයන - අපනයන හිඟය බිලියන 10ක් පමණ 
වනවා. අෙප් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් හැටියට 2015 
අවුරුද්ෙද් අපනයනෙය් වටිනාකම සියයට 5ක් ෙවලා තිෙබනවා. 
ඒ පමාණය 2016 අවුරුද්ෙද් තවත් පහළට බැහැලා තිෙබනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් අපනයන ආදායම වැඩි කර ගන්න ඕනෑය 
කිය කියා අන්තිමට කරමින් ඉන්ෙන් අපනයන ආදායම අඩු කර 
ගැනීමයි. තමුන්නාන්ෙසේලාට කිසි සැකයක් නැතිව එක ෙදයක් 
කරන්න පුළුවන්. තමුන්නාන්ෙසේලාට රජෙය් ආදායම වැඩි කර 
ගන්න පුළුවන්.  ඒ ෙකොෙහොමද? තමුන්නාන්ෙසේලා VAT  දමලා, 
NBTවල  threshold එක පහළට ෙගනැල්ලා, ෙම් රෙට් 
ජනතාවෙග් බදු බර ඉතා විශාල වශෙයන් වැඩි කරලා  fiscal 
consolidation   කරෙගන තිෙබනවා. IMF එක   ඒ ගැන 
ෙබොෙහොම සතුටුයි. IMF  එක ඒ ගැන ෙබොෙහොම සතුටු නිසා 
කියනවා, "අන්න හරි. මිනිසුන්ෙග් ෙබල්ල මිරිකලා ෙහෝ බදු 
අරෙගන ෙකෙසේ ෙහෝ ෙම් අය වැය අතර තිෙබන පරතරය අඩු 
කරපල්ලා" කියලා. එතෙකොට තමුන්නාන්ෙසේලා ඒකට තව කරුණු 
  ෙහොයනවා. අද ෙම් රෙට් තිෙබන ෙද්වල් ඔක්ෙකොම විකුණන්න 
පුළුවන්ද කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා බලනවා. තිෙබන ෙද්වල් 
විකුණන ෙකොට ආ ණ්ඩුවට ආදායමක් එනවා. එතැන පිරිවැටුමත් 
තිෙබනවා. ඒ පිරිවැටුම තමුන්නාන්ෙසේලා දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතයට 
එකතු කරනවා. ඒ නිසා දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතයත් ඉහළ නඟිනවා. 
එතෙකොට ඒ ඔක්ෙකොම හරි.  දැන් තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙබොෙහොම 
සතුටු ෙවන්න පුළුවන්. IMF එක සහතිකයක් ෙදනවා, "ෙකෙසේ 
ෙහෝ දැන් ෙම් අය වැය පියවීම ෙහොඳට යනවා. ඒ ෙවනුෙවන් 
මිනිසුන්ට අද ෙගවන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන් විශාල දුක්බර 
ජීවිතයක්. ඒක කාරණයක් ෙනොෙවයි" කියලා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි තුනක්  තිෙබනවා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙහොඳමයි.  

"ඒක කාරණයක් ෙනොෙවයි. ඔන්න ඔෙහොම යමු" කියලා IMF 
එක සහතිකයක් ෙදනවා. අද ආණ්ඩුවට IMF එක කියන්ෙන්, 
"ඔන්න  ඔෙහොම යමු" කියලායි. හැබැයි, IMF එක ෙදයක් 
කියනවා. "තමුන්නාන්ෙසේලා විෙද්ශ විනිමය සංචිතය  එක 
මට්ටමක තියා ගත්ෙත් නැත්නම් ආපසු තමුන්නාන්ෙසේලා දිහා 
බලන්ෙන් නැහැ" කියලා IMF එක කියනවා. විෙද්ශ විනිමය 
සංචිතය තමුන්නාන්ෙසේලාට එක මට්ටමක තියා ගන්න බැරි ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ඇයි? ඒ කුමක් නිසාද? අපි අපනයනය කරන්ෙන්ත් 
විෙද්ශ විනිමය හම්බ කරන්නෙන්.  

අපනයනයත් කරනවා නම්, ඒ අතරම විෙද්ශ විනිමය ඉපැයීම් 
අඩු ෙව්ෙගනත් යනවා නම්, විෙද්ශ විනිමය සංචිතය පහළ වැටීමත් 

ෙව්ගෙයන් සිදු ෙවමින් තිෙබනවා නම් අපි ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? 
එතෙකොට ෙමොකක්ද අපි කරන්ෙන්? එතෙකොට රුපියෙල් 
වටිනාකම කමෙයන් පහළ වැටීම වළක්වා ගන්න අෙප් අෙත් 
තිෙබන විෙද්ශ විනිමය ටිකත් එළියට දානවා. රුපියෙල් අගය අපි 
ආරක්ෂා කරන්නත් ඕනෑ; විෙද්ශ විනිමය ෙබ්රා ගන්නත් ඕනෑ. 
නමුත් තමුන්නාන්ෙසේලාට ඒ ෙදකම කරන්න බැහැ. සමහර විට ඒ 
ෙදකම කර ගන්නත් බැහැ.  විෙද්ශ විනිමය එළියට දාලාත් 
තමුන්නාන්ෙසේලාට රුපියල ෙබ්රා ගන්න බැහැ. ඒෙකනුත් විෙද්ශ 
විනිමය සංචිතය පහළ බහිනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙකොච්චර 
විෙද්ශ විනිමය එළියට දාලා රුපියල ෙබ්රා ගන්න බැලුවත් අද  
ඇෙමරිකානු ෙඩොලරයක්  රුපියල් 153යි.  තමුන්නාන්ෙසේලා වැඩි 
කල් යන්නට ඉස්ෙසල්ලා නියත වශෙයන් ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලරයක් රුපියල් 160 කරනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ අතින් 
sixes ගහෙගන යන ආණ්ඩුවක්. සමස්ත වශෙයන් අරෙගන 
බැලුවාම ෙම් ආණ්ඩුව බලයට පත්ෙවලා ෙම් වන ෙකොට අවුරුදු 
ෙදකක් ගත ෙවලා තිෙබනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ලැබී ඇති ෙව්ලාව අවසානයි. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මා  කථාව අවසන් කරනවා.  

ෙම් ආණ්ඩුව බලයට පත්ෙවලා ෙම් වනෙකොට අවුරුදු ෙදකක් 
ගතෙවලා තිෙබනවා. කරුණාකරලා ආපසු හැරිලා බලන්න. ආපසු 
හැරිලා බලලා, ෙම් අවුරුදු ෙදක ඇතුෙළේ තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් 
ඉෂ්ට සිද්ධ ෙවච්ච ෙහොඳ නරක ෙමොකක්ද කියලා ගණන් බලන්න. 
බැඳුම්කර වංචාෙව් ඉඳලා තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් රෙට් ණය බර 
වැඩිකර ගත්ත කියාදාමය දිහා බලන්න. අපනයනෙය් ඇති වූ ෙම්  
පහළ වැටීම් බලන්න. විශ්වාසදායකත්වෙය් පහළ වැටීම් බලන්න. 
දූෂණෙය්  දර්ශක දිහා බලන්න. ෙම් තමයි තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
අවුරුදු ෙදකක ෙශේෂ පතය. ෙම්ක කිෙයව්වාම තමුන්නාන්ෙසේලාට 
හිෙතයි, "දැන් නම් අපට තිෙබන්ෙන් සිය දිවි නසාගන්න විතරයි" 
කියලා.  

ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
න්යාය පතෙය් විෂය අංක 2. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, today we are not going ahead with Item Nos. 2 

and 3 - Orders under Strategic Development Project Act.   

 
ඊට අනුකූලව විවාදය කල් තබන ලදී. 
இதன்ப  விவாதம்  ஒத்திைவக்கப்பட்ட .   
The Debate stood adjourned accordingly. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනත: 
නිෙයෝග       

ஏற் மதி இறக்குமதி (கட் ப்பா ) சட்டம் : 
ஒ ங்குவிதிகள்  

IMPORTS AND EXPORTS (CONTROL) ACT : 
REGULATIONS      

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, on behalf of the Minister of Development 

Strategies and International Trade, I move,  
 
"That the Regulations made by the Minister of Development 
Strategies and International Trade under Section 20 read with 
Subsection 3 of Section 4 and Section 14 of the Imports and Exports 
(Control) Act, No. 1 of 1969 as amended by Acts, No. 48 of 1985 
and No. 28 of 1987, published in the Gazette Extraordinary No. 
1999/47 of 30th December 2016, which were presented on 
27.01.2017 be approved. 
 

(Cabinet approval signified.)” 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to.   
 
 

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් තැබිය 

යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.  

 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 
 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම, ගරු 

බිමල් රත්නායක මහතා.  

ඊට පථම, කවුරු ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් මූලාසනය සඳහා 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මන්තීතුමාෙග් නම ෙයෝජනා කරන්න.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, "ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මන්තීතුමා දැන් 

මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වූෙයන්, 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான் 
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and THE HON. 
MUJIBUR RAHUMAN took the Chair. 

 

 
අඩු මිලට සහල් ලබා දීෙම් කමෙව්දය 

குைறந்த விைலயில் அாிசிைய வழங்கும் வழி ைற 
METHODOLOGY FOR PROVISION OF RICE AT LOW COST 

 

 
 [අ.භා. 6.14] 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් 

මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 
 

"ෙම් වනවිටත් පාරිෙභෝගික ජනතාවට දරාගත ෙනොහැකිවන අන්දමින් 
ෙව ළඳෙපොෙළේ සහල් මිල ඉහල ෙගොස් තිෙබ්. සහල් පාලන මිලක් පිළිබඳව 
ආණ්ඩුව විසින් නිෙව්දනය කළද, ඒ මිලට සහල් ෙසොයාගැනීම අපහසු වී 
ඇත. ෙම් අර්බුදයට ෙහේතුව පමුඛ ෙපෙළේ සහල් ෙමෝල් හිමියන් 
කීපෙදෙනකුෙග් කියාකලාපය බව ෙහළිෙවමින් තිෙබ්. ජන ජීවිතය 
ඉමහත් දුෂ්කරතාවකට ඇද දමා ඇති ෙමම අර්බුදයට මැදිහත්වී 
පාරිෙභෝගික ජනතාවට සහල් අඩුමිලට ලබාදීෙම් කමෙව්දයක් රජය විසින් 
කඩිනමින් ඇරඹිය යුතු බව ෙයෝජනා කර සිටිමි." 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම පශ්නයට පිළිතුරු 
ලබාෙදන්ෙන් කවුද කියලා මම මුලින්ම දැන ගන්න කැමැතියි.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් ඇමතිතුමා පිළිතුරු ෙදන්න එනවා කිව්වා.   

        
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
එතුමා දැන් ෙම් සභාෙව් නැහැ. එතුමා විවාදයට ඇහුම්කන් 

ෙදන්ෙන් නැතිව ෙකොෙහොමද මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමනි උත්තර 
ෙදන්ෙන්?  

ගරු සභානායකතුමනි? හාලුත් නැහැ, ඇමතිත් නැහැ.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු සභානායකතුමනි, ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් ඇමතිතුමා 

පැමිෙණයි ෙන්ද? ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමා 
කථාව පටන් ගන්න. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔව්, ඔබතුමා කථාව පටන් ගන්න. He might come.   
 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
 Might come! 
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මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද රෙට් විශාල සාකච්ඡාවකට 
ලක් වී තිෙබන සහල් අර්බුදය පිළිබඳවයි මා  ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 
කරනු ලැබුෙව්. ඔබතුමා දන්නවා, ෙම් පශ්නය නිසා දැන් 
මාසයකට වැඩි කාලයක් තිස්ෙසේ රෙට් සුවිශාල ජනතාවක් පීඩා 
විඳින බව. අෙප් රෙට් ජනතාවෙගන් වැඩි පිරිසකෙග් පධානතම 
ආහාරය තමයි බත්. ඒකට  විකල්පයක් නැහැ. අෙප් රෙට් 
ජනතාවෙග් ආහාර ෙව්ලට මාළු එකතු කර ගන්නවා ෙන්. 
එතෙකොට, ෙකළවල්ලා  මිල වැඩි නම් ඔවුන්ට බල මාළු කන්න 
පුළුවන්. බල මාළුවලත් මිල වැඩි නම් හු රුල්ෙලෝ  කන්න පුළුවන්. 
ඒකත් කරන්න අමාරු නම් ෙකොරළි වාෙග් මාළු ජාතියක් කන්න 
පුළුවන්. ඕනෑ නම් අපට මාළු ෙනොකාම වුණත් ඉන්න පුළුවන්. 
නමුත්, හාල්වලට ඒ වාෙග් විකල්පයක් නැති බව ඔබතුමා දන්නවා 
ෙන් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. හාල් කිෙලෝ එකක් රුපියල් 
250ක් වුණත් ජනතාව බත්ම තමයි කන්ෙන්.  

ඔබතුමාත් දන්නවා ඇති, අෙප් නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමා 
නිෙයෝජනය කරන දකුණු පළාෙත් මාතර, හම්බන්ෙතොට වැනි 
දිස්තික්කවල ජනතාව කන්ෙන් රතු හාෙල් බත් විතරයි.  අෙප් රෙට් 
ජනතාව අවුරුදු දහස් ගණනක් තිස්ෙසේ සහල් එක්ක ෙකළින්ම 
සම්බන්ධයි. ඒ නිසා ඔය  කැබිනට් පතිකා, අන්තර්ජාතික සමුළු, 
ජිනීවා, ඩාෙවෝස් වැනි ඒවාට වඩා මිනිසුන්ට බත් කන්න පුළුවන් 
වන ගණනට සහල් ෙදන එක තමයි ෙම් රට පාලනය කරන 
ජනාධිපතිවරුන්ෙග්, අගමැතිවරුන්ෙග්, ඇමතිවරුන්ෙග් පළමුවැනි 
රස්සාව විය යුත්ෙත්. ඒක තමයි එතුමන්ලාෙග් පරම වගකීම. දැන් 
තමුන්නාන්ෙසේලා අත ඇරලා තිෙබන්ෙන් අන්න ඒ වගකීම. අද 
ජනතාවට හාල් මිල වැඩිවීම ෙවනුෙවන් විකල්පයක් නැහැ. හාල් 
මිල කීයයි කිව්වත් මිනිස්සු බත් තමයි කන්ෙන්. ඔවුන් පාන්වලට 
මාරු වන්ෙන් නැහැ; මඤ්ෙඤොක්කා කන්ෙන්  නැහැ. ෙකෝටන් 
ෙකොළ  හාල්වලට ෙකොෙහොමටත් ආෙද්ශකයක් ෙනොෙවයි. 
ෙකෝටන් සහ තව ෙමොනවාද ෙකොළ ජාතියකින් හදන ආහාර 
පිළිබඳව පසු ගිය දිනවල කථා වුණා ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  දැන් ෙමවැනි ෙදයක්    සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඇයි කියලා ඔබතුමාත් දන්නවා  ඇති.  අෙප් 
රෙට් පාලකයන්ෙග් අසමත්කමත්, වී ෙමෝල් ජාවාරම්කරුවනුත් 
කියන ෙම් ෙහේතු ෙදකම නිසා තමයි ෙම් ෙද් සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් රෙට් ෙගොවි ජනතාව වී වගා කළ නිසා ඉතා 
විශාල අස්වැන්නක් රජෙය් ගබඩාවල තිබුණා. රජෙය් ගබඩාවල වී 
තිබියදී කිව්වා, ගබඩා හිස් කරන්න ඕනෑය කියලා. එම නිසා 
ගබඩාවල තිබුණු වී විකුණුවා. විකුණා අවසන් වුණාට පස්ෙසේ 
නියඟයක් එනවාය කියලා පසු ගිය දවස්වල විශාල සාකච්ඡාවකුත් 
ගියා. නියඟයකුත් තිෙබනවා. ඒකත් පදනම් කර ෙගන තමයි සහල් 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ සහල් මිල රුපියල් 100ට, 90ට ආදී වශෙයන් 
විවිධ ඉලක්කම්වලට ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ සහල් මිල 
ඉහළ යෑම ගත්ෙතොත් ඒක කිසිම ඇත්ත ෙහේතුවක් මත සිද්ධ වූ 
ෙදයක් ෙනොෙවයි කියලා ඔබතුමාත් දන්නවා. ලංකාෙව් වී හිඟයක් 
තිබිලා සහල් මිල ඉහළ යනවා ෙනොෙවයි. ෙම් නියඟය ආෙව් 
ෙදසැම්බර් මාසෙය්, නැත්නම් ෙනොවැම්බර් මාසෙය් අග. 
ෙනොවැම්බර් මාසය, ෙදසැම්බර් මාසය කියන්ෙන් ලංකාෙව් වී වගා 
කරන කාලය මිසක් ෙගොයම් කපන කාලයක් ෙනොෙවයි. ඒ 
කාලයට වී අස්වැන්න ලැ ෙබන්ෙන් නැහැ. මිනිස්සු වී වගා කරන 
කාලය තමයි, ෙනොවැම්බර් මාසය සහ ෙදසැම්බර් මාසය.  වියළි 
කලාපෙය් වර්ෂාවත් එක්ක. මාස් කන්නය කියන ෙනොවැම්බර් සහ 
ෙදසැම්බර් මාසවල වගා කරලා,  ඒ කුඹුරුවල ෙගොයම් 
කැෙපන්ෙන් සාමාන්යෙයන් ෙපබරවාරි අග, මාර්තු ෙහෝ අෙපේල් 
මාසවලයි.  නැවත මාර්තු, අෙපේල් වාෙග් කාලෙය් සිට තමයි  

ෙවෙළඳ ෙපොළට වී එන්ෙන්. පසු ගිය මහ කන්නය ගත්ෙතොත් 
ලංකාෙව් වී අස්වැන්න සාමාන්යෙයන් ෙහොඳ මට්ටමක තිබුණා. 
යල කන්නය අසාර්ථක වුෙණ් නැහැ. විශාල සාර්ථකභාවයක් 
ෙකොෙහොමත් යල කන්නෙය් නැහැ. නමුත්, අසාර්ථක වුෙණ්ත් 
නැහැ. එම නිසා රෙට් වී තිබුණා. ආණ්ඩුව ගබඩා හිස් කරන්න 
ගියා වුණත්, ඒවා කුකුළු කෑමවලට දමනවා කිව්වත්,  කුකුළන්ට 
දුන්ෙන් නැහැ. නැවත වැඩි මිලට අපටම තමයි ආෙව්. නමුත්, 
ෙමතැන තිෙබන ෙද් තමයි අද ඉතාම කෘතිම ආකාරයට සහල් මිල 
නංවා තිබීම.  

අද දිනෙය්  අනුර පියදර්ශන යාපා ඇමතිතුමා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දී පකාශයක් කළා. එතුමාෙග් කථාෙව් unedited 
වාර්තාව මා ළඟ තිෙබනවා.  මා එහි ෙකොටසක්  කියවන්නම්.  
එතුමා ඉතා පැහැදිලිව ෙමෙසේ කියා තිෙබනවා: 

"ෙම් අනුව දැනට රට තුළ සහල් හිඟයක් ෙනොමැති බව කිව යුතුය. 
ෙහක්ටර් ෙකොබ්බෑකඩුව ෙගොවි පර්ෙය්ෂණ ආයතනය දක්වා ඇති පරිදි ෙම් 
වන විටත් රට තුළ ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ  සහල් ෙමටික් ෙටොන් ලක්ෂ 4 - 5 
අතර පමාණයක් ඇත." 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මාසයකට ලංකාෙව් ජනතාව 
පරිෙභෝජනය කරන්ෙන් හාල් ෙමටික් ෙටොන් 180,000ක් වාෙග් 
පමාණයක් බව ඔබතුමාත් දන්නවා ඇති. සාමාන්ය පරිෙභෝජනය 
ෙමටික් ෙටොන් ලක්ෂ 5ක් කියලා අපි හිතමු. ෙමටික් ෙටොන් ලක්ෂ 
5ක් කියන්ෙන් මාස තුනක පමණ කාලයක්  හිඟයකින් ෙතොරව 
රෙට් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සහල් පමාණයක්. එවැනි සහල් 
ෙතොගයක් අෙප් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ තිෙබනවා කියලා ඇමතිතුමා 
කියනවා, ෙහක්ටර් ෙකොබ්බෑකඩුව ෙගොවි පර්ෙය්ෂණ ආයතනය 
උපුටා දක්වමින්.  

ඒ වාෙග්ම එතුමා තව දුරටත් ෙමෙසේ කියා තිෙබනවා: 

"ඊට අමතරව රජය විසින් සහල් ෙමටික් ෙටොන් 2,50,000ක් ෙපෞද්ගලික 
ෙවෙළඳුන් සඳහා ආනයනය කිරීමට කටයුතු කර ඇති අතර ඒ වන විටත් 
එයින් හාල් ෙමටික් ෙටොන් 86,000ක පමාණයක් රට තුළට පැමිණ 
ෙවෙළඳ ෙපොළ කරා ෙබදා අවසන් කර ඇත."  

ඊළඟට, එතුමා තව දුරටත් ෙමෙසේ කියනවා: 

"එෙසේම රට තුළ හදිසි අවශ්යතාවක් ඇති වුවෙහොත් එයට මුහුණ දීම සඳහා 
රජය මඟින් සහල් ෙමටික් ෙටොන් ලක්ෂයක් ආරක්ෂිත ෙතොගයක් හැටියට 
ගබඩා කර තිෙබනවා."    

ඇමතිතුමාෙග් පිළිතුරු කථාෙව්දී මා දැනගන්න කැමැතියි, 
ෙම්වා ෙකොෙහේද ගබඩා කරලා තිෙබන්ෙන් කියලා. හාල් ෙමටික් 
ෙටොන් ලක්ෂය ෙකොෙහේද තිෙබන්ෙන් කියලා ඔබතුමා අපට 
කියන්න. නමුත්, අමාත්ය මණ්ඩලය නිෙයෝජනය කරමින් 
අමාත්යවරයා කියන්ෙන් සහල් හිඟයක් නැහැ, සහල් තිෙබනවා, 
ඒවා ෙවෙළඳ ෙපොෙළේත් තිෙබනවා, ෙවෙළන්දන් සතුවත් 
තිෙබනවා, රජය සතුවත් තිෙබනවා කියලායි. එතෙකොට ඉතාම 
පැහැදිලියි, ෙම් රෙට් දැන් කෘතිම ෙලස සහල් මිල ඉහළ නැංවීම 
සිදුෙවලා තිෙබන්ෙන් පැහැදිලිවම රජෙය් අසමත්කම නිසාත්, 
රජෙය් අදාළ විෂය භාර ඇමතිවරුන්ෙග් කළමනාකාරිත්වෙය් 
තිෙබන දුර්වලකම නිසාත්, ඒ වාෙග්ම හාල් ෙමෝල් මාෆියාෙව් 
කියාකාරිත්වයත් කියන ෙම් තුෙන්ම එකතුව නිසාය කියලා. 
ෙමොකද, ලංකාෙව් සහල් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ හැසිරීම කියන එක 
අෙප් රෙට් මිනිස්සුත් අවුරුදු 100ක්, 200ක් තිස්ෙසේ දන්නා ෙදයක්. 
ඒක අමුතුෙවන් පාඩම් කරන්න ෙදයක් නැහැ. එම නිසා අද 
ආණ්ඩුව ෙම් සඳහා ෙගන තිෙබන කියා මාර්ග ෙමොනවාද? 
ආණ්ඩුව දැන් සහල් ආනයනය කරන්න අවසර දීලා තිෙබනවා. මා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

දැක්කා ඒකට පාලන මිලකුත් දමා තිෙබනවා, ආනයනය කරන 
සහල් කිෙලෝවක මිල රුපියල් 72කුත්, ඒ වාෙග්ම ෙද්ශීය සහල් 
කිෙලෝවකට රුපියල් 80කුත් කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙම් ආණ්ඩුෙව් ෙලොකු 
මහත්වරුන්ට කියනවා, ජනතාවට විහිළු සපයන්න එපා කියලා. 
දැන් මට ඔබතුමන්ලා කියන්න ෙකෝ, ෙම් සහල් හඳුනා ගන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියලා? පී. හැරිසන් ඇමතිතුමා තමයි වී අෙළවි 
මණ්ඩලය භාරව කටයුතු කරන්ෙන්. රිසාඩ් බදියුදීන් ඇමතිතුමා 
තමයි කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු  අමාත්යවරයා විධියට කටයුතු 
කරන්ෙන්. ෙම් අමාත්යවරු ෙදෙදනාම බත් කන අය ෙන්. 
ඔබතුමන්ලා දැන් මට කියන්න ෙකෝ "ෙම් සහල් ඇටය විෙද්ශීය, 
ෙම් සහල් ඇටය ෙද්ශීය" කියලා කියන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා.  

රිසාඩ් බදියුදීන් ඇමතිතුමා මන්නාරෙම් සහල් නැළිෙයන් ආපු 
ෙකෙනක් ෙන්. ඔබතුමා සහල් ගැන දන්නවා ෙන්. ඔබතුමා මට 
කියන්න, ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ තිෙබන සහල්වල "ෙද්ශීය සහල් සහ 
විෙද්ශීය සහල්" කියලා ෙකොටලා තිෙබනවා ද කියලා. ඔබතුමන්ලා 
දැන් වරාෙය් සහල් තියාෙගන "විෙද්ශීය සහල්" කියලා ෙකොටනවා 
ද? ෙද්ශීය සහල් රුපියල් 80යි; විෙද්ශීය සහල් රුපියල් 72යි 
කියලා සහල් ඇටෙය් ෙකොටලා තිෙබනවාද? ෙම් කාවද 
රවටන්ෙන්? ඒ නිසා දැන් ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අපි ෙම් 
පිළිබඳව ලංකාෙව් ඉන්න පධානම කෘෂි නිලධාරින්ෙගන් සහ 
මධ්යම පරිමාණෙය් සහල් නිෂ්පාදකයන් සමඟ කථා කළා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  වී ෙවෙළන්දන් ළඟ වී ෙතොග 
තිෙබනවා; ඒ ෙගොල්ලන් ළඟ සහල් ෙතොගත් තිෙබනවා. වී 
ෙකොටලා සහල් කරනවා. දැන් ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? මම ඉතා 
වගකීෙමන් ෙම් ගැන කියන්ෙන්. මට අවශ්ය නම් ඒ ව්යාපාරික 
මහත්මයා කවුද කියලා නමත් කියන්න පුළුවන්. එතුමා තමයි ෙම් 
ෙතොරතුරු ලබා දුන්ෙන්. අද පිට රටින් ෙගන්වන සහල් 
කිෙලෝග්රෑම් එකක් රුපියල් 72යි. ෙද්ශීය සහල් කිෙලෝග්රෑම් 
එකක් රුපියල් 80යි. දැන් සමහර ව්යාපාරිකයන් ෙමොනවාද 
කරන්ෙන්? ෙම් සහල් වර්ග ෙදකම කලවම් කරලා රුපියල් 80ට 
විකුණනවා. සහල් ගැන ෙත්ෙරන්ෙන් නැත්නම්, සීනි ගන්න ෙකෝ. 
පුළුවන් නම් මට කියන්න, බසීලෙය් සීනි කැටවලයි, ඉන්දියාෙව් 
සීනි කැටවලයි, ලංකාෙව් සීනි කැටවලයි ෙවනස කියන්න පුළුවන් 
කවුරු හරි ෙකෙනක් ඉන්නවාද කියලා. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමන්න 
ෙම් වාෙග් කිසිම පදනමක් නැති විහිළුකාර තීන්දු තමයි ගන්ෙන්. 
ඊට පස්ෙසේ ඔබතුමන්ලා කියනවා,  "වී හිමියන් සහ සහල් හිමියන් 
කවුරු හරි වැරැදි විධියට කටයුතු කරනවා නම්, ඒක වාර්තා 
කරන්න" කියලා.  ගරු ඇමතිතුමන්ලා ෙදෙදනාම ආණ්ඩුව 
වශෙයන් කියන උත්තරය ෙන් ෙම්ක. "ලංකාෙව් සහල් හිඟයක් 
ඇතිෙවන්න ෙහේතුවක් නැහැ, සහල් තිෙබනවා. කවුරු හරි වැරැදි 
විධියට කටයුතු කරනවා නම් පාරිෙභෝගික අධිකාරියට පැමිණිලි 
කරන්න" කියලා ගරු ඇමතිතුමා කියනවා මට ඇහුණා.  
පාරිෙභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිෙයන් හරි, අදාළ 
අමත්යාංශෙයන් හරි ෙම් වැටලීම් ෙකොච්චර කරලා තිෙබනවාද, 
ෙකොච්චර අත් අඩංගුවට අරෙගන තිෙබනවාද කියලා මම 
දැනගන්න කැමැතියි.  

අපි දන්නා ෙද් තමයි ෙම් රෙට් ෙගොවි සංවිධාන මැදිහත් 
ෙවමින් ෙම්ක කියනවා ඇෙරන්න, වී අෙළවි මණ්ඩලය භාරව 
ෙවනම ඇමතිවරෙයක් ඉඳලත් ෙම් පශ්නය විසඳලා නැහැ කියන 
එක. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් කථාව අවසන් කිරීමට 
ෙපර මම කියන්න කැමැතියි, වී අෙලවි මණ්ඩලය ෙම් රෙට් හදලා 
තිෙබන්ෙන් ඇයි කියලා. වී අෙළවි මණ්ඩලය හදලා තිෙබන්ෙන් 

එක පැත්තකින් වී මිල ස්ථාවර කරන්නයි. හැබැයි, ඒෙක් තවත් 
පැත්තක් තිෙබනවා. ඒ ෙමොකක්ද? ඒක තමයි සහල් මිල ස්ථාවර 
කරන්න. ෙම්ක ෙදපැත්තටම කරන්න පුළුවන් ෙදයක්. රජය 
ෙගොවියාෙග් වී මිල සාධාරණ, ස්ථාවර මිලකට තියාගන්න ඕනෑ 
නිසා ආණ්ඩුෙවන් වී ෙතොග මිලදී ගන්නවා. ආණ්ඩුව වී ෙටොන් 
ලක්ෂ ගණනක් මිලදී ගන්නවා. ආණ්ඩුව වී  සඳහා යම්කිසි මිලක් 
නියම කරනවා. අඩු පාඩුකම් සහිතව හරි යම් පමාණයක් මිලදී 
ගන්නවා. අදටත් ඔය ෙකොයි ෙවෙළන්දාටත් වඩා ෙගොවියාෙගන් වී 
මිලදී ගන්ෙන් වී අෙළවි මණ්ඩලයයි. ඒ වී නැවතත් අත යටින් 
ෙවෙළන්දන්ට විකුණන නිසා තමයි, වී අෙළවි මණ්ඩලය 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන අරමුණු ඉටු කරගන්න බැරි ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. නමුත්, වී මිලදී ගත්තාම වී market එෙක් මිල යම්කිසි 
ස්ථාවරභාවයක් එනවා. ෙමොකද, වී මිලදී ගන්නා ෙලොකුම 
ගැනුම්කරුවා ආණ්ඩුවයි. ආණ්ඩුව වී සඳහා මිලක් නියම කරනවා. 
ඒ නිසා ෙගොවිෙයෝ ෙපෝලිෙම් ඉඳලා හරි ආණ්ඩුෙව් වී අෙළවි 
මණ්ඩලයට වී ෙදනවා. ෙලොකු මුදලාලිලා වී කිෙලෝග්රෑම් එකක 
මිල රුපියල් 25යි, 30යි කියද්දී, ආණ්ඩුව රුපියල් 40යි කිව්වාම 
මිනිස්සු දවස් තුන, හතරක් ෙපෝලිෙම් ඉඳලා හරි තමන්ෙග් වී ටික 
විකුණනවා. හැබැයි, ඒෙක් අෙනක් පැත්තත් තිෙබනවා. දැන් 
ආණ්ඩුව වී ෙතොග මිලදී ගන්ෙන් ඇයි? ලංකාෙව් ෙනොවැම්බර්, 
ෙදසැම්බර් මාසවල සහල් මිල වැඩි ෙවනවා කියන එක 
සාමාන්යෙයන් අපි දන්නා සත්යයක්. ඒක අපි කවුරුත් දන්නා 
සත්යයක්. ඒක rocket science එකක් හරි, පාඩම් කරන්න ඕනෑ 
ෙදයක් හරි ෙනොෙවයි. කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශයට, වී අෙළවි 
මණ්ඩලයට ගියා නම්, පළමුවැනි රස්සාව තමයි ඒක දැනගන්න 
එක. සාමාන්යෙයන් සහල් මිල ෙම් දවස්වල වැඩි ෙවන නිසා 
ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? අන්න, ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ සහල් මිල වැඩි 
ෙවනෙකොට වී අෙළවි මණ්ඩලය සතුව තිෙබන වී ෙතොග 
කමානුකූලව නිදහස් කරලා market එකට දානවා. එතෙකොට 
සහල් ෙවෙළඳ ෙපොළට ආණ්ඩුව සතුව තිෙබන සහල් ලැෙබන 
නිසා  මිනිස්සුන්ට මිලදී ගන්න පුළුවන් යම්කිසි ස්ථාවර මිලක් 
ඇති ෙවනවා.  

වී අෙළවි මණ්ඩලය හදලා තිෙබන්ෙන් ඒකටයි. නැතිව 
ෙකොමිස් කන්න ෙනොෙවයි. එෙහම නැත්නම්, වී ගබඩා නැහැ 
කියලා තිෙබන වී ටික කුකුල්ලුන්ට කන්න ෙදන්න ෙනොෙවයි. වී 
අෙළවි මණ්ඩලය හදලා තිෙබන්ෙන් මා කලින් කියපු එම අරමුණ 
ෙවනුෙවනුයි.  නමුත් ෙම් අවස්ථාෙව් දී  සිදු වුෙණ් ෙමොකක්ද?  
ගබඩා හිස් කරන්න කියලා ආණ්ඩුව ෙමොකක්ද කෙළේ? ආණ්ඩුව 
කෙළේ ෙගොවියාෙගන් වී ගත්ත මිලට වඩා වැඩි මිලකට වී 
විකිණීමයි.  වී අෙළවි මණ්ඩලෙය් අරමුණ ඒකද? ෙගොවියාෙග් වී 
මිල ස්ථාවර කිරීමටත්, සහල් මිල ස්ථාවර කිරීමටත් ආණ්ඩුව 
සතුව තිෙබන එකම mechanism එක;  එකම යන්තණය වී අෙළවි 
මණ්ඩලයයි. එෙහම නැතිව, ජනාධිපතිතුමා විධායක බලතල 
පාවිච්චි කරලා නිෙයෝග නිකුත් කළත් මිල අඩු කරන්න බැහැ. 
නමුත් දැන් එෙහම එකක් කරලා තිෙබනවා, විෙද්ශීය හාල් 
කිෙලෝව රුපියල් 72යි, ෙද්ශීය හාල් කිෙලෝව රුපියල් 80යි කියා. 
ෙම්වා ලංකාෙව් මිනිසුන්ට කරන විහිළු ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙමොකක්ද කෙළේ? හාල් මිල නැඟලා තිෙබද්දී තමුන්නාන්ෙසේලා 
කෙළේ ෙගොවියාෙගන් වී ගත් මිලට වඩා සුවිශාල ගණනකට වී 
විකුණපු එකයි. අපි කියන්ෙන් වී අෙලවි මණ්ඩලය පාඩු ලබන්න 
කියා ෙනොෙවයි. හැබැයි වී අෙළවි මණ්ඩලය විෙශේෂෙයන් ෙම් 
වාෙග් අර්බුදයකදී මහා පරිමාණෙයන් ලාභ ලබන එකක් විය යුතු 
නැහැ. එය ලාභ ලබනවාට අපි ෙගොඩක්ම සතුටුයි. නමුත් දැන් 
ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ගරු අමාත්යතුමනි, ඔබතුමා 
දන්නවා වී මිල සහ හාල් මිල අතර සූතයක් තිෙබන බව. ඒක 
තමයි වී කිෙලෝවක මිල තුෙනන් ෙබදලා, පෙහන් වැඩි කරලා, අද 
තිෙබන තත්ත්වය අනුව ඒකට රුපියල් 3ක් එකතු කළාම 
සාමාන්යෙයන් හාල් කිෙලෝවක මිල සෑදීම.  
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? වී 
කිෙලෝ එක ගන්ෙන් රුපියල් 45ට නම්, එය තුෙනන් ෙබදුවාම 
රුපියල් 15යි; 5න් වැඩි කළාම, රුපියල් 75යි; ඒ රුපියල් 75ට 
රුපියල් තුනක් එකතු කළාම, රුපියල් 78යි. ෙමෝල් හිමියා 
සාමාන්යෙයන් හාල් කිෙලෝ එකක් එළියට ෙදන ගණන ඒකයි. 
ෙතොග ෙවෙළන්දා ඒකට රුපියලක් විතර එකතු කරලා ලාභ 
ගන්නවා; සිල්ලර ෙවෙළන්දා රුපියල් ෙදකතුනක ලාභයක් 
ගන්නවා. සාමාන්යෙයන් වී කිෙලෝව රුපියල් 45ට ගත්තත් හාල් 
කිෙලෝව රුපියල් 80ට, 82ට ෙදන්න පුළුවන්. හැම වී කිෙලෝවක්ම 
රුපියල් 45ට ගන්ෙන් නැහැ. මා රුපියල් 45 උදාහරණයකට 
ගත්ෙත්, වැඩි අගයක් වශෙයනුයි. නමුත් තමුන්නාන්ෙසේලා -වී 
අෙළවි මණ්ඩ ලය- ෙමොකක්ද කෙළේ? මිනිස්සු හාල් කිෙලෝ එක 
රුපියල් 90ට, 100ට අරෙගන කන්න අමාරුෙවන් සිටින ෙවලාෙව්, 
ෙපොල් මිලත් නැඟලා තිෙබන ෙවලාෙව් තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙමොකක්ද කෙළේ? සහල් මාර්කට් එක ස්ථාවර කරන්න වී අෙළවි 
මණ්ඩලය පාවිච්චි කරනවා ෙවනුවට එමඟින් විශාල ව්යාපාරයක් 
කරන්න ගිය එකයි කෙළේ. මා දන්නා තරමින් කරුණු එෙසේයි. අප 
දකින ෙද් තමයි, වී අෙළවි මණ්ඩලය හදා තිෙබන අරමුණවත් ෙම් 
අවස්ථාෙව් ඉටු ෙවලා නැහැ කියන එක.  "රෙට් සහල් හිඟයක් 
නැහැ" කියලා කැබිනට් මණ්ඩලය කියනවා නම්, කරන්න ඕනෑ 
ෙමොකක්ද?  කිෙලෝවක් රුපියල් 105ට විකුණපු හාල් රුපියල් 80ට 
විකුණන්න කියලා ආණ්ඩුව කිව්වාට පසුව ෙවෙළන්ෙදෝ කිසි 
පශ්නයක් නැතිව ඒ අඩු කළ මිලට විකුණනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඒ ගැන හිතා 
බලන්න. හාල් කිෙලෝව රුපියල් 105ට විකුණවිකුණා ඉන්න 
ෙකොට කිෙලෝවක් රුපියල් 80ට විකුණන්න කියලා ආණ්ඩුව 
කිව්වාම, ඒ මුදලාලිලාෙග් කිසිම සද්දයක් නැහැ ෙන්. ඔබතුමා ඒ 
ගැන හිතා බලන්න. මා කියන්ෙන් නැහැ, ඒ නිසා අද හැම තැනම 
රුපියල් 80ට හාල් තිෙබනවා කියා. හාල් කිෙලෝ එකකින් රුපියල් 
25ක් අඩු කරන්න කියා නිෙයෝගයක් ආ නමුත් මුදලාලිලාෙග් 
කිසිම සද්දයක් නැහැ. එෙහම මිල අඩු කරන්න බැහැ ෙන්, 
සාධාරණව ෙවළඳාම කළා නම්? ඒ අනුව හරිම පැහැදිලියි, එක 
හාල් කිෙලෝවකින් රුපියල් 25ක්, 30ක් වාෙග් අධික ලාභ ඒ 
පුද්ග ලයන් ගත් බව. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා සිතා බලන්න, 
හාල් ෙටොන් 10,000ක් විකුණුවා නම්, හාල් ෙටොන් 100,000ක් 
විකුණුවා නම් ඒ පුද්ගලයන් ෙකොපමණ ලාභයක් අරෙගන 
තිෙබනවාද කියා. ඒ නිසා අප ඔබතුමන්ලාට කියන්ෙන්, ඒ 
මාෆියාව කරන අය කරුණාකර අත් අඩංගුවට ගන්න කියායි. ෙම්, 
රුපියල් තුනහතරක ලාභයක් ෙනොෙවයි ෙන්. කිෙලෝවකින් 
රුපියල් 25ක, 30ක ලාභ අරෙගන තිෙබනවා. ෙම් රෙට් එෙහම 
ෙවළඳාමක් කරන්න බැහැ. ඒ නිසා අප ඉතාම වගකීෙමන් 
ආණ්ඩුෙවන් ඉල්ලා සිටිනවා, තමුන්නාන්ෙසේලා  විෙද්ශීය සහල් 
සහ ෙද්ශීය සහල් කියා නම් ෙකොටලා, මිල ෙකොටලා විකිණීම ආදි 
විහිළු ෙයෝජනා කරන්ෙන් නැතිව පාෙයෝගිකව ෙවළඳ ෙපොෙළේ 
සහල් මිල තවත් අඩු කරලා මිනිසුන්ට අරෙගන කන්න පුළුවන් 
මිල ගණනට  ෙගන එන්න කියා.  ඒ වාෙග්ම තමුන්නාන්ෙසේලා 
මිනිසුන්ට කියකියා ඉන්ෙන් නැතිව ඒ මාෆියාවට සම්බන්ධ 
එක්ෙකෙනකු ෙදෙදෙනකු අත් අඩංගුවට අරෙගන ෙපන්වන්න. ඒ  
ෙදවන ඉල්ලීමයි.  

තුන්වන කාරණය ෙලස අපි රජයට අවධාරණය කර කියා 
සිටිනවා, ෙම් සම්පූර්ණ අවුල ඇත්තටම ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්, 
අද ෙම් රෙට් ජනතාවට ෙම් ගණනට හාල් මිලදී ෙගන කන්න සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ආණ්ඩුෙව් තිෙබන අකාර්යක්ෂමතාවත්, 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අමාත්යාංශවල තිෙබන දුර්වල පරිපාලනයත් 
නිසා බව. එෙසේ කියමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි.  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙයෝජනාව ස්ථිර කිරීම, ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමා.     

 
[අ.භා. 6.31]    

       
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු බිමල් රත්නායක 

මන්තීතුමා ෙගෙනන ලද ෙමම කාලීන ෙයෝජනාව මා ස්ථිර 
කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2016 වසෙර් වත්මන් 
ආණ්ඩුව මහජන මුදල් බිලියන ගණනක් ෙවන් කරලා ෙගොවි 
ජනතාවෙගන් මිලදී ෙගන විශාල වී ෙතොග වී අෙළවි මණ්ඩලය 
සතු ගබඩාවල තැන්පත් කළා. එෙසේ තැන්පත් කෙළේ ඇයි?  සහල් 
මාෆියාෙව් සිටින මහා පරිමාණ ෙවෙළන්දන් කීප ෙදනා 
අනාගතෙය්දී ෙබොරු හිඟයක් මවා පාන විට, පාරිෙභෝගිකයාෙග් 
ෙබල්ල හිර කරන විට, පාරිෙභෝගිකයාෙග් අෙප්ක්ෂාවන් 
භංගත්වයට පත් කරන විට ඔවුන්ෙග් දහඩිය මහන්සිය ෙල් 
මාපිලුන් වාෙග් උරා  ෙබොන්න උත්සාහ කරන විට ඉන්  ජනතාව 
ෙබ්රාගන්නයි. නමුත් ආණ්ඩුව එය සහමුලින්ම  අමතක කළා.    

අපි දන්නවා, ඉතිහාසෙය් පළමුවැනි වතාවට තමුන්නාන්ෙසේලා 
මත්තල ගුවන් ෙතොටු ෙපොෙළේත් වී ගබඩා කළ බව. එෙසේ කෙළේ 
ෙම් මහා පරිමාණ ව්යසනයට මුහුණ ෙදන්න ෙවන්න ඇති. නමුත්, 
එෙහම කරපු තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම් විධිෙය් ගැටලුවක් ඇති වූ 
අවස්ථාෙව් කරන්න තිබුෙණ් කුමක්ද? ෙවන කිසි ෙදයක් 
ෙනොෙවයි, වී අෙළවි මණ්ඩලය සතු ගබඩාවල තිෙබන වී ටික- වී 
අෙළවි මණ්ඩලය සතුව ඇති මහා පරිමාණ ෙමෝල් තිෙබනවා. 
මින්ෙන්රිෙය් තිෙබනවා. පන්නගමුෙව්  මහා දැවැන්ත වී ෙමෝලක් 
ෙව්ලි ෙව්ලි තිෙබනවා. ඒ ෙමෝල්වලින් වී ෙකොටලා රට පුරා 
තිෙබන සෙතොස  ආයතනවලට ෙබදා හැර  පාරිෙභෝගිකයාට පහසු 
මිලට සහල් ලබා දීමයි කළ යුත්ෙත්. නමුත්, තමුන්නාන්ෙසේලා 
ඒක සම්පූර්ණෙයන්ම මඟ හැරියා විතරක් ෙනොෙවයි, තමන් සතු වී 
ෙතොග වරින් වර "පීමා" පිටි කම්හලට සත්ව ආහාර සඳහා ලබා 
දුන්නා; බියර් ෙකොම්පැනිවලට ලබා දුන්නා. ඒවා ලබා දුන්ෙන්ත් 
ෙනොවටිනා මිල ගණන්වලට. ඒවාෙය් පාඩුව තමුන්නාන්ෙසේලා විඳ 
ගන්ෙන් නැහැ. එම පාඩුවත් පාරිෙභෝගිකයාෙගන් තමයි අය කර 
ගන්ෙන්. ෙමෙහම තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා  වර්තමානෙය්  වැඩ 
කටයුතු කෙළේ. ෙම් ආණ්ඩුවට කිසිදු ආකාරයක වැඩ පිළිෙවළක්, 
පතිපත්තියක් ඇත්ෙත්ම නැහැ, පශ්නයක් ෙගොඩ ගන්න හා 
පශ්නයකින් ෙගොඩ යන්න. ෙම් ආණ්ඩුෙව් තිෙබන අමෙනෝඥ කියා 
කලාපය නිසා පාරිෙභෝගිකයාට හැම දාමත් වන්දි ෙගවන්න සිදු 
ෙවනවා.  

 රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් හාල් කිෙලෝ එක 
රුපියල් 60ට, 80ට යද්දි  තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? 
"හාල් හැටට, රට හරහට" යන්නයි. දැන් කීයද? ෙම් hybrid 
ආණ්ඩු කාලෙය් -යහ පාලන ආණ්ඩු කාලෙය්- රුපියල් 80යි; 90යි; 
120යි. දැන් ෙමොකක්ද කියන්න තිෙබන්ෙන්? දැන්, 
තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්න ෙදයක් නැහැ; නිරුත්තරයි. ඒ 
වාෙග්ම ෙපොදු විපක්ෂයට ෙමොකක්ද කියන්න තිෙබන්ෙන්? ඒ 
ෙගොල්ලන්ටත් කියා ගන්න ෙදයක් නැතුව මුඛ පූට්ටු ෙවලායි 
ඉන්ෙන්. එෙහමයි, තමුන්නාන්ෙසේලා ෙදපිරිෙසේම අතීත භාවිතය. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙදපිරිසම එකම ෙබෝත ෙල් වයින් වාෙග්යි. කිසි 
ෙවනසක් නැහැ. අලුත්, පරණ  කියන එක විතරයි ෙවනසකට 
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තිෙබන්ෙන්. හැම දාමත් මහජනතාව තළා ෙපළා, මහජනතාවෙග් 
දහඩිය මහන්සිය උරාෙගන බිව්වා වාෙග් තමයි ෙම් ෙමොෙහොෙත්ත් 
තමුන්නාන්ෙසේලා කියාත්මක ෙවන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2017.02.18වැනි දා දඹුල්ල 
සියපත නිෙක්තනෙය්දී  මාධ්ය සාකච්ඡාවක් කැ ෙඳව්වා. සමස්ත 
ලංකා ෙගොවිජන සම්ෙම්ලනෙය් මැදිහත් වීෙමන් මීට  සහභාගි 
වුණා, ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් දුක හඳුනන සංවිධාන කිහිපයක්. සුළු 
හා මධ්ය පරිමාණ ෙමෝල් හිමියන්ෙග් සංවිධාන එකමුතුව, 
ආපනශාලා හිමියන්ෙග් සංගමය,  පාරිෙභෝගික අයිතීන් සුරැකීෙම් 
ජාතික ව්යාපාරය, සමස්ත ලංකා අත්යවශ්ය ආහාර දව්ය 
සපයන්නන්ෙග් ෙතොග සහ සිල්ලර ව්යාපාරික සංගමය වාෙග්ම 
සහල් පිටි කර්මාන්තකරුවන්ෙග් එකමුතුව.  ෙම්  සංවිධාන එකතු 
ෙවලා ෙම් පශ්නය ගැන ආණ්ඩුවට පැහැදිලි කිරීම් කළා. 

ආණ්ඩුවට රතු එළියක් නිකුත් කළා, ෙම් ෙමොෙහොෙත් මැදිහත් 
ෙවලා සහල් මිල අර්බුදෙය් ගැටලුවට  සාධාරණ කියාමාර්ගයක් 
ගන්න කියලා. නමුත් ආණ්ඩුව අදත් "බීරි අලින්ට වීණා වාදනය 
කරනවා'' වාෙග් ඔෙහේ ඇහුම් කන් ෙදන්ෙන් නැතිව ආතක් පාතක් 
නැතුව ඉබාගාෙත් ඇවිදිනවා. ෙම් වාෙග් එකමුතුවක් ඇති වීමට 
ෙහේතුව? තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම් සම්බන්ධෙයන් කිසිම ආකාරයක 
වැඩ පිළි ෙවළක්, පතිපත්තියක්, කියාමාර්ගයක් නැති එක බව 
ෙහොඳ හැටි ෙත්රුම්ගත යුතුයි.  

මම තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම් කාරණයත් කියන්නම්.  සහල් මිල 
අර්බුදය නිසාම පසු ගිය වකවානුෙව් මධ්ය පරිමාණ හා කුඩා 
පරිමාණ ෙමෝල් හිමියන්ට සහ පාරිෙභෝගිකයන්ට ගැටලුවක් ඇති 
වුණා. ෙමවැනි තත්ත්වයන් ඇති ෙනොවන පරිදි තමුන්නාන්ෙසේලාට 
වැඩ කටයුතු කරන්න හැකියාවක් නැහැ. ආණ්ඩුවට යුතුකමක් 
තිෙබනවා, ෙම් සියල්ලන්ෙග්ම පශ්නයට සාධාරණ විසඳුමක් 
ෙදන්න. නමුත්, තමුන්නාන්ෙසේලා ඒක කෙළේ නැහැ. පුදුමය 
ෙම්කයි. ෙම් සම්බන්ධෙයන් තීරණයක් ගන්න පසු ගිය 17 වැනිදා 
පාරිෙභෝගික සභාව එකතු වුණා. අපි හිතන්ෙන් ෙම් ආණ්ඩුෙව් 
මහත්වරු එකතු ෙවලා තමයි ෙම්කට සාධාරණ විසඳුමක් ෙදන්න 
හදන්ෙන් කියා. නැහැ. මා කියන්න ඕනෑ ෙමහි නිෙයෝජිතෙයෝ 
කවුද කියා. අරලිය සහල්  මුදලාලි,  නිපුන සහල් මුදලාලි, රත්න 
සහල් මුදලාලි, ලක් සහල් මුදලාලි  ඒ වාෙග්ම එක්සත්  සහල් 
නිපදවන්නන්ෙග්  එකමුතුෙව්  සභාපති මුදිත් ෙපෙර්රා.  ෙම් 
මනුෂ්යයා ෙගනැවිත් තිබුෙණ් වැරදිලා. ෙම් පාරිෙභෝගික කමිටුව 
එකතු ෙවලා,  "ෙම් ගණනට  සහල් ෙදන්න ඕනෑය" කියා පාලන 
මිල තීරණය කළා. හරියට "ෙහොරාෙග් අම්මාෙගන් ෙප්න අහනවා 
වාෙග්" වැඩක් ෙන් ෙම්.  ෙම් මිනිස්සුම තමයි පාරිෙභෝගිකයා 
සූරාෙගන කමින්, ආණ්ඩුවත් එක්ක එකට සිට ගනිමින් 
පාරිෙභෝගිකයාෙග් දහඩිය මහන්සිය උරාෙගන බිව්ෙව්. ඒ 
මිනිස්සුම අද  එකතු ෙවලා  සහල් මිල තීරණය කරන්න උත්සාහ 
කරනවා.  ඒක නිකම් ෙබොරුවක්  රැවටිල්ලක් පමණයි. ෙම්කට 
කැඳවන්නට  ඕනෑ අය ෙනොෙවයි කැඳවා තිෙබන්ෙන්. මා ෙපර 
කියපු ජනතාවෙග්  අවශ්යතා ෙත්රුම් ගන්න   ෙගොවි සංගම්, 
පා රිෙභෝගික සංගම්, ෙතොග සිල්ලර ෙව ෙළඳ සංගම්, කුඩා පරිමාණ 
ෙමෝල් හිමියන්ෙග් සංගම්, ආපන ශාලා හිමියන්ෙග් සංගම් 
කැඳවලා තමයි පා රිෙභෝගිකයන්ට  සාධාරණ මිලකට ලබා ෙදන්න 
තීරණ ගන්න ඕනෑ. නමුත් ඒක තමුන්නාන්ෙසේලා කෙළේ නැහැ. එම 
නිසා අද ෙම් මහා පරිමාණ ෙමෝල් හිමි මාෆියාව තුළ  ෙවන 
කවුරුවත් ෙනොෙවයි ඉන්ෙන්.  පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් 
ඇමතිකම්  දරාෙගන හිටපු  මහත්වරු තමයි අද ෙම් තුළ ඉන්ෙන්. 
ජනාධිපතිවරයාෙග්  මල්ලී  තමයි එක පැත්තක ඉන්ෙන්. එම නිසා 

ෙම් මාෆියාව ආරක්ෂා කරමින්, පා රිෙභෝගිකයන් තලා  ෙපළමින් 
තමුන්නාන්ෙසේලා  ෙම් ගමන යනවා. එම නිසා වත්මන් පාලකයින්  
සාධාරණ යුක්තිසහගත විධියට පාරිෙභෝගිකයන්  ගැන සිතා 
පාරිෙභෝගික ජනතාවට සහන සලසන්නට  වහාම   කියාත්මක 
වන පරිදි සහල් මිල අඩු කර ජනතාවට එය ලබාදීමට අවකාශ 
සැලසිය යුතු බවට මම අවධාරණය කරමින්  නිහඬ ෙවනවා.  

 
[අ.භා. 6.39] 

 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු බිමල් රත්නායක 

මන්තීතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන්නට ෙයදුණු කාලීන සභාව 
කල්තැබීෙම් ෙයෝජනාව පිළිබඳව අදහස්  කිහිපයක්  එක්  
කරන්නට කැමැතියි. 2015 වර්ෂෙය් අපි ආණ්ඩුව භාර ෙදන විට 
අෙප් රෙට් සහල් අතිරික්තයක් තමයි තිබුෙණ්. 2005 වර්ෂෙය්  වී 
ෙටොන් 20,18000 ක නිෂ්පාදනයක් තිබුණු, වී  අතිරික්තයක් තිබුණු 
අෙප් රෙට් 2015 වර්ෂය වනවිට වී ෙටොන් 46,00000 කට  අධික 
පමාණයක් නිෂ්පාදනය කර තිබුණා. අතිරික්තයක් නිෂ්පාදනය  
ෙවලා තිබියදී අෙප් රෙට්  පාලකෙයකුට කරන්නට පුළුවන් ෙද්ශ 
ෙදෝහි වැඩය; වී අතිරික්තයක් දරා ගන්න බැහැ කියා ෙම් රෙට් 
මත්තල ෙදවන ජාත්යන්තර ගුවන් ෙතොටුපෙළේ වී ගබඩා කරන්නට  
පටන් ගත්තා. ෙපොඩි ළමෙයක්වත්  කරන්ෙන් නැති වැඩක්. අෙප් 
අම්මලා  හාල් ටික ලිෙප් තියලා හාල්  ටිකට වඳිනවා. ලිප ගිනි 
ෙමොලවන්ෙන් වැඳලායි. එෙහමයි ෙගෞරවය තිබුෙණ්.ෙම්  ශාප 
ලත් ආණ්ඩුව ෙමොකද කෙළේ? ඒ ශාපය තමයි වැදිලා තිෙයන්ෙන්. 
අගමැතිවරයා උජාරුවට කියනවා, මත්තල අපි වී ගබඩා කරනවාය 
කියා. වීවලට ඇමතිවරෙයක් ඉන්නවා. කෘෂිකර්මයට 
ඇමතිවරෙයක් ඉන්නවා. හාල් ෙගන්වන්න ඇමතිවරෙයක් 
ඉන්නවා. ෙම් ඔක්ෙකොම කට ඇරෙගන බලාෙගන ඉන්නවා.  

අද පතිඵලය ෙමොකක්ද? මහජනතාවට, බත් කන සියලු 
ෙදනාටම දරා ගන්නට බැරි  ආර්ථික පීඩනයක් එකතු ෙවලා 
තිෙබනවා. අම්පාෙර් දිස්තික්කෙය් අද ෙවනෙකොට ෙගොයම් 
කැෙපනවා. වීවලට ලබා ෙදන්ෙන් කීයද? රුපියල් 32යි. හැබැයි, 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ හාල් රුපියල් 80යි,  රුපියල් 90, රුපියල් 100යි.  
සිල්ලර ෙවෙළන්දා, ෙතොග ෙවෙළන්ඳා, ආපන ශාලා හිමියා, 
පාරිෙභෝගිකයා ෙම් සියලු ෙදනාම අද  දැෙවන්නට පටන් ෙගන 
තිෙබනවා. ෙම් කිසි ෙකෙනකුෙග් පශ්නයක්  විසඳන්නට ෙම් 
ආණ්ඩුවට හැකියාවක් ලැබී නැහැ,  ෙම් ආණ්ඩුව  අෙපොෙහොසත් 
ෙවලා තිෙබනවා. උජාරුවට අගමැතිවරයා කියනවා, පිටරටින් 
හාල් ෙගන්වනවාලු. කෘෂි කර්මාන්තෙයන් ජීවත් ෙවන රටක  
අගමැතිවරෙයක් ෙමවැනි කථාවක් කීම ෙමොනතරම් ජාතික 
අපරාධයක්ද? මහන්සිෙවලා වගා කර අපි කන්න ෙදනවා 
කියන්ෙන් නැතිව පිටරටින් ෙගන්වනවාලු. පිටරටින් ෙගන්වන 
එක තමයි උජාරුකම. ඒ තරම් ෙබොළඳ ආර්ථික තලයකට ෙම් 
ආණ්ඩුව පත් ෙවලා තිෙබනවා. පිටරටින් ෙගන්වන හාල්වල  
පමිතිය පිළිබඳව අපි පශ්න කරනවා. 

ෙගොවි ජනතාවට ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙදන විට වස විස 
සහිත ආහාර නිෂ්පාදනය කරනවා කියලා ෙදසා බෑවා. එෙහම නම් 
අපි අහනවා, පිට රටින් ෙගන්වන ආහාරවල, පිට රටින් ෙගන්වන 
සහල්වල පමිතිය ෙමොකක්ද කියලා. ෙබොරු පුරසාරම් ෙනොෙදොඩා 
ෙම් රෙට් ජනතාවට තවදුරටත් ෙදෝහීකම් ෙනොකර කපා හැරිය 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා ෙදන්න. එයින් තමයි කෘෂි 
කර්මාන්තය නඟා සිටුවන්නට පුළුවන්කම ලැෙබන්ෙන්. 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය ජනතාවට ඕනෑ. එතෙකොට තමයි ජනතාව 
නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්නට පටන් ගන්ෙන්.  
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අද ඇමතිවරු කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? "සහල්වල පශ්නය අපට 
විසඳා ගන්න බැහැ. ජාවාරම්කාරෙයෝ කිහිප ෙදෙනකු සහල් මිල 
ෙමෙහයවනවා" කියලා. ඔන්න, බලන්න ආණ්ඩුෙව් 
ඇමතිවරුන්ෙග් පකාශ. සහල් මිල ෙමෙහයවන්ෙන් 
ජවාරම්කාරෙයෝ කිහිප ෙදෙනක් නම්, කවුද කියලා ඒ අයෙග් නම් 
ෙහළි කරන්න. එක්සත් ජාතික පක්ෂය විපක්ෂෙය් ඉන්න කාලෙය් 
"අරලිය" සහල් මුදලාලිට අභිෙයෝග කළා සහල් ජාවාරම කරනවා 
කියලා. දැන් ෙකොන්ද ෙකළින් තියාෙගන ඒ ජාවාරම්කාරෙයෝ 
කවුද කියලා කියන්න කියලා මම අභිෙයෝග කරනවා.  

ෙම් රෙට් බත් කන ජනතාව අද බරපතළ අසාධාරණයකට, 
අයුක්තියකට ලක් ෙවලා තිෙබනවා. ෙලෝක ආර්ථික අර්බුදය 
හමුෙව්ත් අෙප් ආණ්ඩුව රුපියල් 30ක සහතික මිලක් වී ෙගොවියාට 
දුන්නා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. රුපියල් 60ට පාරිෙභෝගිකයාට සහල් 
විකුණුවා. එවැනි තත්ත්වයක් දරා ගන්නට බැරිව තමයි ෙබොරු 
පුරසාරම් ෙදොඩවන්නට පටන් ගත්ෙත්. අද රට කෘෂි කාර්මික 
ක්ෙෂේතය පැත්ෙතන් බරපතළ අගාධයක් කරා ගමන් කරන 
තත්ත්වයක් තිෙබනවා. අෙප් රෙට් බහුතර ජනතාව කෘෂි 
කර්මාන්තෙයන් තමයි ජීවත් ෙවන්ෙන්. කෘෂි කර්මාන්තෙයන් 
ජීවත් වන ජනතාවට ජලය ටික ලබා ෙදන්නට ඕනෑ, ෙපොෙහොර 
ටික ලබා ෙදන්නට ඕනෑ, නිෂ්පාදනයට අවශ්ය දායකත්වය ලබා 
ෙදන්නට ඕනෑ, මිලදී ගැනීෙම් කමෙව්දයක් සකස් කරන්නට ඕනෑ. 
එම කමෙව්දය නැතිව, ඒ කමෙව්දයට පිටින් නිෂ්පාදනෙය් 
අතිරික්තයක් ගැන කථා කරන්නට යනවා නම් එය ඉතාම 
කනගාටුදායක තත්ත්වයක්.  

අපි පිට රටින් සහල් ෙගන්වන රටක් ෙනොෙවයි, අපි පිට රටට 
සහල් යැව්ව රටක්. අදත් දකුණු ෙකොරියාව රැකියා සපයද්දී 
කියනවා 1965දී ෙලෝක ආර්ථික අර්බුදෙය්දී  නිරාහාරව සිටි 
ෙකොරියානු ජනතාවට බණ්ඩාරනායක මැතිනිය සහල් යවපු හැටි. 
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අෙප් ආණ්ඩුව කාලෙය් ඉතිෙයෝපියාවට 
සහල් යැව්වා. අද අපි පිට රටින් සහල් එනකම් බලාෙගන ඉන්න 
නිවට මිනිසුන් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. කෘෂිකර්ම 
අමාත්යාංශෙය් වහලා දාලා තිෙබන ෙගොඩනැඟිලිවලට මාසයකට 
රුපියල් ෙකෝටි ෙදක තුන කුලී ෙගවනවා.  

අද එවැනි කටයුතු විහිළු බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම ෙගොවි ජනතාවෙග් ජීවිත සමඟ ෙසල්ලම් කරන්න 
ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරු කටයුතු කරනවා. වහලා දාලා තිෙබන 
කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය අරින්න. කෘෂිකාර්මික ෙමෙහයුම සිද්ධ 
කරන්න ඕනෑ එෙහමයි.  

නාසත්ිය, දූෂණය ඉහ වහා ගිය ශාප ලත් පාලනයක් අද ෙම් 
රෙට් ඇති කරලා තිෙබනවා. කෘෂිකර්ම ක්ෙෂේතය ෙම් 
තත්ත්වෙයන් ෙගොඩ ගත්ෙත් නැත්නම් අෙප් ආර්ථිකය තව දුරටත් 
විනාශය කරා යනවා. සහල් පමණක් ෙනොෙවයි අෙප් සියලුම 
අපනයන, -සුළු අපනයන ෙභෝගවල නිෂ්පාදනය-  ආදායම සියයට 
5.3කින් අඩු ෙවලා තිෙබනවා. අද නිෂ්පාදනය අඩු ෙවලා, 
අපනයන ආදායම් අඩු ෙවලා නිසා වැස්සට ශාප කරන, නියඟයට 
ශාප කරන තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. මීට ෙපර ෙගොවියාට 
දුන්නු සහනාධාරය කපා හැරලා නිෂ්පාදනය අඩපණ කිරීෙම් 
වගකීම ෙම් ආණ්ඩුව භාර ගන්න ඕනෑ කියලා අපි කියනවා. එම 
නිසා ඒ සහනාධාරය නැවත ලබාදීම තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
යුතුකමක්. ඒ ඔස්ෙසේ පමණයි අෙප් රෙට් නිෂ්පාදනය වැඩි 
කරන්නට පුළුවන් ෙවන්ෙන්. නිෂ්පාදනය වැඩි ෙනොකර සහල් මිල 
අඩු කරන්නට පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ වාෙග්ම වී ගබඩා ඇති 
කරන්නට ඕනෑ. වී ගබඩා ගිනි තියපු ඉතිහාසයක් ගැන අපි 
දන්නවා. නිෂ්පාදනය ආරක්ෂා කරන  මධ්යස්ථාන ෙගොඩ නඟලා 
ෙම් රෙට් ආර්ථිකය නංවන්න කටයුතු කරන්න කියන ඉල්ලීම 
කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

[අ.භා. 6.46] 
 

ගරු පී. හැරිසන් මහතා (ගාමීය ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன் - கிராமியப் ெபா ளாதார 
அ வல்கள் பற்றிய அைமச்சர்) 
(The Hon. P. Harrison - Minister of Rural Economic 
Affairs) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු බිමල් රත්නායක 

මැතිතුමා ෙගන එන ලද සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව 
සම්බන්ධෙයන් වචන ස්වල්පයක් කථා කිරීමට අවස්ථාව ලබාදීම 
ගැන මම පළමුෙවන්ම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත  ෙවනවා.  

ඇයි ෙම් පශ්නය සම්බන්ධෙයන් ෙමවැනි තත්ත්වයක් ඇති 
වුෙණ්? තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවා, ෙමවර මහ කන්නෙය් සමස්ත වී 
අස්වැන්ෙනන් සියයට 30ක්වත් ෙනොලැෙබන තත්ත්වයක් තිෙබන 
බව. විෙශේෂෙයන් මම නිෙයෝජනය කරන අනුරාධපුර දිස්තික්කය 
වාෙග්ම, ෙපොෙළොන්නරුව, කුරුණෑගල දිස්තික්කවලත්, උතුරු 
පළාෙත්ත් සියයට 70ක 80ක පමාණයක වී අස්වැන්නක් නැති 
වුණා. ඒ නිසා රෙට් වී හිඟයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. වී හිඟය 
ඇති ෙවනවාත් එක්කම වී රැස් කර ගත් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් අය 
වැඩි ලාභයක් ගන්න උත්සාහයක් දරන බව මම දන්නවා. ඒක 
රහසක් ෙනොෙවයි. හැබැයි, පසු ගිය කාලෙය් සත්ව ආහාර සඳහා වී 
දුන්නාය කියලා ෙම් අය කිව්වා. ඒක ඇත්ත. ඒකත් රහසක් 
ෙනොෙවයි. ඒ තත්ත්වයට පත් වුෙණ් ඇයි?  

එදා ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ පාරට බැහැලා උද්ෙඝෝෂණ 
කළා, රජය ෙගොවි ජනතාවෙග් වී ගන්ෙන් නැහැයි කියලා. 
එතෙකොට වී ගබඩා ඔක්ෙකොම පිරිලා තිබුණා. එෙහම නම් 
ෙගොවියාෙග් පැත්ත ආරක්ෂා කරන්න ෙමොකක්ද කළ යුත්ෙත්? 
ෙම්ෙගොල්ෙලෝ ෙමොකක් හරි එනකම් ඉන්ෙන්, ඉස්සරෙවලාම 
පාරට බැහැලා "හූ" කියලා, කෑ ගහලා උද්ෙඝෝෂණ කරන්න. 
ආණ්ඩුව වී ගන්ෙන් නැත්නම් ඒකට තිෙබන විකල්පය ෙමොකක්ද? 
මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේ වී ගබඩා කළාය කිව්වා. මත්තල 
ෙනොෙවයි, අපාෙය් හරි කමක් නැහැ, වී ගබඩා කරලා ෙගොවියාෙග් 
පැත්ත ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ. ඒ ෙවලාෙව් එෙහම කෙළේ 
නැත්නම්  රජයට කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඒ නිසා ඒ පැත්ත බලන්න 
සිද්ධ ෙවනවා.  

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අෙනක් පැත්ෙතන් 
කිව්වා, රෙට් විශාලතම වී ෙතොගය ගන්ෙන් වී අෙළවි මණ්ඩලය 
කියලා. මම තමුන්නාන්ෙසේට කියන්ෙන්, රෙට් සමස්ත වී 
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 10ක් මිල දී ගත්ෙතත් අපි බලයට ආවාට 
පසුවයි කියලායි. පසු ගිය මාස ්කන්නෙය් තමයි   ෙමටික් ෙටොන් 
1,75,000කට ආසන්න වී පමාණයක් ගත්ෙත්. ඒ වන ෙතක් 
එතරම්වත් ෙගන තිබුෙණ් නැහැ. එෙහම නම් සියයට 90ක් වී මිල 
දී ගන්ෙන් ෙපෞද්ගලික අංශයයි. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙලොකුවට 
කිව්වා,  වී අෙළවි මණ්ඩලය වී ගබඩා කරන්න ඕනෑ;  වී 
ෙකොටන්න ඕනෑ කියලා. හැබැයි, ෙම් ගබඩා කරන අය පසු ගිය 
ආණ්ඩු සමෙය්ත් හිටියා. ෙම් රෙට් ගිනි තියපු වී ගබඩා තිස් 
ගණනක් විතර තිෙබනවා, ඒවා හදන්න මහන්සි ගත්ෙත් නැහැ. වී 
ෙමෝල් ගිනි තිබ්බා, ෙගොවිජන ෙසේවා මධ්යස්ථාන ගිනි තිබ්බා. 
හැබැයි, ඒ කාලෙය් ඔය ෙද්ශ ෙපේමී හැඟීම් කාටවත් තිබුෙණ් 
නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. එෙහම තත්ත්වයක් තමයි 
ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ තත්ත්වය තියා ෙගන දැන් කියන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? දැන් වී අෙළවි මණ්ඩලය සතු වී ෙතොග මුදා හැරීම 
ගැන කථා කළා. මම තමුන්නාන්ෙසේට කියනවා, වී අෙළවි 
මණ්ඩලය සතු වී ෙතොග ෙම් අවුරුද්ෙද් වී ෙමෝල් 640කට වැඩි 
පමාණයකට ෙබදලා දුන්නාය කියන එක.   

1385 1386 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා පසු ගිය ෙදසැම්බර් 
මාසෙය් 06වැනිදා ෙම් ගරු සභාවට ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) 
යටෙත් පශ්නයක් ඉදිරිපත් කරමින් ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? රෙට් සහල් 
මිල පාලනය කරන්න නම්, රෙට් සහල්වලට ෙහොඳ මිලක් ඇති 
කරන්න නම්  කුඩා ෙමෝල් හිමියන්ට වී ෙතොග නිකුත් කරන්න 
කිව්වා.  ඒ අනුව  ෙමෝල් 640කට වී ෙතොග නිකුත් කළා. නමුත් 
ෙකොයි ෙමෝල් හිමියාද සහල් අඩුවට දුන්ෙන් කියලා මම අහනවා. 
ඒ හැම එක්ෙකනාම ලාභ ගන්න උත්සාහ කළා මිසක් ඔය කියන 
සමාජවාදයක් ගැන කථා කෙළේ නැහැ. වී අෙළවි මණ්ඩලය භාර 
ඇමතිවරයා හැටියට මම ෙබොෙහොම වගකීෙමන් මතක් කරනවා , 
ඒ සියලු ෙමෝල්වලට වී ෙතොග දුන්නාය කියන එක. හැබැයි, 
ඒෙකන් වැඩක් වුෙණ් නැහැ.  

රජයක් හැටියට අපටත් වගකීමක් තිෙබනවා. ෙම් යහ පාලන 
ආණ්ඩුවට වගකීමක් තිෙබනවා. අපට ගිහිල්ලා ෙමෝල්කාරයන්ෙග් 
වී ටික ඔක්ෙකොම එළියට ෙගන කඩා බිඳ දමලා 
මංෙකොල්ලකාරෙයෝ විධියට හැසිෙරන්න බැහැ. එතුමා කිව්වා 
"අරලිය" සහල් මුදලාලි සහල් ෙගන්නුවාය කියලා. එතුමා විතරක් 
ෙනොෙවයි, රටට සහල් ආනයනය කරන අය, ව්යාපාරිකෙයෝ, 
ෙමෝල්හිමිෙයෝ, සමුපකාර සමිති ෙම් සියල්ලන්ම අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා සාකච්ඡාවට කැෙඳව්වා. එතුමා ෙම් පශ්නය ගැන 
කථා කරලා, ඒෙගොල්ලන්ෙගන් ඉල්ලීමක් කළා, "රෙට් ෙලොකු 
නියඟයක් තිෙබනවා, ෙම් නියඟය සහල් මිල වැඩි කිරීමට 
අවස්ථාවක් කර ගන්න එපා, හැෙමෝම සාධාරණව කටයුතු 
කරන්න" කියලා.  වී ෙමෝල් හිමියන්ෙගන්, සහල් ආනයනය කරන 
අයෙගන් ඒ සියලු ෙදනාෙගන්ම ඉල්ලීමක් කළා, "ඔයෙගොල්ෙලෝ 
ලාභ ලබන තැනට යන්න එපා, එෙහම ෙනොගිහින් ර ෙට් ජාතික 
පශ්නයක් හැටියට තිෙබන ෙම් පශ්නයට විසඳුම් ෙදන්න අපට උදවු 
කරන්න" කියලා.    

සහල් ෙවනුෙවන් සියයට 40ක තීරු බද්දක් පනවා තිබුණා. 
සම්බා, නාඩු වාෙග් සහල් ආනයනය කිරීම සම්පූර්ණෙයන්ම 
නවත්වලා තිබුණා. අපි රජයක් හැටියට ඒකට මැදිහත් වුණා. 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, මුදල් ඇමතිතුමාත්, කර්මාන්ත හා 
වාණිජ කටයුතු ඇමතිතුමා ඇතුළු සියලු ෙදනාම කැඳවලා සාකච්ඡා 
කළා. ඒ නිසා තමයි පනවා තිබුණු බදු සියයට 5 දක්වා අඩු කෙළේ. 
එෙහම අඩු කරලා, සහල් ආනයනය කරලා ෙහෝ රෙට් ජනතාවට 
කන්න ෙදන වගකීම අපි භාර ගත්තා. අපි ජනතාව බඩගින්ෙන් 
තියන්න ලැහැස්ති නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒ නිසා 
දැන් කම කමෙයන් සහල් මිල අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම  
ෙද්ශීය ෙගොවියා අමාරුෙව් දමන්නත් අපට බැහැ.  අපි විෙද්ශීය 
හාල් ආනයනය කරලා කිෙලෝව රුපියල් 70ට, නැත්නම් රුපියල් 
72ට මිල නියම කළාම ෙගොවීන්ෙගන් පශ්නය ආවා, ෙම් ගණනට 
විකුණුෙවොත් අපි වී විකුණා ගන්ෙන් කීයටද කියලා. අද රුපියල් 
38ක පාලන මිලට වී තිෙබනවා.  

දැන් එක මන්තීවරෙයක් කිව්වා, එතුමා ඒවා බලන්න ගියා 
කියලා. එතුමා කැලණිෙය් නම් රුපියල් 25ට- 30ට වී ගන්නවා 
ඇති. හැබැයි හම්බන්ෙතොට, එෙහම නැත්නම් අම්පාෙර් වී ඒ 
ගණනට ගන්න බැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙසොයා බලන්න. අද වී කිෙලෝවක මිල රුපියල් 
38ට වැඩි මිලකට යනවා. ෙවෙළ න්ෙදෝ කමතට ඇවිල්ලා වී ටික 
ෙගනියනවා. එෙහම ෙගනියද්දි ඒ අයට එම මුදල ලැෙබනවා 
වාෙග්ම, අපට ෙම් ෙදපැත්තටම සාධාරණයක් කරන්න වනවා. එම 
නිසා තමයි අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 
ඇමතිතුමා, මුදල් ඇමතිතුමා සියලුෙදනාම සාකච්ඡා කරලා ෙද්ශීය 

හාල්වලට පාලන මිලක් දැම්ෙම්. නාඩු කිෙලෝ එකක් රුපියල් 
80යි; සම්බා කිෙලෝ එකක් රුපියල් 90යි; කැකුළු කිෙලෝ එකක් 
රුපියල් 78යි. අද රෙට් හැම තැනම හාල් තිෙබනවා. මම දන්නවා. 
මම ඔබතුමාට වග කීෙමන් කියනවා. අෙප් සියලුම ආර්ථික 
මධ්යස්ථාන පරීක්ෂා කර බැලුවා. අවශ්ය සහල් ෙතොග තිෙබනවා.  

මම පිළිගන්නවා, මීට සති කිහිපයකට ඉස්ෙසල්ලා හාල් මිෙල් 
ෙලොකු වැඩි වීමක් වුණා කියන එක. රුපියල් 105 දක්වා හාල් මිල 
ඉහළ ගියා. හාල් මිල ෙම් පළමු වතාවට වැඩි වුණා ෙනොෙවයි. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඔය කථා කරපු ගරු 
මන්තීතුමන්ලාට කියන්න කැමැතියි, 2013 වර්ෂෙය්දී සම්බා හාල් 
කිෙලෝ එකක මිල රුපියල් 120ට ගිය බව. අද ෙම් පළමුවැනි 
වතාවට මිල වැඩි වුණා ෙනොෙවයි. ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුව 
යටෙත් පළමුවැනි වතාවට හාල් මිල වැඩි වුණා කියලා 
ෙම්ෙගොල්ලන් ඔප්පු කරන්න හදනවා නම්, ඒක ටිකක් ළද 
ෙබොළඳයි. 

ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා ඇහුවා, “රටින් ෙගන්වන 
හාලුයි, ලංකාෙව් නිෂ්පාදනය කරන හාලුයි හඳුනා ගන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද?" කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමාට 
අපහසු වුණාට, රට හාල්ද ලංකාෙව් හාල්ද කියලා අෙප් ෙගවල්වල 
අම්මලාෙගන් ඇහුවා නම් කියයි. අතට ගත්තාම හාල්  ටික 
ෙතෝරන්න ෙත්ෙරනවා. බත් කාපු අයට නම් ෙත්ෙරනවා. [බාධා 
කිරීමක්] ඔබතුමාට ෙත්ෙරන්ෙන් නැද්ද කියන එක මා දන්ෙන් 
නැහැ. ඒක ඕනෑ ෙපොඩි ළමෙයකුට ෙත්ෙරනවා. ඒක නිසා 
ඔබතුමන්ලා ෙම්ක ෙලොකු පශ්නයක් කර ගන්න එපා. හැබැයි, 
රෙට් හාල් කිෙලෝවක් රුපියල් 105ට තිබුණා නම්, ඒත් 
ඔබතුමන්ලා  කැමැති ෙවයි. ඒ ෙමොකද? එතෙකොට රෙට් පශ්නයක් 
ඇති වනවා. අතැන උද්ෙඝෝෂණ; ෙමතැන උද්ෙඝෝෂණ. ෙම් අය 
උත්සාහ කරයි, ෙම්ෙකන් තව පෙයෝජනයක් ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියලා. ෙබොර දිෙය්- [බාධා කිරීමක්] ගරු මන්තීතුමනි, මම 
ඔබතුමාෙග් කථාවට බාධා කෙළේ නැහැ. මම ඔබතුමාෙග් කථාව 
අහෙගන හිටියා. එම නිසා කරුණාකරලා රෙට් නැති පශ්නයක් 
ඇති කරන්න ලෑස්ති ෙවන්න එපා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි කුඩා වී ෙමෝල් හිමිෙයෝ 
600 ගණනකට වී දුන්නා. ෙකෝ, අද කවුරුවත් හාල් මිල අඩු 
කළාද? ගරු මන්තීතුමනි, දැන් තමුන්නාන්ෙසේ කිව්වා, "වී අෙලවි 
මණ්ඩලය ෙලොකු ලාභයක් ගන්න තිබුණා" යි කියලා. අපි එෙහම 
කෙළේ නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. රුපියල් 38ට ගත්ත 
වී කිෙලෝෙව් මිල උපරිම වශෙයන් ඉහළ ගිහිල්ලා තිබුෙණ් 
රුපියල් 44.20ට. ඒක වුෙණ් දිස්තික්ක අනුවයි. අම්පාෙර් වී 
කිෙලෝව රුපියල් 43ට ගිෙය්. ෙපොෙළොන්නරුෙව්ත් රුපියල් 43ට 
ගිෙය්. රුපියල් තුෙන්, හතෙර් මිල ෙවනසකට ගිෙය්.  එවිට 
ෙබොෙහොම ෙල්සිෙයන් රුපියල් 70-80 අතර හාල් ෙදන්න පුළුවන්. 
එම නිසා මා කියනවා, වී අෙළවි මණ්ඩලය ෙලොකු ලාභයක් 
ලැබීෙම් පරමාර්ථෙයන් කටයුතු කෙළේ නැහැ කියලා. අපි පුළුවන් 
තරම් දුරට උත්සාහ කෙළේ, රෙට් හැම තැනම සහල් මිෙල් අඩුවක් 
ඇති කරන්න.  

      
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි,- 
 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ඔබතුමා ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? 

1387 1388 

[ගරු පී. හැරිසන් මහතා] 
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ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔබතුමා කිව්වා ෙන්, රුපියල් 38ට ගත්ත වී කිෙලෝව රුපියල් 

43ට, රුපියල් 44ට වික්කා කියලා.  

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ඔව්. 

      
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඒ විධියට සාමාන්යෙයන් වී ෙමටික් ෙටොන් ෙකොච්චර වික්කාද? 

දළ වශෙයන් කියන්න. 
 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
අපි හැම වී ෙමෝලකටම වාෙග් අවමය කිෙලෝ ලක්ෂයක් වන 

විධියටයි දුන්ෙන්. අපි ෙම් වන ෙකොට වී ෙමටික් ෙටොන් 
156,000කට වැඩිය දීලා තිෙබනවා. අපි සෙතොසට  ෙවන් කළා, 
ෙමටික් ෙටොන් 30,000ක්.  

    
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මම ඔබතුමාෙගන් ඇහුෙව්, රුපියල් 38ට ගත්ත වී කිෙලෝව 

රුපියල් 43, 44 ගණෙන් ෙමටික් ෙටොන් ෙකොච්චර විකුණුවාද 
කියලා. 

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ඒක තමයි මම කිව්ෙව්. ෙමටික් ෙටොන් එක්ලක්ෂ- [බාධා 

කිරීමක්] 
 
 
 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙමටික් ෙටොන් ලක්ෂයක් ගනිමු. ෙමටික් 

ෙටොන් ලක්ෂය රුපියල් පෙහන් වැඩි කළාම රුපියල් ලක්ෂ 5යි. 
ඒක 1,000න් වැඩි කළාම අන්න ලාභය එනවා. 

 
 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔබතුමන්ලා රුපියල් ලක්ෂ 50,000ක් ෙහොයලා තිෙබනවා. 

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
අපි ලාභ ලබන්න-  

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔය ෙගොල්ලන්ෙග්  ෙජොබ්  එක  ඒක ෙනොෙවයි කියලා  ඒකයි 

මම කිව්ෙව්. 
 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ගරු මන්තීතුමා, ලාභ ලබන්න වී අෙළවි මණ්ඩලය ලෑස්ති 

වුෙණ් නැහැ. අපි හැම දාම හිටිෙය් ෙදපැත්තම balance කරන්න 
ඕනැ නිසා. ලාභ ලබන්න තිබුණා නම්, ඊට වැඩිය වැඩි ගණනකට 
ෙදන්න තිබුණා. ඔබතුමා දන්නවා වී අෙළවි මණ්ඩලය වී කිෙලෝව 
රුපියල් 44ට ගන්න ෙකොට, සමහර ෙපෞද්ගලික ෙවෙළන්ෙදෝ වී 
කිෙලෝව රුපියල් 60ට ගත්තා කියන එක. හැබැයි, අපි ඒක වැඩි 
කරන්න ගිෙය් නැහැ. නැත්නම් වී අෙළවි මණ්ඩලයට අනිසි 
ලාභයක් ගන්න තිබුණා. අපි සාධාරණ විධියටයි බැලුෙව්.  
සෙතොසට වී දීලා,  සෙතොස ෙමෝල් හරහා ෙකොටලා ෙදන්න එක 
පැත්තකින් කටයුතු කළා. ඒ සඳහා වී ෙමටික් ෙටොන් 30,000ක් අපි 
ෙවන් කළා. ඒෙකන් දැන් ෙමටික් ෙටොන් 22,000ක් පමණ 
සෙතොස ෙමෝල්වල ෙකොටලා සෙතොස අෙළවි සැල් හරහා රුපියල් 
80ට නාඩු සහල් කිෙලෝවක් ෙදන්න කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම  කැකුළු සහල් රුපියල් 78ට ෙදනවා. ඒ එක පැත්තක්. 
අනික් පැත්ෙතන් ෙපොඩි ෙපොඩි ෙමෝල්හිමියන්ට වී දීලා තිෙබනවා.  

අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමා ෙදසැම්බර් 06ෙවනි දා ෙම් 
ගරු සභාෙව් ෙලොකු තර්කයක් දැම්මා, පුංචි ෙමෝල් හිමියන්ට 
දුන්නා නම් ෙම් පශ්නය විස ෙඳනවා කියා. ඒ ඉල්ලීමටත් අපි 
ඇහුම්කන් දුන්නා. ඒ  ඇහුම්කන් දීලා තමයි ෙමෝල් 640කට අපි 
ෙමවර ෙබදලා දුන්ෙන්. හැබැයි, ඒ එක ෙමෝලකින්වත් අඩු කෙළේ 
නැහැ. ෙම් පශ්නය ෙදස අපට ෙබොෙහොම විනිවිදභාවෙයන් 
බලන්න ෙවනවා.  අපි ෙමෝල් හිමියන් ආරක්ෂා කරන්ෙන් නැහැ. 
අපි දන්නවා, පුද්ගලික ෙමෝල් හිමියන් ළඟ විශාල වී  ෙතොග 
තිෙබන බව. ෙමොකද, ඒ අය දන්සල් ෙදන්ෙන් නැහැ ෙන්. ඒ 
ෙගොල්ලන් බලන්ෙනත් උපරිම ලාභයක් ගන්නයි. ඒ නිසා තමයි 
රජයක් විධියට අපි මැදිහත්ෙවලා පාලන මිලක් දමා තිෙබන්ෙන්. 

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමා, ඔබතුමාෙග් රක්ෂාව කරලා නැහැ 

කියලා ෙන් අපි ෙම් කියන්ෙන්. ඔබතුමාෙග් රක්ෂාව අපි ෙයෝජනා 
කරන තුරු ඉන්න එක ෙනොෙවයි. ඔබතුමාෙග් රක්ෂාව සාමාන්ය වී 
මිල රුපියල් 40ට තියලා සහල් කිෙලෝව රුපියල් 70ට, 75ට තියන 
එකයි. ඒක කරන්න බැරි ෙවච්ච එක අෙප් පශ්නයක් ෙනොෙවයි. 

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ගරු මන්තීතුමා, ෙම් රෙට් වී නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 10ක 

වාෙග් පමාණයක් මිලදී ෙගන  රෙට් මුළු සහල් මිලම control  
කරන්න පුළුවන් කියා ඔබතුමා විහිළු සපයනවා නම් ඔබතුමාෙග් 
තත්ත්වය ෙමොකක්ද කියා මට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. හැබැයි,  
රජයක් හැටියට පුළුවන්තරම් දුරට අපි ෙම් පශ්නයට මැදිහත්වීමක් 
කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අපි සාධාරණ විධියටයි 
බලන්ෙන්. ෙදපැත්තම ආරක්ෂා ෙවන්න ඕනෑ. එක පැත්තකින් 
ෙගොවියා ආරක්ෂා ෙවන්න ඕනෑ. අනික් පැත්ෙතන් පාරිෙභෝගිකයා 
ආරක්ෂා ෙවන්න ඕනෑ. ඒ ෙදකම කරන්න බැරි නම් රජයක් 
හැටියට අපට ෙලොකු පශ්නයක් ඇති ෙවනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමා, ලංකාෙව් අර සහල්, ෙම් සහල්, අරලිය සහල් 

කියලා තිෙබන ඒ එකකින්වත් සියයට 10ක්වත් ගන්නවා ද 
කියන්න ෙකෝ. ගන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමාෙග් වී අෙළවි මණ්ඩලය 
තමයි ෙලොකුම ගැනුම්කරුවා. සියයට 90ක් ෙපෞද්ගලික අංශය 
කියන්ෙන් මුදලාලිලා ෙගොඩක් ෙන්. සියයට 6ක් විතර මිලදී ෙගන 
අරලිය සහල් මුදලාලිට සහ රත්න සහල් මුදලාලිට පුළුවන් නම් 
ලංකාෙව් මිල ගහන්න, සියයට 10ක් මිලදී ගන්නා ඔබතුමාට මිල 
ගහන්න බැරි ඇයි? ඒකයි අපි අහන්ෙන්. Market එෙක් පධානම 
පුද්ගලයා ඔබතුමායි. ෙමොකද, මමත් ඔය විෂයය දන්නා නිසායි 
කියන්ෙන්. 

 
 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා, මම ඔබතුමාට කියනවා, අපි 

ගන්න පමාණය සියයට 10ක් කියලා. හැබැයි, ෙම් සියයට 10ක 
පමාණෙයන් ෙවළඳ ෙපොළ හසුරුවන්න පුළුවන් කියා ඔබතුමා 
විහිළු කියනවා නම් මම දන්ෙන් නැහැ ඔබතුමාෙග් අවෙබෝධය 
ෙකොච්චරද කියලා.  මම කියන්ෙන් නැහැ අර පුද්ගලයා, ෙම් 
පුද්ගලයා කියලා. මහා පරිමාණ ව්යාපාරිකයන් ඉන්නවා. ඒ අයත් 
කරන්ෙන් දන්සැල් ෙනොෙවයි ෙන්. ඒ අයත් බැංකුවලින් ණය 
අරෙගන තමයි යම් යම් ව්යාපාර කරන්ෙන්.  ඒ අයත් බලනවා 
උපරිම ලාභයක් ගන්න. අපි රජයක් හැටියට කරන්ෙන් ඒ අයට 
උපරිම ලාභයක් ගන්න ෙදන එක ෙනොෙවයි. අපි රජයක් හැටියට 
මැදිහත් ෙවලා පාලන මිලක් ඇති කරලා පාරිෙභෝගික ජනතාව 
ෙවනුෙවන් සහන ලබා දීමට අවශ්ය කටයුත්ත කරලා තිෙබනවා. ඒ 
නිසා මම ෙබොෙහොම වගකීෙමන් කියනවා, ඉදිරිෙය්දී නැවත සහල් 
හිඟයක් ඇති ෙනොවන විධියට රජය දැනට කටයුතු කරෙගන යන 
බව. සෙතොසට ෙවනමම ෙමටික් ෙටොන් ලක්ෂයක් ෙගනැල්ලා 
ආරක්ෂිත ෙතොගයක් වශෙයන් තැන්පත් කර ගැනීමට අවශ්ය 
කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම විෙද්ශීය රටවල් ගණනාවක් 
පරිත්යාග හැටියට විශාල සහල් ෙතොග අෙප් රටට ෙදන්න අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාට ෙපොෙරොන්දු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා මම 
ෙබොෙහොම වගකීෙමන් කියනවා, ඉදිරිෙය්දී සහල් හිඟයක් ඇති 
ෙවන්ෙන් නැහැ කියන කාරණය. 

 
 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු ඇමතිතුමා, පිට රටින් සහල් ෙගන්වන්න ඔබතුමාට ලජ්ජා 

නැද්ද? ෙමෙහේ ඕනෑ තරම් සහල් තිෙබනවා. ෙපබරවාරි මාසය 
වනතුරු ෙමෙහේ සහල් තිෙබනවා. ඒ නිසා ඔබතුමා පාරිෙභෝගික 
කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියට බලපෑමක් කරලා වී ෙමෝල්හිමියන්ට 
ෙවළඳෙපොළට සහල් දමන්න කියන්න.  

 
 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ගරු මන්තීතුමා,  අද දවල් 12.00 වන විට පාරිෙභෝගික කටයුතු 

පිළිබඳ අධිකාරිය මඟින් සථ්ාන 52ක් වටලා තිෙබනවා. ඒ නිසා  
ෙකොතැනක හරි ෙකෙනක් වැඩි මිලට විකිණීම සඳහා සහල් ෙතොග 
සඟවාෙගන සිටිනවා නම් සහ වැඩි මිලට සහල් අෙළවි කරනවා 
නම් ඒ සම්බන්ධෙයන් දැන් නීතිය කියාත්මක කරන්න අවශ්ය 
කටයුතු කරලා තිෙබනවා. පසුගිය සිකුරාදා මධ්යම රාතිෙය් තමයි 
ෙද්ශීය සහල්වලට පාලන මිල දැම්ෙම්.  

ෙම් සතිෙය් සඳුදා -ඊෙය්-  ඉඳලාම  ඒ නිලධාරින් ඒ 
කටයුත්ෙත් ෙයදිලා ඉන්නවා. ඒ නිසා මා දිගින් දිගටම කියනවා, 
ඒ විධියට සහල් ෙතොග සඟවා ෙගන ඉන්නවා නම් සහ වැඩි මිලට 
අෙළවි කරනවා නම් ඒ ෙවෙළඳුන්ට විරුද්ධව නීත්යනුකූලව 
කටයුතු කරන්න වැඩ කටයුතු කර තිෙබනවායි කියන එක. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
 

 
[பி.ப. 7.02] 

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා (කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன் - ைகத்ெதாழில் மற் ம் 
வாணிப அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 
Commerce) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

ெகளரவ பிமல் ரத்நாயக்க அவர்களால் ெகாண் வரப்பட்ட 
ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண குறித்  இங்கு ெகளரவ அைமச்சர் 
ஹாிசன் அவர்கள் ஒ  நீண்ட விளக்கத்ைத வழங்கினார். 
அரசாங்கம் என்ற அ ப்பைடயி ம் 'செதாச' நி வனத்திற்குப் 
ெபா ப்பான அைமச்சர் என்ற வைகயி ம் இ  சம்பந்தமாக 
நா ம் சில விடயங்கைளக் குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். 
சிலேவைளகளிேல 'செதாச' க்கு நஷ்டம் ஏற்பட்டா ம் 
பரவாயில்ைல என்ற அ ப்பைடயில் மக்கள் நல ேநாக்ேகா  
'செதாச' ஊடாக குறித்த ெபா ட்கைள நா  க்க வழங்கு 
கின்ற பணிையத் ெதாடர்ந்ேதர்ச்சியாக நாங்கள் ெசய்  
ெகாண் ந்ேதாம். ெகளரவ அைமச்சர் ஹாிசன் அவர்கள் 
'செதாச' லம் விற்பைன ெசய்வதற்காக 30 ஆயிரம் ெமற்றிக் 
ெதான் ெநல்ைல PMB ஊடாக வழங்கியி ந்தார். அந்த ெநல் 
அந்தந்தப் பிரேதசங்க க்கு அ ப்பப்பட் , இ வைர ம் 
எந்தத் தட் ப்பா ம் இல்லாமல் நாட் ேல இ க்கின்ற 325 
'செதாச' நி வனங்களின் ஊடாக விற்பைன ெசய்யப்பட்  
வ கின்ற .  

ஒ  கிேலா அாிசியின் விைல 100 பாைய ம் 
தாண் ச்ெசன்ற பிறகுதான் அாிசிக்கான ஆகக் கூ தலான 
சில்லைற விைலைய gazette லம் ெவளியிட ேவண் ய 
ேதைவப்பா  அரசாங்கத்திற்கு ஏற்பட்ட . அவ்வாறான 
விைலையத் தீர்மானிப்பதற்கு ன்னர் விவசாய அைமப் 

க்கள், வர்த்தகர்கள், அேதேபால ெமாத்த  வியாபாாிகள், 
சில்லைற வியாபாாிகைளக் ெகாண்ட சங்கங்கைள எல்லாம் 
அைழத் ப் ேபசி, இறக்குமதி ெசய்வதற்கு இ ந்த தைடைய 
நீக்கி, அத ைடய வாிைய ஒ  கிேலா க்கு 5 பாய் 
குைறத்ததன் காரணமாக அாிசி இன்  ஓரளவாவ  குைறந்த 
விைலயில் நா  க்கக் கிைடக்கக்கூ ய வாய்ப்  
ஏற்பட் க்கின்ற . அந்த வைகயிேல 2,50,000 ெமற்றிக் 
ெதான் அாிசிைய இறக்குமதி ெசய்வதற்கு நாங்கள் தனியார் 

ைறக்கு அ மதி வழங்கியி ந்ேதாம். அரசாங்கம் கடந்த 
காலங்களிேல அாிசிைய இறக்குமதி ெசய்த  உங்க க்குத் 
ெதாி ம். ஆனால், நாங்கள் அவ்வா  ெசய்யாமல், அதாவ  
வியாபாாிகள் அாிசிைய இறக்குமதி ெசய் , அரசாங்கத் க்கும் 
எந்தெவா  நஷ்ட ம் ஏற்படாமல், நா  க்க சாதாரண ஒ  
விைலக்கு மக்க க்கு அாிசி கிைடக்க ம் கூ யதான 
ஏற்பாட்ைடச் ெசய்ேதாம். இன் வைர 86 ஆயிரம் ெமற்றிக் 
ெதான் அாிசி இறக்குமதி ெசய்யப்பட் க்கின்ற . மார்ச் 
31க்கு ன்னர், இலங்ைகக்கு இறக்குமதி ெசய்யப் 
படவி க்கின்ற அாிசியின் ெதாைக, அத ைடய வைக, 
அதைன எந்த நாட் ந்  இறக்குமதி ெசய்கின்றார்கள் 
என்ற விடயங்கைளப் பாவைனயாளர் அதிகாரசைபக்குத் 
ெதாியப்ப த் மா  நாங்கள் ேவண் ேகாள் வி த்தி க் 
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கின்ேறாம். அவ்வாறானவர்க க்குத்தான் இந்த 5 த வாிச் 
ச ைக வழங்கப்ப கின்ற . இல்ைலெயன்றால், நம  
நாட் க்குத் ேதைவயான நா  அாிசி, பச்ைசயாிசிக்கு மாறாக 
எல்ேலா ம் சம்பா, ெபான்னி சம்பா ேபான்றவற்ைறக் 
ெகாண் வந்தால், எங்க ைடய மக்களின் பாவைனக்குத் 
ேதைவயான நா  அாிசி, பச்ைசயாிசி ேபான்றவற் க்குத் 
தட் ப்பா  ஏற்படலாம். எனேவ, அவற்ைறக் கட் ப்ப த்  

கமாக அாிசியின் வைகைய ம் ெதாைகைய ம் ெகாண்  
வ கின்ற தினத்ைத ம் பதி ெசய் மா  நாங்கள் ேவண்  
யி க்கின்ேறாம். நாங்கள் யா க்குேம எந்தக் கட் ப்பா ம் 
விதிக்கவில்ைல.  

ேம ம், 'மில்' வியாபாாிகள் இறக்குமதி ெசய்கின்ற 
அாிசிைய ம் அவர்களிடம் இ க்கின்ற அாிசிைய ம் ேசர்த் க் 
கலந் , கலப்படம் ெசய்  சந்ைதக்கு வி வதனால் கூ தலான 
இலாபமைடய அவர்கள் எத்தனிக்கலாம்; அவ்வா  ெசய் 
கிறார்கள் என் கூட இங்கு ேபசுகின்றேபா  குறிப் 
பிட்டார்கள். ஆனால், ஒேரெயா  'மில்' வியாபாாி மாத்திரம் 
அவ்வா  ெசய்வதாக எங்க க்கு ைறப்பா  கிைடத்த . 
அ குறித்  பாவைனயாளர் அதிகாரசைப உத்திேயாகத்தர்கள் 
அந்த மில்ைல වැටලීම් ெசய் , அந்த அாிசிையக்  ைகப்பற்றி, 
தற்ெபா  testing க்காகக்  ெகா த் ள்ளார்கள். அத் டன், 
அந்தத் ெதாைக அாிசி seal பண்ணப்பட் , ைவக்கப் 
பட் ள்ள . நான் இைத ஏன் ெசால்கிேறெனன்றால், 
பாவைனயாளர் அதிகாரசைபயின் பணிைய அதன் 
அதிகாாிகள் ேநர்ைமயாகச் ெசய்  வ கிறார்கள் என்பைதத் 
ெதாியப்ப த் வதற்காகத்தான். இன்  12.00 மணிவைர 52 
வியாபார ஸ்தலங்கள், 'மில்' ேபான்றவற்ைறப் பாவைனயாளர் 
அதிகாரசைப ைகப்பற்றி, seal பண்ணி, சிலவற்ைற 
உடன யாக நீதிமன்றத்திற்கும் சமர்ப்பித்தி க்கிறார்கள்.  
இங்ேக அைமச்சர் ஹாிசன் அவர்கள் ெசான்ன ேபால, 10 த 
ெநல் மாத்திரம்தான் அரசாங்கத்தின் இ ப்பி ள்ள . 90 

தமான ெநல் சில ெபாிய தனியார் 'மில்'காரர்களிட ம் 
பல  சில்லைற 'மில்'காரர்களிட ம்தான் இ க்கிற .  

அண்ைமயிேல ெபாிய 'மில்' ைவத்தி க்கின்ற சிலர், 
"எங்க ைடய 'மில்'ைலப் ெபா த்தவைரயிேல ஓாி  மாதங் 
க க்குத் ேதைவயான ெநல்ைல நாங்கள் ைவத்தி க் 
கின்ேறாம்; இல்ைலெயன்றால் எங்க க்குத் ெதாடர்ந்  இந்த 
'மில்'ைலக் ெகாண் ெசல்ல யாத ர்ப்பாக்கிய 
நிைலயி க்கின்ற " என்  ெசான்னார்கள்.  எனேவ, சிலர் 
கடென த்  அவ்வா  ெநல்ைலச் ேசகாித் ைவத் , 
அவர்கள  ெதாழிைல ேநர்ைமயாகச் ெசய்கின்றார்கள்; சிலர் 
இ தான் சந்தர்ப்பெமன்  இவ்வாறான காலங்களில் அதிக 
இலாபத்ைதப் ெப வதற்காகச் சதி ெசய்கின்றார்கள். 
எனேவதான் நாங்கள் எல்ேலாைர ம் பல ைற அைழத்ேதாம்; 
பல கூட்டங்கைளக் கூட் ேனாம். ெகளரவ டாக்டர் சரத் 
அ கம அவர்கள  தைலைமயிேல அைமச்சரைவ உப-
கு ெவான்  அைமக்கப்பட் , பல நாட்கள் நாங்கள் இ  
சம்பந்தமாகப் பல தரப்பினைர ம் அைழத் ப் ேபசிேனாம். 
ெகளரவ அைமச்சர் ம க் சமரவிக்ரம அவர்கள் தைலைமயிேல 
இ க்கின்ற Cost of Living Committee இல் அைமச்சர்களான 
மஹிந்த அமர ர, மிந்த திசாநாயக்க, பீ. ஹாிசன், ரவி 
க ணாநாயக்க, ேஜான் ெசனவிரத்ன ஆகிேயா டன் நா ம் 
இ க்கின்ேறன். நீண்ட கலந் ைரயாட க்குப் பின்னர், 
இறக்குமதி ெசய்வதற்கான வாிைய 5 பாயால் குைறத்த  
மாத்திரமல்லாமல், இறக்குமதி ெசய்கின்ற அாிசியி ைடய 
விைலயிைன ம் தீர்மானித்ேதாம். அதாவ  சம்பா 
அாிசியி ைடய விைலைய 80 பாயாக ம், කැකුළු හාල් - 

பச்ைச அாிசியி ைடய விைலைய 70 பாயாக ம், 
நாட்டாிசியி ைடய விைலைய 72 பாயாக ம் நிர்ணயித் , 
நாங்கள் gazette அறிவிப் ச் ெசய்ேதாம்.   

Hector Kobbekaduwa Agrarian Research and Training 
Institute ஒ  research ெசய்  ேநற்  எனக்கு ஓர் அறிக்ைக 
தந்தி க்கின்ற . அதில், 4 இலட்சம் ெமற்றிக் ெதான் அாிசி 
நாட் ேல ழக்கத் க்கு விடப்பட் ள்ளதாக, அதாவ  
தற்ெபா  அைனத் ப் பகுதிகளி ம் ப க்கி 
ைவக்கப்பட் ள்ள அாிசி ெவளிேய ெகாண் வரப்ப வதாகச் 
ெசால்லப்பட் க்கின்ற . இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட 
அாிசியி ைடய விைலையக் குைறத்தேபா , ஓாி  வாரங்கள் 
ப க்கி ைவத்தி ந்தவர்கள் அல்ல  தங்க ைடய 
ெநல் னால் கூ தலான இலாபம் அைடயலாெமன்  
சிந்தித்தவர்கள் அலறத்ெதாடங்கினார்கள். விவசாயிகளி 

ைடய ெநல் விைல குைறயப்ேபாகின்றெதன்  நா  
வ ம் ெபாிய பிரசாரம் ெசய்யப்பட்ட . எனேவதான் 

ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க ைடய மாளிைகயிேல விவசாய 
அைமப் க்கைள ம் ஏற்ெகனேவ நான் ெசான்ன பல 
அைமச்சர்கைள ம் அைழத் க் கலந் ைரயாடைல 
நடத்திேனாம். அவர்கள் சில கணக்கீ கைளச் ெசய் , 
இலங்ைகயிேல உற்பத்தி ெசய்கின்ற அாிசிகளில் நாட்டாிசிக்கு 
80 பாயாக ம் பச்ைச அாிசிக்கு 78 பாயாக ம் சம்பா 
அாிசிக்கு 90 பாயாக ம் விைல நிர்ணயிக்குமா  ேகட் க் 
ெகாண்டார்கள்.   

ஆனால், நா  வதி ம் இன்ன ம் அாிசி விைலயில் 
100 த சமநிைல ஏற்படவில்ைல என்றா ம், அதிகமான 
பகுதிகளிேல அாிசி விைல சீராக இ க்கின்ற . நான் இரண்  
தினங்க க்கு ன்னர் மன்னா க்கு விஜயம் ெசய்தேபா , 
ெசல்கின்ற பாைதகளிேல உள்ள கைடக க்கு நான் 
ெசல்லாமல் சிலைர அ ப்பி விசாரைண ெசய்  பார்த்ேதன். 
அ மாத்திரமல்ல, சனி, ஞாயி  தினங்கள் உட்பட ஒவ்ெவா  
நா ம் நாட் ேல இ க்கின்ற 250 Consumer Affairs Authority 
Investigating Officers அவர்க ைடய பணிையச் 
ெசய்கின்றார்கள். அவர்கள் சுக ன ற்றி ந்தால் மாத்திரேம 
அவர்க ைடய leaveஐ எ க்கலாம். இல்ைலெயன்றால் 
அவர்கள் தங்க ைடய கடைமையச் ெசய்யேவண் ெமன்  
நாங்கள் கூறியி க்கின்ேறாம். ஆனால், சில வர்த்தகர்க ம் 
'மில்' உாிைமயாளர்க ம் இைத ஒ  சந்தர்ப்பமாகப் 
பயன்ப த் கின்றார்கள். அாிசியான  மக்களின் ஓர் 
அத்தியாவசியமான உண ப் ெபா ள். அதன் விைலையக் 
கட் ப்பாட் க்குள் ைவத்தி ப்ப  அரசாங்கத்தின் கடைம 
தான். இந்த அரசாங்கம் பதவிக்கு வ வதற்கு JVP உம் அதன் 
ஆதரைவத் ெதாிவித்த . நாங்கள் 25 அத்தியாவசிய உண ப் 
ெபா ட்கைளக் குைறந்த விைலயிேல மக்க க்குத் த ேவா 
ெமன்  ெசான்ேனாம். அந்த வைகயிேல அவற் ள் அாிசி ம் 
ஓர் உண ப் ெபா ளாக இ க்கின்ற . எனேவ, நீங்க ம் 
நாங்க ம் ேசர்ந்  எதிர்காலத்திேல இவ்வாறான... 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙගන් පශ්නයක් අහන්න පුළුවන්ද? 

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
මම කථා කළාට පසුව ඇහුවා නම් ෙහොඳයි. [බාධා කිරීමක්] 

කමක් නැහැ, අහන්න. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙගන් අපි අහපු පශ්නය තමයි 

ඔබතුමා අපට නැවත කියන්ෙන්. අපි අහපු පශ්නය තමයි, රජය 
සතුව තිබුණු වී ෙතොග කිසිම සැලැස්මකින් ෙතොරව අඩු මිලට 
විකිණීම නිසා ෙන්ද ෙම් පශ්නය ඇති වුෙණ් කියන එක. ඒකයි මම 
ඔබතුමාෙගන් ඇහුෙව්. අවසානෙය්දී හාල් ෙගන්වන්න ෙවලා 
ඇත්ෙත් ඔබතුමාට ෙන්.  

ෙදවන පශ්නය, ෙම්කයි. අපි කුඩා ෙමෝල් හිමියන්ට වී 
අඹරන්න කියලා, ඒ  අඹරන ඒවා දිසාපතිවරු මාර්ගෙයන් හරි 
අරෙගන අඩු ගණෙන් සෙතොස හරහාවත් ෙබදන්න ඕනෑ. නමුත් 
ෙම් ඇමතිතුමන්ලා කරලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? කුඩා ෙමෝල් 
හිමියන්ට වී දීලා තිෙබනවා අඹරලා විකුණා ගන්න කියලා. 
එතුමන්ලාට ෙම්ක ෙත්ෙරන්ෙන්  නැහැ.  කුඩා ෙමෝල් හිමියන්ට වී 
ෙදන්ෙන් අඩු මිලට ජනතාවට සහල් ෙදන්නයි. එෙහම නැතුව 
කුඩා ෙමෝල් හිමියන්ට වී ෙදන්ෙන් ඔවුන්ට විකුණා ගන්න 
ෙනොෙවයි. මම ගරු ඇමතිතුමාෙගන් අහන්ෙන්, ඔබතුමන්ලාට ෙම් 
කාර්යය කර ගන්න බැරි වීමට පධාන ෙහේතුව වුෙණ්, රජය සතුව 
තිබුණු විශාල ෙතොග කිසිම සැලැස්මකින් ෙතොරව නිදහස් කර දීම 
ෙන්ද කියලායි. ඒ නිසා ෙන්ද  අද ෙම් අවුල ඇති ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? 

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
නැහැ, නැහැ. ගරු මන්තීතුමනි.  වී ෙතොග නිකුත් කිරීම 

සම්බන්ධෙයන් පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමන්ලා සහ දිසාපතිවරුන් 
හරහා ඒ ෙමෝල්වල අයට පැහැදිලිවම ඒ උපෙදස් දීලා තිෙබනවා. 
ඒ අඹරන සහල් සෙතොසට භාර ෙදන්න කියලා  තිෙබනවා. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ සම්බන්ධෙයන් පසු විපරමකුත් කරනවා.  

      
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා වී ෙටොන් 50,000ක් දුන්ෙනොත් ඒ 

පුද්ගලයා ඔබතුමාට හාල් ෙටොන් 30,000ක් ෙදන්න ඕනෑ. ඒකයි 
කරන්න තිබුෙණ්. ඔබතුමා ඒක කරන්න කටයුතු කරලා නැහැ. මම 
ෙම් රිසාඩ් බදියුදීන් ඇමතිතුමාෙගන් අහන්ෙන් ඒ නිසායි. ෙම් අවුල 
ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන් මාෆියාවයි, අරවායි-ෙම්වායි නිසා 
ෙනොෙවයි. ෙම් අවුල ඇතිෙවලා තිෙබන්ෙන්  තමුන්නාන්ෙසේලා 
හරියට රස්සාව කරන්ෙන් නැති නිසා.  

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ගරු මන්තීතුමනි, අපි සෙතොෙසන් වී ෙමටික්ෙටොන් 30,000ක් 

ගත්තා. අපි වී අරෙගන ෙමෝල්වලට දුන්නා, ෙකොටලා හාල්වලින් 
සියයට 65ක් අපට ෙදන්න කියලා. ෙකොටන කුලිය අපි දුන්නා. ඒ 
හාල් අරෙගන අපි සෙතොස හරහා වික්කා.  

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔබතුමා එෙහම කළාට කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමා එෙහම කෙළේ 

නැහැ.  

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
අපි එතුමාෙගන් වී අරෙගන තමයි එෙහම දුන්ෙන්.  

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
එතුමාෙග්ෙග් ෙජොබ් එක ඒකයි. එතුමාට ඒක ෙත්ෙරන්ෙන් 

නැහැ. 
 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙම්ක ජාතික පශ්නයක් විධියට බලන්න 

ඕනෑ. සමහර වී ෙමෝල්කරුවන්, සමහර ව්යාපාරිකයන් ෙම්ක 
අවස්ථාවක් කරෙගන තමන්ෙග් ලාභය වැඩි කර ගන්න සමහර 
ෙද්වල් කරනවා. ඒවා පාලනය කරන්න තමයි අපි පාලන මිල 
ගැසට් කෙළේ. පාලන මිල ගැසට් කරලා අපි දැන් ඒ කටයුතු 
කරෙගන යනවා.  ෙකොතැන හරි  යම් පශ්න එනවා නම් ඒක දැනුම් 
දීමට අපි ෙපෙර්දා විෙශේෂ අංකයකුත් නිකුත් කළා.  

எனேவ, இன்ைறய விவாதத்திேல ெசால்லப்பட்ட 
விடயங்கைள நாங்கள் க த்திற்ெகாண் , எதிர்காலத்தில் 
இவ்வாறானெதா  நிைலைம மீண் ம் ஏற்படாமல், சிறந்த 

ைறயில் திட்டமிட்  நடவ க்ைககைள எ ப்ேபாம். 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, உங்க க்கான ேநரம் 
வைடந் விட்ட .  

 

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
இவ்வாறானெதா  நிைலைம மீண் ம் ஏற்படாதவா  

நாங்கள் திட்டமிட்  நடவ க்ைக எ ப்ேபாம்  என்பைதக் 
கூறிக்ெகாண் , ெகளரவ உ ப்பினர் ஜி ர் ரஹுமான் 
அவர்கள் தைலைமதாங்குகின்ற ேவைளயில், எனக்குப் 
ேபசுவதற்கு வாய்ப் க் கிைடத்தைதப் ெப ைமயாகக் க தி, 
விைடெப கின்ேறன். நன்றி! 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
"ஜதாகல்லாஹு ைஹரன்"  

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 7.15ට, 2017 ෙපබරවාරි 22 

වන බදාදා අ.භා.1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 
அதன்ப , பி.ப. 07.15 மணிக்கு பாரா மன்றம், 2017 ெபப் வாி 

22, தன்கிழைம பி.ப. 1.00  மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 
Parliament adjourned accordingly at 7.15 p.m. until  1.00 p.m. on 

Wednesday, 22nd February, 2017. 

1395 1396 
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නිෙව්දන: 
 කථානායකතුමාෙග් සහතිකය 
 

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා වාර්තා 
 

පශන්වලට වාචික පිළිතුරු 
 

ෙපෞද්ගලිකව දැනුම්දීෙමන් ඇසූ පශන්ය: 
 විගමනික ශමිකයන්ෙග් අවම වැටුප ඉහළ දැමීම 
 මාන්කුලම්  නගර සංවර්ධනය 
 “සයිටම්”  පධාන  විධායක නිලධාරියාෙග් වාහනයට ෙවඩි 
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අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

ANNOUNCEMENTS: 
 Speaker's Certificate 
 
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 
 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 
 Increase of Minimum Wage Paid to Migrant Workers 
 Development of Mankulam City  
 Shooting at SAITM Chief Executive Officer's Vehicle  
 
SHORTCOMINGS IN PROMOTIONAL STRUCTURE OF 

THE NAVY:  
 Statement by Chief Government Whip 

PRINCIPAL  CONTENTS 

அறிவிப் கள் : 
 

     சபாநாயகர  சான் ைர 
 

ைறசார் ேமற்பார்ைவக்கு  அறிக்ைககள் 
 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
 
தனி அறிவித்தல் ல வினா: 
 

   ெவளிநா களில் ெதாழில் ாிேவாாின் குைறந்தபட்ச 
ேவதனத்ைத அதிகாித்தல் 

    மாங்குளம் நகர அபிவி த்தி 
   ‘ைசற்றம்’ பிரதம நிைறேவற்  அதிகாாியின் வாகனம் மீதான 

ப்பாக்கிப் பிரேயாகம் 

ජාතික ගමනාගමන ෙකොමිෂන් සභා (සංෙශෝධන) පනත් 
ෙකටුම්පත: 
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பாரா மன்றம் 
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————————— 
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————————— 

 
 
 

අ.භා. 1.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය. 
කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 

பாரா மன்றம் பி.ப. 1.00 மணிக்குக் கூ ய . 
சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய] தைலைம 

வகித்தார்கள். 
The Parliament met at 1.00 p.m. 

MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair. 
 

නිෙව්දන 
அறிவிப் க்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 

 
කථානායකතුමාෙග් සහතිකය 

சபாநாயகர  சான் ைர 
SPEAKER'S CERTIFICATE 

 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම 

ව්යවස්ථාෙව් 79 ව්යවස්ථාෙව් විධිවිධාන පකාරව, 2017 ෙපබරවාරි 
මස 21 වැනි දින මවිසින් පහත සඳහන් පනත් ෙකටුම්පත්වල 
සහතිකය සටහන් කරන ලද බව දන්වනු කැමැත්ෙතමි. 

 

ෛවද්ය (සංෙශෝධන) 
දිවි නැගුම (සංෙශෝධන) 

 
ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස ් අධ්යාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் ெந ஞ் 
சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப தல்வ ம்) 
(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher Education 
and Highways and Leader of the House of Parliament) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් වාර්තා ඉදිරිපත් 

කරමි. 

(i) 2013 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා වයඹ විශව්විද්යාලෙය් වාර්ෂික 
වාර්තාව හා ගිණුම්;  

(ii) 2013 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා අග්නිදිග විශව්විද්යාලෙය් 
වාර්ෂික වාර්තාව;  

(iii) 2013 වර්ෂය සඳහා යාපනය විශව්විද්යාලෙය් වාර්ෂික 
වාර්තාව;  

(iv) 2014 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා භික්ෂු විශව්විද්යාලෙය් 
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම්; 

(v) 2014 වර්ෂය සඳහා ෙප්රාෙදණිය විශව්විද්යාලෙය් වාර්ෂික 
වාර්තාව;  

(vi) 2014 වර්ෂය සඳහා ශී ජයවර්ධනපුර විශව්විද්යාලෙය් 
වාර්ෂික වාර්තාව; 

(vii) 2014 වර්ෂය සඳහා කැලණිය විශව්විද්යාලය, ශී ලංකාව 
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම්; 

(viii) 2014 වර්ෂය සඳහා පාලි හා ෙබෞද්ධ අධ්යයන පශච්ාත් 
උපාධි ආයතනය, කැලණිය විශව්විද්යාලය  වාර්ෂික 
වාර්තාව; 

(xi) 2014 වර්ෂය සඳහා ෙකොළඹ විශව්විද්යාලයීය පරිගණක 
අධ්යයනායතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව; 

(x) 2014 වර්ෂය සඳහා මානව ශාසත් සහ සමාජ විද්යා පිළිබඳ 
උසස ්අධ්යයනය සඳහා වූ ජාතික  මධ්යසථ්ානෙය් 
වාර්ෂික වාර්තාව; සහ 

(xi) 2013 හා 2014 වර්ෂ සඳහා ෙසෞන්දර්ය කලා 
විශව්විද්යාලෙය් වාර්ෂික වාර්තා.  

ෙමකී වාර්තා අධ්යාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය 
පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතු යැයි 
මම ෙයෝජනා කරමි.  

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, කාරක සභා වාර්තා පිළිගැන්වීම. 

කෘෂිකර්මය සහ ඉඩම් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක 
සභාෙව් වාර්තාව එකී කාරක සභාෙව් සභාපති ගරු විජිත ෙහේරත් 
මහතා විසින් පිළිගැන්වීම. 

 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා වාර්තා 

 ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  அறிக்ைககள்  
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි, කෘෂිකර්මය සහ ඉඩම්  පිළිබඳ ආංශික 

අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කරන ලද “(460 460 
අධිකාරයවූඅධිකාරයවූ) ) ඉඩම් අත්කර ගැනීෙම් පනත යටෙත් නිෙයෝගඉඩම් අත්කර ගැනීෙම් පනත යටෙත් නිෙයෝග” 
සම්බන්ධෙයන් වූ එකී කාරක සභාෙව් වාර්තාව මම ඉදිරිපත් 
කරමි. 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම ගැසට් නිෙව්දනය අනුව 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් මූලික අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පධාන 
වගන්ති හා ෙමය යම් පමාණයකින් ගැෙටනවාය කියන එක 
කාරක සභාෙව් මතය වුණා. ඒ නිසා ෙම් විෙශේෂිත වූ ව්යාපෘති ෙදක 
සඳහා පමණක් ෙමය ආෙද්ශ කිරීම වැරදි බවත්, ෙපොදුෙව් ඉඩම් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පවරා ගැනීෙම්දී ෙමය සියල්ලට ආෙද්ශ කළ යුතු බවත් එහිදී 
සාකච්ඡාවට ලක් වුණා. එයට යටත්ව ෙමය ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ 
වාෙග්ම ෙමම විෙශේෂිත ව්යාපෘති ෙදකට පමණක් ෙමම ගැසට් 
පතය වලංගු වීෙමන් ෙවනත් ඕනෑම ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමකදී 
මූලික අයිතිවාසිකම් ෙපත්සමක් ෙයොමු කිරීෙම් අයිතිවාසිකම 
ඕනෑම පුද්ගලෙයකුට තිෙබන බවත් එහිදී සාකච්ඡාවට ලක් වුණු 
බව අවධාරණය කරනවා. 

 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
 

ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා - පැමිණ නැත. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක මම 

පිළිගන්වමි. 
 

 (1)  උඩුෙවල, වතුලියද්ද, අංක 382/1 ඒ දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
එච්.පී. ඉන්දෙසේන මහතාෙගන් ලැබුණු    ෙපත්සම; සහ 

(2)   පන්නිපිටිය, රුක්මල්ගම, බාලිකා නිවස පාර, අංක 206/6 
දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි ෙපේමසිරි වඩුෙග්   මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
ගරු කථානායකතුමනි, කඩවත, ඉහළ බියන්විල, අංක 527/ඒ 

දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ඩබ්ලිව්. චමිල සංජීව මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 

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

Petitions. 

 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඊළඟට, වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න. පශ්න 

ඇසීෙම්දීත්, පිළිතුරු දීෙම්දීත් කරුණාකර එම කාරණාව තුළම රැඳී 
සිටින්නය කියා මම නැවත වරක් ගරු සභාෙව් අවධානය ෙයොමු 
කරන්න කැමැතියි. ඊෙය්ත් අපට විනාඩි 25ක් පමාද වුණා. මීට 
ෙපර අවස්ථාවක පැය ෙදකක් පමණ පමාද වුණා. ෙම් නිසා කථා 
කිරීමට සිටින ගරු මන්තීවරුන්ට අසාධාරණයක් ෙවනවා. 

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

කව්පි නිෂප්ාදනය: විසත්ර  
ெகௗபி உற்பத்தி : விபரம் 

COWPEA PRODUCTION: DETAILS  
      

    534/’16 
1.  ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
 (மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
 (The Hon. Buddhika Pathirana)   

කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2): 

(අ) (i) වර්ෂ 2015 වනවිට ශී ලංකාෙව් කව්පි වගා කරනු 
ලැබූ භූමි ප මාණය ෙකොපමණද;   

 (ii) 2010 සිට 2015 දක්වා වසර පහ තුළ කව්පි 
නිෂ්පාදනය, වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කිෙලෝග ෑම් ෙකොපමණද; 

 (iii) රජය විසින් ෙගොවීන්ෙගන් සෘජුවම කව්පි මිලදී 
ගන්ෙන්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, පසුගිය වසර පහ තුළ රජය විසින් මිලදී 
ගත් කව්පි ප මාණය ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

 (ආ) (i) කව්පි නිෂ්පාදනය ඉහළ නැංවීමට පියවර 
ගන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම පියවර කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) ෙම් වනවිට ශ  ී ලංකාවට  කව්පි ආනයනය 
කරන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, පසුගිය වසර පහ තුළ ආනයනය කළ 
කව්පි ප මාණය, වර්ෂය අනුව  ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iii) ශ  ීලංකාව කව්පි අපනයනය කරන්ෙන්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, පසුගිය වසර පහ තුළ අපනයනය කළ 
කව්පි ප මාණය, වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) 2015ஆம் ஆண்டளவில் இலங்ைகயில் ெகௗபி 
பயிர் ெசய்யப்பட்ட நிலப்பரப்  எவ்வள ; 

 (ii) 2010 தல் 2015 வைரயிலான ஐந்  ஆண்  
களில் ெகௗபி உற்பத்தி, ஆண் வாாியாக ெவவ் 
ேவறாக எத்தைன கிேலாகிறாம்; 

 (iii) அரசாங்கம் விவசாயிகளிடமி ந்  ேநர யாகக்  
ெகௗபிையக் ெகாள்வன  ெசய்கின்றதா;  

 (iv) ஆெமனில், கடந்த ஐந்  ஆண் களில் 
அரசாங்கம் ெகாள்வன  ெசய் ள்ள ெகௗபியின் 
அள  எவ்வள ; 

 என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) ெகௗபி உற்பத்திைய அதிகாிக்கச் ெசய்ய 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா; 
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 (ii) ஆெமனில், அந்த நடவ க்ைக யா ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) தற்ேபா  இலங்ைகக்கு ெகௗபி இறக்குமதி 
ெசய்யப்ப கின்றதா,  

 (ii) ஆெமனில், கடந்த ஐந்  ஆண் களி ள் 
இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட ெகௗபியின் அள , 
ஆண் வாாியாக தனித்தனியாக எவ்வள ; 

 (iii) இலங்ைக ெகௗபிைய ஏற் மதி ெசய்கின்றதா; 
 (iv) ஆெமனில், கடந்த ஐந்  ஆண் களி ள் 

ஏற் மதி ெசய்யப்பட்ட ெகௗபியின் அள , 
ஆண் வாாியாக தனித்தனியாக எவ்வள ; 

 என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Agriculture:  
 

(a) Will he state -  

 (i) the extent of land in which cowpea has been 
grown in Sri Lanka by the year  2015; 

 (ii) the cowpea production in each year during 
the five years from the year 2010 up to 
2015 separately in kilograms; 

 (iii) whether the government directly purchases 
cowpea from farmers; and 

 (iv) if so, the  quantity of cowpea purchased by 
the government each year during the last 
five years separately? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether steps will be taken to enhance 
cowpea production; and 

 (ii) if so, the aforesaid steps; 

(c) Will he also inform this House - 

 (i) whether cowpea is imported to Sri Lanka at 
present; 

 (ii) if so, the quantity of cowpea imported to Sri 
Lanka in each year during  the  last five 
years separately; 

 (iii) whether Sri Lanka exports cowpea; and 

 (iv) if so, the quantity of cowpea exported by Sri 
Lanka each year during the last five years 
separately? 

(d) If not, why? 
 

ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා (කෘෂිකර්ම රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர - கமத்ெதாழில் இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon.Wasantha Aluwihare - State Minister of 
Agriculture)  
ගරු කථානායකතුමනි, කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 

එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) (i) ෙහක්ෙටයාර 9,200කි. 
 

 (ii) 2010දී කි. ගෑම් 11,609,000කි.  
  (කි. ගෑම් මිලියන 11.61)  

  2011දී කි. ගෑම් 10,453,000කි.  
  (කි. ගෑම් මිලියන 10.45) 

  2012දී කි. ගෑම් 14,812,000කි.  
  (කි. ගෑම් මිලියන 14.81) 

  2013දී කි. ගෑම් 15,415,000කි.  

  (කි. ගෑම් මිලියන 15.42)  

  2014දී කි. ගෑම් 15,119,000කි.  

  (කි. ගෑම් මිලියන 15.12)  

  2015දී කි. ගෑම් 12,276,000කි.  

  (කි. ගෑම් මිලියන 12.28) 

 (iii) නැත. 

 (iv) අදාළ ෙනොෙව්. 
 

(ආ) (i) ඔව්. 

 (ii)  

 * ආහාර නිෂ්පාදන ජාතික වැඩසටහන 2016 - 
2018 යටෙත් පමුඛත්වය දිය යුතු ෙභෝගයක් 
ෙලස කව්පි හඳුනා ෙගන ඇති අතර, 2018 වන 
විට ෙහක්ෙටයාර 10,700ක් වගා කිරීමටත්, 
එමඟින් ෙමටික් ෙටොන් 15,000ක 
(15,000,000 kg)ක නිෂ්පාදනයක් ලබා 
ගැනීමටත් සැලසුම් කර ඇත.  

 * ඉහළ ගුණාත්මකභාවෙයන් යුත් කව්පි බීජ 
නිෂ්පාදනය කිරීම. 

 *  සියයට 50ක දායකත්වය යටෙත් බීජ 
ලබාදීම මඟින් අතරමැදි කන්නෙය් වගාව 
පචලිත කිරීම.  

 *  සියයට 50ක දායකත්වය යටෙත් නව 
පෙද්ශ ෙවත කව්පි වගාව හඳුන්වාදීම.  

 * නව යන්ෙතෝපකරණ හඳුන්වාදීම හරහා 
කව්පි වගාෙව් නිෂ්පාදන පිරිවැය අඩු කිරීම 
සඳහා කියා කිරීම.   

   කව්පි වගාෙව් ඵලදායිතාව ඉහළ නැංවීෙම් 
අරමුණින් නිර්ෙද්ශිත ශෂ්ය විද්යාත්මක කම 
භාවිතයට ෙගොවීන් හුරු කිරීම සඳහා 
වැඩසටහන් කියාත්මක කිරීම. 

(ඇ) (i) ඔව්. 

 (ii) 2010දී ෙමටික් ෙටොන් 45.25කි. 

  2011දී ෙමටික් ෙටොන් 905.40කි. 

  2012දී ෙමටික් ෙටොන් 667.15කි. 

  2013දී ෙමටික් ෙටොන් 1,109.12කි. 

  2014දී ෙමටික් ෙටොන් 1,043.02කි. 

  2015දී ෙමටික් ෙටොන් 5,678කි. 

 (iii) ඔව්. 

 (iv) 2010දී කිෙලෝගෑම් 285කි. 

  2011දී කිෙලෝගෑම් 1,718කි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

  2012දී කිෙලෝගෑම් 672කි. 

  2013දී කිෙලෝගෑම් 778කි. 

  2014දී කිෙලෝගෑම් 2,484කි. 

  2015දී කිෙලෝගෑම් 2,537කි. 
 

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ඇමතිතුමාෙග් පිළිතුරු අනුව ඉතා පැහැදිලියි, 2010දී ෙමටික් 
ෙටොන් 45.2ක් ආනයනය කරපු කව්පි පමාණය, 2015 වන ෙකොට 
ෙමටික් ෙටොන් 5,678ක් දක්වා දළ වශෙයන් ෙදොෙළොස් ගුණයකින් 
විතර වැඩි ෙවලා තිෙබන බව. අපි ෙද්ශීය ආහාර, වස විෙසන් 
ෙතොර ආහාර නිෂ්පාදනය කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක 
කරන නිසා, -2015 කියන්ෙන් ඇත්තටම අෙප් රජය බලයට පත් 
වුණු වර්ෂයයි.- මා ඔබතුමාෙගන් දැනගන්න කැමැතියි, - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, පශ්නය පමණක් අහන්න. කාලය 

සම්බන්ධෙයන් පශ්නයක් තිෙබනවා.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ඒක තමයි ගරු කථානායකතුමනි. පශ්නය අහන ෙකොට 

ෙපොඩ්ඩක් ලස්සනට ගණ පිහිටුවා අහන්න එපා යැ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ලස්සනට ඇහුවාට කාලය සම්බන්ධෙයන් පශ්නයක් 

තිෙබනවා.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ආනයනය කරන කව්පි පමාණය ෙදොෙළොස් ගුණයකින් වැඩි 

ෙවලා තිෙබනවා. ඒ පමාණය අඩු කර ගන්නා කමෙව්දයක් 
පිළිබඳව රජෙය් අවධානය ෙයොමුෙවලා නැද්ද කියා මා දැන ගන්න 
කැමැතියි. 

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ගරු කථානායකතුමනි, ධාන්ය වර්ග සම්බන්ධෙයන් ෙමතුමා 

මීට කලිනුත් පශ්න කිහිපයක්ම ඇහුවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
අලුත් වැඩසටහන -ආහාර නිෂ්පාදන වැඩසටහන- තුළ එතුමා 
කියපු වැඩසටහන් කියාත්මක කිරීම අපි ෙම් ෙවනෙකොට ආරම්භ 
කරලා තිෙබනවා. ඒවා කරෙගන යනෙකොට ඔය ගැටලුව ෙගොඩක් 
අඩු ෙවනවා. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙදවැනි අතුරු පශ්නය අහන්න. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මම අහන්ෙන්,  "ඒ වැඩ පිළිෙවළ හරහා පස් අවුරුද්දක් තුළ 

ෙකොපමණ පමාණයකින් ඒ ඒ ෙභෝගයන්හි ආනයන පමාණය අඩු 
කරෙගන අපනයන පමාණය වැඩි කර ගන්න ෙහෝ ෙද්ශීය 
පරිෙභෝජනය තෘප්ත කරන්න සංඛ්යාත්මක ඉලක්කයන් 
තිෙබනවාද?" කියලායි. 

 

 
 

ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන් පළාත් සභාත් සම්බන්ධ 

කරෙගන ෙම් ෙවනෙකොට ෙගොවිජන ෙසේවා මධ්යස්ථාන 
මට්ටමිනුත් ඒ වැඩසටහන් සියල්ල කියාත්මක ෙවනවා. 

 

 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
තුන්වැනි අතුරු පශ්නය අහන්න. 
 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ඇත්තටම ෙකොස් ෙකොළ 

සහ ෙකෝටන් ෙකොළ ගැන ෙනොෙවයි ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි මම 
ෙම් අහන්ෙන්. නමුත්, අපට පරිෙභෝජනයට ගත හැකි විවිධ ෙකොළ 
වර්ග, අල වර්ග, පලා වර්ග තිෙබනවා. ඒ විධිෙය් නව ෙකොළ වර්ග, 
අල වර්ග සහ පලා වර්ග සමාජගත ෙවලා තිෙබන පමාණය අඩුයි. 
සමහර අය ෙකෝප්ප ෙකොළත් ආහාරයට ගන්නවා. ඒ වාෙග්ම 
කටෙරොළු ෙකොළවලින් කැඳ හදනවා, උඳු පියලිය ෙකොළවලින් 
කැඳ හදනවා. ෙකෝටන් ෙකොළ, ෙකොස් ෙකොළ ගැන කථා කරන 
ෙජෝකර් නිලධාරින්ට කලින් ෙම් විධිෙය් දැනුවත් කිරීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළකට අමාත්යාංශය මැදිහත් ෙවලා කෘෂිකර්ම අධ්යාපනය 
සමාජගත කරන්න, ෙනොවිධිමත් අධ්යාපන කමෙව්දයක් ෙහෝ 
අවිධිමත් අධ්යාපන කමෙව්දයක් කියාත්මක කරන්න බැරිකමක් 
අමාත්යාංශයට තිෙබනවාද? එතෙකොට කවුරුවත් ෙජෝකර්ලා 
ෙවන්ෙන් නැහැ. 

 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා දැන් අතුරු පශ්නය අහන්න. දැන් ෙමතැනට 

ෙජෝකර්ලා අවශ්ය ෙවන්ෙන් නැහැ. අතුරු පශ්නය ෙකළින්ම 
අහන්න.  ඒක ෙලෙහසියි ෙන්. 

 

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ සම්බන්ධව බිම් මට්ටෙමන්ම 

කටයුතු කරන්න ෙගොවිජන ෙසේවා මධ්යස්ථාන සංවිධානය කර 
තිෙබන බව ෙම් ෙවනෙකොට කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
පර්ෙය්ෂණ මධ්යස්ථානය වාර්තා කරලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම, 
අපි ෙම් වන විට කෘපනිසලා දැනුවත් කරෙගන යනවා. එතුමා 
කිව්ව ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් ෙවනත් විධියකින් දැනුවත් 
කරන්න අපි කටයුතු කර තිෙබනවා.  
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[ගරු  වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා] 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමනි.  

ඔබතුමා  ජාතික වැදගත්කමකින් යුතු ඉතාමත්ම ෙහොඳ පශ්න 
අහනවා. ඒක ෙබොෙහොම ෙහොඳයි.  කථාව අඩු කර ගන්න කියලා 
මම කියන්ෙන් ෙවලාව ඉතිරි කර ගන්නයි. ෙමොකද, ෙමම ගරු 
සභාෙව් අෙනක් ගරු මන්තීතුමන්ලාටත් කථා කිරීමට අවශ්ය නිසා. 
වරදවා ෙත්රුම් ගන්න එපා, ඔබතුමා අෛධර්යවත් කරන්න 
කියනවා ෙනොෙවයි.   

 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ඔබතුමා මට ආදෙරයි. මමත් ඔබතුමාට ආදෙරයි ෙන්. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 2 - 921/'16-(1), ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස 

මහතා. 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் அரசாங்கக் 
கட்சியின்  தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා සති ෙදකක 
කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
 
 

රජරට විශව්විද්යාලෙය් ආචාර්ය මණ්ඩලය:  පුරප්පාඩු  
ரஜரட்ட பல்கைலக்கழக விாி ைரயாளர் குழாம் : 

ெவற்றிடங்கள் 
ACADEMIC STAFF OF UNIVERSITY OF RAJARATA: VACANCIES  

962/’16 
3.  ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
 (மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
 (The Hon. Bimal Rathnayake) 

උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ    
පශ්නය - (1): 

(අ) (i) රජරට විශව්විද්යාලෙය් දැනට කියාත්මක පීඨ 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එහි කියාත්මක ෙදපාර්තෙම්න්තු සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එක් එක් පීඨවල සහ ෙදපාර්තෙම්න්තුවල සිටිය 
යුතු සථ්ිර ආචාර්ය මණ්ඩලය ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iv) සථ්ිර ආචාර්ය මණ්ඩලෙය් පුරප්පාඩු තිෙබ්ද; 

 (v ) එෙසේ නම්, පුරප්පාඩු සංඛ්යාව එක් එක් පීඨය සහ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) ரஜரட்ட பல்கைலக்கழகத்தில் தற்ேபா  இயங்கி 
வ ம் பீடங்களின் எண்ணிக்ைக எத்தைன 
ெயன்பைத ம்; 

 (ii) அங்கு இயங்கிவ ம் திைணக்களங்களின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) ஒவ்ெவா  பீடத்தி ம் மற் ம் திைணக் 
களத்தி ம் இ க்கேவண் ய நிரந்தர விாி ைர 
யாளர் குழாம் ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) நிரந்தர விாி ைரயாளர் குழாமில் ெவற்றிடங்கள் 
நில கின்றதா என்பைத ம்; 

 (v) ஆெமனில், அவ்ெவற்றிடங்களின் எண்ணிக்ைக 
ஒவ்ெவா  பீடத்தின்ப ம் திைணக்களத்தின் 
ப ம் ெவவ்ேவறாக யாைவெயன்பைத ம்; 

 `அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
  
asked the  Minister of  Higher  Education  and  

Highways: 

(a) Will he inform this House - 

  (i) the  number of faculties  functioning  in the 
University of  Rajarata at present; 

 (ii) the number of departments  functioning  in 
it; 

 (iii) the permanent academic staff that should be 
there in each department and faculty, 
separately; 

 (iv) whether there are vacancies in  permanent 
academic staff; and 

 (v) if so, the number of  vacancies in each 
faculty and department, separately? 

( b) If not, why? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) පීඨ 5කි. 

 (ii) ෙදපාර්තෙම්න්තු 29කි. 

 (iii) ඇමුණුෙමහි තීරු අංක 4 යටෙත් දක්වා ඇත.   

 (iv) ඔව්. 

 (v)  ඇමුණුෙමහි තීරු අංක 5 යටෙත් දක්වා ඇත. 

  ඇමුණුම සභාගත* කරමි.  

(ආ) පැන ෙනොනඟී. 

1405 1406 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

*සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම: 
 சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப்  : 
 Annex tabled: 

 

1407 1408 

[ගරු  ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා] 
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කෘෂිකර්ම පීඨෙය් සිටිය යුතු සථ්ීර ආචාර්ය මණ්ඩලය 45යි; 
පුරප්පාඩු 07යි. ව්යවහාරික විද්යා පීඨෙය් සිටිය යුතු ස්ථිර ආචාර්ය 
මණ්ඩලය 60යි; පුරප්පාඩු සංඛ්යාව 13යි. සමාජ විද්යා හා මානව 
ශාස්ත පීඨෙය් සිටිය යුතු ස්ථිර ආචාර්ය මණ්ඩලය 50යි; පුරප්පාඩු 
13යි. කළමනාකරණ අධ්යයන පීඨෙය් සිටිය යුතු ස්ථිර ආචාර්ය 
මණ්ඩලය 49යි; පුරප්පාඩු සංඛ්යාව 09යි. ෛවද්ය පීඨෙය් සිටිය යුතු 
ස්ථිර ආචාර්ය මණ්ඩලය 107යි; පුරප්පාඩු සංඛ්යාව 61යි.  
    

 ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෛවද්ය පීඨෙය් සිටිය යුතු සථ්ිර ආචාර්ය 

මණ්ඩලය වන 107 ෙදනාෙගන් පුරප්පාඩු 61ක් තිෙබනවා කියලා 
ෙන්ද ඔබතුමා කිව්ෙව්? අතුරු පශ්නයක්  ෙනොෙවයි මම අහන්ෙන්. 
මට ඇහුෙණ් නැති නිසායි මම ෙම් ගැන අහන්ෙන්. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
පුරප්පාඩු 61ක්. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඒ කියන්ෙන්, සියයට 50කට වඩා පුරප්පාඩු තිෙබනවා. ගරු 

ඇමතිතුමනි, පළමුවැනි අතුරු පශ්නය වශෙයන් මම දැනගන්න 
කැමතියි, ලංකාෙව් යම්කිසි උසස් අධ්යාපන ආයතනයක - ෛවද්ය 
පීඨයක, නීති පීඨයක - ආචාර්යවරු වශෙයන් ඒ විෂයය පිළිබඳ 
උපාධියක් නැති අයට කටයුතු කරන්න පුළුවන්ද කියලා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මම දන්නා තරමට නම් එෙහම ෙදයක් සිද්ධ ෙවන්න බැහැ. 

    
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, උසස් අධ්යාපන අමාත්යාංශෙයන් පිළි 

අරෙගන තිෙබන SAITM එෙක් පධාන විධායක නිලධාරියා ෙලස 
සහ එහි ෛවද්ය පීඨෙය් අධ්යක්ෂ ෙලස කටයුතු කරන සමීර 
ෙර්ණුක ෙසේනාරත්න නමැත්තා ෛවද්යවරෙයකු ෙනොෙවයි කියලා 
Sri Lanka Medical Council එෙකන් දැනුම් දීලා  තිෙබනවා. 
 එවැනි ෙකෙනකු එතැන කටයුතු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම් පශ්නෙයන් ඒ ගැන අහලා නැහැ. සමීර ෙසේනාරත්න ගැන 

ෙවනම පශ්නයක් ඇහුෙවොත් මට, - 

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, SAITM එක උසස් අධ්යාපන 

ආයතනයක් වශෙයන් ඔබතුමන්ලා පිළි අරෙගන තිෙබනවා.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
නැහැ, නැහැ. ඒ පුද්ගලයා ගැන; about that particular 

person. 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
නැහැ, නැහැ. ඔබතුමා ඒ ගැන පරීක්ෂණ, - 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I gave a general answer. Now, he is asking about 

a particular person. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
You should be able to find out and inform him. Are 

you not bound to do that? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
SAITM එක අෙප් යටෙත් ෙනොෙවයි තිෙබන්ෙන්. ෙමතුමා 

පශ්න අහන්ෙන් SAITM එක අෙප් යටෙත් තිෙබනවා වාෙග්යි. 

     
 ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඇයි, SAITM එක ඔබතුමන්ලාෙග් යටෙත් ෙනොෙවයිද 

තිෙබන්ෙන්? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
තුන්වැනි අතුරු පශ්නය අහන්න. 

      
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
නැහැ. ෙදවැනි අතුරු පශ්නය, ගරු කථානායකතුමනි. උසස් 

අධ්යාපන අමාත්යාංශෙයන් ෙම්ක ගැසට් කරලා විශ්වවිද්යාලයක් 
කියා පිළිෙගන තිෙබනවා කියලාෙන් ඔබතුමන්ලා කියන්ෙන්. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමන්ලා එම ආයතනය පිළිගන්නවාද?  

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
අප පිළිගන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමා පිළිගන්නවා ෙන්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගැසට් කරපු එක ෙවනස් කරන්න බැහැ ෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමනි, අපි අතුරු පශ්නයට යමු.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එක්ෙකෝ ඔබතුමන්ලා SAITM එක පිළිගන්න ඕනෑ. නැත්නම් 

පිළිගන්ෙන් නැහැ කියා කියන්න ඕනෑ. දැන් ඔබතුමන්ලා SAITM 
එක පිළිගන්නවා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පශ්න අහන්න SAITM එක 
පාවිච්චි කරනවා. [බාධා කිරීමක්]  Sir, I have no information 
with regard to Sameera Senaratne. I do not even know him.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
I understand that.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I have not even spoken to him.   

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට කියන්න ඕනෑකම තිබුෙණ් 

ෙම්කයි. උසස් අධ්යාපනය භාර -[බාධා කිරීමක්] ගරු ඇමතිතුමනි, 
ෙම්ක අහගන්න ෙකෝ. මම නිසා තමයි ඔබතුමා හැම දාම TV  
එෙක් ෙප්න්ෙන්. නැත්නම් ඔබතුමා හැම දාම කියන්ෙන්, "I move 
Item No. 1"  කියන එක විතරයි ෙන්.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, අතුරු පශ්නය අහන්න. 
 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමනි, මම ෙමෙහම පශ්න 

අහන නිසා තමයි ඔබතුමා TV එෙක් ෙප්න්ෙන්. ඒ නිසා මට 
ෙපොඩ්ඩක් ඇහුම්කන් ෙදන්න.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් සමස්ත ලංකා 
ෛවද්ය නිලධාරින්ෙග් සංගමය විසින් නිකුත් කරන ලද ලිපියක් 
හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා මම ෙම් අවස්ථාෙව්  
සභාගත* කරනවා.   

මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙවඩික්කරුෙවකුෙග් ඉලක්කය වැරදීම නිසා 
සමීර ෙර්ණුක ෙසේනාරත්න මහත්මයා ෙබ්රුණා. ඒ පිළිබඳ 
පරීක්ෂණවල තත්ත්වය ෙකොෙහොමද කියා ඔබතුමාට වාර්තා 
කරන්න පුළුවන්ද?  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
23(2) ස්ථාවර නිෙයෝගය යට ෙත් අද ඒ පිළිබඳව පශ්නයක් 

අසා තිෙබනවා, ගරු මන්තීතුමනි.  

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අප ඒ වාර්තාව ඉතාම ඉක්මනින් ලබාෙදනවා.  
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
දැන් සති ෙදකක් ෙවනවා ෙන්.  
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අප සෑහීමකට පත් ෙවන්න ඕනෑ එතුමාෙග් ජීවිතය ෙබ්රුණු 

එක ගැන.  
      

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඒ, ඉලක්කය වැරදුණු නිසා.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මට ෙපෙනන්ෙන් ඔබතුමන්ලා ඒ ගැන කනගාටු ෙවනවා 

වාෙගයි. ගරු කථානායකතුමනි, ඔහුට ෙමොකුත් වුෙණ් නැහැ කියා 
ෙමතුමන්ලා කනගාටු ෙවනවා.  
      

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඉලක්කය වැරදුණා.   

 
සංකමණික සම්පත් මධ්යසථ්ාන : විසත්ර 

லம்ெபயர் வள நிைலயங்கள் : விபரம் 
MIGRANT RESOURCE CENTRES: DETAILS 

, 

1037/’16 
5.  ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
  (மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
  (The Hon. Indika Anuruddha Herath) 

විෙද්ශ රැකියා අමාත්යතුමියෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 
 
(අ) (i) සංකමණික සම්පත් මධ්යසථ්ාන සථ්ාපිත කිරීම 

සඳහා 2016 අය වැෙයන් අමාත්යාංශයට ෙවන් 
කරන ලද රුපියල් මිලියන 400ක මුදලින් ෙම් 
වනවිට ඉදිකර ඇති  මධ්යසථ්ාන සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද;  

 (ii) එම මධ්යසථ්ාන ඉදිකර ඇති දිසත්ික්ක සහ සථ්ාන 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iii) ෙමම මධ්යසථ්ානවලට ලබාදී ඇති සම්පත් 
කවෙර්ද; 

 (iv) එම මධ්යසථ්ානවල ආරම්භ කර ඇති පුහුණු 
වැඩසටහන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (v) ඒවායින් ෙසේවය සපයා ඇති සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමිය ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ෙමම ව්යාපෘතිය ෙහේතුෙවන් විෙද්ශ රැකියා සඳහා 
ෙයොමුවන පුද්ගලයන්ෙග් ගුණාත්මකභාවය වැඩි වූ 
ආකාරය කවෙර්ද; 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



2017 ෙපබරවාරි 22  

 (ii) ෙමම ව්යාපෘතිය මඟින් අෙප්ක්ෂිත ඉලක්ක සපුරා 
තිෙබ්ද;  

 (iii) ෙනොඑෙසේ නම්, එය ට ෙහේතු කවෙර්ද; 

  යන්න එතුමිය සඳහන් කරන්ෙන්ද?  
 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
 

ெவளிநாட்  ெதாழில்வாய்ப்  அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) (i) லம்ெபயர் வள நிைலயங்கைளத் தாபிப்பதற் 
ெகன 2016 வர  ெசல த் திட்டத்தின் லம் 
அைமச்சுக்கு ஒ க்கப்பட்ட 400 மில் யன் 

பாயில் இன்றளவில் நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ள 
நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள 
ெவன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  நிைலயங்கள் அைமக்கப்பட் ள்ள 
மாவட்டங்க ம் இடங்க ம் ெவவ்ேவறாக 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) இந்நிைலயங்க க்கு வழங்கப்பட் ள்ள 
வளங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  நிைலயங்களில் ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ள 
பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின் எண்ணிக்ைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (v) அவற்றின் லம் ேசைவகள் வழங்கப்பட் ள்ள 
வர்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) இக்க த்திட்டத்தின் காரணமாக ெவளிநாட் த் 
ெதாழில்கைள நா ம் ஆட்களின் தரம் அதிகாித் 

ள்ள விதம் யாெதன்பைத ம்; 
 (ii) இக்க த்திட்டத்தின் லம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட 

இலக்குகள் ர்த்தி ெசய்யப்பட் ள்ளனவா 
என்பைத ம்; 

 (iii) இன்ேறல், அதற்கான காரணங்கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

 

asked the Minister of Foreign Employment: 
 
 

(a) Will she inform this House - 

 (i) the number of Migrant Resource Centres 
established using a sum of Rs. 400 million 
allocated to the Ministry from the 2016 
Budget for the establishment of those 
centres; 

 (ii) separately, the districts and locations in 
which the aforesaid centres have been built; 

 (iii) the resources which have been provided to 
these centres; 

 (iv) the number of training programmes that 
have been  started in the said centres; and 

 (v) the number of persons to whom services 
were provided through the said centres? 

(b) Will she state - 

 (i) the manner in which the quality of persons 
going for foreign employment has 
improved as a result of the aforesaid 
project; 

 (ii) whether the project has been successful in 
achieving the expected targets; and 

 if not, the reasons? 

(c) If not, why? 
 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය (විෙද්ශ රැකියා 
අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல - ெவளிநாட் த் 
ெதாழில்வாய்ப்  அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale - Minister of Foreign 
Employment) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.  

(අ)   (i)  

 (ii). 

 (iii)   දැනට ඉදිෙවමින් පවතින බැවින් ෙවනත් සම්පත් 
ලබා දී ෙනොමැත. 

 (iv)   ෙම් වන ෙතක් අදාළ මධ්යසථ්ානවල ඉදිකිරීම් 
අවසන්ව ෙනොමැත. 

 (v)   අදාළ ෙනොෙව්. 

(ආ)  (i)   අදාළ ෙනොෙව්. 

 (ii)  අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iii)   ඉහත දැක්ෙවන විගමණික සම්පත් මධ්යසථ්ාන 
විවෘත කිරීමට සැලසුම් කර ඇත්ෙත් 2017 
වර්ෂෙය් මැද භාගෙය්ය. එබැවින් එම 
මධ්යසථ්ානවල විවෘත කළ පසුව පහත සඳහන් 
පාඨමාලා ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කර ඇත. 

  NVQ - 3 මට්ටෙම් සාත්තු ෙසේවය පිළිබඳ පුහුණුව 

  NVQ - 3 මට්ටෙම් පිරිසිදු කිරීම් වෘත්තීය පුහුණුව 

  RPL වැඩසටහන් (විධිමත් පුහුණුවක් ෙනොලද 
පුද්ගලයන්ෙග් වෘත්තීයමය හැකියාව පරීක්ෂා කර 
බලා සහතික ලබා දීම) 
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මධ්යස්ථානය 
2016 වර්ෂය සඳහා 

කාර්යාංශය වැය කළ මුදල 

2016 වර්ෂය ෙවනුෙවන් 
අමාත්යාංශෙයන් 

පතිපූරණය කළ මුදල 

හාලිඇල රු.  153,523,473.14 රු. 153,523,473.14 

රත්නපුර රු.  153,301,062.17 රු. 153,301,062.17 

කතරගම රු.    33,978,498.83 රු.   26,627,676.30 

එකතුව රු.  340,803,034.14 රු. 333,452,211.61 

මධ්යස්ථානය දිස්තික්කය ස්ථානය 

හාලිඇල බදුල්ල හාලිඇල මධ්ය මහා විද්යාලය ඉදිරිපිට 

රත්නපුර රත්නපුර නව නගරය - රත්නපුර 

කතරගම ෙමොනරාගල ෙදටගමුව 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

  ෙකොරියානු ෙපර විගමණික පුහුණුව 

  ඉංගීසි භාෂා පුහුණුව  

   ෙවනත් විෙද්ශ භාෂා පුහුණුව 

  කතරගම පෙද්ශෙය් ඉදිෙවමින් පවතින විගමණික 
ශමිකයන්ෙග් නිවාඩු නිෙක්තනය, ඔවුන් හා 
ඔවුන්ෙග් පවුල්වල සාමාජිකයන් කතරගම පුදබිම 
වන්දනාමාන කිරීමට යෑෙම්දී අවශ්ය නවාතැන් 
පහසුකම් සැපයීෙම් අරමුණින් ඉදිකරනු ලබයි. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු ඇමතිතුමියනි, පිළිතුර ලබා දුන්නාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙම්කයි.  

ෙම් අමාත්යාංශය විශාල කාර්ය භාරයක් වාෙග්ම ෙසේවාවක් 
කරන අමාත්යාංශයක්.  ෙම් රටට ලැෙබන ආදායෙමන් සියයට 
50ක් ඒ ශමිකයන්ෙගන් අපට ලැෙබනවා. පසු ගිය අය වැය තුළින් 
ඔබතුමන්ලා ඒ අය සඳහා විශාම වැටුපක් ෙයෝජනා කළා. විශාම 
වැටුපක් ෙයෝජනා කළාට ඒ සඳහා අය වැෙයන් මුදල් ෙවන් කරපු 
බවක් අපි දැක්ෙක් නැහැ. ඒ සම්බන්ධෙයන් වැඩ පිළිෙවළක් 
තිෙබනවාද කියලා මම ඔබතුමියෙගන් ෙගෞරවෙයන් අහනවා. 

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ විශාම වැටුප සම්බන්ධෙයන් සියලු 

කටයුතු කරලා ෙම් වන විට නීති ෙකටුම්පත් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
මඟින් පනත් ෙකටුම්පත සකස් කිරීම සඳහා අවශ්ය කටයුතු 
කරමින් පවතිනවා. මුදල්  ෙවන් වුෙණ් නැති වුණාට, විෙද්ශ ෙසේවා 
නියුක්ති කාර්යාංශය ෙම් විශාම වැටුප ආරම්භ කිරීම සඳහා කටයුතු 
කරනවා. ඒ සඳහා හැම පැත්තකින්ම දායකත්වය ගන්නවා. ඒ 
කියන්ෙන්, ශමිකයාෙගනුත් ගන්නවා, ෙසේවාදායකයාෙගනුත් 
ගන්නවා. ෙම් විශාම වැටුප් කමය ආරම්භ කරන්න අවශ්ය මුදල් 
අපි විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශෙය් අරමුදල්වලින් ලබා 
ගැනීමට කටයුතු කරනවා.  

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු ඇමතිතුමියනි, ඔබතුමියට පසු ගිය වකවානුව තුළ ඒ 
අයෙග් රක්ෂණ කමය ගැන ගැටලු මතු වුණා. ඒ රක්ෂණ කමය 
තුළින් ලියාපදිංචි ෙවලා විෙද්ශගත වන්නන් සඳහා ෙම් ෙවද්දී 
සාධාරණයක් සිද්ධ ෙවනවා ද? ලියාපදිංචි වුණාට පසුව ෙම් 
රක්ෂණය ලබා ගන්න ෙකොපමණ කාලයක් යනවා ද? විෙද්ශගතව 
සිටින, මා නිෙයෝජනය කරන දිවුලපිටිය ආසනෙය් කාන්තාවක් 
මාස එකහමාරක් වැනි කාලයක් තිස්ෙසේ උත්සාහ කළත්   නැවත 
ෙම් ර ටට ෙගන්වා ගැනීමට තවමත්  ෙනොහැකිව සිටිනවා. ඒ සඳහා 
කිසිම වැඩ පිළිෙවළක් නැහැ. එතුමිය ලංකාවට එවන්න ලක්ෂ 
හතරක් ඉල්ලනවා. එතුමිය ලියා පදිංචි ආයතනයකින් තමයි 
විෙද්ශගත ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඇය නැවත ලංකාවට ෙගන්වා 
ගැනීම රක්ෂණය හරහා කරගන්න පුළුවන්ද කියන එකයි මෙග් 
ෙදවැනි අතුරු පශ්නය. 

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ඒකට ෙම් රක්ෂණ කමය අදාළ ෙවන්ෙන් නැහැ. ඇය පිළිබඳ  

විස්තර මට ලබා ෙදන්න. ෙම් රක්ෂණ කමය හැම රටකටම 
කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ. රක්ෂණය ලබා ගත්ත පමණින්ම ඒ 
රක්ෂණ ආවරණය ලැෙබනවා. නමුත්, ෙම් කියන සිද්ධිය 
සම්බන්ධෙයන් අපට ෙතොරතුරු අවශ්යයි. ඇය ෙසේවය කරන්ෙන් 
කුමන රටකද කියලා ඒ පිළිබඳව ෙතොරතුරු ලබා දුන්ෙනොත්, අපට 
මැදිහත් ෙවලා අවශ්ය කටයුතු කරලා ඇය ලංකාවට ෙගන්වා 
ෙදන්න පුළුවන්.  

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මම ඒ ෙතොරතුරු ඔබතුමියට ලබා 

ෙදන්නම්.  

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 
ෙම් පශ්නය ගුවන් ෙතොටුෙපොළ හා සම්බන්ධ කාරණාවක්. ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළ සම්බන්ධෙයන් අමාත්යාංශය හරහා විෙශේෂ වැඩ 
පිළිෙවළක් ෙයොදනවා කියලා ඔබතුමිය අය වැෙය්දී පකාශ කරලා 
තිබුණා. විෙශේෂෙයන් අද ෙවද්දී  ඉතාලිෙය් ශී ලංකාෙව් ශමිකයන් 
ඉතා විශාල පිරිසක් ෙසේවය කරනවා. ඒ ශමිකයන්ට ඉතාලියට 
යන්න තිබුණු ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවය අහිමි කර තිෙබනවා. ඒ 
අහිමි කිරීම නිසා මැද ෙපරදිග ෙවනත් ගුවන් සමාගම් ඒ අවස්ථාව 
ලබාෙගන විශාල විධියට මුදල් හම්බ කරන වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් 
වන විට කියාත්මක වනවා. එමඟින් ශමිකයන්ට විශාල පාඩුවක් 
සිද්ධ ෙවනවා. මම ඒකට උදාහරණයක් කියන්නම්. යුෙරෝ 50ක් 
ෙගවා දිනයක් -ආසනයක්-ෙවන් කර ගන්න තිබණු එක ෙම් වන 
විට යුෙරෝ 100ක් ෙගවා ෙවන් කරගන්න  සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
නිසා ආසන ෙවන් කර ගැනීෙම් ගැටලුවක් මතු ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙම් ගැන අමාත්යවරයා එක්ක සාකච්ඡා කරලා, ඒ ගුවන් සමාගම් 
එක්ක සාකච්ඡා කරලා විෙශේෂෙයන් ඉතාලිෙය් ෙසේවය කරන ඒ 
ශමිකයන් ෙවනුෙවන් ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවය නැවත පටන් 
ගැනීමට ඔබතුමියට මැදිහත් ෙවන්න පුළුවන්ද කියන පශ්නය මා 
ඔබතුමියට ෙයොමු කරනවා, ගරු අමාත්යතුමියනි.  

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ගරු මන්තීතුමා, ෙම් පශ්නය මට ෙකොෙහත්ම අදාළ නැහැ. 

නමුත් මා ඔබතුමාට උත්තරයක් ෙදන්නම්. ඉතාලිෙය්,  යුෙරෝපෙය් 
ෙකොෙහේ හිටියත් අපට ඒ ශමිකයන් ගැන වගකීමක් තිෙබන්ෙන් 
සහ කටයුතු කරන්න පුළුවන් වන්ෙන් ඒ අය විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති 
කාර්යාංශෙය් ලියා පදිංචි නම් පමණයි. ෙම් දවස්වල කටුනායක 
ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේ ෙනොෙයකුත් ෙගොඩනැඟීම් සිදු වන නිසා 
ගුවන් ෙතොටුෙපොළ භාර අමාත්යතුමා- 

 
 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
පතිසංස්කරණ.  

 
 

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා  ඒක මතක් කර දීම ෙලොකු ෙදයක්. 

Thank you.  පතිසංස්කරණය කරනවා  කියලා අෙප් විමල් වීරවංශ 
මන්තීතුමා කියනවා.  
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[ගරු  තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය ] 
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ඔබතුමා ඔය කියන යුෙරෝ 50 සහ යුෙරෝ 100 කථාව- [බාධා 
කිරීමක්] "ෙසේද මාවත" කියලා එකක් තිෙබනවා කියලා අපිත් ෙම් 
ළඟදී තමයි දැන ගත්ෙත්. ඒ සම්බන්ධ  ගැටලුවක් තිෙබනවා 
ෙවන්න ඇති. හැබැයි ඊට අමතරව, විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති 
කාර්යාංශය හරහා විය යුතු යමක් තිෙබනවා නම් ඒවා කරන්න අපි 
ඕනෑම ෙවලාවක සූදානම්. ලියා පදිංචි ෙනොවී යන අය, නීති 
විෙරෝධිව රැකියා සඳහා යන අය සම්බන්ධෙයන් අපට කරන්න 
පුළුවන් වන්ෙන්, ෙසොයා බැලීමක් පමණයි.     

 
උතුෙර් යුද්ධය ෙහේතුෙවන් පීඩාවට පත් 

මාධ්යෙව්දීන් : නිවාස ලබා දීම 
த்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வட பகுதி 

ஊடகவியலாளர்கள்: கள் வழங்கல் 
WAR AFFECTED NORTHERN MEDIA PERSONNEL:  PROVISION 

OF HOUSES   
1062/’16 

6.  ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
 (மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
 (The Hon. Douglas Devananda) 

පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංස්කරණ හා ජනමාධ්ය අමාත්යතුමාෙගන් 
ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) උතුෙර් යුද්ධය ෙහේතුෙවන් පීඩාවට පත් 
මාධ්යෙව්දීන් සිටින බවත්; 

 (ii) පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය 
අමාත්යාංශය විසින් ඔවුන්ට රුපියල් ලක්ෂ 10ක් 
වටිනා නිවාස ලබාෙදන බවට දැනුම්දී ඇති බවත්; 

 (iii) ඒ අනුව, උතුෙර් මාධ්යෙව්දීන් තිෙදෙනක් 
ෙතෝරාෙගන ඔවුන්ට නිවාස ලබා දීෙම් වගකීම 
මාධ්ය ආයතන තුනක් විසින් භාරෙගන ඇති බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ඉහත වැඩසටහෙන් වත්මන් තත්ත්වය කවෙර්ද; 

 (ii) මීට අමතරව යුද්ධය නිසා පීඩාවට පත් 
මාධ්යෙව්දීන්ට නිවාස ලබා දිය හැකි ෙවනත් 
සැලසුම් තිෙබ්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

பார மன்ற ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக 
அைமச்சாிடம் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) வடக்கில் த்தம் காரணமாகப் பாதிக்கப்பட்ட 
ஊடகவியலாளர்கள் உள்ளனெரன்பைத ம்; 

 (ii) பாரா மன்ற ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன 
ஊடக அைமச்சினால் இவர்க க்கு 10 இலட்சம் 

பாய் ெப மதியான கள் வழங்கப்ப  
ெமன அறிவிக்கப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (iii) அதற்கிணங்க வடக்கில் ன்  ஊடகவியலாளர் 
கைளத் ெதாி ெசய்  அவர்க க்கு கைள 
வழங்கும் ெபா ப்பிைன ன்  ஊடக நி வ 
னங்கள் ெபா ப்ேபற் ள்ளன என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  ேவைலத்திட்டத்தின் தற்ேபாைதய 
நிைலைம யா ;  

 (ii) இதற்கு ேமலதிகமாக த்தத்தினால் பாதிக்கப் 
பட்ட ஊடகவியலாளர்க க்கு கைள 
வழங்கக்கூ ய ேவ  திட்டங்கள் உள்ளனவா; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Minister of Parliamentary Reforms and 
Mass Media : 

 

(a) Is he aware that- 

 (i) there are media personnel in North, who 
were affected by the war; 

 (ii) the Ministry of Parliamentary Reforms and 
Mass Media has informed them that they 
would be given houses worth Rs. 1 million; 
and 

 (iii) accordingly, three media institutions have 
undertaken to provide houses for three 
media personnel selected from the North? 

(b) Will he inform this House- 

  (i) the current situation of the aforesaid 
programme; and 

 (ii) in addition to the above, whether there are 
other plans that could provide houses to 
media personnel affected by the war? 

(c) If not, why? 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க ) 
(The Hon. Gayantha Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙමෙසේයි. 
 

(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) ඔව්. 

 (iii) ඔව්. 

  පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය 
අමාත්යාංශය මඟින් 2016 මාර්තු මස 26 සහ 27 
දිනයන්හි "එන්න, එකට හුසම් ගන්න" ෙත්මාව 
යටෙත් දකුෙණ් මාධ්යෙව්දීන් හා අමාත්යාංශයට 
අනුබද්ධ ආයතනයන්හි නිලධාරින් සමඟ උතුෙර් 
සංචාරයකට සහභාගී වුණා. එහිදී යාපනය 
දිසත්ික්කෙය් අවතැන් වූ මාධ්යෙව්දී පවුල් ෙදකක් 
සහ මුලතිව් දිසත්ික්කෙය් මාධ්යෙව්දී පවුල් එකක් 
ෙවනුෙවන් නිවාස ඉදිකිරීම සඳහා අමාත්යාංශයට 
අනුබද්ධ ආයතනය වන එක්සත් පවෘත්තිපත 
සමාගම, රූපවාහිනී සංසථ්ාව සහ සව්ාධීන 
රූපවාහිනී ආයතනය විසින් ෙගවල් තුනක් සාදා 
දීමට  භාර ගන්නා ලදී.  

(ආ) (i) ෙම් වන විට යාපනය දිසත්ික්කෙය් නිවාස ෙදෙක් 
කටයුතු ආරම්භ කර ඇති අතර මුලතිව් 
දිසත්ික්කෙය් ෙයෝජිත නිවාසය කඩිනමින් ආරම්භ 
කිරීමට - ලබන සතිය විතර ෙවන ෙකොට - කටයුතු 
ෙයොදා ඇත. රුපියල් මිලියනයක මුදලක් යාපනය 
දිසත්ික් ෙල්කම් ෙවත දැනටම ලබා දී තිෙබනවා. 
ඉන් පළමු වාරිකය ෙලස රුපියල් ලක්ෂ හතර 
බැගින් නිවාසලාභින් සඳහා ලබා දීමට කටයුතු 
කරන ෙලස යාපනය දිසත්ික් ෙල්කම් ෙවත දන්වා 
තිෙබනවා. ඉතිරි මුදල් වාරික ෙදකක් යටෙත් 
ඉදිරිෙය්දී ෙගවීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (ii) නිවාස අමාත්යාංශය සමඟ මාධ්යෙව්දීන් සඳහා 
නිවාස ව්යාපෘතියක් කියාත්මක කිරීමට සාකච්ඡා 
කරමින් පවතින අතර, එහිදී උතුරු, නැ ෙඟනහිර 
මාධ්යෙව්දීන් ෙවනුෙවන් පමුඛත්වය ලබාදීමට 
කටයුතු කළ හැක. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, என் ைடய  தலாவ   

ேமலதிக வினா, 

அைமச்சர் அவர்க ைடய யற்சிக க்கு நன்றி கூ  
கின்ற அேதேவைள, உங்க ைடய பதி ல் குறிப்பிட்ட  
ேபால, யாழ்ப்பாணத்ைதப் ெபா த்தவைரயில் அங்கு 
எந்தவிதமான ேவைலக ம் ஆரம்பிக்கப்படவில்ைல என்ப 
ைதக் குறிப்பிட ேவண் ம். இதனால் அவர்கள் ஏைனய திட்டங் 
களி ந் ம் தவிர்க்கப்ப கிறார்கள். எனேவ, தய ெசய்  
இந்தத் திட்டத்ைத உ திப்ப த்த ேவண் ம், அல்ல  இந்தத் 
திட்டத்தி ந்  அவர்கைள விலக்கி ேவ  ட் த் திட்டத்தில் 
ேசர்த் க்ெகாள்ளலாம்.  
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මාධ්යෙව්දී පවුල් තුනක් සඳහා ෙගවල් තුනක් හදලා ෙදන්න 

තමයි අපි ෙතෝරා ගත්ෙත්. එක ෙගයක් සඳහා "ෙල්ක්හවුස්" 
ආයතනය රුපියල් ලක්ෂ 10ක මුදලක් දැන් එවලා තිෙබනවා. 
අෙනක් ෙගවල් ෙදකට  රූපවාහිනිය සහ ස්වාධීන රූපවාහිනී 
නාලිකාව මුදල් ලබා ෙදනවා. ෙම් තුනම යථා කාලෙය් දී ඉදි 
කරලා අවසන් ෙවනවා.  

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
இன் ம் ெதாடங்கவில்ைல.  
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මම ඉතාම වගකීෙමන් කියනවා, ෙගවල් තුනම ඉතා 

ඉක්මනින් හදලා අවසන් කරන බව. 
 

 
 

පුත්තලම දිසත්ික්කෙය් ජාතික පාසල් : විසත්ර  
த்தளம் மாவட்டத் ேதசிய பாடசாைலகள் : விபரம் 

NATIONAL SCHOOLS IN PUTTALAM DISTRICT: DETAILS       

     1097/’16 
7.  ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
 (மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
 (The Hon. Ashoka Priyantha) 

අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) පුත්තලම දිසත්ික්කය තුළ පිහිටි; 

 (i) ජාතික පාසල් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එක් එක් ජාතික පාසෙල් නම කවෙර්ද; 

 (iii) එක් එක් ජාතික පාසෙල් ඉෙගනුම ලබන ශිෂ්ය 
සංඛ්යාව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iv) එක් එක් ජාතික පාසෙල් ෙසේවය කරන ගුරුවරුන් 
සංඛ්යාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (v) එම පාසල් අතරින් තාක්ෂණික විද්යාගාර සහ භාෂා 
විද්යාගාර ආදී පහසුකම් ඇති පාසල් සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (vi) එම පාසල්වල ගුරු පුරප්පාඩු පවතීද; 

 (vii) එෙසේ නම්, ඒ කවර විෂයයන් සඳහාද; 

 (viii) එම ගුරු පුරප්පාඩු පිරවීමට ගන්නා පියවර 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද?  
(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  
 
 கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) த்தளம் மாவட்டத்தி ள் அைமந் ள்ள, 
 (i) ேதசிய பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக எத்தைன 

ெயன்பைத ம்; 
 (ii) ஒவ்ெவா  ேதசிய பாடசாைலயின ம் ெபயர் 

யாெதன்பைத ம்; 
 (iii) ஒவ்ெவா  ேதசிய பாடசாைலயி ம் கல்வி 

பயி ம் மாணவர் எண்ணிக்ைக தனித்தனியாக 
எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (iv) ஒவ்ெவா  ேதசிய பாடசாைலயி ம் கடைம 
யாற் ம் ஆசிாியர்களின் எண்ணிக்ைக தனித் 
தனியாக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  பாடசாைலக க்கு மத்தியில் ெதாழில் 
ட்ப ஆய் கூடங்கள் மற் ம் ெமாழி ஆய்  

கூடங்கள் ேபான்ற வசதிகைளக் ெகாண்ட 
பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக எத்தைன 
ெயன்பைத ம்; 

 (vi) ேமற்ப  பாடசாைலகளில் ஆசிாியர் ெவற்றி 
டங்கள் உள்ளனவா என்பைத ம்; 

 (vii) ஆெமனில், அைவ எப்பாடங்க க்காக 
என்பைத ம்; 

 (viii) ேமற்ப  ஆசிாியர் ெவற்றிடங்கைள நிரப்  
வதற்காக ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க் 
ைககள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
  
asked the Minister of Education: 
 

(a) Will he inform this House in relation to the 
Puttalam District- 

 (i) the number of National Schools available in 
the District; 

 (ii) the names of each of those National 
Schools; 

 (iii) separately the number of pupils studying at 
each of those National Schools; 

 (iv)  separately the number of teachers serving at 
each of those National Schools; 

 (v) out of those National Schools,  the number 
of those which have been provided with 
facilities such as Technical Laboratories 
and Language Laboratories; 
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 (vi) whether there are vacancies for teachers at 
the aforesaid schools;  

 (vii) if so, of the names of the subjects for which 
teacher vacancies exist; and 

 (viii) the steps that will be taken to fill those 
vacancies? 

(b) If not, why? 
 

 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා (අධ්යාපන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம் - கல்வி அைமச்சர்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) 7කි. 

 (ii) ඇමුණුම 01හි සඳහන්ව ඇත.  

 (iii) ඇමුණුම 01හි සඳහන්ව ඇත.  

 (iv) ඇමුණුම 01හි සඳහන්ව ඇත.  

 (v)   05කි. ඇමුණුම 02හි සඳහන් ෙව්.  

 (vi)   පුරප්පාඩු ඇත. 

 (vii)  ඇමුණුම 03හි සඳහන් ෙව්.  

          (viii)  වාර්ෂික සථ්ාන මාරු මඟින්, ගුරුතුලන කටයුතු 
මඟින් හා ඉදිරිෙය්දී  සිදු කිරිමට නියමිත නව  
බඳවා ගැනීම් මඟින් එම පුරප්පාඩු පිරවීමට 
කටයුතු කරනු ලැෙබ්.  

          ඇමුණුම් සභාගත* කරමි. 
 

(ආ)   අදාළ ෙනොෙව්. 

 
*  සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම්: 
   சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப் கள்: 
   Annexes tabled: 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම අහන්ෙන් එක අතුරු පශ්නයයි. 

ගරු ඇමතිතුමනි, පුත්තලම් දිස්තික්කෙය් පාසල් සිසුන් විශාල 
සංඛ්යාවක් සිටිනවා.  ෙමතැන ඔබතුමා සඳහන් කෙළේ ජාතික 
පාසල් 7ක් ගැනයි. "ළඟම පාසල - ෙහොඳම පාසල" වැඩසටහන 
යටෙත් අපි ඉතිහාසෙය් වැඩිම මුදල් පමාණයක් ෙවන් කළා. ගරු 
අධ්යාපන ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාත් වයඹ පළාෙත් සිටින නිසා 
ඒකත් පෙයෝජනයට  ෙගන යම් නිර්ණායකයක් දමලා දිස්තික්කය 
තුළ ජාතික පාසල් පමාණය වැඩි කරන්න හැකියාවක් තිෙබනවාද,  
ඒ පිළිබඳව ෙසොයා බැලීමක් කරනවාද කියලා අහන්න කැමැතියි.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
මම හිතන විධියට ඒ සඳහා රජය විසින් පතිපත්තිමය 

තීරණයක් ගන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම පළාත් සභාෙව් එකඟතාව 
ලැෙබනවා නම් අපට ඒක කරන්න පුළුවන්.   

    
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා අතුරු පශ්නයක් අහනවා. 

ඔබතුමා පිළිතුරු ෙදනවාද? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
කමක් නැහැ.  

      
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  ගරු 

ඇමතිතුමනි, පාසල්වල ජාතික ශිෂ්ය භට බළකායන් කියාත්මක 
වන බව ඔබතුමාත් දන්නවා ඇති.  1988 අංක 44 දරන පනතින් 
තමයි එය පිහිටුවා තිෙබන්ෙන්. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙමහි 
අධ්යක්ෂවරයා විශාම ලත් හමුදා පධානිෙයක් වුණාට,  පාසලක 
සිටින ස්ථිර සාමාන්ය ගුරුවරෙයක් තමයි ඒ කටයුත්තට සම්බන්ධ 
ෙවලා එය පවත්වා ෙගන ගිෙය්.  නමුත්, දැන් පාසල් තුළ ෙම් 
කටයුතුවලට හමුදාෙව් නිලධාරින්ම පත් කරන කියාවලියක් සිදු 
ෙවමින් පවතිනවා. ඇත්තටම ඒෙකන් අනවශ්ය හමුදාකරණයක් 
සහ අනවශ්ය පරිපාලන පශ්නයකුත් පාසල් ඇතුෙළේ ඇති වනවා. 
ෙම් සම්බන්ධව ඔබතුමාෙග් ස්ථාවරය සහ කරන්න පුළුවන් 
ෙමොකක්ද කියලා මම ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි. 
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[ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම්  මහතා] 
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ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, පාසල්වල ශිෂ්යභට බළකාය අයිති 

වන්ෙන් ආරක්ෂක අමාත්යාංශයටයි. එම නිසා ෙම් සම්බන්ධව 
ෙතොරතුරු ෙහොයලා ගරු මන්තීතුමාට දැනුම් ෙදන්න මට පුළුවන්. 

  
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, තුන්වන අතුරු පශ්නයත් මා අහන්නම්. 

ගරු ඇමතිතුමනි, මිනිස් බල උපෙයෝගිතා සහ පරිපූරක හමුදා 
පනත යටෙත් තමයි ජාතික ශිෂ්යභට බළකාය තිෙබන්ෙන්. නමුත්, 
ඉස්ෙකෝල ඔබතුමාෙග් ෙන්. ජාතික ශිෂ්යභට බළකාෙය් 
අධ්යක්ෂතුමා, හමුදාෙව්. ඒක හරි. රන්ටැෙඹ් ජාතික ශිෂ්යභට 
බළකාෙය්ත් එෙහමයි. නමුත්, පාසල්වල cadet corps භාරව දැන් 
හමුදාෙව් නිලධාරින් පත් කරනවා. එම නිසා විෙශේෂෙයන්ම 
ගුරුවරු ඉල්ලා සිටින්ෙන්, ඒකට හමුදාෙව් නිලධාරින් පත් කරන්න 
එපා; සුදුසුකම් තිෙබන යම් ගුරුවරයකුට එය භාර ෙදන්න කියලා. 
මට නම් ෙත්ෙරන්ෙන්, ඒක ඔබතුමාෙග් කාර්ය භාරයක් විධියටයි. 
එම නිසා ෙම් පිළිබඳව ෙහොයලා බලලා කටයුතු කරන්න කියලා මා 
ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒ ගැන මම ෙහොයලා බලන්නම්. 

 

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලෙය් 
මන්නාරම කාර්යාලය:  තාවකාලික සහ අනියම් 

ෙසේවකයන් 
ேதசிய நீர் வழங்கல் வ காலைமப் ச் சைபயின் 
மன்னார் அ வலகம் : தற்கா க மற் ம் அமய 

ஊழியர்கள் 
MANNAR OFFICE OF NATIONAL WATER SUPPLY AND 

DRAINAGE BOARD: TEMPORARY AND CASUAL EMPLOYEES 

1106/’16 
8.  ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 

(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1) : 
(අ) (i) ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලෙය් 

මන්නාරම කාර්යාලෙය් පැවති තනතුරු පුරප්පාඩු 
සඳහා තාවකාලික සහ අනියම් පදනම මත 
ෙසේවකයන් 09 ෙදෙනකු බඳවාෙගන ඇති බවත්; 

 (ii) එම පුද්ගලයන් අවුරුදු 06කට වඩා වැඩි කාලයක් 
අනියම් පදනම මත ෙසේවය කරමින් සිටින බවත්; 

 (iii) ෙමම අනියම් ෙසේවකයන්ෙග් තනතුරු සථ්ිර 
ෙනොකර, ෙවනත් දිසත්ික්කවලට අයත් පුද්ගලයන් 
06 ෙදෙනකුට සථ්ිර පත්වීම් ලබාදී ෙමම 
කාර්යාලයට අනුයුක්ත කර ඇති බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) අවුරුදු 06කට වැඩි අනියම් ෙසේවා කාලයක් සහිත 
ෙසේවකයන්ෙග් ෙසේවය සථ්ිර කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද 
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  

நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர்வழங்கல் அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) ேதசிய நீர் வழங்கல் வ காலைமப் ச் சைபயின் 
மன்னார் அ வலகத்தில் காணப்பட்ட பதவி 
ெவற்றிடங்க க்கு தற்கா க மற் ம் அமய 
அ ப்பைடயில் 09 ஊழியர்கள் ஆட்ேசா்க்கப் 
பட் ள்ளனர் என்பைத ம்; 

 (ii) இவர்கள் 06 ஆண் க க்கும் ேமற்பட்ட காலம் 
அமய அ ப்பைடயில் கடைமயாற் கின்றனர் 
என்பைத ம்; 

 (iii) இந்த அமய ஊழியர்கைளப் பதவிகளில் நிரந்தர 
மாக்காமல் கடந்த மாதம் ெதாடக்கம்  ேவ  
மாவட்டங்கைளச் ேசாந்்த 06 ேப க்கு நிரந்தர 
நியமனம் வழங்கி, இந்த அ வலகத்திற்கு 
இைணக்கப்பட் ள்ளனர் என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) 06 வ டங்க க்கும் ேமற்பட்ட அமய ேசைவக் 
காலத்ைதக் ெகாண்ட ஊழியர்கைள பதவிகளில் 
நிரந்தரமாக்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத அவர் 
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of City Planning and Water 
Supply: 

(a) Is he aware that - 

 (i) nine employees have been recruited on 
temporary and casual basis for vacancies 
existed in the Mannar Office of the 
National Water Supply and Drainage 
Board; 

 (ii) these employees have been serving on 
casual basis for a period of over 06 years; 
and 

 (iii) without confirming these employees in 
their posts, 06 persons from other districts 
have been granted permanent appointments 
and attached to this office?  

(b) Will he inform this House whether action will be 
taken to confirm the service of employees who 
have a period of service on casual basis of over 06 
years? 

(c) If not, why?   

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා (නගර සැලසුම්  හා ජල සම්පාදන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் 
நீர்வழங்கல் அைமச்சர்) 
(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  
Water Supply) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள,  

 (அ) (i) ேதசிய நீர் வழங்கல் மற் ம் வ காலைமப் ச் 
சைபயின் மன்னார் காாியாலயத்தில் ேசைவத் 
ேதைவப்பா கள் அ ப்பைடயில் கடந்த  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

இ திக்கட்ட த்தத்தின்த்தின்ேபா  இடம் 
ெபயர்ந்ேதார் காம்க க்கு நீர் வழங்கும் 
கடைமக க்குத் ைணயளித்தற்ெபா ட்  
ெதாடர் பட்ட பிரேதச ெசயலாளர்களின் 
விதப் ைரயின்கீழ் கிராம அபிவி த்திச் சங்கங் 
களால் அன்றாட கட்டண அ ப்பைடயில் 
தற்கா க ேசைவயாளர்கள் 9 ேபர் கடைமயில் 
ஈ ப த்தப்பட் ந்தனர்.  

 

 (ii) இந்நபர்கள் ேநர யாக நீர் வழங்கல் வ கால 
ைமப் ச் சைபயின் ேசைவயாளர்களாக இல்லாத 
ேதா , ேமற்கூறிய கிராம அபிவி த்திச் 
சங்கங்கள் சுதந்திர ஒப்பந்தகாரர்கள் என்ற அ ப் 
பைடயில் இவர்கைளக் கடைமயில் ஈ ப த்தி 

ள்ள . 
 

 (iii) ேதசிய நீர் வழங்கல் மற் ம் வ காலைமப் ச் 
சைபயின் நிரந்தர அ ப்பைடயில் ேசைவ 

ாிகின்ற ேசைவயாளர்கள் ேசைவத் ேதைவப் 
பாட் ன் அ ப்பைடயில் அவ்வ வலகத்திற்கு 
இடமாற்றம் ெசய்யப்பட்  ேசைவயில் 
ஈ ப த்தப்பட் ள்ளனர். 

 

(ஆ) 6 வ ட காலத்திற்கு ேமற்பட்ட அமய ேசைவக் 
காலத்ைதக் ெகாண் ள்ள சைபயில் நியமனம் 
ெபற் ள்ள ேசைவயாளர்கள் இல்லாதேதா , ேமற் 
கூறிய விதமாக கடந்த த்த காலத்தின் இ திக் 
கட்டத்தின்ேபா  இடம்ெபயர்ந்ேதார்  காம்க க்கு 
நீர் வசதிகைள வழங்கும் கடைமக க்குத் ைண 
யளித்தற் ெபா ட்  கிராம அபிவி த்திச் சங்கங்களால் 
கடைமயில் ஈ ப த்தப்பட் ள்ள இவர்கள் நாட்சம்பள 
அ ப்பைடயில் கடைம ாிந்  வ கின்றனர். வட 
மாகாணத்தில் ேதசிய நீர் வழங்கல் மற் ம் 
வ காலைமப் ச் சைபயில்   எதிர்காலத்தில் ஆரம்ப 
தரங்களில் ஏற்ப கின்ற ெவற்றிடங்கள் ெதாடர்பாக, 
சுதந்திர ஒப்பந்தகார டாக ேசைவயில் ஈ ப த்தப் 
பட் ள்ள இவர்க க்கு  நிரந்தர நியமனங்கள் 
வழங்குவதற்கு ஆேலாசித் ள்ேளாம்.  

(இ)  ெபா ந்தா .  

 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, நீங்கள் குறிப்பிட்ட ேபால 

அவர்கள் தற்கா கமாகத்தான் கடைமயில் ஈ ப த்தப்பட்  
வந்தார்கள். இ ந்தா ம் அவர்கள் த்த காலத்தி ம்சாி, 

த்தம் ற்ற பிறகும்கூட, குறிப்பாக மன்னார் மாவட் 
டத்தில் தி க்ேகதீ்ஸ்வரம், ம த் ேதவாலயம் என்பவற்றின் 
தி விழாக் காலப்பகுதிகளில் அவர்கள் 24 மணித்தியால ம் 
ேசைவயாற்றி வ கிறார்கள். அத் டன், அவர்கள் மன்னாைரச் 
ெசாந்த இடமாகக் ெகாண்டவர்கள். நீர் வழங்கைலப் 
ெபா த்தவைரயில் இர  7 - 8 மணி வைரயில் ஏதாவ  ஒ  
ப  ஏற்பட்டால்கூட அவர்கள்தான் ஓ வந்  ேவைல 
ெசய்கிறார்கள். என் ைடய ேகள்வி என்னெவன்றால், இந்த 9 
ேப க்கும் - அவர்கள் ாிகின்ற ேவைலக்குாிய அ ப்பைடத் 
தகுதி அவர்க க்கு இ க்கிற  என்ற வைகயில் - நிரந்தர 
நியமனம் வழங்குவதாக வர  ெசல த் திட்டத்தின்ேபா  

நீங்கள் உ தியளித்தி ந்தீர்கள். அதற்கு ன்னர் சமர்ப்பித்த 
ேகள்விதான் இன்  ேகட்கப்பட் க்கிற . அந்த வைகயில் 
இந்த 9 ேப க்கும் எதிர்வ ம் காலங்களில் நீங்கள் நிரந்தர 
நியமனம் வழங்கு ர்கள், அப்ப த்தாேன?   
 

ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
நாங்கள் ேமலதிக நியமனங்கைளச் ெசய்வதற்காகத் 

திைறேசாியிடம் அ மதி ேகாாியி க்கிேறாம். அந்த அ மதி 
கிைடத்த டன் இவர்க க்கு ன் ாிைம ெகா த்  நிரந்தர 
ேசைவயில் ஈ ப த்த நாங்கள் நடவ க்ைக எ ப்ேபாம்.  
 

ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
என  இரண்டாவ  ேமலதிகக் ேகள்வி - ெகளரவ 

அைமச்சர் அவர்கேள, மன்னார் பிரேதச ெசயலகத்திற் 
குட்பட்ட உதய ரம், சி த்ேதாப் , காட்டாஸ்பத்திாி, 
ேபசாைல ேபான்ற பிரேதசங்க க்கும் மாந்ைத ேமற்குப் 
பகுதியில் ஆண்டான்குளம், பள்ளிவாசல்பிட் , காத்தான்குளம் 
ேபான்ற பிரேதசங்க க்கும் நீர் விநிேயாகம் ெசய்வதற்காக 
அதற்குாிய pipe ேபான்ற அைனத்  உபகரணங்க ம் 
உங்க ைடய யற்சியால் உங்க ைடய அைமச்சினால் 
வழங்கப்பட் ள்ளன. நான் இ  ெதாடர்பில் ஏற்ெகனேவ 
உங்களிடம் ேகாாிக்ைக வி த்தி ந்ேதன்.  எங்க ைடய வட 
மாகாண சைப உ ப்பினர் ஹமட் ைறஜீசும் உங்களிடம் 
இ  ெதாடர்பில் ெதாிவித்தி ந்தார்.  அந்தக் ேகாாிக்ைககளின் 
அ ப்பைடயில் அந்தப் ெபா ட்கள் அங்கு வந்தி க்கின்றன. 
ெபா ட்கள் வந்  நீண்டகாலமாகிவிட்ட . ஆனால், 
அதற்குாிய tender call ெசய்  அந்த ேவைல இன்ன ம் 
ஒப்பந்தக்காரர்களிடம் ஒப்பைடக்கப்படவில்ைல. நான் 
தங்களிடம் கடந்த இ  வாரங்க க்கு ன்னர் இ  
ெதாடர்பில் கைதத்தேபா  நீங்கள் வட மாகாணப் பிராந்திய 

காைமயாள டன் ெதாடர்  ெகாள் ம்ப  ெதாிவித் 
தி ந்தீர்கள். ஆனால், நான் அவாிடம் ெதாடர்  
ெகாண்டேபா  அவர் Project Director தான் இதற்கு 

ெவ க்கேவண் ம் என் ம் அைமச்சர் அவர்கள் அதற்குப் 
பதில் ெசால்லேவண் ம் என் ம் தன் ைடய பதவிக்கு அந்த 
ேவைல ெபா ந்தாெதன் ம் அவ ைடய க த்ைதக் கூறியி க் 
கின்றார். எனேவ, ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, மிக 
விைரவில் உங்க ைடய Project Director லம் அதற்குாிய 
tender call ெசய்  நான் குறிப்பிட்ட பிரேதசங்க க்கு நீர் 
விநிேயாகத்ைதச் ெசய்வதற்கு உதவி ெசய்யேவண் ெமன்  
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 

 

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
உலக வங்கியி டான நீர் வழங்கல் திட்டம் மன்னார் 

தீ ப் பகுதியி ம் அதற்கு ெவளியி ம் அ ல்ப த்தப்பட 
இ க்கின்ற . மிக விைரவில் அதைனத் திறந் ைவக்கப் 
பிரதம மந்திாி அவர்க டன் வ ைகதர இ க்கின்ேறாம். 
குறிப்பிட்ட திட்ட நிர்வாகத் தரப்பினர் ேமலதிகமாகக் 
குழாய்கள் ெபா த் கின்ற ேவைலையச் ெசய்கின்ற 
விடயத்தில் அவர்க க்குப் ேபா மான ஒ க்கீ கள் இல்ைல 
ெயன்  ெதாிவித்தால் ேமலதிக ஒ க்கீ கைளச் ெசய்  
அதைன த் த் த வதற்குாிய நடவ க்ைககைள 
ேமற்ெகாள்ேவாம்.   
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[ගරු  රවුෆ් හකීම් මහතා] 
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ෙකෝරෙල්පත්තු දකුණ පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසය: විසත්ර 

ேகாரைளப்பற்  ெதற்கு, கிரான்  பிரேதச ெசயலாளர் 
பிாி  : விபரம் 

KORALAI PATTU SOUTH  DIVISIONAL SECRETARY'S 
DIVISION: DETAILS  

 

1142/’16 
9.  ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 

(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) මඩකලපුව දිසත්ික්කෙය්, ෙකෝරෙල්පත්තු, දකුණ 
කිරාන් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය පිහිටුවන 
ලද දිනය කවෙර්ද; 

 (ii) ඒ සම්බන්ධෙයන් නිකුත් කරන ලද ගැසට් පතෙය් 
පිටපතක් සභාගත කරන්ෙන්ද; 

 (iii) එම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය මඟින් 
ආවරණය වන සම්පූර්ණ භූමි පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (iv) එහි ගාම නිලධාරි වසම් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (v) එම ගාම නිලධාරී වසම්වල නිල  අංක  හා නාම 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) (i) එම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය පිහිටුවීෙම්දී 
නිල වශෙයන් සීමා නිර්ණය කිරීමක් සිදු වී තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ පිළිබඳව විසත්ර කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) (i) එකී පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලය යටෙත් ඇති 
ගාම නිලධාරි වසම් අතරින් කිසියම් වසමක/
වසම්වල පරිපාලන කටයුතු ෙහෝ ෙමෙහයවීම් 
ෙවනත් පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල මඟින් සිදු 
කරනු ලබන්ෙන්ද; 

  (ii) එෙසේ නම්, එම ගාම නිලධාරි වසම්වල නාමය, නිල 
අංක ඇතුළු විසත්ර ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙන්ද?  

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  
 

உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) மட்டக்களப்  மாவட்டத்தின் ேகாரைளப்பற்  
ெதற்கு, கிரான்  பிரேதச ெசயலாளர் பிாி  
தாபிக்கப்பட்ட திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அ  ெதாடர்பாக ெவளியிடப்பட்ட வர்த்தமானிப் 
பத்திாிைகயின் பிரதிெயான்ைறச் சைபயில் 
சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iii) அப்பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவின் லம் 
உள்ளடக்கப்ப ம் ெமாத்த நிலப்பரப்பள  
எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (iv) அதி ள்ள கிராம அ வலர் பிாி களின் 
எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம், 

 (v) அக்கிராம அ வலர் பிாி களின் உத்திேயாக 
ர்வ இலக்கங்க ம் ெபயர்க ம் யாைவ 

ெயன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) அப்பிரேதச ெசயலாளர் பிாிைவத் தாபிக்கும் 
ேபா  உத்திேயாக ர்வமாக எல்ைலகைள 
நிர்ணயித்தல் நைடெபற் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அ  பற்றிய விபரங்கள் யாைவ 
ெயன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) அப்பிரேதச ெசயலகத்திற்குாிய கிராம அ வலர் 
பிாி களில் ஏேத ம் பிாிவின்/பிாி களின் 
நி வாக நடவ க்ைககள் அல்ல  ெதாழிற் 
பா கள் ேவ  பிரேதச ெசயலகங்களின் லம் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றனவா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அக்கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ெபயர்கள், உத்திேயாக ர்வ இலக்கங்கள் 
உள்ளிட்ட விபரங்கைளச் சமர்ப்பிப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

 

 

 

asked the Minister of Home Affairs :  

(a) Will he inform this House-  

 (i) the date on which the Kiran South 
Divisional Secretary's Division  of Koralai 
Pattu  in the Batticaloa District was 
established; 

 (ii) whether he will table a copy of the Gazette 
Notification issued in this regard; 

 (iii)  total extent of land area covered by that 
Divisional Secretary's Division; 

 (iv) how many Grama Niladhari Divisions are 
located in the Division concerned; and  

 (v)  the names and official codes of such 
Grama Niladhari Divisions? 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) whether an official delimitation was done  
in establishing that Divisional Secretary's 
Division; and  

 (ii) if so, what its details are? 

(c) Will he further inform this House further- 

 (i) whether administration or other operations 
of any of the Grama Niladhari Divisions 
falling under the Divisional Secretary's 
Division concerned are currently handled 
by some other Divisional Secretariats; and 

 (ii) if so, whether he will submit the official 
codes and names of such Grama Niladhari 
Divisions? 

(d) If not, why?  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා (සව්ෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன - உள்நாட்ட வல்கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Wajira Abeywardana - Minister of Home Affairs) 
ගරු  කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) 2002.04.22 

 (ii) නැත. 

  ගැසට් පතය නිකුත් කළ දිනය ෙහෝ අංකයක් 
ෙසොයා ගත ෙනොහැකි බැවිනි. 

  ගැසට් පතය  සති ෙදකකදී ෙසොයා ෙදන්න අපි 
කටයුතු කරන්නම්. දැනට අවුරුදු 10කට වඩා 
පැරණි ගැසට් පතයක් නිසා අපි ඉල්ලා තිෙබනවා. 
ලැබුණු වහාම ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන්නම්.  

 (iii) ව.කි.මී. 581.7 

 (iv) 18කි. 

 (v) ඔව්.   

   

(ආ) (i) අදාළ ගාම නිලධාරි වසම් සීමාවන් පිළිෙගන 
කියාත්මක කර ඇත. 

 (ii)  අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඇ) (i) නැත. 

  (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්. 

අංකය  ගාම නිලධාරි වසෙමහි නම  නිල 
අංකය 

01 මුෙරොක්ෙකොඩාන්ෙච්නයි 199 

02 ෙද්වපුරම් 199ඒ 

03 ශාන්තිෙව්ලි 200 

04 තිකිලිෙවඩ්ඩායි 200ඒ 

05 පලායාදීෙතෝන 200බී 

06 කිරාන් නැ ෙඟනහිර 203 

07 කිරාන් බටහිර 203ඒ 

08 ෙකොරකාලිමඩූ 203සී 

09 ෙපරිලෙව්ලි 209 

10 මුරුත්තානායි 209ඒ 

11 ෙකෝරාෙව්ලි 09බී 

12 පූලාක්කාඩු 209සී 

13 කුඩුම්පිමලායි 209ඩී 

14 වාහෙනරි 210 

15 කාලිච්චායි 210ඒ 

16 වඩමුනායි 210ඒ /1 

17 වුත්තුෙච්නායි 210ඒ/11 

18 පූනානායි 210ඊ 

රු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කියන්ෙන් (ආ)(i) පශ්නයට දීපු 

උත්තරය අනුව සීමා නිර්ණයක් සිදු ෙවලා නැහැ කියලා ද? 

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
සීමා නිර්ණයක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. අදාළ ගාම නිලධාරී 

වසම්වලට සීමා කරලා තාවකාලික කියාවලියක් හැටියටයි එය සිදු 
කරලා තිෙබන්ෙන්. ගැසට් පතය වසර 10කට වඩා පැරණි එකක් 
නිසා දැනට ෙසොයා ගැනීමට ෙනොහැකි නිසා අපි එය ලබා ෙදන්න 
කියා ඉල්ලුම් කර තිෙබනවා. අපට එහි පිටපත ලැබුණු වහාම ගරු 
මන්තීතුමාට ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන්නම්. 

 

 
LTTE  සංවිධානය විසින්  ඝාතනය කරන ලද 

පුද්ගලයන් : වව්නියාව දිසත්ික්කය  
LTTEஇனால் ெகாைல ெசய்யப்பட்ேடார் : வ னியா 

மாவட்டம்  
PERSONS ASSASSINATED BY LTTE: VAVUNIYA DISTRICT 

1207/’16 
 

11. ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
 (மாண் மிகு  ஆர்.எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1): 

(අ) (i) LTTE තසත්වාදීන් විසින් 1983 වර්ෂෙයන් පසුව 
වව්නියාව දිසත්ික්කය තුළ ඝාතනය කරන ලද 
පුද්ගලයන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම සංඛ්යාව, එක් එක් ජන වර්ගය අනුව ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) එෙලස ඝාතනයට ලක් වූ,  

 (i) එක් එක් ෙද්ශපාලන පක්ෂයන්හි නායකයන් ෙහෝ 
සාමාජිකයන් සංඛ්යාව; 

 (ii)  එක් එක් ආගම්වලට අයත් ආගමික නායකයන් 
ෙහෝ එක් එක් ආගමට අයත් පුද්ගලයන් සංඛ්යාව; 

 (iii)  රාජ්ය නිලධාරින් සංඛ්යාව; 

 ෙකොපමණද යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ඉහත (අ) සහ (ආ) විමසා ඇති කරුණු සම්බන්ධෙයන් 
පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද යන්න තවදුරටත් 
එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதன் அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i )  L.T.T.E. பயங்கரவாதிகளினால் 1983ஆம் 
ஆண் ன் பின்னர் வ னியா மாவட்டத்தில் 
ெகாைல ெசய்யப்பட்ட ஆட்களின் எண்ணிக்ைக 
எவ்வள ; 

 (ii) இவ்ெவண்ணிக்ைக, ஒவ்ேவார் இனத்தின்ப  
ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

1431 1432 
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(ஆ) இவ்வா  ெகாைல ெசய்யப்பட்ட, 

 (i) ஒவ்ேவார் அரசியல் கட்சியின  தைலவர்கள் 
அல்ல  உ ப்பினர்களின் எண்ணிக்ைக; 

 (ii) ஒவ்ெவா  மதத் க்குாிய மதத் தைலவர்கள் 
அல்ல  ஒவ்ெவா  மதத்திற்குாியவர்களின் 
எண்ணிக்ைக; 

 (iii) அரச அ வலர்களின் எண்ணிக்ைக; 

எவ்வள  என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) ேமேல  (அ) மற் ம்  (ஆ) வில் வினவப்பட் ள்ள 
விடயங்கள் ெதாடர்பாக ைமயான அறிக்ைக 
ெயான்ைற சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம் 
ேம ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Law and Order and Southern 

Development : 

(a) Will he inform this House,- 

 (i) the number of persons assassinated by the 
LTTE terrorists in Vavuniya district after 
the year 1983; and 

 (ii) the aforesaid number in respect of each 
ethnic group separately? 

(b) Will he also inform this House,- 

 (i) the number of members or leaders in each 
political party, separately; 

 (ii) the religious leaders in respect of each 
religion or number of religious groups of 
people that belonged to those religions; and 

 (iii) the number of public officers; 

   who were assassinated in that manner? 

(c) Whether a comprehensive report is submitted to 
this House with regard to the matters that have 
been raised in above (a) and (b)? 

(d) If not why? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ 

සංවර්ධන අමාත්යතුමා ෙමම පශ්නයට පිළිතුර එවා තිෙබනවා. 
එතුමා  ෙවනුෙවන් මා පිළිතුර ලබා ෙදනවා. 

(අ) (i) ශී ලංකා ෙපොලීසිය ෙවත වාර්තා වී ඇති ආකාරයට 
එක්දහස ්පණසහ්යයි (1,056) 

 (ii) සිංහල - හයසිය හැටහතරයි (664) 

  ෙදමළ - තුන්සිය අසූඑකයි (381) 

  මුසල්ිම් - එෙකොළහයි (11) 

(ආ) (i) ෙටෙලෝ - 16 (සාමා ජික) 

  ප්ෙලොට් - 01 (පක්ෂ නායක) 

     -  12 (සාමාජික) 

 (ii) ෙබෞද්ධ - හයසිය හැටහතරයි (664) 

  හින්දු - තුන්සිය අසූඑකයි (381) 

  ඉසල්ාම් -  එෙකො ළහයි (11) 

 (iii)  ශී ලංකා ෙපොලීසිය ෙවත වාර්තා වී ඇති ආකාරයට 
හයසිය විසිතුනයි (623) 

(ඇ) උතුරු පළාතට අයත් දිසත්ික්කයන් 1983 වර්ෂෙය් සිට 
2009 වර්ෂය දක්වා එල්ටීටීඊ තසත්වාදීන්ෙග් ගහණයට 
නතු වී තිබුණු අතර, උතුරු පළාතට අයත් ෙපොලිස ්සථ්ාන 
ෙබොෙහොමයක් 2009 වර්ෂෙය් යුද සමෙයන් පසුව අලුතින් 
අරඹන ලද ෙපොලිස ් සථ්ාන ෙව්. යුද සමය තුළ පැවති 
ෙපොලිස ් සථ්ානයන්හි ෙල්ඛන නිසියාකාරව යථාවත් 
ෙනොවීම ෙහේතුෙවන් එම කාලය තුළ එල්ටීටීඊ තසත්වාදීන් 
විසින් ඝාතනයට ලක් කරන ලද ෙද්ශපාලන නායකයින්, 
ෙද්ශපාලන පක්ෂවලට සම්බන්ධ පුද්ගලයින් ෙහෝ ෙවනත් 
පුද්ගලයින් සංඛ්යාව පිළිබඳව නිශච්ිතවම නිගමනයකට 
එළඹීමට තරම් පමාණවත් වාර්තා ෙහෝ ෙල්ඛන ෙසොයා 
ගැනීෙම් අපහසුතාවක් පවතී. 

(ඈ) පැන ෙනොනගී. 
 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට තිෙබන අතුරු පශ්නය තමයි ඊෙය් 

- [බාධා කිරීමක්] 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතුමා ඊෙය් මඩකලපුව ගැන ඇසුවා. 

අද වව්නියාව ගැන ඇසුවා. ෙහට අම්පාර ගැන අසාවි. ෙහට උත්තර 
ෙදනෙකොට අතුරු පශ්න තිබුෙණොත් ඒවාටත් උත්තර ෙදන්නම් 
කියා ගරු අමාත්යතුමා මට දැනුම් දුන්නා. 

 

ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම පිළිතුෙරහි සඳහන් වන කරුණක් 

සම්බන්ධෙයන් අහන්න මට අවසරයි.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මැතිතුමනි, ඔබතුමාට එයට 

පිළිතුරු ලබා දීමට පුළුවන්ද? එෙහම නැත්නම් ෙහට ගරු 
අමාත්යතුමා පැමිණියාම ඒ ගැන ඇසුවා නම් හරි. 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම අසන්ෙන් ෙම්කයි. ඊෙය් දිනෙය්දී 

මම අහපු පශ්නෙය් (ඇ) ෙකොටසට අදාළ උත්තරයට අනුව එතුමා 
පැහැදිලි කළා, එම වාර්තාව පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළ හැකියි 
කියා. මට අවශ්ය විස්තර ෙවනම ලියා ෙදන්න කියා එතුමා මෙගන් 
ෙවනම ඉල්ලුවා. නමුත් මම එතුමාට පැවසුවා, ෙම් සා විශාල 
විනාශයක් කරපු එල්ටීටීඊ සංවිධානය සම්බන්ධව ගත් නීතිමය 
පියවර තිෙබනවා නම් -නැති ඒවා අපට ගන්න බැහැ.- ඒ 
සම්බන්ධව දැන ගන්න ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට පූර්ණ අයිතියක් 
තිෙබනවා කියා.  ගරු ඇමතිතුමා ඊෙය් ඒකට එක උත්තරයක් 
දුන්නා. අද ෙමම පශ්නයට ෙවන උත්තරයක් ෙමතැන සපයනවා. 
මට තිෙබන පශ්නය ඒකයි. ගරු කථානායකතුමනි, එ තෙකොට 
එතැන පරස්පරයක් තිෙබනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මැතිතුමනි, ෙහට ෙම් සම්බන්ධව 

පිළිතුරු දීම සඳහා ඔබතුමා ගරු ඇමතිතුමාව දැනුවත් කරන්න. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ 

සංවර්ධන ඇමතිතුමා ඉතා පැහැදිලිව කිව්වා, "අතුරු පශ්න 
ෙමොනවා ෙහෝ තිෙබනවා නම් ෙහට එතුමා උත්තර ෙදන්නම්" 
කියා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි ෙහට අවස්ථාව ෙදන්නම්, ගරු මන්තීතුමනි. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතුමා ෙම් පශ්නයම ෙයොදා ෙගන 

ෙහට අම්පාර ගැන අහනවා.  
 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම අහන්ෙන් ඊෙය් "හා" කියා අද 

"බැහැ" කියන එක ගැනයි. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අද එතුමා නැහැ ෙන්. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
"බැහැ" කියා නැහැ. 
 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ඒක හරි. එතුමා පිළිතුරු ලිපියක් එවා තිෙබනවා ෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා ෙහට පිළිතුරු ෙදයි. එතුමා ෙපොෙරොන්දු ෙවලා 

තිෙබනවා ෙන්. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ෙහට ෙවනකම් ඉන්න කියන්න ගරු කථානායකතුමනි. ගරු 

මන්තීතුමනි, ෙහට ෙවනකම් ඉන්න. එතුමා කියා තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
අපි ෙහට අහමු. 

ධර්මදාස ෙතන්නෙහේවා මහතාට ලබා දුන් කුඹුරු 
ඉඩම : බදු ගිවිසුම 

தி . தர்மதாச ெதன்னேஹவா க்கு வழங்கப்பட்ட 
வயற்காணி: குத்தைக உடன்ப க்ைக 

PADDY LAND GIVEN TO MR. DHARMADASA THENNAHEWA: 
LEASE AGREEMENT 

1340/’16 
14. ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ඉඩම් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 
 

(අ) (i) මඩකලපුව දිසත්ික්කෙය්, ෙනරියම්මඩුව 
පෙද්ශෙය්, 6 කණුව, පෙඩක්කාඩු, උන්නිච්චිය 
පෙද්ශෙය් පිහිටි අක්කර 30ක වපසරිෙයන් යුතු 
කුඹුරු ඉඩම 99 අවුරුදු බදු කමය යටෙත් රජය 
විසින් 1956.09.30 වැනි දින එවකට මඩකලපුෙව් 
පන්සල පාර, අංක 34 යන සථ්ානෙය් පදිංචිව සිටි 
ධර්මදාස ෙතන්නෙහේවා මහතාට ලබා දී තිබූ 
බවත්; 

 (ii) තසත්වාදී යුද්ධය ෙහේතුෙවන් වර්ෂ 1987 දී පමණ 
ධර්මදාස ෙතන්නෙහේවා මහතාට සහ පවුෙල් 
සාමාජිකයන්ට එම පෙද්ශෙයන් ඉවත්වීමට සිදු වූ 
බවත්; 

 (iii) ඉහත කී කුඹුරු ඉඩමට අදාළව, 99 අවුරුදු බද්ද 
තවදුරටත් වලංගුව පවතින බවත්; 

 (iv) එම කුඹුරු ඉඩම දැනට මඩකලපුව, ෙල්ක් ෙරෝඩ් 
2, අංක 66 දරන නි වෙසේ පදිංචි කන්දයියා 
ෙයෝගෙවල් නමැති අය විසින් නීති විෙරෝධීව සහ 
බලහත්කාරෙයන් භුක්ති විඳින බවත්; 

 එතුමා දන්ෙන්ද? 

(ආ) (i) ඉහත කී කුඹුරු ඉඩම නීති විෙරෝධීව භුක්ති විඳින 
තැනැත්තා ෙනරපා දමා නීත්යනුකූලව එකී ඉඩෙම් 
භුක්තිය දැරීමට අයිතිය ඇති, ෙම් වනවිට 
මියෙගොස ් සිටින ධර්මදාස ෙතන්නෙහේවා 
මහතාෙග් උරුමකරුවන් ෙවත එහි සන්තකය 
ලබා දීමට පියවර ගන්ෙන්ද; 

 (ii) ෙනොඑෙසේ නම්, එයට ෙහේතු  කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
காணி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
< 

(அ) (i) மட்டக்களப்  மாவட்டத்தின், ெநாியம்ம வ 
பிரேதசத்தின், 6ஆம் கட்ைட, பைடக்கா , 
உன்னிச்சிய பிரேதசத்தில் அைமந் ள்ள 30 
ஏக்கர் பரப்பள ைடய வயற்காணி 99 ஆண்  
கால குத்தைகயின் அ ப்பைடயில் அரசாங்கத் 
தினால் 1956.09.30ஆம் திகதியன் , அச்சந்தர்ப் 
பத்தில் மட்டக்களப் , பன்சல தி, 34ஆம் 
இலக்கத்தில் வசித்த தி . தர்மதாச ெதன்ன 
ேஹவா க்கு வழங்கப்பட் ந்தெதன்பைத ம்; 

 (ii) பயங்கரவாத த்தத்தின் காரணமாக 1987ஆம் 
ஆண்டளவில் தி . தர்மதாச ெதன்ன 
ேஹவா க்கும் கு ம்ப அங்கத்தவர்க க்கும் 
அப்பிரேதசத்தி ந்  ெவளிேயற ேவண் ய 
நிைலைம ஏற்பட்டெதன்பைத ம்; 
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 (iii) ேமேல கூறப்பட்ட வயற்காணிக்கு ஏற் ைடய 
தான 99 ஆண்  குத்தைக ெதாடர்ந் ம் 
ெசல் ப யானதாக உள்ளெதன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  வயற்காணி தற்ேபா  மட்டக்களப் , 
ேலக் ேராட் 2, இலக்கம் 66 இல் வசிக்கும் 
கந்ைதயா ேயாகேவல் என்பவரால் சட்டவிேராத 
மான ைறயி ம் பலாத்காரமாக ம் 
இ ப்பாட்சி ெசய்யப்பட்  வ கின்ற 
ெதன்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  வயற்காணிையச் சட்டவிேராதமான 
ைறயில் இ ப்பாட்சி ெசய்  வ பவைர 

அகற்றி சட்ட ர்வமாக அக்காணியின் இ ப் 
பாட்சிக்கு உாித் ைடய, மரணமைடந்த தி . 
தர்மதாச ெதன்னேஹவாவின் பின் ாித் 
தாளிக க்கு இதன் உைடைமையப் ெபற் க் 
ெகா ப்பதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 (ii) இன்ேறல் அதற்கான காரணம் யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

Asked  the Minister of  Lands: 

(a) Is  he aware that - 

 (i) the paddy land, which was  30 acres in 
extent,  situated  at  6th  post Padekkadu, 
Unanachchiya in Neriyammaduduwa area 
in Batticaloa District had been given  on  
lease by the Government  for a period of  99 
years on 30.09.1956  to Mr. Dharmadasa 
Thennahewa, who was residing then at No. 
34, Temple Road, Batticaloa; 

 (ii) Mr. Dharmadasa Thennahewa and his 
family members had to leave that area  
around 1987 due to the terrorist war; 

 (iii) the 99-year lease  agreement  related to that 
paddy land is still valid; and 

 (iv) the aforesaid paddy land  is  possessed at 
present by a person named  Kandaiya 
Yogaveil, who is residing at No. 66, Lake 
Road 2, Batticaloa, forcibly in an illegal 
manner; 

(b) Will he inform this House- 

 (i) whether steps will be  taken  to evict the 
person  who is in the possession of that 
paddy land in an  illegal manner  and 
transfer the possession of that land to the 
heirs of  late  Mr. Dharmadasa 
Thennahewa, who are  legally entitled to 
possess that land; and 

 (ii) if not, the reasons for it? 

(c) If not, why?  

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (සංචාරක සංවර්ධන හා 
කිසත්ියානි ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා සහ ඉඩම් 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - சுற் லாத் ைற அபிவி த்தி 
மற் ம் கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள் அைமச்ச ம் காணி 
அைமச்ச ம்)  
(The Hon.  John Amaratunga - Minister of Tourism 
Development and Christian Religious Affairs and Minister 
of Lands) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේය. 

(අ) (i) අක්කර 30 (තිහ)ක් සඳහා 99 (අනූනවය) අවුරුදු 
බදු ලබාදී නැත. අක්කර 10 (දහය)ක් ෙවනුෙවන් 
පමණක් වාර්ෂික අවසර පතයක් නිකුත් කර තිබී 
ඇත. 

 (ii) ෙනොදනී. 

 (iii) නැත. ලබාදී ඇත්ෙත් වාර්ෂික අවසර පතයකි. එය 
නිකුත් කරන කාලයට පමණක් වලංගු ෙව්. කාලය 
දීර්ඝ කරන්ෙන් නම් වාර්ෂිකව අලුත් කළ යුතුය. 
ෙමහිදී එෙසේ සිදුවී නැත. 

 (iv) නැත. ඩී. ෙතන්නෙහේවා නමැත්තා ජීවතුන් අතර 
සිටින කාලෙය්දී වාර්ෂික බලපතය වී.ෙක්. 
නඩරාජා නමැත්තා නමින් ෙවනස ්කර ඇත. 

(ආ) (i) වාර්ෂික බලපතයක් නිකුත් කළ අයට පුද්ගලික 
ෙව්. උරුම නීතිය එහිදී අදාළ ෙනොවන බැවින්, 
උරුමකරුවන් හට එෙසේ පැවරිය ෙනොහැක. 

 (ii) ඉහත (ආ) (i) පරිදි ෙව්. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

වර්තමාන රජෙය් කඩිනම් සංවර්ධන කියාදාමයට ෙමන්ම 
විෙද්ශ ආෙයෝජන සඳහා රජෙය් ඉඩම් ලබා ගැනීම සඳහා රාජ්ය 
ඉඩම් පහසුෙවන් හඳුනා ගැනීම සඳහා කමෙව්දයක් ෙනොමැති 
බැවින්, ෙබොෙහෝ සංවර්ධන කටයුතුවලට ෙමන්ම රටට ගලා එන 
විෙද්ශ ආෙයෝජනවලට බාධාවක් පැමිෙණනවා. එම බාධාවන් 
නැති කර ගැනීම සඳහා ඉඩම් ෙල්ඛනයක් සෑදීම ෙහෝ ඉඩම් හඳුනා 
ගැනීෙම් කමෙව්දයක් සකස් කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද? 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු කථානායකතුමනි, අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා 

අතිශයින්ම වැදගත් පශ්නයක් තමයි නැඟුෙව්. ෙම් රෙට් විවිධ 
පළාත්වල රජයට අයිති ඉඩම් තිෙබනවා. ඒවා රජෙය් ඉඩම් 
ෙවන්න පුළුවන්, එෙහම නැත්නම් ඉඩම් පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් 
සභාව සතු ඉඩම් ෙවන්න පුළුවන්. ෙම් ඉඩම්වලට අදාළ 
ෙල්ඛනයක් තවම ෙසොයා ගන්න අපට බැරි ෙවලා තිෙබනවා. 
ඒකට ෙහේතු ෙදකක් තිෙබනවා. සමහර නිලධාරී මහත්වරු ෙම්  
ඉඩම් ෙපන්වන්ෙන් නැහැ, යට ගහනවා; හංගා ෙගන ඉන්නවා; අපි 
පශ්න කළාට අපට වුවමනා කරන විස්තර ලබා ෙදන්ෙන් නැහැ. 
ඒක පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන්ෙගනුත් සිද්ධ ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම 
ඉඩම් පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් සභාවට පත් කරලා ඉන්න 
අධ්යක්ෂවරුත් ඒක කරනවා. ඒක විශාල පශ්නයක්. ඒ නිසා තමයි 
මුලින්ම ඉඩම් පනතට සංෙශෝධනයක් ෙගෙනන්න කියලා ගරු 
අගමැතිතුමා ෙයෝජනා කෙළේ. ෙදවැනි කාරණය, ''ඉඩම් ගබඩා 
පනත'' කියලා තව පනතක් ෙගෙනන්න ෙයෝජනා කළා. එෙහම 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පනතක් ෙගනැල්ලා සෑම තැනකම තිෙබන ඉඩම් හඳුනා ෙගන, 
ඒවා එකම ආයතනයක් අතට අරෙගන, එකම අධ්යක්ෂ 
මණ්ඩලයක් තුළින් ෙම්වා බැහැර කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක කළ යුතුයි. එතැනදී ආෙයෝජකයන්ට වුවමනා කරන 
විධියට අවශ්ය ඉඩම් සපයා ෙදන්න අපට පුළුවන් වනවා.  

එපමණක් ෙනොෙවයි, තව පශ්නයක් තිෙබනවා. අද ෙම් ඉඩම් 
බැහැර කිරීෙම්දී, එෙහම නැත්නම් බදු දීෙම්දී හා විකිණීෙම්දී 
තක්ෙසේරු කරන මිල ඉතා අධිකයි. සාමාන්ය ව්යාපාරිකයකුට ඒ 
මිල ෙගවා ඉඩමක් ලබාෙගන ව්යාපාරයක් කරෙගන යන්න බැහැ. 
මා ඒ පිළිබඳව ඒ ආයතනවලට දැනුම් දීලා තිෙබනවා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
රජෙය් තක්ෙසේරුවක් දිය හැකියි. 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
අධි තක්ෙසේරුවක් දමන්ෙන්.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
රජෙය් තක්ෙසේරුවක්. 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
රජෙය් තක්ෙසේරුව තමයි. එෙහම වැඩිෙයන් තක්ෙසේරු 

කෙළොත් ආෙයෝජකයන් එන්ෙන් නැති වනවා. ඒ පශ්නය ගැනත් 
අෙප් අවධානය ෙයොමු කරලා තිෙබනවා. මා හිතනවා, ගරු 
මන්තීතුමා ෙම් පිළිතුෙරන් සෑහීමකට පත් ෙවන්න ඇතියි කියලා. 
තවත් අතුරු පශ්න තිෙබනවාද? 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

සාමාන්යෙයන් අෙප් ගම්වල ෙදමවුපියන් රැක බලාෙගන අවසානය 
දක්වා ෙදමවුපියන් සමඟ සිටින දරුවාට තමයි ඔවුන් පදිංචි ඉඩෙම් 
අයිතිය පැවෙරන්ෙන්. නමුත් ජය භූමි, ස්වර්ණ භූමි වැනි රාජ්ය 
ඉඩම් ෙන්වාසික කටයුතු සඳහා ලබාදීෙම්දී, ඉඩම් හිමිකරු ජීවත් 
ෙනොවන අවස්ථාෙව්දී ඔහුෙග් වැඩිමහල් දරුවාට ඒ ඉඩම අයිති 
වනවාය කියලා නීතියක් තිෙබනවා. වැඩිමහල් දරුවා ෙනොවුණත්, 
අවුරුදු 15ක්, අවුරුදු 20ක් ෙදමවුපියන්ට සලකපු දරුවා ෙමම 
ඉඩම්වල පදිංචි ෙවලා ඉන්නවා. නමුත් එදා ස්වර්ණ භූමි, ජය භූමි 
ඔප්පු නීතිය නිසා ඒ අයට නීතිමය අයිතිය ලබා ගැනීෙම් 
හැකියාවක් නැහැ. එම නිසා ඔවුන්ෙග් දරුවා පාසලට ඇතුළත් කර 
ගැනීෙම්දී  ෙහෝ ස්වයං රැකියාවක් සඳහා ණය මුදලක් ලබා 
ගැනීෙම්දී සමාජයීය ගැටලු පැන නඟිනවා විතරක් ෙනොෙවයි, 
සමහර විට වැඩිමහල් දරුවා රට ඉඳලා ඇවිල්ලා ෙහෝ ඒ දරුවාෙග් 
වැඩිමහල් දරුවා රට ඉඳලා ඇවිල්ලා, ෙම් අයට කරදර කරලා 
පවුෙල් ආරාවුල් ඇති වන අවස්ථා තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ ඉඩෙම් 
අවුරුදු 15ක්, අවුරුදු 20ක් ජිවත්වන ෙකනාට ඒ අයිතිය ලබාදීම 
සඳහා, නීතිමය වශෙයන් තහවුරු කරගැනීම සඳහා කමෙව්දයක් 
සකස් කිරීමට අමාත්යාංශය කටයුතු කරනවාද? 

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු මන්තීතුමා කියන ෙද් සත්යයි. අද බැලුෙවොත්, 

විෙශේෂෙයන්ම බදාදා දවෙසේ එක්ෙකෝ ඉඩම් අමාත්යාංශෙය්, එෙහම 
නැත්නම් ඉඩම් පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් සභාෙව් ෙසනඟ පිරිලා 
ඉන්නවා.  ඒ, ඉඩම් ආරාවුල් සම්බන්ධෙයනුයි. එවැනි ඉඩම් 
ආරාවුල් ෙබ්රා ගන්න බැරිව, පවුල් ඇතුෙළේ හැලහැප්පිලි 
ඇතිෙවලා  අපමාණ ෙලස මිනිසුන් රස්තියාදු වනවා. ඒ නිසාම 
තමයි ෙම් වාෙග් පශ්නවලදී ඒ අයිතිය, භුක්තිය සවිකරලා ඒ 
අයෙග් අයිතිවාසිකම් ලබා ෙදන්න ඉඩම් පනතට සංෙශෝධනයක් 
ෙගෙනන්න ගරු අගමැතිතුමා ෙයෝජනා කරලා තිෙබන්ෙන්. 
විෙශේෂෙයන්ම ඉඩම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත සකස් 
කරන්න දැනටමත් නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට යවා තිෙබනවා. 
එතැනින් ඒ පනත සකස් කරන්න යවා තිෙබනවා. එහිදී ඔය කියපු 
විවිධාකාර බලපත, ඔප්පු තිෙබන අයට සින්නක්කර ඔප්පු 
ලබාගන්න පුළුවන් ෙවනවා. සින්නක්කර ඔප්පු ලබාගැනීෙම් 
පශ්නය තමයි තිෙබන්ෙන්. ඇතැම් පෙද්ශවල සින්නක්කර ඔප්පු 
ෙදනෙකොට අපි ෙපොඩ්ඩක් කල්පනාකාරීව වැඩ කරන්න ඕනෑ. 
ෙකෙසේ ෙවතත්,  ස්වර්ණ භූමි, ජය භූමි බලපත හිමිකරුවන්ට 
සම්පූර්ණ සින්නක්කර අයිතිය ලබා දිය යුතුයි කියලා 
පතිපත්තියක් හැටියට රජය පිළිෙගන තිෙබනවා. ඒක ලබාදීෙම් 
පිළිෙවත - සැලැස්ම - තමයි දැන් ෙදපාර්තෙම්න්තුවලට යවලා 
තිෙබන්ෙන්, පනත් ෙකටුම්පත සකස ් කරලා පුළුවන් තරම් 
ඉක්මනින් පාර්ලිෙම්න්තුවට එවන්න කියලා. මාර්තු මාසෙය් 
අවසානයට ඉස්ෙසල්ලා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙගනැල්ලා සම්මත 
කරගන්නයි අපි බලාෙපොෙරොත්තු  ෙවන්ෙන්. එම ඉඩම්වල අයිතිය 
ලබාගන්න ඉඩම්ලාභීන් ලක්ෂ ගණනක් ඉන්නවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. තුන්ෙවනි  අතුරු පශ්නය අහන්න. 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

එදා, එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාලන කාලෙය් ඕස්ෙට්ලියානු රජෙය් 
ආධාර යටෙත් බිම් සවිය වැඩසටහන කියාත්මක වුණා. නමුත් පසු 
ගිය කාලෙය් ඒ බිම් සවිය වැඩසටහන අඩපණ වුණා. ගරු 
කථානායකතුමනි, නමුත් බිම් සවිය වැඩසටහන කියාත්මක කිරීම 
තුළින් ෙබොෙහෝ දුරට ඉඩම් ආරවුල් සහ පශ්න විස ෙඳනවා. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් රට තුළ බිම් සවිය වැඩසටහන කියාත්මක 
කෙළොත් e-governance කියන කමෙව්දය තුළින් පළාත් පාලන 
ආයතන ඉඩම් කට්ටි කිරීෙම්දී සිදුවන වංචා, දූෂණ සහ පමාදය 
වළක්වා ගැනීමට හැකි ෙවනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, නඩු 
පමාණය අඩු කරගන්න පුළුවන් ෙවනවා. සුදු පාලකයන්ෙග් 
පාලන කාලෙය් තිබුණු ඉඩම් නඩු පවා තවමත් පවතිනවා. ඒ 
වාෙග් තිෙබන නඩු පමාණය අවම කරගැනීමට පවා බිම් සවිය 
කියාත්මක කිරීම තුළින් අපට හැකි ෙවනවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, ෙමන්න ෙම් පශ්නය ගරු ඇමතිතුමාෙගන් 
අහන්න ඕනෑ. අෙප් නව රජය ආවට පස්ෙසේ බිම් සවිය වැඩසටහන 
කියාත්මක කිරීම කඩිනම් කිරීම සඳහා යම් වැඩ පිළිෙවළක් 
ෙයෝජනා කර තිෙබ්ද? ඒක වැදගත් වැඩසටහනක්. 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු මන්තීතුමාෙග් පශ්නය ඉතා වැදගත් පශ්නයක්. ෙමොකද, 

ෙකොෙහත්ම ඒ වැඩසටහන අඩපණ ෙවලාත් නැහැ, අඩපණ 
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කරලාත් නැහැ. නමුත්, ඉල්ලුම වැඩි නිසා යම් කිසි පමාදයක් 
තිෙබන බව මම පිළිගන්නවා. ඒ පමාදය වළක්වන්න දැන් 
ෙයෝජනා ෙදකක් ඇවිල්ලා තිෙබනවා. එකක් තමයි, නවීන 
තාක්ෂණය ෙයොදාෙගන හය මාසයක්, අවුරුද්දක් ඇතුළතදී සියලුම 
ඉඩම් කැබැලි මැනලා, සිතියම්ගත කරලා ලබාෙදන්න පිට රට 
සමාගමක් ඉදිරිපත් ෙවලා ඉන්නවා. ඒ අතරම, මිනින්ෙදෝරු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සිටින මිනින්ෙදෝරු සමිති ඉදිරිපත් ෙවලා 
කියනවා, "පිට රට අයට ෙදන්න වුවමනාවක් නැහැ, රජෙය් සල්ලි 
ඉතිරි කරෙගන ෙම්ක කරන්න අපි ලැහැස්තියි, අපට වුවමනා 
කරන උපකරණ ලබාෙදන්න" කියලා. රුපියල් මිලියන 20ක් 
පමණ වියදම් කෙළොත් අපට ඒවා අරගන්න පුළුවන්. ඒ කම 
ෙදෙකන් එකක් කියාත්මක කරන්න තමයි දැන් අපි කටයුතු 
කරෙගන යන්ෙන්. හැකි ඉක්මනින් බිම් සවිය කියාත්මක කරන 
අතර, ඉඩම් ගබඩාවට ඕනෑ කරන මැනුම් කටයුතුත් ඉක්මනින් 
කරලා අවසන් කරන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන් කාටද කියලා බලන්න 
ඕනෑ. ෙකෙසේ ෙවතත්, තව මාසයක් ෙදකක් යනෙකොට ෙම් 
පිළිබඳව තීරණයක් අරෙගන, බිම් සවිෙය් වැඩ ෙකොටසක් 
ක්ෂණිකව කියාත්මක කිරීමටත්, ඒ වාෙග්ම අෙනකුත් 
ඉඩම්ලාභීන්ට ඔප්පු ලබා දීෙම් කටයුතු කරන්නත් අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
පිට රට කට්ටිය එනවාද? 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
අපි තවම ඒ ෙගොල්ලන්ට එන්න කියලා නැහැ. අෙප් 

මිනින්ෙදෝරුවරු මාර්ගෙයන් කරගන්න පුළුවන් නම් විශාල මුදලක් 
ඉතිරි කරගන්නත් අපට පුළුවන් ෙවනවා. ඒ අය ඉල්ලන්ෙන් යම් 
කිසි උපකරණ අවශ්යතාවක් සම්පූර්ණ කරලා ෙදන්න කියලා. ඒවා 
දුන්නත් ෙම් කියන කාලසීමාව තුළ ෙම්ක අවසන් කර ගන්න 
පුළුවන් ෙවයිද කියලා බලන්න ඕනෑ. ඒ අනුව,  රටට සුදුසු 
ඵලදායක වැඩ පිළිෙවළක් දියත් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

 
ඇඹිලිපිටිය - ෙමොරකැටිය පධාන මාර්ගය: 

පතිසංසක්රණය 
எம்பி ப்பிட் ய - ெமாரெகட் ய பிரதான தி : 

ம சீரைமப்  
EMBILIPITIYA-MORAKETIYA MAIN ROAD: REHABILITATION 
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15. ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ேஹசான் விதானேக) 
(The Hon. Heshan Withanage) 
උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ           

පශ්නය - (1): 

(අ) (i) රත්නපුර දිසත්ික්කෙය්, ඇඹිලිපිටිය - ෙමොරකැටිය 
පධාන මාර්ගය විශාල පිරිසක් ෛදනිකව භාවිතා 
කරනු ලබන මාර්ගයක් බවත්; 

 (ii) එම මාර්ගෙයහි ෙකොටසක් ෙම් වනතුරු කිසිදු 
පතිසංසක්රණයකට ලක් කර ෙනොමැති බවත්; 

 (iii) එබැවින්, එම මාර්ගය ෛදනිකව පරිහරණය කරන 
විශාල පිරිසක් නිරතුරුවම පීඩාවට පත්වන බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ෙමම මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීමට මුදල් ෙවන් කර 

තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම මුදල ෙකොපමණද; 

 (iii) එහි වැඩ ආරම්භ කිරීමට නියමිත දිනය කවෙර්ද;
  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 

உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) இரத்தின ாி மாவட்டத்தின் எம்பி ப்பிட் ய - 
ெமாரெகட் ய பிரதான தியான  ெப மள 
விலான மக்கள் நாளாந்தம் பயன்ப த் கின்ற 
ஒ  தியாகும் என்பைத ம்; 

 (ii) அந்த தியின் ஒ  பகுதி இற்ைறவைர எ வித 
ம சீரைமப் க்கும் உள்ளாக்கப்படவில்ைல 
என்பைத ம்; 

 (iii) இதன் காரணமாக ேமற்ப  திைய நாளாந்தம் 
பயன்ப த் கின்ற ெப மளவிலானவர்கள் 
நித்த ம் பாதிப் க க்கு உள்ளாகின்றனர் 
என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  திைய அபிவி த்தி ெசய்வதற்கு நிதி 
ஒ க்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அத்ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) அதன் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட ள்ள திகதி 
யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Higher Education and 

Highways: 

(a) Is he aware that- 

 (i) the Embilipitiya-Moraketiya main road in 
Ratnapura District is a road used by a large 
number of people daily; 

 (ii) a section of that road has not been brought 
under any rehabilitation up to now; and 

 (iii) a large number of people who use this road 
daily are frequently affected, as a result? 

(b) Will he inform this House- 

 (i)  whether  funds have been allocated to 
develop this road; 

 (ii) if so, the amount allocated; and 

 (iii) of the date on which its work is due to be 
commenced? 

(c) If not, why? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.  

(අ) (i) ඔව්.  

 (ii) මෑත කාලීනව පතිසංසක්රණයක් සිදු ෙකෙරමින් 
පවතී. 

 (iii) පළුදු වසා වැලි මුදිත තාර ආෙල්පන කටයුතු 
ෙපබරවාරි මස නිමවීමට පථම අවසන් කිරීමට 
නියමිතය. එබැවින් පැවති අපහසුතා මඟ හැරී ඇත. 

(ආ) (i) පතිසංසක්රණ කටයුතු ෙවනුෙවන් මුදල් ෙවන් 
කර ඇත.  

 (ii) දළ වශෙයන් රුපියල් මිලියන 06ක් පමණ වැය 
කර ඇත.  

 (iii) වැඩ සිදුෙවමින් පවතී. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ேஹசான் விதானேக) 
(The Hon. Heshan Withanage) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුෙවනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි. 

ගරු ඇමතිතුමනි, පසුගිය සතිෙය් ෙම් මාර්ගය අවහිර කරමින් 
එහි අලුත්වැඩියා කටයුතු කර ෙදන්න කියලා උද්ෙඝෝෂණයක 
ෙයදුණා ඔබතුමාත් දකින්න ඇති. වසර ගණනාවක්  එනම් අවුරුදු 
30ක පමණ කාලයක සිට ෙමම මාර්ගෙය් කිසිදු පතිසංස්කරණ 
කටයුත්තක් සිදු කර නැහැ. ඉතා ෙකටි දුර පමාණයක් තමයි ෙමහි 
තිෙබන්ෙන්. ඇඹිලිපිටිෙය් සිට අම්පාරට ගියත් සම්පූර්ණෙයන්ම 
කාපට් මාර්ගයක් තිෙබන්ෙන්. ෙම් කිෙලෝ මීටර් 5ක පමාණය 
තමයි කාපට් මාර්ගයක් ෙනොෙවන්ෙන්. ෙම් පධාන පාරක්. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ෙමම මාර්ගය අධිෙව්ගී මාර්ග ව්යාපෘතිය හා සම්බන්ධ 
කරන බවත් සභාපතිතුමා කිව්වා. නමුත්, දැන් ඒ සම්බන්ධව  
කියාමාර්ගයක් ගන්න බැහැ කියලා අධිෙව්ගී මාර්ග සම්බන්ධෙයන් 
ඉන්න ඉංජිෙන්රු මහත්තයා කිව්වා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ 
සම්බන්ධව ඔබතුමාෙග් අදහස කුමක්ද කියලා දැන ගන්න 
කැමැතියි.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
රුවන්පුර අධිෙව්ගී මාර්ගය තවම- 

 
ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ேஹசான் விதானேக) 
(The Hon. Heshan Withanage) 
හම්බන්ෙතොට දක්වා ඉදිවන දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගයත් 

එක්කම ෙම් මාර්ගයත් කඩිනමින් සංවර්ධනය කරන්න අවශ්ය 
පියවර ගන්නවා කියලා සභාපතිතුමා කිව්වා, ඔබතුමාෙග් 
අවසරයත් එක්කම. නමුත් ෙම්ක වුෙණ් නැහැ. උද්ෙඝෝෂණය 
දවෙසේ අපට කිව්ෙව් ෙම්ක ඉක්මනින් හදලා ෙදනවා කියලා. ෙමය 
ෙකොච්චර කාලයකින් කර ගන්න හැකිෙවයිද? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මට සභාපතිතුමා කිව්ෙව් නැහැ. ඔබතුමාෙග් ඉල්ලීමක් 

තිෙබනවා නම් මම කරලා ෙදන්නම්.  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ෙදවන වටය. පශ්න අංක 4 -991/'16- (1), ගරු උදය පභාත් 
ගම්මන්පිල මහතා. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 

පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම 
පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා මාස ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 10 -1166/'16- (1), ගරු මහින්දානන්ද 

අලුත්ගමෙග් මහතා. 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
පළමුෙවනි වටෙය් එම පශ්නයට අවස්ථාවක් දුන්ෙන් නැහැ,  

කථානායකතුමා.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා  සභාෙව් හිටිෙය් නැහැ.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
හිටියා.  ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. ගරු 

ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ෙමම පශ්නයට 
පිළිතුර කියන්න පුළුවන්ද? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට  පිළිතුර සභාගත කරන්න 

පුළුවන්ද? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සභාගත කරන්න.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මට එය අහන්න ඕනෑ. මම දන්ෙන් නැහැ ඔබතුමා- 

1443 1444 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සම්පදානුකූලව එය සභාගත කරන්න. නැත්නම් අපි අලුත් 

සම්පදායක් පටන් ගන්නවා වාෙග්යි ගරු මන්තීතුමනි.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
එතෙකොට උත්තෙර් අහගන්න කමයක් නැහැ ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා පශ්නය අහන ෙවලාෙව් හිටිෙය් නැහැ. ෙදවන 

වටෙය්දී අනික් ඔක්ෙකොම පශ්නවලට පිළිතුරු සභාගත කරනවා 
නම් එක පශ්නයකට විතරක් පිළිතුරු ෙදන එක හරි නැහැෙන්. 
එතෙකොට අලුත් සම්පදායයක් ඇති ෙවනවා. 

 
ඇත්ගාල රාජ්ය දැව සංසථ්ාවට අයත් ආයතනය : 

ෙවනත් පෙද්ශයකට රැෙගන යාම 
எத்கால அரச மரக் கூட் த்தாபனத் க்குாிய 

நி வனம் : இடம் மாற் தல் 
INSTITUTION BELONGING TO STATE TIMBER CORPORATION 

IN ETHGALA: RELOCATION 

1166/’1 
10.  ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 

(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) නාවලපිටිය මැතිවරණ බල පෙද්ශයට අයත්, 
ඇත්ගාල පෙද්ශෙය්, රාජ්ය දැව සංසථ්ාවට අයත් 
සහකාර පාෙද්ශීය කළමනාකරණ කාර්යාලයක්, 
ඉරුම්හලක් හා දැව ගබඩාවක් පවත්වාෙගන යන 
බවත්; 

 (ii) නීත්යනුකූලව ලබා ගත් ඉඩමක, ඉතා ලාභදායී 
ෙලස ෙමම ආයතනය පවත්වාෙගන යන බවත්, 
ෙසේවකයන් 35 ෙදෙනකු පමණ එහි ෙසේවය කරන 
බවත් සහ එමඟින් පෙද්ශයට විශාල ෙසේවාවක් 
සිදුවන බවත් පිළිගන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) රාජ්ය දැව සංසථ්ාෙව් ඉහළ බලධාරියකුෙග් බලපෑම මත 
එම ආයතනය කුණ්ඩසාෙල් පෙද්ශයට රැෙගන යාමට 
කටයුතු කරන්ෙන්ද යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට 
දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  

 

 பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட 
வினா:  

(அ) (i) நாவலப்பிட்  ேதர்தல் ெதாகுதிக்குாிய எத்கால 
பிரேதசத்தில், அரச மரக் கூட் த்தாபனத் க்குச் 
ெசாந்தமான உதவி பிரேதச காைமத் வ 
அ வலகம், மரஆைல மற் ம்  மரக் களஞ்சிய 
ெமான்   ேபணிவரப்ப  கின்றெதன்பைத ம்;  

 (ii) சட்டாீதியாகப் ெபறப்பட்ட காணியில், மிக ம் 
இலாபகரமான விதத்தில் இந்த நி வனம் 
ேபணிவரப்ப கின்றைத ம், சுமார் 35 
ஊழியர்கள் இங்கு பணியாற் வைத ம் மற் ம் 
இதன் லம் இப்பிரேதசத் க்குப் பாாிய ேசைவ 
ஆற்றப்ப கின்றைத ம்  ஏற் க்ெகாள்கிறாரா 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) அரச மரக் கூட் த்தாபனத்தின் உயர் அதிகாாி 
ெயா வாின் ெசல்வாக்கின் லம் இந்த நி வனத்ைத 
குண்டசாைலப் பிரேதசத் க்கு எ த் ச்ெசல்வதற் 
கான நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றனவா 
என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ)  இன்ேறல், ஏன்? 

 

asked the Prime Minister and Minister of National 
Policies and Economic Affairs:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether an Assistant Regional Manager’s 
Office, a sawmill and a timber store 
belonging to the State Timber Corporation 
are run in the Ethgala area of the 
Nawalapitiya Electorate; and 

 (ii) whether he admits that the aforesaid 
institution is a profit-making entity that is 
run on a lawfully obtained land employing 
approximately 35 people and is rendering a 
great service to the aforementioned area? 

(b) Will he also inform this House whether action will 
be taken to shift the aforesaid institution to 
Kundasale area on the influence of a higher 
official of the State Timber Corporation? 

(c) If not, why? 

 
ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා (මහවැලි සංවර්ධන හා 
පරිසර නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன - மகாவ   அபிவி த்தி மற் ம் 
சுற்றாடல் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne- Deputy Minister of 
Mahaweli Development and Environment) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර  සභාගත* කරනවා. 
 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) එහි ෙසේවකයන් 30 ෙදෙනකු පමණ ෙසේවය කරන අතර 
ලාභදායී ෙලස පවත්වාෙගන යනු ලැෙබ්. 

(ආ) එෙසේ කටයුතු කර නැත. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 
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ගරු කථානායකතුමනි, ෙබොෙහොම ෙකටිෙයන් කියනවා නම් ඒ 
ආයතනය වැෙහන්ෙන් නැහැ. ඒ ආයතනය ඒ ස්ථානෙය්ම 
තිෙබනවා. රැෙගන යාමක් සිදු ෙවන්ෙන් නැහැ, ගරු 
කථානායකතුමනි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි.  

පශ්න අංක 12 - 1279/'16 - (1), ගරු ඩලස ් අලහප්ෙපරුම 
මහතා. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඉඩම් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම 

පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා මාසයක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 
 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි.  

පශ්න අංක 13 - 1319/'16 - (1), ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර 
මහතා. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර දීම සඳහා සතියක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ස්ථාවර නිෙයෝග 23 (2) යටෙත් පශ්න, ගරු දිෙන්ෂ් 

ගුණවර්ධන මැතිතුමා. 

ෙපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 
தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
විගමනික ශමිකයන්ෙග් අවම වැටුප ඉහළ දැමීම 

ெவளிநா களில் ெதாழில் ாிேவாாின் குைறந்தபட்ச 
ேவதனத்ைத அதிகாித்தல் 

INCREASE OF MINIMUM WAGE PAID TO MIGRANT WORKERS 
 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Hon. Speaker, this Question is addressed to the Hon. 

Minister of Foreign Employment.  

Sir, on 06th September, 2016, it was reported by the 
news website LBO that the Minister of Foreign 
Employment, Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale, had told a 
meeting that the Foreign Employment Bureau would 
increase the minimum wage of migrant workers to US 
Dollars 300 per month from January, 2017. She was 
reported as saying that memorandums of understanding - 
MoUs - had already been signed with several countries to 
increase the minimum wage. On 19th February, 2017, 
"The Sunday Times" newspaper reported that, in early 
February, a circular was issued by the Sri Lanka Bureau 
of Foreign Employment - SLBFE - to all licensed foreign 
employment agencies, revising the minimum salary of Sri 
Lankan migrant workers - US Dollars 350 for unskilled 
workers and US Dollars 450 for skilled workers per 
month . This circular had been issued in keeping with a 
Proposal in the National Budget for 2017.  

However, it is learnt that Hon. (Mrs.) Thalatha 
Atukorale is to submit a Cabinet Paper seeking approval 
to reverse this proposal, showing the possible 
repercussions to Sri Lanka’s economy, if it were to be 
implemented. It appears that the original Budget decision 
had been taken by the Treasury without consulting the 
Ministry of Foreign Employment or the Sri Lanka Bureau 
of Foreign Employment. Since the circular was issued, 
the number of Sri Lankans going to the Middle East for 
work had declined significantly. At present, there are 
about 1.5 million Sri Lankan migrant workers and they 
contribute over US Dollars 7.2 billion annually to the 
economy - the biggest contribution by any sector.  

 

(1) Will the Hon. Minister make a clear statement 
clarifying this, as it made headlines in "The 
Sunday Times" newspaper, which the Hon. 
Minister would have seen, and was reported by all 
other news agencies?   

 Will she inform the House -    

 (a)  whether she stands by the circular 
increasing the minimum wage for migrant 
workers overseas or whether she is 
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canvassing for a reversal of the circular, 
which was based on a Budget Proposal 
approved by the House?    

 (b)  whether there are any immediate steps 
being taken to protect the rights of migrant 
workers under the international conventions 
that we have pledged to uphold?  

(2) If not, why?  

Thank you.  
 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
Hon. Speaker, the Answer to the Question raised by 

the Hon. Dinesh Gunawardena is as follows: 

(1) Yes.  

 (a)  As per the Budget Proposal for 2017, the 
minimum salary of Sri Lankan migrant 
workers is to be increased, up to US Dollars 
350 for unskilled workers and US Dollars 
450 for skilled workers per month.  

  Accordingly, Treasury instructions have 
been received on 20th January, 2017 to 
implement this Budget Proposal. Hence, a 
circular has been issued by the Chairman, 
Sri Lanka Bureau of Foreign Employment 
on 27th January, 2017 to all licensed 
foreign employment agents to implement 
this Budget Proposal with effect from 01st 
February, 2017.  

  However, most of the labour-receiving 
countries are not ready for this increased 
minimum wage of migrant workers. 
Further, there are many countries which 
send workers on low salaries, for example, 
Bangladesh, Indonesia, Nepal, Pakistan and 
some African counties. As a result, there is 
a possibility of losing job opportunities for 
Sri Lankans and it will, in turn, have an 
impact on the overall remittances.  

  Considering the above, I have proposed to 
the Cabinet of Ministers to grant a grace 
period of one year for the implementation 
of the Budget Proposal.  

 (b)      The UN Convention on the Protection of 
the Rights of All Migrant Workers and 
Members of their Families of 1990 was 
ratified by Sri Lanka in 1996.   

  The following measures have been taken to 
protect the rights of migrant workers and 
their families:   

  Empowering of Migrant Workers:  

  Training plays a vital role on the 
empowerment of the migrant workers. The 

duration of training for domestic workers 
has been increased from 21 days to 40 days 
since January, 2016. The new training 
programme empowers migrant workers 
with adequate knowledge in housekeeping 
on par with NVQ Level 3 qualification, 
language skills, cultural awareness et cetera. 
Caregiving programmes were introduced to 
meet the demand in Israel, Cyprus and 
European and non-European countries.   

  Orientation Programmes:  

  Country-specific programmes are being 
conducted even for males to enable them to 
work in different environments.   

  Safe Migration Programme:  

  An islandwide proramme called “Shramika 
Surekuma” to protect migrant workers and 
their families is being conducted by the 
Ministry with the assistance of 
Development Officers and the SLBFE 
interacts with the programmes in various 
welfare and counselling programmes and 
mobile services. Various awareness 
programmes are conducted with the 
 cooperation of the Swiss Government - 
Swiss Agency for Development and 
Cooperation - and the ILO at grass-roots 
level to make prospective migrant workers 
aware of safe and  regular migration.  

  Promoting Ethical Recruitment:  

  A Code of Ethical Conduct has been 
introduced to licensed recruitment agents 
and awareness programmes have been 
conducted for the agents who are scattered 
throughout the Island. A committee on 
Complaints has also been established to 
settle disputes among them. The 
Conciliation Division attends to any 
complaints made by migrant workers. In 
addition, an SDC-IOM - Swiss Agency               
for Development and Cooperation-
International Organization for Migrants - 
funded project was started to promote 
ethical recruitment. 

  Workers' welfare: 

  The SLBFE maintains a Workers' Welfare 
Fund - WWF - to assist migrant workers. 
The SLBFE assists migrant workers at pre-
departure stage, while in service abroad, on 
return and in reintegration. Children of 
migrant workers are assisted with 
scholarships and other educational and non-
educational assistance through the WWF. 
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  Migration and Development: 

  Returnees are considered a pivotal group in 
development. The Return and Reintegration 
National Policy has been introduced 
recently. Several programmes on 
reintegration are  underway with the 
assistance of the SDC - Swiss Agency for 
Development and Cooperation. The 
cooperation of all stakeholders are expected 
to implement the reintegraton programme at 
the national level.  

  Regional and global Consultations:  

  Protection of migrants is being discussed at 
various forums and several measures have 
been introduced as their outcomes. At the 
Colombo Process, the Abu Dhabi Dialogue, 
of which Sri Lanka holds the 
Chairmanships, and the Global Forum on 
Migration and Development, the protection 
of migrants is being discussed. The 
Sustainable Development  Goals - SDGs 
- introduced by the UN emphasized the 
importance of protecting migrants. 
Accordingly, all labour-sending countries 
including Sri Lanka and labour-receiving 
countries implement programmes to protect 
migrants and their families.  

 

2)  Does not arise. 

Thank you. 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Hon. Minister, I would like to have a clarification on 

two matters. The first one is, the Hon. Minister of Finance 
presented a Budget Proposal to the House for 2017 fixing 
a minimum wage for the migrant workers. Based on that, 
you issued a circular. Hon. Minister, by your Statement 
made just now, did you accept that that circular cannot be 
implemented and also that the Budget Proposal cannot be 
implemented for this year? I just want to get a 
clarification. Your position is that the Budget Proposal 
cannot be implemented for this year and that the Circular 
does not stand valid for 2017. Is that correct? - 
[Interruption.] 

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
I have to tell you because - 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
I understand your stand.  

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
It was in 2015 that the present Hon. Minister of 

Finance introduced this minimum wage for migrant 
workers.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Right. 
    
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
It was US Dollars 300.  Just after one year, we are a 

bit reluctant  because  of low wages - 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Repercussions? 
 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
So, we have submitted a Cabinet Paper for their 

information and we are just asking for a little time. That 
is all.   

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
You just stated that you would - 
 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
Keeping  up with the Budget Proposal, the Secretary  

has issued the Circular on the instructions of the 
Treasury. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
No, the Budget Proposal in simple language- 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
There are two more Questions to be  taken up. So, you 

will have to - 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Sir, this is an important matter. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
I understand that.  That is why I allowed you. 
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ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
These  migrant workers contribute over US Dollars 

7.4 billion to the economy. The Hon. Minister of Finance 
proposed something in his Budget for 2017 and the  Hon. 
Minister in her Answer says that it cannot be 
implemented for 2017 and  she is asking for time.  Is it 
okay? 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
That is right. 
 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
Yes, that is my answer.  It  is very clear.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
That is all I am asking.  
 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
She said she wants time.  
 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
That means, the House had approved a proposal, but it 

had not been implemented. A Budget Proposal concerning 
the biggest foreign exchange earner of the country has 
been withdrawn. 

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
We are not going to withdraw that. We have already- 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
You are not going to withdraw it? 
 

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
No, no. I am not going to withdraw it.  
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
I respect the Hon.  Fair Minister. But, the Finance  

Minister has misled the House. 

The second issue is in relation to the ILO 
Conventions.  There are some Conventions that have been 
signed over the last few years, but those have not been 
implemented. May I request the Hon. Minister to see that 
the ILO Conventions are implemented.  

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
Okay. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Thank you. Next, the Hon. Douglas Devananda 

please. 
II 

 

මාන්කුලම් නගර සංවර්ධනය 
மாங்குளம் நகர அபிவி த்தி 

DEVELOPMENT OF MANKULAM CITY 
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, மாநகர மற் ம் ேமல் 

மாகாண அபிவி த்தி அைமச்சர் ெகௗரவ பாட்ட  சம்பிக்க 
ரணவக்க அவர்களிடம் ேகள்வி ேகட்க அ மதித்ததற்கு நன்றி.  

வடக்கு மாகாணத்தி ள்ள மாங்குளம் நகைர அபிவி த்தி 
ெசய்வதற்கான நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட உள்ள 
தாக ம் இந்த அபிவி த்தி நடவ க்ைகயின்ேபா  பனிக்கன் 
குளம், வன்னிவிளாங்குளம், மாங்குளம் ேபான்ற பா காக் 
கப்பட்ட ன்  வனப் பகுதிகள் அடங்கிய சுமார் 7,200 ஏக்கர் 
வனங்கள் அழிக்கப்பட உள்ளதாக ம் ெதாியவ கின்ற . 
ேமற்கூறப்பட்ட ன்  வனப்பகுதிகளி ம் சுமார் 986 
கிேலாமீற்றர் நீள ைடய நீர் நிைலகள் காணப்ப கின்றன. 
அத் டன், இந்தப் பகுதியி ந்ேத கனகராயன் ஆ  
ஊற்ெற க்கின்ற . சுமார் 896 கிேலாமீற்றர் வ நிலத்ைதக் 
ெகாண்ட இந்த ஆ  வ னியா, ல்ைலத்தீ , கிளிெநாச்சி 
ஆகிய மாவட்டங்களின் நீர்த் ேதைவைய ஓரள  ர்த்தி ெசய்  
சுண் க்குளத்தில் கட டன் கலக்கின்ற .  

வடக்கு மாகாணத்ைதப் ெபா த்தவைரயில், அங்கு 
நீ க்கான தட் ப்பா  பரவலாகக் காணப்ப கின்ற . 
இந்நிைலயில், இவ்வாறான காடழிப் க்கள் இடம்ெப  
மானால் மக்க க்கான கு நீர், விவசாய மற் ம் 
கால்நைடக க்கான நீர் ேதைவ ெதாடர்பில் ேம ம் பாாிய 
பிரச்சிைன ஏற்படக்கூ ம். அதற்காக எம  நாட் ல் சூழல் 
பா காப்  ெதாடர்பில் அக்கைற ள்ளவர்களால் ஏற்ெகனேவ 
பல்ேவ  நடவ க்ைககள் ன்ென க்கப்பட் ந்தைதத் 
தாங்கள் அறி ர்கள்.  

அேதேநரம், இந்த வனப்பகுதிகளில் அதிகள  காட்  
யாைனகள் வாழ்ந்  வ கின்றன. இந்த நிைலயில், ேமற்ப  
கா கள் அழிக்கப்ப மானால் அப்பகுதிகளில் வாழ்ந்  
வ கின்ற மக்க க்கும் காட்  யாைனக க்குமிைடயிலான 
ேமாதல்கள் அதிகாிக்கும் நிைல ம் உ வாகும். மாங்குளம் 
நகரம் அபிவி த்தி ெசய்யப்பட ேவண் ெமன்பதில் எமக்கு 
மாற் க்க த்  கிைடயா . ஆனால், பாாியளவிலான கா கள் 
அழிப்பினால் மிக அதிகளவில் நீர் வளம் பாதிப்ப  மட் மல்ல, 
ேம ம் இயற்ைக அனர்த்தங்க ம் ஏற்படக்கூ ம். அத்ேதா , 
காட்  யாைனகளின் தாக்குதல்கள் எம  மக்க க்குப் ெப ம் 
பாதிப்பிைன ஏற்ப த் ெமன்பைத ம் இங்கு சுட் க்காட்ட 
ேவண் ள்ள .  

நிைலயான அபிவி த்திைய ன்னிைலப்ப த்தி, ஆபத்  
மதிப்பீ கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட் , வனப்பகுதிகைள அழிக்காத 
வைகயில் மாங்குளம் நகைர அபிவி த்தி ெசய் ம் நடவ க்ைக 
யிைன ன்ென க்கக்கூ ய சாத்தியங்கள் குறித்  ஆராய்ந்  
அதற்கான ெசயற்பா கைள ன்ென க்க மா?  
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என  ேமற்ப  ேகள்விக்கு ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கள் 
பதில் த வார் அல்ல  எ க்கப்படக்கூ ய நடவ க்ைக 
சம்பந்தமாக விளங்கப்ப த் வாெரன்  நம் கின்ேறன்  

 

ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා (මහානගර හා බසන්ාහිර 
සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க - மாநகர மற் ம் ேமல் 
மாகாண அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka - Minister of 
Megapolis  and Western Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා 

මන්තීතුමාෙග් පශ්නයට අදාළව කැබිනට් තීන්දුවක් මඟින් 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට වරමක් ලබා දීලා තිෙබනවා, 
මාන්කුලම් නගරය උතුරු පළාෙත් අගනගරය වශෙයන් 
සංවර්ධනය කිරීමට සැලසුම් කරන්න.  උතුරු පළාෙත් ෙද්ශපාලන 
අධිකාරිය, පධාන අමාත්යතුමා, විපක්ෂ නායකතුමා, 
ආණ්ඩුකාරතුමා ඇතුළු රජෙය් ආයතන, පජා සංවිධාන සමඟ 
සාකච්ඡා කර ඒ සැලසුම සකස් කිරීමයි අපට භාර ෙවලා තිෙබන 
වගකීම.  

එෙමන්ම මා කියන්න ඕනෑ, උතුරු පළාත සඳහා උපාය 
මාර්ගික පරිසර අධ්යයනයක් කරලා තිෙබන බව. ඒ අනුව වන 
සංරක්ෂිත පෙද්ශ,  පරිසර සංෙව්දී කලාප, නාගරික සංවර්ධන 
පෙද්ශ, ජල සංරක්ෂණ පෙද්ශ යනාදී වශෙයන් වූ කලාප  විධිමත් 
ෙලස හඳුනා ගැනීමක් කරලා තිෙබනවා. ඒ පදනම, ඒ පසුබිම මත 
තමයි ෙම් මාන්කුලම්  නගර සැලසුම සිද්ධ ෙවන්ෙන්.  

 ගරු මන්තීතුමා සඳහන් කරපු ආකාරයට ඒ - 9 මාර්ගය ෙදපස 
2030 දක්වා දිව යන පරිදි පුළුල් නගරයක් ඉදිකිරීම සඳහා ආසන්න 
වශෙයන් වර්ග කිෙලෝමීටර් 12.8ක -අක්කර 31,000ක- පමණ 
පෙද්ශයක් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා හඳුනා ෙගන තිෙබනවා.  එම 
පමාණෙයන් වර්ග කිෙලෝමීටර් දශම 6ක් පමණ - අක්කර 
1,400කට ආසන්න පමාණයක්- ලඳු කැලෑ ආදිය පවතින පෙද්ශ 
බව වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා. ඒ පෙද්ශ සංවර්ධනය කිරීෙම්දී 
අනිවාර්යෙයන්ම පරිසර ඇගැයීම් වාර්තාවක් ලබා ගත යුතුයි. ඒ 
සඳහා වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්ත්, වනජීවී සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්ත් නිර්ෙද්ශ අත්යවශ්ය බව පකාශ කරන්න 
ඕනෑ.   

කනකරායන් ආරු කියන්ෙන් මාන්කුලම් නගරයට 
කිෙලෝමීටර් භාගයක් පමණ එපිටින් ගලා යන ජල ධාරාවක්. එයට 
හානි ෙනොවන පරිදි මාන්කුලම් නගරය සංවර්ධනය කිරීමට 
ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. කුඩා ජල මංවලින් එකතු වන ජලය 
පිරිපහදු කමෙව්දයක් මඟින් කනකරායන් ආරුවලට එකතු 
කිරීමටද ෙයෝජනාවක් කරලා තිෙබනවා. ෙකෙසේ ෙවතත්, 
කිෙලෝමීට ර් 175ක් පමණ දිගැති කනකරායන් ආරු  හා එෙමන් 
හය ගුණයක් වන එහි ජල ෙපෝෂක පෙද්ශෙයන් කිෙලෝමීටර් 4ක 
පමාණයක් තමයි ෙම් කාර්යය සඳහා ෙයොදා ගැනීමට ෙයෝජිත. 

 වන අලින්ෙග් ජීවන රටාව සම්බන්ධෙයන්, ඔවුන් සැරි සරන 
පෙද්ශ සම්බන්ධෙයන් විස්තරාත්මක සමීක්ෂණයක් වනජීවී 
සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් සිදු කර තිෙබනවා. ඒ 
සමීක්ෂණෙය්දී ෙමම පෙද්ශ වන අලින් ගමන් කරන මං තීරුවකට 
අයත් පෙද්ශයක් ෙනොවන බව හඳුනාෙගන තිෙබනවා. ෙකෙසේ 
ෙවතත්, අලින්ෙග් තර්ජනයට ලක් වීම වැළැක්වීම සඳහාත් 
අලින්ෙග් සංසරණයට බාධාවක් ෙනොවන විධියටත් ඒ සංවර්ධනය 
සිදු කරන බව පකාශ කරන්න ඕනෑ. අපි කරන්ෙන් සැලැසුම් 
සැකසීම පමණයි. ඒ සැලසුෙමන් පස්ෙසේ, ඊට අනුකූලව මාන්කුලම් 
නගරය සංවර්ධනය කිරීමට විවිධ රාජ්ය ආයතනවලට අපි 
අවස්ථාව ලබා ෙදනවා. ඒ අවස්ථාෙව්දී ඒ අදාළ පාෙද්ශීය සභාෙව්, 
පළාත් සභාෙව් සහ අනිකුත් ආයතනවල සහෙයෝගය, අනුමැතිය 
ලබා ගැනීමට අපි කියා කරන බවත් පකාශ කරන්න කැමැතියි. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුර දිසානායක මැතිතුමා. 
 
 

III 
 

'සයිටම්' පධාන  විධායක නිලධාරියාෙග් වාහනයට 
ෙවඩි තැබීම   

'ைசற்றம்' பிரதம  நிைறேவற்  அதிகாாியின் 
வாகனம் மீதான ப்பாக்கிப் பிரேயாகம்   

SHOOTING AT SAITM CHIEF EXECUTIVE OFFICER'S VEHICLE  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23 (2) යටෙත් ෙමම 

පකාශය කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ෙබෙහවින් 
ස්තුතිවන්ත වනවා.  

සයිටම් ආයතනෙය් පධාන විධායක නිලධාරියාෙග් ෙමෝටර් 
රථයට ෙවඩි තැබීම සම්බන්ධෙයන් පැන නැඟී ඇති 
ආන්ෙදෝලනාත්මක තත්ත්වය පිළිබඳව ෙමම ගරු සභාෙව් 
අවධානය ෙයොමු කරමි. 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම ෙවඩි තැබීෙමන් පසුව, ලංකාෙව් 
පධාන පුවත් පත්වල පධානතම ශීර්ෂ පාඨය වුෙණ් ෙම් ෙවඩි 
තැබීම බව ඔබතුමාත් දකින්න ඇති. ඒ වාෙග්ම, ෙමම ෙවඩි තැබීම 
සයිටම් ආයතනය පවත්වාෙගන යෑමට එෙරහි, එයට විරුද්ධ 
වන්නන්ෙග් කියාමාර්ගයක් හැටියට අමාත්යවරෙයක් සහ 
මන්තීවරෙයක් අර්ථ කථනය කරලා තිබුණා. ඒ නිසා ෙමම ෙවඩි 
තැබීම පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් කිරීම ආ ණ් ඩුෙව් වගකීමක්.  

මාලෙබ් සයිටම් නම් ෙපෞද්ගලික අධ්යාපන ආයතනෙය් 
පධාන විධායක නිලධාරිවරයාෙග් ෙමෝ ටර් රථයට පසු ගිය 06 
වැනි දා රාතිෙය් ෙමෝටර් සයිකල ්වලින් පැමිණි නාඳුනන 
පුද්ගලයන් ෙදෙදෙනකු විසින් ෙවඩි තබන ලද බව ජනමාධ්ය 
විසින් වාර්තා කළා. ෛවද්යවරයකු යැයි කියනු ලබන සමීර 
ෙසේනාරත්න නම් ෙමම පුද්ගලයා ඉලක්ක කරගනිමින් සිදු කරන 
ලද ෙවඩි තැබීම පිළිබඳ ෙචෝදනාව SAITM ෙපෞද්ගලික අධ්යාපන 
ආයතනෙය් නීත්යනුකූලභාවයට එෙරහිව අදහස් දක්වන්නවුන් 
ෙවත අනියමින් එල්ල කරනු ලැබුණා. ඒ නිසාම ඒ පිළිබඳ 
පරීක්ෂණ කටයුතු අතිශය වැදගත් වනවා.  ෙමොකද, ෙමම සිද්ධිය 
පිළිබඳව පරීක්ෂණ කර ෙමහි වගඋත්තරකරුවන් හඳුන්වාදීම 
ආණ්ඩුෙව් වගකීමක්. එය කරන්න බැරි නම් අනිවාර්යෙයන්ම ඒ 
පිටුපස ආණ්ඩුෙව් හස්තයක් තිෙබනවාය කියන සාධාරණ 
සැකයක් තිෙබනවා.  

ෙකෙසේ වුවද, පශ්චාත් පරීක්ෂණ කටයුතු පිළිබඳ වාර්තා කළ 
ජනමාධ්ය ෙමම සිදුවීම පිළිබඳ මතෙභ්දාත්මක වාර්තා පළ කර 
තිබුණා. ඒ අනුව සිදුවීම සම්බන්ධ පරස්පරතා රැසක් ඇති බවටත්, 
සිදුවීම සැක සහිත බවටත් වාර්තා කර තිබුණා. ෙම් නිසාම ෙමම 
ෙවඩි තැබීෙම් සිදුවීම සම්බන්ධ නිවැරදි කරුණු හා සත්ය තත්ත්වය 
මහජනයා ෙවත දැක්වීම ආණ්ඩුෙව් වගකීමක්.  

ෙමම තත්ත්වය හමුෙව් පැන නඟින පහත ගැටලුවලට පිළිතුරු 
අදාළ අමාත්යවරයා විසින් ෙමම ගරු සභාව හමුෙව් තබනු ඇතැයි 
මා අෙප්ක්ෂා කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් සඳහා පිළිතුරු ලබාෙදන්ෙන් කවුද 
කියා මා දැනගන්න කැමැතියි.  
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[ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා  මහතා] 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමනි, - 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු සභානායකතුමනි, ඔබතුමාද පිළිතුරු ෙදන්ෙන්? තවම 

මෙග් පශ්නය අහලා ඉවර නැහැ.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමා පශ්නය අහන්නෙකෝ. කලබල ෙවන්න එපා.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමා නිකම් SAITM එෙක් ඉඳලා ආවා වාෙග් ෙන්.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු මන්තීතුමනි, පශ්නය අහන්න. අපි උත්තර ෙදන්නම්.   

උත්තරය ලැෙබන තුරු ගරු මන්තීතුමාට ඉවසීමක් නැතිවා 
වාෙගයි.  

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නැහැ. ෙම් කාරණයට අදාළව අමාත්යවරෙයක් ෙම් ගරු 

සභාෙව් ෙපෙනන්න නැති නිසා පිළිතුර ෙදන්ෙන් කවුද කියා 
දැනගන්නයි මම එය ඇහුෙව්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
The Hon. Sagala Ratnayaka will answer tomorrow.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අද උත්තර ෙදන්ෙන් නැහැ?  ෙහොඳයි.  

01. "සයිටම්" ආයතනෙය් පධාන විධායක නිලධාරියාෙග් 
ෙමෝටර් රථයට ෙවඩි තැබීෙම් සිදුවීම සම්බන්ධ පරීක්ෂණ 
කටයුතුවල පගතිය කවෙර්ද? 

02. එමඟින් ෙම් දක්වා ෙසොයාෙගන ඇති කරුණු කවෙර්ද? 

03. සිදුවීම සම්බන්ධ සැක සහිත තත්ත්වයන් ඇති බවට 
මාධ්යවල වාර්තා කර තිබුණා. ඒ පිළිබඳව පළවූ මාධ්ය 
වාර්තා නිවැරදිද? 

04. ෙමම පරීක්ෂණ කඩිනමින් අවසන් කර සිදුවීම පිළිබඳ සත්ය 
තත්ත්වය රට හමුෙව් තබන්ෙන්ද සහ ෙම් වන විට එම 
පරීක්ෂණවල තත්ත්වය කුමක්ද කියන කාරණාවලට 
පිළිතුරු ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ගරු අමාත්යවරයා විසින් 
ඉදිරිපත් කරනු ඇතැයි මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, ගරු 
කථානායකතුමනි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් පශ්නයට ගරු 

ඇමතිතුමා ෙහට දිනෙය් පිළිතුරු ලබාෙදන්න නියමිතයි.  

මීළඟට, අමාත්යාංශ නිෙව්දන. පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංස්කරණ හා 
ජනමාධ්ය අමාත්ය ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා.  

  
නාවික හමුදාෙව් උසසව්ීම් ව හෙය් අඩු 

පාඩු : ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන 
සංවිධායකතුමාෙග් පකාශය  

கடற்பைடயினாின் பதவி யர் க் 
கட்டைமப்பின் குைறபா கள்: அரசாங்கக் 

கட்சி தற்ேகாலாசான  கூற்  
SHORTCOMINGS IN PROMOTIONAL STRUCTURE 

OF THE  NAVY: STATEMENT BY CHIEF 
GOVERNMENT WHIP 

 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමය ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා 

2017 ෙපබරවාරි 09 වන දින ආරක්ෂක අමාත්යාංශෙයන් අසන ලද 
පශ්නයක්. ඒ සඳහා පිළිතුරු එවා තිෙබනවා. මා එය කියවන්නම්.  

01. ඔව්. රෙට් පැවති ආරක්ෂක තත්ත්වය හා තසත්වාදි 
කියාකාරකම් මත ශී ලංකා යුද්ධ හමුදාවට සහාය 
දැක්වීමක් වශෙයන් ශී ලංකා නාවික හමුදාෙව් 
රාජකාරිෙයන් පරිබාහිර වූ රාජකාරියක් වන ෙගොඩබිම 
ආරක්ෂක කටයුතු ෙවනුෙවන් 1984 වර්ෂෙය්දී ශී ලංකා 
නාවික හමුදාෙව් නාවික ෙසබළ අංශය යන මැෙයන් 
අංශයක් නාවිකයන් 25ක පමාණයකින් සථ්ාපනය කරන 
ලදී.  

 තවද, නාවික ෙසබළ අංශය ඉඳුරාම ෙගොඩබිම් ආරක්ෂක 
රාජකාරි හා ෙමෙහයුම් සඳහා ෙයෝග්ය වන පරිදි 
පුහුණුෙකොට කියාන්විත පෙද්ශ ෙවත යුද හමුදාෙව් සහාය 
සඳහා අනුයුක්ත කරන ලදී. එවකට පැවැති යුද 
වාතාවරණය අනුව ෙමම අංශෙය් අවශ්යතාව දිෙනන් දින 
වැඩි වූ අතර, ඊට සමගාමීව නිලධාරින් සහ නාවිකයින් 
බඳවා ගන්නා ලදී. ෙමම සියලුම බඳවාගැනීම් ආරක්ෂක 
අමාත්යාංශෙය් පූර්ණ අනුමැතිය ඇතුව සිදුෙකොට තිෙබ්. 
ෙකෙසේ ෙවතත් 2009 මැයි 19 වන දින 30 වසරක කුරිරු 
තසත්වාදය නිමා වීමත් සමඟම නාවික හමුදාෙව් මූලික 
රාජකාරිය වන ශී ලංකාව අවට මුහුද ආරක්ෂා කිරීම සඳහා 
මූලිකත්වය ෙගන කටයුතු කිරීමට ෙයොමු විය. ඒ අනුව වැඩි 
නාවිකයින් පිරිසක් මුහුදු රාජකාරි සඳහා ෙයදවීමට පියවර 
ගත් අතර, නාවික හමුදාව ෙවත පැවරී තිබූ ෙගොඩබිම් 
රාජකාරි කම කමෙයන් හීන වී යන ලදී. කරුණු එෙසේ 
ෙහයින් නාවික ෙසබළ අංශය ෙවත පැවරී තිබූ ෙගොඩබිම් 
රාජකාරිද ඊට සමගාමීව අඩු විය. ෙකෙසේ ෙවතත් නාවික 
ෙසබළ අංශෙය් නිලධාරින් හා නාවිකයින් නාවික 
හමුදාවටත්, මව්බිමටත් කළ ෙමෙහවර කිසිදු ෙලසකින් 
අවතක්ෙසේරු ෙනොෙකොට ඔවුන්ෙග් ෙසේවය තවදුරටත් 
නාවික හමුදාව ෙවත ලබා ගැනීම උෙදසා මැරීන් බලකාය 
නාවික හමුදාව විසින් ඉතා මෑත කාලෙය්දී සථ්ාපිත කරන 
ලද අතර, එම මැරීන් බලකාය ෙවත අනුයුක්ත වීමට නාවික 
ෙසබළ අංශෙය් නිලධාරින්ට හා නාවිකයින්ට පමුඛත්වය 
ලබා ෙදන ලදී. එෙමන්ම හැකි සෑම අවසථ්ාවකම ඔවුන්ට 
අවශ්ය විෙශේෂඥ පුහුණුවීම් විෙද්ශ රටවලදී ෙමන්ම 
මව්බිෙම්දීද ලබා දීෙමන් ඔවුන්ට අදාළ උසසව්ීම්ද නාවික 
හමුදාෙව් අනුමත කියා පටිපාටියට අනුකූලව ලබා දීමට 
කටයුතු කර ඇත. 

02. නාවික ෙසබළ අංශෙය් නව තනතුරු ඇති කිරීෙම් 
අවශ්යතාවක් ෙම් වන විට මතු වී ෙනොමැත. දැනට නාවික 
හමුදාෙව් අනුමත නිල ඇඳුම් කාර්ය මණ්ඩලය අනුව නාවික 
ෙසබළ අංශය ෙවත ෙකොමෙදෝරු නිලයන් ෙදකක්ද, 
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කපිතාන් නිලයන් හතක්ද, ෙකොමාන්ඩර් නිලයන් 35ක්ද 
ෙවන්ෙකොට ඇත. ෙමම අනුමත තනතුරු පමාණය ඉක්මවා 
යන පරිදි කපිතාන් තනතුරු හතරක් හා එක් ෙකොමාන්ඩර් 
තනතුරක් වැඩිපුර ලබා දීමට කටයුතු කර ඇත. එය සිදු 
කරන ලද්ෙද් වාදක, ෙතොරතුරු තාක්ෂණ හා නීති අංශවල 
උසසව්ීම් සඳහා නියමිත සුදුසුකම් සපුරා ඇති නිලධාරින් 
ෙනොසිටි බැවිනි. එෙසේම ඉදිරිෙය්දීද ෙම් ආකාරෙයන් 
උසසව්ීම් ලබා දීමට කටයුතු කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙව්. 
එෙසේම නාවික ෙසබළ අංශෙය් ෙසසු තරාතිරම් සඳහා උසස ්
කිරීම් පටිපාටිය පතිව හගත කර පිරිස ්බලයට සාෙප්ක්ෂව 
උසසව්ීම්වලට අදාළ තනතුරු පමාණයන් කඩිනමින් 
සථ්ාපිත කිරීමට පහත සඳහන් කියාමාර්ග ෙගන ඇත. 

 (අ) පුරප්පාඩු ෙනොමැතිකමින් උසසව්ීම් ෙනොමැතිව 
සිටින නාවික ෙසබළ අංශෙය් නාවිකයින් හට යම් 
සාධාරණයක් ඉටු කිරීම සඳහා නාවිකයින් උසස ්
කිරීෙම් සාමාන්ය කියා පටිපාටිෙයන් බැහැරව 
උසසව්ීම් ලබාදීමට තීරණය කර ඇත. නායක නැව් 
සහ සුළු නිලධාරින් උසසව්ීම් පුරප්පාඩුවලින් 
පරිබාහිරව තරාතිරෙම් සිට කාලය පදනම් 
කරෙගන උසසව්ීම් ලබාදීමට කටයුතු කර ඇත.  

 (ආ) ෙජ්යෂ්ඨ නාවිකයින් සහ කනිෂ්ඨ නාවිකයින් අතර 
පැවැති එකට හත අනුපාතය, එකට හය 
අනුපාතයට අඩු කරන ලද අතරම, නායක නැව් හා 
බලනැවියන් අතර පැවැති එකට  ෙදකයි දශම 
අටයි පහ අනුපාතය, එකට ෙදකයි දශම පහ 
වශෙයන් සංෙශෝධනය කර වැඩි පිරිසකට 
උසසව්ීම් ලබාදීමට කටයුතු කර ඇත.  

03.    නැත. නාවික හමුදාෙව් අනුමත නිල ඇඳුම් කාර්ය 
මණ්ඩලය වන 55,000ක සීමාව කිසි ෙලසකින් ෙහෝ අඩු 
කිරීමට රජය කටයුතු කර ෙනොමැත. නාවික හමුදාෙව් 
අනුමත නිල ඇඳුම්  කාර්ය මණ්ඩල සීමාව තුළ විවිධ 
අංශයන්හී පිරිස ්සංඛ්යාව නිශච්ය කරනු ලබන්ෙන් නාවික 
හමුදාව ෙවත පැවෙරන වගකීම් හා රාජකාරීන්ට සමගාමීව 
නාවික හමුදාෙව් ඉදිරි දැක්ම හා විවිධ උපකමික 
අවශ්යතාවන් මත ෙව්. ශී ලංකා නාවික හමුදාව ෙවත පැවරී 
ඇති භාරධූර වගකීම ෙකෙරහි අවධානය ෙයොමු කරන විට 
අප මාතෘ භූමිය ෙමන් 27 ගුණයක විශාලත්වෙයන් යුත් 
මුහුදු සීමාව ආරක්ෂා කිරීෙම් වගකීම පැවැරී ඇත. ඒ අනුව 
ෙමම අති විශාල මුහුදු පෙද්ශය ආරක්ෂා කිරීම උෙදසා 
නාවික හමුදාව ෙවත නව මුර යාතා ලබා ගැනීමට කටයුතු 
ෙකොට ඇති බැවින්, එම යාතා හැසිරවීම සහ නඩත්තු කිරීම 
ෙවනුෙවන් ඊට අදාළ අංශ වන යාන්තික නාවික ඉංජිෙන්රු 
හා නාවික විදුලි ඉංජිෙන්රු වැනි අංශවල පිරිස ්බලය වැඩි 
කළ යුතු වන අතර, එම අංශවල පිරිස ් බලය ෙමන්ම 
තනතුරු සංඛ්යාවද නාවික ෙසබළ අංශය වැනි අංශවලට 
වඩා වැඩිවීම පාෙයෝගිකය.  

04.    ඔව්. ෙමෙතක් අෙනක් අංශවල නිලධාරින් ෙමන්ම නාවික 
ෙසබළ අංශෙය් නිලධාරින් සහ නාවිකයන් සඳහාද 
විෙද්ශීය පාඨමාලා ලබාදීමට කටයුතු කර තිෙබ්. නාවික 
ෙසබළ අංශය ෙවත ලබා ෙදනු ලබන විෙද්ශීය පාඨමාලා 
කිසිදු ෙවනසක්මකින් ෙතොරව ඉදිරිෙය්දී ද ලබාදීමට 
කටයුතු කරනු ඇත.  

05.  නාවික හමුදාව තුළ නාවික සාමාජිකයන්ෙග් පැවැත්ම, අංශ 
අතර ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් ඇති ෙනොවීම සඳහා ඉතා 
වගකීෙමන් කියා කරනු ලබන අතර, නිරන්තරෙයන් 
නාවික හමුදාපතිතුමාෙග් මූලිකත්වෙයන් පවත්වනු ලබන 
අධ්යක්ෂවරුන්ෙග් හා කළමනාකරණ මණ්ඩලෙය් 
රැසව්ීම්වලදී ෙම් සඳහා පමුඛත්වයක් ලබා ෙදනු ලබයි. 
එෙමන්ම එවැනි ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් ඇති වූ විට 

ෙමන්ම එවැනි අවසථ්ා කල් ෙව්ලා ඇතිව හඳුනා ගත් සෑම 
විටම ඒ සඳහා කඩිනමින් කියා කිරීමට කටයුතු කරනු 
ලබන අතර, එම තත්ත්වයන් අධ්යයනය ෙකොට සුදුසු කියා 
මාර්ග නිර්ෙද්ශ කිරීම සඳහා විෙශේෂ කමිටු පත් කරනු 
ලබයි. එෙමන්ම ෙමම කමිටුවල නිර්ෙද්ශයන් සුදුසු පරිදි 
කඩිනමින් කියාවට නැංවීමට නාවික හමුදාව විසින් කියා 
කරනු ලබයි. තවද නාවික සාමාජිකයන්ෙග් හා ඔවුන්ෙග් 
පවුල්වල සාමාජිකයන්ෙග් ජීවන තත්ත්වයන් ඉහළ 
නැංවීම සඳහා විෙශේෂ ව්යාපෘති ගණනාවක් කියාවට නංවා 
ඇති අතර "අපි ෙවනුෙවන් අපි" නිවාස ව්යාපෘතිය, ළමුන් 
සඳහා පාසල් ලබා දීම, පමුඛතා පදනම මත රාජ්ය ෙසේවෙය් 
නියුතු සහකරු සහකාරියන්හට මාරු වීම් ලබා දීම හා 
නාවික සුබසාධන අංශ මඟින් ෛවද්ය පතිකාර සිදු කර 
ගැනීමට අවසථ්ා ලබා දීම හා ෙපොලී රහිත, අඩු ෙපොලී ණය 
පහසුකම් ලබා දීම, රණවිරු ෙසේවා අධිකාරිය මඟින් 
ළමුන්හට ශිෂ්යත්ව ලබා දීම වැනි අංශ ගණනාවක් 
කියාත්මක කිරීමට කටයුතු කර ඇති අතර, තව දුරටත් 
ෙමවැනි සුබසාධක ව්යාපෘති සුදුසු පරිදි ඇති කිරීමට කියා 
කරමින් පවතී.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී පනත් ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීම 

පිළිබඳව දැනුම් දීම. 
 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි,- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
 ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම් දීම අවසාන වුණාම මා ඔබතුමාට 

අවස්ථාව ෙදන්නම්, ගරු මන්තීතුමා.  

 
පනත් ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சட்ட லங்கள் 
BILLS PRESENTED 

 

ජාතික ගමනාගමන ෙකොමිෂන් සභා (සංෙශෝධන) 
පනත් ෙකටුම්පත 

ேதசிய ேபாக்குவரத்  ஆைணக்கு  (தி த்தம்) சட்ட லம்  
NATIONAL TRANSPORT COMMISSION (AMENDMENT) BILL 

 
"1991 අංක 37 දරන ජාතික ගමනාගමන ෙකොමිෂන් සභා පනත සංෙශෝධනය 

කිරීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පතකි. 
 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 
 

පිළිගන්වන ලද්ෙද්  පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත්යතුමා 
ෙවනුවට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා විසිනි. 

2017 මාර්තු මස 07වන අඟහරුවාදා ෙද වන වර කියවිය යුතුයයි 
ද, එය මුදණය කළ යුතුයයි ද, අදාළ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට 
ෙයොමු කළ යුතුයයි ද නිෙයෝග කරන ලදී.  

 

ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர்  
சார்பில் மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க அவர்களால் 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட . 

2017 மார்ச் 07, ெசவ்வாய்க்கிழைம இரண்டாம் ைற 
மதிப்பிடப்பட ேவண் ெமன ம் அச்சிடப்பட ேவண் ெமன ம் உாிய 

ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு க்கு ஆற் ப்ப த்தப்பட ேவண்  
ெமன ம் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

1459 1460 

[ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක  මහතා] 
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Presented by the Hon. Gayantha  Karunatileka on behalf of 
Minister of Transport and Civil Aviation; to be read a Second time upon  
Tuesday, 07th March, 2017 and to be printed; and to be referred  to the 
relevant Sectoral Oversight Committee.  

 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැසව්ීම් 

பாரா மன்ற அமர்  
SITTINGS OF THE PARLIAMENT 

 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Hon. Speaker, I move, 

"That  notwithstanding the provisions of the Standing Order No.7 of 
the Parliament and the motion agreed to by Parliament on 
08.03.2016, the hours of sitting of Parliament on this day shall be 
1.00 p.m. to 7.00 p.m.. At 2.00 p.m. Standing Order No. 7(5) of the 
Parliament shall operate. At 7.00 p.m. Mr. Speaker shall  adjourn the 
Parliament without question put."  
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 

ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් 
தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 
 

ශී ලංකා ඒකාබද්ධ චාටඩ් ෙල්කම්වරුන්ෙග් 
ආයතනය (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත 

இலங்ைக ஒ ங்கிைணந்த பட்டயச் ெசயலாளர்களின் 
நி வனம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் 

INSTITUTE OF CHARTERED CORPORATE SECRETARIES OF 
SRI LANKA (INCORPORATION) BILL 

 
 

ගරු එම්.එස.් තව්ෆික් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எஸ். ெதளபீக்) 
(The Hon. M.S. Thowfeek) 
Hon. Speaker, I move, 
"That leave be granted to introduce a Bill to incorporate the Institute 

of Chartered Corporate Secretaries of Sri Lanka” 
 

ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
 
 

විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

 
පශන්ය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 
මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.  

 
වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 

ෙකටුම්පත කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවත පවරන 
ලදී. 

 

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப  ைகத்ெதாழில் 
மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்ச க்கு அறிக்ைக ெசய்யப்ப தற் 
காகச் சாட்டப்பட்ட . 

  
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be printed. 
 

The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 
Minister of  Industry and Commerce for report. 

 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. (Dr.) Kavinda Heshan Jayawardana - [Pause]  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මීට මාස කිහිපයකට ෙපරාතුව - මම 

හිතන්ෙන් අවුරුද්දක් වාෙග් කාලයක් ෙවනවා.- ඔබතුමාට මම 
ලිඛිතව භාර දුන්නා, එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙයන් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙත්රී පත් වුණු ජාතික නිදහස් ෙපරමුෙණ් 
මන්තීවරු පස් ෙදනා එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය සමඟ 
තිෙබන සියලු ෙද්ශපාලන බැඳීම් අත් හැරලා ස්වාධීනව 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විපක්ෂ කණ්ඩායමක් හැටියට කටයුතු කරනවා 
කියලා. ඒ බව ලිඛිතව දැනුම් දුන්නා. ඒ පිළිබඳව  එක්සත් ජනතා 
නිදහස් සන්ධානෙය් පධානින්ෙගනුත් විමසලා ඔබතුමාෙග් 
තීරණය දැනුම් ෙදන බව පසු ගිය කාලෙය් පකාශයට පත් කරලා 
තිබුණා. ඒ ගැන තවමත් ඔබතුමා දැනුම් දීලා නැහැ. එෙසේ වීම 
විසින් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරෙයකු හැටියටත්, මන්තී 
කණ්ඩායමක් හැටියටත් අපට හිමි අයිතිවාසිකම් අහිමි ෙවලා 
තිෙබනවා. මම ඉතාම කාරුණිකව ඔබතුමාෙගන් ෙම් කාරණය 
ඉල්ලා සිටිනවා. මම  ලිඛිතව කරපු ඒ දැනුම් දීම අනුව 
සන්ධානෙයන් ඉවත් ෙවලා තිෙබනවා; ස්වාධීනව විපක්ෂෙය් 
කණ්ඩායමක් හැටියට වැඩ කරන බව දැනුම් දීලා තිෙබනවා. ඒ 
අනුව අපව පිළිඅරෙගන ෙම් සභා ගර්භය තුළ අපට හිමි අනන්ය 
අයිතිවාසිකම් ලබා දීම සඳහා ඉතා කඩිනමින් පියවර ගන්න කියලා 
මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, මම ඒ ලිපිය ලැබුණු වහාම සන්ධාන 

නායකත්වය දැනුවත් කළා. මට ලිපියක් ලැබුණත්, සන්ධාන 
නායකත්වෙයන් කිව්වා, "ඒ අය දැනුවත් කෙළේ නැහැ" කියලා. 
ඉතින් තමුන්නාන්ෙසේ කරුණාකරලා ලිඛිතව දැනුවත් කරන්න. ඊට 
පස්ෙසේ අවශ්ය පියවර ගන්නම්. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට එවන ලද ලිපිෙය් පිටපතක් 

මටත් ලැබුණා. ඒ ලිපිෙය් කියන්ෙන්, මම දැනුවත් කරලා නැහැ 
කියලා ෙනොෙවයි, එෙහම ෙවන්වීම පිළිගන්ෙන් නැහැ කියලා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක ඔබතුමන්ලාෙග් පශ්නයක්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ෙමෙහම ෙන්. මම කියනවා ෙවන් වුණාය කියලා. ඒ 

ෙගොල්ලන් පිළිගත්ෙත් නැහැ කිව්වාට මට වැඩක් නැහැ. ඒක අනුව 
තීරණ ගන්න ඔබතුමා කටයුතු කළ යුතු නැහැ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා පසිද්ධිෙය් පකාශ කෙළේ නැහැ කියලා කියනවා.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ෙදයියෙන්! ෙම් දැන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කියන එක පසිද්ධිෙය් 

ෙනොෙවයි නම්, අපසිද්ධිෙය්ද?  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැන් කියන්න.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මම මුලිනුත් කිව්වා. ලියුම දීලාත් කිව්වා. එෙහම නම් දැන් මුළු 

රටටම ඇ ෙහන්න කියනවා. "අද සිට ෙනොෙවයි, මීට ෙපර සිට 
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය සමඟ තිෙබන්නා වූ සියලු 
ෙද්ශපාලන බැඳීම් අත්හරින ලදී. ඒ අනුව විපක්ෂෙය් ස්වාධීන 
මන්තී කණ්ඩායමක් හැටියට අපව පිළිගනු මැනවි. "ආෙමන්" 
කියලා කියන්නත් ඕනෑද, ගරු කථානායකතුමනි?  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
නැහැ, නැහැ. ඔය ඇති, ඔය ඇති. ඔෙහොම කිව්වාම ඇති. වැඩිය 

කියන්න අවශ්ය ෙවන්ෙන් නැහැ. මම සන්ධානය සමඟ සාකච්ඡා 
කරලා පිළිතුරක් ෙදන්නම්.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
තමුන්නාන්ෙසේ සන්ධානයත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න අවශ්ය 

ෙවන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මෙග් වැෙඩ් කරන්න මට ඉඩ ෙදන්න.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඒක වැරැදියි, ගරු කථානායකතුමනි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මට කථා කරන්න අයිතියක් තිෙබනවා ෙන්.  

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
කථා කරන්න ෙකොච්චර කල් ගියාද ෙදයියෙන්? අෙප් 

අයිතිවාසිකම් නැති කරන්න එපා, ෙදයියෙන්. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙදයියන්ට කියන්න අවශ්ය නැහැ, ගරු මන්තීතුමනි. ෙම් 

සභාවට කියන්න. ෙදවියන්ට කියන්න අවශ්ය ෙවන්ෙන් නැහැ. 
[බාධා කිරීමක්] මටත් යම්කිසි විධියක නීති උපෙදස්  ගන්නට 
ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා මම ෙම්ක ඉදිරිපත් කරනවා. 
ඔබතුමාෙග් අදහස කිව්වා. මම  එයට  මෙග්  අදහසත්  ෙදන්නම්. 
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ෙමොකක්ද point of 

Order.  එක?  
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා එක්සත් 

ජනතා  නිදහස් සන්ධානෙය්   ෙකොටස්කරුෙවක් ෙනොෙවයි. එම 
නිසා  එතුමාට ස්වාධීනව කටයුතු කරන්නට අයිතිය ලබා ෙදනවාට 
කිසිම පශ්නයක් මතු වන්ෙන් නැහැ.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. මම ඒ ගැන පිළිතුර ලබා ෙදන්නම්. 
 

ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමා. ෙමොකක්ද ඔබතුමාෙග් point of 

Order එක?  
 

ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පිළිබඳව කලිනුත් පූර්වාදර්ශයක් 

තිෙබනවා. මටත් ෙම් වාෙග්ම ඉරණමක් සිදු වුණා. ගරු දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමා සාක්ෂි දරයි. පසු ගිය පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන්  අපි තරග කළාය කියා, අපව ෙවනම 
පක්ෂයක් හැටියට  පිළිගන්නට බැහැයි කියා පක්ෂ නායකයන්ෙග් 
තීරණයක් හැටියට තිබුණ නිසා මට ඒක පිළිගන්නට සිදු වුණා.  
ෙම් සභා ගර්භය තුළ පක්ෂ නායකෙයක්  හැටියට ෙපනී සිටීමට, ඒ 
වාෙග්ම ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2)  යටෙත් පශ්න නැඟීමට පවා මට 
අවසර දුන්ෙන් නැහැ. ඒ තත්ත්වය  ඇති කර ගත්ෙත් ගිය ආණ්ඩුව 
කාලෙය්. ඒ කාලෙය් පක්ෂ නායක රැස්වීමක්  හරහා  ෙම් වාෙග් 
ඉරණමක් මට ඇති වුණා. ඒ වාෙග් තත්ත්වයන් තිෙබනවාය 
කියන එකත් පිළිගන්නට  ඕනෑ.  [බාධා කිරීමක්] 
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ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

                                           
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමා.  I will give the Floor to the Leader 

of the House. - [Interruption] Hon. Dinesh Gunawardena, 
I will give you time later.    

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු විමල් වීරවංශ  මන්තීතුමා අද 

තමයි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පථම  වතාවට   ෙම් කාරණය ගැන  
කිව්ෙව්. [බාධා කිරීම්]  නැහැ. " මම  එක්සත් ජනතා නිදහස් 
සන්ධානෙයන් ඉවත් ෙවනවා" කියා  අද තමයි  කිව්ෙව්. [බාධා 
කිරීම්]  අද තමයි කිව්ෙව්; only today.  I followed him.  අද 
විතරයි එෙහම කිව්ෙව්.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

      (The Hon. Speaker) 
එදා  එතුමා ඔය විධියට  කිව්ෙව් නැහැ. එදා ලියලා දුන්නා 

විතරයි.  
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, පසුගිය අවස්ථාෙව්දී ගරු විමල් වීරවංශ 

මැතිතුමා ෙම් ඉල්ලීම කළාම, මම ඉල්ලීමක් කළා, එතුමා එක්සත් 
ජනතා නිදහස් සන්ධානෙයන් ඉල්ලා අස්ෙවලාය කියා පකාශයක් 
කරන්නය කියා.  නමුත්  එතුමා  ඒක කෙළේ නැහැ.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

      (The Hon. Speaker) 
මට මතකයි.  

මීළඟට, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. [බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා ෙම් සභා 

ගර්භෙය්දී එවැනි පකාශයක් කරන අවස්ථාෙව්දී අපිත් සභා 
ගර්භෙය් සිටියා. ඒ, මීට මාස  කිහිපයකට කලින්.   ඒ පිළිබඳ 
ෙතොරතුරු  ක්ෂණිකව, විනාඩි පහක් ඇතුළත හැන්සාඩ් වාර්තාව 
තුළින් ලබා ගන්නට පුළුවන්. මා නැඟී සිටිෙය්,  එයට එෙරහිව ගරු 
රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමා කළ කථාව නිසායි.  ෙමොකද? [බාධා 
කිරීමක්] හරි. 

You have spoken. - [Interruption.] Let me correct you, 
Hon. Member.  Let me remind you, Hon. Speaker, that 
the previous Speaker was the Hon. Chamal Rajapaksa. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Yes, we know that. 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
The Hon. Chamal Rajapaksa faced an issue like this 

and he gave a Ruling that each Party Leader will be 
recognized. That is how the MEP, the CP, නිදහස් ෙපරමුණ 
and the NSSP were recognized. That was an Order given by 
the former Speaker. The Hon. Rauff Hakeem’s issue is 
much older, which was reviewed again.  An Order was 
given by the Chair recognizing the recognized political 
parties as a recognized group in Parliament. So, Hon. 
Rauff Hakeem, your matter is a very old matter. - 
[Interruption.] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර  මන්තීතුමා.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි ෙම් පශ්නය ජාත්යන්තර 

පාර්ලිෙම්න්තු සංගමයට ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා එහි අෙප් සභාපති.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මම සභාපති ෙනොෙවයි.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ජාත්යන්තර පාර්ලිෙම්න්තු සංගමය  අපට ලියුමක්  එවා 

තිෙබනවා, ඔබතුමාටත් ඒෙක් පිටපතක් එවා ඇති.  ෙම් ගැබ් 
ෙවන්නා  වූ කාරණෙය් ගැටලුවක් තිෙබන බව ඔවුන් ෙත්රුම් 
ගත්තත් ෙම් කාරණාව ෙබ්රා ගන්නට තිෙබන්ෙන්  ඔබතුමා සමඟ 
ෙම් ගැන කරුණු කාරණා දක්වා සාකච්ඡා කිරීෙමන් බව ඒ ලිපිෙය් 
කියා තිෙබනවා. ඒ අනුව   ෙම් කාරණාව ඔබතුමා  සමඟ සාකච්ඡා 
කරන්න ඕනෑ. ගැටලුවක් තිෙබන බව  ඔබතුමා  පිළිගන්නවා. 
ගැටලුව විසඳිය යුතු බවත්  ඔබතුමා පිළිගන්නවා. ඒ සඳහා  
ඔබතුමාට වුවමනා  කරන නීති උපෙදස්, පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදාෙය් 
උපෙදස් ආදිය ඔබතුමා  ලබා ගත යුතු බවත් අපි පිළිගන්නවා. ෙම් 
ස්ථානෙය් සිටින මෙග් පක්ෂෙය් එකම මන්තීවරයා මම. මෙග් 
පක්ෂෙය් නම   පජාතන්තවාදී වාමාංශික ෙපරමුණ. එතෙකොට 
මාත් අයිති නැහැ ඔය එක්සත්  ජනතා නිදහස් සන්ධානයට. මම 
ඒෙක් සාමාජිකෙයක් ෙනොෙවයි. නමුත් අපි ඡන්දය ඉල්ලුෙව් බුලත් 
ෙකොළෙයන්. බුලත් ෙකොළෙයන් ඉල්ලන ඡන්දයට අපි එකතු 
වුෙණ් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් නායකත්වෙයන්. ඉන් පසුව 
ෙහොර ඔප්පු ලියාෙගන ෙම්ෙක් අයිතිය එහාට ෙමහාට වුණාට අෙප් 
තිෙබන්නා වූ, අපි ලබා ගත්තා වූ ජනතා පරමාධිපත්ය ඔබතුමා 
ආරක්ෂා කරයි කියලා මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා ගරු 
කථානායකතුමනි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

Order, please! දැන් ෙම් කරුණ සම්බන්ධෙයන් අදහස් පකාශ 
වුණා. මම පළමුෙවන්ම කියන්නට ඕනෑ ඔබතුමන්ලා ජිනීවා ගිය 
අවස්ථාෙව් ඒ සම්බන්ධෙයන් මාව දැනුවත් කළ බව. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

විෙශේෂෙයන්ම ෙව්ලාව ලබාදීම සම්බන්ධෙයන් මම කරුණු 
පැහැදිලි කළා. එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට ලබාෙදන 
ෙව්ලාෙවන් සියයට 55ක් 60ක් අපි දැනටමත් ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට 
ලබා ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් පධානිෙයක් 
වශෙයන්, නායකෙයක් වශෙයන් ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මැතිතුමාව පිළිඅරෙගන තිෙබනවා. අලුත් කාරණයක්, ගරු විමල් 
වීරවංශ මැතිතුමා පළමුෙවනි වතාවට අද පසිද්ධිෙය් ෙම් සභාෙව්දී 
සඳහන් කළා. [බාධා කිරීමක්] ෙම් කරුණ සම්බන්ධෙයන් ෙහට 
පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී සාකච්ඡා කරලා, අපි තීරණයක් ගනිමු.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මට එක ඉල්ලීමක් කරන්නට ඉඩ ෙදන්න, ගරු 

කථානායකතුමනි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔව්, ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ඉතාම වගකීෙමන් කියනවා, -මම 

ඔබතුමාට ෙහට වන විට ෙකෙසේ ෙහෝ හැන්සාඩ් වාර්තාව ෙසොයලා 
ෙපන්වන්නම්.- මම මීට මාස පහකට, හයකට ෙහෝ ඊට වැඩි 
කාලයකට ෙපර ෙම් විධියටම ෙම් ගරු සභාෙව්දී ඔබතුමා හමුෙව් 
ෙම් පශ්නය මතු කළ බව. ඔබතුමා අද දුන්නු උත්තරයම, ඒ 
කියන්ෙන් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් නායකයන් සමඟ 
සාකච්ඡා ෙකොට, පක්ෂ නායකයන් සමඟ සාකච්ඡා ෙකොට 
තීරණයක් දැනුම් ෙදන බව එදාත් පකාශ කළා. ෙම්ක මෙග් 
මතකෙය් ඉතා ෙහොඳින් තිෙබනවා ගරු කථානායකතුමනි. අදයි 
මම ෙම් ගැන පළමුෙවනි වතාවට ෙම් සභාෙව් පසිද්ධිෙය් පකාශ 
කෙළේ කියන එක සම්පූර්ණෙයන් වැරදියි. එම නිසා ඒක නිවැරදි 
කරන්න කියලා මම ඉතා ඕනෑකමින් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, අපි ඒ ගැන ෙසොයලා බලමු. මම ෙම් ගැන ෙහට පක්ෂ 

නායක රැස්වීෙම්දී සාකච්ඡා කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  
 

 
කල්තැබීම 

ஒத்திைவப்  
ADJOURNMENT 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් තැබිය 

යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව, ගරු රාජවෙරෝදියම් 

සම්පන්දන් මැතිතුමා. 

 
සංහිඳියා  කියාවලිෙය් වර්තමාන තත්ත්වය 

மீளிணக்கச் ெசயற்பா களின் தற்ேபாைதய நிைல 
CURRENT STATUS OF THE RECONCILIATION PROCESS 

 
[2.40p.m.] 
 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා (විරුද්ධ පාර්ශව්ෙය් 
නායකතුමා) 
(மாண் மிகு இராஜவேராதயம் சம்பந்தன் - எதிர்க்கட்சி 

தல்வர்) 
(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan - Leader of the 
Opposition) 
Thank you, Mr. Speaker. We are starting this 

Adjournment Debate half-an-hour behind time. Might I 
suggest that in case Hon. Members want to speak, you 
might have to sit a little beyond 7.00 p.m. to be able to 
accommodate the Hon. Members because we are already 
35 to 40 minutes behind schedule? I leave that to you, 
Sir.  

I will now read my Adjournment Motion which is as 
follows: 

“All people who lived in Sri Lanka, irrespective of their 
ethnicity, religion, or any other difference, whether Sinhalese, 
Tamil, Muslim or Burgher made their fullest contribution to the 
achievement of independence. 

It is almost 70 years since Sri Lanka attained Independence 
from Colonial Rule. 

Ethnic strife had plagued the country from shortly after it 
attained Independence. 

Pacts entered into between Prime Ministers and the Tamil 
Political Leadership to help resolve such ethnic strife and enable all 
citizens to live together in peace and amity, with equality and 
justice were not fulfilled by the ruling elite. 

As a result of such ethnic strife and ethnic violence against the 
Tamil people in the 1950s, 1960s, 1970s, 1980s and thereafter, up 
to 50 per cent of the Sri Lankan Tamil population were compelled 
to leave their own country largely on grounds of insecurity and take 
up residence in different countries the world over. Tens of 
thousands of Tamil families have consequently been divided. It is 
relevant to point out that ethnic violence was unleashed against the 
Tamil people when they made political demands that would enable 
them to live as equal citizens in the country.  

Recurrence of violence would result in more Tamils fleeing the 
country. 

Ethnic violence against Tamils is an imminent danger unless 
and until  there is a political resolution of the conflict. 

An armed conflict emerged. Tamil youth waged a war against 
the Sri Lankan State for more than 25 years. It is more than seven 
years since the armed conflict came to an end. During this armed 
conflict much suffering was endured by all people in all parts of the 
country. Such armed conflict by Tamil youth emerged only after 
several decades of ethnic violence against the Tamil people. 
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The conflict was also internationalized and the issue has been in 
the international domain. Several Resolutions were adopted at the 
United Nations Human Rights Council and the Resolution adopted 
in October 2015 comes up for review in February/March 2017. 

Our neighbour and parent country India offered its good offices 
to resolve the issue which Sri Lanka accepted in 1983. An Indo-Sri 
Lanka agreement was signed on 29th July 1987 between Prime 
Minister Rajiv Gandhi of India and President J. R. Jayewardene of 
Sri Lanka which laid down vital contours for a political resolution.    

There were also several domestic efforts to finally resolve the 
conflict. These efforts were made after the enactment of the 
Thirteenth Amendment to the Constitution as the same was found to 
be inadequate and unworkable. 

During President R. Premadasa’s term the Mangala 
Moonesinghe Select Committee Proposals, during President 
Chandrika Bandaranaike Kumaratunga’s term the proposals she 
made in 1995, 1997 and the proposals tabled as a Bill in Parliament 
in August 2000, the Oslo Communique and the Tokyo Communique 
during the Hon. Ranil Wickramasinghe’s term as Prime Minister 
and the speech delivered by President Mahinda Rajapaksa at the 
Inaugural Meeting of the All Party Representatives Committee 
(APRC) and the Multi Ethnic Experts Committee (MEEC) 
appointed by President Mahinda Rajapaksa, and the reports of the 
said All Party Representative Committee and the Multi Ethnic 
Experts Committee, all these processes took the proposals for 
sharing power much beyond the scope of the Thirteenth 
Amendment." 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! At this stage, the Hon. Deputy 

Chairman of Committees will take the Chair. 
 
අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, 

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා [ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන්  
මහතා] මුලාසනාරූඪ විය. 

 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 
தினின்  அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்  
[மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்]  தைலைம வகித்தார்கள். 

 
Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 

CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 
ADAIKKALANATHAN] took the Chair. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
You may continue with your speech, Hon. 

Sampanthan. 

 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு ராஜவேராதயம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
Thank you, Mr. Deputy Chairman of Committees.  

"With the assumption of the office of the new Government, 
Parliament has constituted itself as a Constitutional Assembly, a 
Steering Committee comprising of representatives of all political 
parties in Parliament has been appointed under the Chairmanship of 
the Hon. Prime Minister, various Subcommittees representing 
different political parties have been appointed and work is in 
progress for the evolution of a Constitution to resolve the conflict 
within a united, undivided and indivisible Sri Lanka with the 
maximum possible consensus. 

The Resolution for the appointment of Constitutional Assembly 
adopted by Parliament inter-alia states:  

“Whereas there is broad agreement among the people of Sri 
Lanka that it is  necessary to  enact a Constitution for Sri Lanka.”   

It further states : 

  (1) This Parliament resolves that : 

There shall be a Committee which shall have  the powers of the 
Committee of  the whole Parliament consisting of Members of 
Parliament for the purpose of deliberating and seeking the advice 
and views  of the people on a Constitution for Sri Lanka and 

(2) Preparing a draft of a Constitutional Bill for the 
consideration of Parliament in the exercise of its powers under 
Article 75 of the Constitution. 

 It further states  

  (3) For the avoidance of doubt,  it is hereby further declared 
that a Constitution Bill shall only be enacted into Law if it is passed 
in Parliament by a special majority of two thirds of the whole 
number of  the Members of Parliament including those  not present 
and subsequently  approved by the people at a Referendum as 
required by  Article 83 of the Constitution.  

The current 1978 Constitution  did not have such consensus,  
nor did the 1972 first  Republican  Constitution,  have such  
consensus.  The failure to evolve  a Constitution based on  such 
consensus has been the reason for the failure of such Constitutions.  

Issues relating to transitional justice in respect of which  
resolutions  have been adopted at the Human Right Council also 
need to be addressed. These too  are issues of urgent  public 
importance in respect of which the country needs to be kept 
informed. It is estimated that over one hundred and fifty thousand  
Tamils were killed as a result of the conflict and that recurrence of 
violence could result in  more Tamil people being killed and more 
Tamil people fleeing the country.  

While we on our part  will extend the maximum co-operation to 
the satisfactory conclusion of these processes and to the non-
recurrence of violence,  it is absolutely essential that these processes  
be taken forward in a genuine and purposeful manner,  so as to 
ensure permanent peace with justice and equality to all  citizens. It 
is fundamental  that all extend their co-operation to enable the 
successful conclusion of these processes.  

I would submit with respect that this is a matter of urgent public 
importance, and that is the reason for raising this matter today in the 
House at Adjournment, to enable the whole country to be kept 
informed of the truth in regard to the processes and everything 
relating thereto. " 

That Sir, is the Motion that I have placed before the 
House. You will permit me to say a few words in regard 
to the purpose of this Motion.  

Ever since the enactment of the 1978 Constitution 
there has been a clamour for the enactment of a new 
Constitution. That is because there was no consensus in 
the making of the 1978 Constitution. It was the same with 
the 1972 First Republican Constitution. There was no 
consensus in regard to that either. Parties in power which 
were able to muster the required two-thirds majority 
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framed the Constitution as the party wished. They were 
not interested in evolving a consensus. The country has 
become wiser; I hope that political parties have become 
wiser - I am inclined to think they have. Over a period of 
time, particularly, after the ethnic holocaust of 1983, there 
have been efforts at making a new Constitution. Now that 
this august Assembly has been converted into a 
Constitutional Assembly and we are engaged in the 
Constitution-making process, I think it would be relevant 
and also important to refer to and also place on record 
some of the features relating to the earlier efforts at 
Constitution-making.  

There have been entirely domestic efforts under 
different Heads of Government. There have been efforts 
with international involvement. We accepted the role of 
international players, our neighbour India, the Co-Chairs, 
the United Nations, and these features would be 
extremely important and useful to us in our current 
Constitution-making process. I think in the interest of the 
country all these features should be made public. I will 
not make any reference whatever to any matter relating to 
the current process. That is a matter that is within the 
realm of the Steering Committee and the Constitutional 
Assembly and I will not trespass into that field, because 
those matters will, in due course, be dealt with in the 
appropriate place.   

Sir, I would first refer to the features in the 
Bandaranaike-Chelvanayakam Pact signed in 1957 
between Prime Minister S.W.R.D. Bandaranaike and the 
Tamil Leader, Mr. S.J.V. Chelvanayakam. It stated under 
"Joint Statement by the Prime Minister and 
Representatives of the Federal Party on Regional 
Councils", I quote: 

“ '(A)   Regional areas to be defined in the Bill itself by embodying 
them in a schedule thereto. 

   '(B)    That the Northern Province is to form one Regional area whilst 
the Eastern Province is to be divided into two or more regional 
areas. 

   '(C)   Provision is to be made in the Bill to enable two or more 
regions to amalgamate even beyond provincial limits; and for 
one region to divide itself subject to ratification by Parliament. 
Further  provision is to be made in the Bill for two or more 
regions to collaborate for specific purposes of common 
interests." 

The next point of importance in the Pact, under 
"Colonisation Schemes", states, I quote: 

" '(F)  It was agreed that in the matter of colonization schemes 
the powers of the Regional Councils shall include the power to 
select allottees to whom lands within their area of authority shall be 
alienated and also power to select personnel to be employed for 
work on such schemes. The position regarding the area at present 
administered by the Gal Oya Board in this matter requires 
consideration." 

That is the area, Sir, that is now comprised of the 
Ampara Electorate in the Ampara District. 

The next document I want to refer to, Sir, is the 
Dudley Senanayake-Chelvanayakam Pact signed between 
Prime Minister Dudley Senanayake and the Tamil 
Leader, Mr. S.J.V. Chelvanayakam in 1965. Under that, 
in the case of colonization, the District Councils would 
see that landless people in the district get priority over 
others. The second preference would be Tamil-speaking 
people of the Northern and the Eastern Provinces. 
Finally, even in considering deserving cases from outside 
of the North-East, Tamils would get priority over others. 
Those were the three provisions that would guide the 
alienation of State land in the Northern and the Eastern 
Provinces. This was the recognition of the territorial 
identity of the Tamil-speaking people of the Island.  

The next document of importance, Sir, is the Indo-Sri 
Lanka Agreement of 29th July, 1987 signed between 
Prime Minister Rajiv Gandhi of India and President J.R. 
Jayewardene of Sri Lanka. The important features of the 
Agreement are as follows, I quote:  

"1.1 desiring to preserve the unity, sovereignty and territorial 
integrity of Sri Lanka;  

 1.2  acknowledging that Sri Lanka is a 'multi-ethnic and a multi-
lingual plural society' consisting, inter alia,of Sinhalese, 
Tamils, Muslims (Moors) and Burghers; 

1.3  recognizing that each ethnic group has a distinct cultural and 
linguistic identity which has to be carefully nurtured; 

1.4  also recognizing that the Northern and the Eastern Provinces 
have been areas of historical habitation of Sri Lankan Tamil-
speaking peoples, who have at all times hitherto lived together 
in this territory with other ethnic groups; 

1.5  conscious of the necessity of strengthening the forces 
contributing to the unity, sovereignty and territorial integrity of 
Sri Lanka, and preserving its character as a multi-ethnic, multi-
lingual and multi-religious plural society in which all citizens 
can live in equality, safety and harmony, and prosper and fulfil 
their aspirations; ” 

Sir, it further went on to state, I quote: 

“2.2  During the period, which shall be considered an interim period 
(i.e. from the date of the elections to the Provincial Council, as 
specified in para 2.8 to the date of the referendum as specified 
in para 2.3), the Northern and Eastern Provinces as now 
constituted, will form one administrative unit, having one 
elected Provincial Council. Such a unit will have one 
Governor, one Chief Minister and one Board of Ministers.” 

So, under the Indo-Sri Lanka Agreement, Sir, there 
was provision made for the Northern and the Eastern 
Provinces to be amalgamated as one unit of devolution 
with one Governor, one Chief Minister and one Board of 
Ministers. That was done and that merger was maintained 
for 18 years.  Budgetary provision was made in every 
Budget for the merged North-Eastern Unit until a recent 
Judgment of the Supreme Court, which claimed that there 
was a procedural flaw in regard to the matter of merger, 
and the merger was consequently suspended.  

Sir, the next document of importance that I would like 
to place before you is the Mangala Moonesinghe Select 
Committee Proposals during the time of His Excellency 
R. Premadasa as President. The Hon. Mangala 
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Moonesinghe was a leading Hon. Member of the Sri 
Lanka Freedom Party, but President Premadasa made him 
Chairman of that Select Committee. His Select 
Committee recommended, I quote: 

 “1. That there be two units, one for the North and one for the East.  

 2.  That devolution of power be on the lines of the Indian 
Constitution.  

 3.  That the Concurrent List in the current Constitution (introduced 
by the Thirteenth Amendment) be reduced substantially or 
done away with completely. The majority agreed with the idea 
that more powers should be devolved to the provinces. " 

It also stated, I quote: 
 “The majority, consisting of representatives from the SLFP, the 

UNP, the Sri Lanka Muslim Congress (SLMC), the 
Communist Party of Sri Lanka (CPSL), the Lanka Sama 
Samaja Party (LSSP) and two independent Tamil and Muslim 
Members of Parliament….” 

So, Sir, that was the view of the majority of the 
Members who were in the Parliamentary Select 
Committee and there was consensus around those 
proposals. They went on to further recommend, Sir, that 
there should be an Apex Council and proposed as follows: 

 

“1.   There will be two separate Provincial Councils for the North 
and East.   

 2. Each Provincial Council will have an Executive Minister who 
will also head the Board of Ministers.  

3.   There will be a Regional Council for the entire North-East 
region and the Regional Council shall be constituted by the two 
elected Provincial Councils. 

4.    When the two Provincial Councils meet together on matters 
pertaining to the entire region they shall constitute themselves 
as the Regional Council. 

5.    The Regional Council will be headed by a Chief Minister for 
the entire region and the two Executive Ministers will each year 
function alternatively as Chief Minister. 

6.   When the two Provincial Boards of Ministers meet on matters 
pertaining to the entire region they shall be known as the 
Regional Board of Ministers. 

7.    There will be a Regional List and a Provincial List and 
legislative functions may be exercised by the Regional Council 
for the region with respect to those functions in the Regional 
List.  

8.    The Provincial List will contain matters such as land, finance, 
law and order and the Regional List will apply to matters such 
as planning and economic development.  

9.   There will be a single Governor for the region and the rights of 
minorities will be guaranteed by the constitution. 

10.  Where legislation is passed by the Regional Council it shall not 
have a bearing on the Provinces till it is approved by the 
relevant  Provincial Council.  

So, you will see Sir, that what the Mangala 
Moonesinghe Select Committee recommended was an 
Apex Council comprising of the Northern and Eastern 
Provinces to be in a  position to deal with certain matters 
that were of great concern to both the North and the East.  

The next important step was the proposals of President 
Chandrika Bandaranaike Kumaratunga in 1995, 1997 and 
the draft Constitution Bill that was presented to 
Parliament in August 2000. The Bill was presented to 
Parliament by the former Minister of Justice, 

Constitutional Affairs, Ethnic Affairs and National 
Integration and Deputy Minister of Finance and Planning. 
I have got a copy of the Bill in my hand and this learned 
gentleman who presented the Bill to Parliament was none 
other than Prof. G. L. Peiris. He presented, as the 
Minister of Constitutional Affairs in the Chandrika 
Bandaranaike Kumaratunga Government, this set of 
proposals to Parliament as being the proposals of his 
Government. He had them approved in Cabinet. Both our 
present President, President Maithripala Sirisena and our 
former President, President Mahinda Rajapaksa approved 
the Bill in Cabinet. The Bill was brought to Parliament 
with the approval of both of them. They both were 
Ministers in the Cabinet of President Chandrika 
Bandaranaike Kumaratunga. No one said anything to the 
contrary when the Bill was brought to Parliament. It is 
well known that the 2000 proposals were a very 
progressive step in the Constitution-making exercise and 
I think anyone engaged in the current process should be 
educated in regard to what this contained. The proposals 
were drafted primarily by Prof. G. L. Peiris who was the 
Minister for Constitutional Affairs and by the late Dr. 
Neelan Tiruchelvam, also a constitutional expert in his 
own right who had assisted in drafting many constitutions 
the world over in many countries that recently became 
independent. 

I, Sir, as a Member of Parliament used to be in 
constant touch with him at that point of time.  So, they 
were the two persons who mainly drafted the Bill. Very 
unfortunately, a consensus that had emerged between the 
two main parties in regard to that Bill was finally lost as a 
result of some bickering. Whatever Prof. G.L. Peiris may 
be saying now, he must accept that it was a Bill presented 
by him to Parliament on behalf of the Government of 
which he was the Minister of Constitutional Affairs and 
that this Bill indicates that this country had been willing 
to take this process forward in a meaningful way. 

The next document Sir, I want to refer to is the Oslo 
Communique issued at the third session of Peace Talks 
held from 2nd to 5th December 2002 where again Prof. 
G.L. Peiris was the chief delegate on behalf of his 
Government. I would like to quote what the Oslo 
Communiqué contains: 

 
“Responding to a proposal by the leadership of  the LTTE, the 
parties agreed to explore a solution founded on the principle of 
internal self-determination in areas of historical habitation of the 
Tamil-speaking people, based on a federal structure within a 
united Sri Lanka. The parties acknowledged that the solution had 
to be acceptable to all communities…. Guided by this objective, 
the parties agreed to initiate discussions on substantive political 
issues such as, but not limited to: Power-sharing between the 
centre and the region, as well as within the centre; Geographical 
region; Human Rights Protection; Political and administrative 
mechanisms; Public finance; Law and order.” 

So, there was an agreement in terms of which the 
parties, based upon the principle of internal self-
determination, agreed to explore a federal solution in the 
areas of historical habitation of the Tamil-peaking people 
within the framework of a united, undivided Sri Lanka.  
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Now Sir, Prof. G.L. Peiris addressed a press 
conference. I am quoting Sir, from the transcript of the 
press conference held at the conclusion of the third 
session of the first round of Peace Talks held in Oslo 
which Prof. Peiris addressed. What did he say? I quote 
from this press conference because I want this country to 
know what Prof. Peiris said in Oslo compared to what he 
is saying now. He said Sir, and I quote from the transcript 
of the press conference.  

 

“The LTTE is no longer insisting on a separate State but … is 
looking at a different concept in earnest and that is internal self-
determination. 

 
And he went on to explain what he meant. This was power sharing, 
extensive power sharing within the framework of one country. No 
question of secession, no question of separation but power sharing 
within the framework of one country.”   

“That was the point of departure. They are now 
talking of power sharing within one country.” So, Prof. 
Peiris was completely supportive of the Oslo 
Communiqué. In the press conference he addressed, he 
stated that the LTTE had changed their position from 
separation to power sharing within the framework of a 
united, undivided, indivisible Sri Lanka. That is what we 
want. That is what we are asking now. What we are 
asking now is for extensive power sharing within the 
framework of a united, undivided, indivisible Sri Lanka to 
ensure that Sri Lanka is undivided and indivisible - 
indivisible in perpetuity. You can have whatever you 
want in the Constitution. So, that was Prof. Peiris, Sir, at 
his press conference in Oslo after being a party to the 
Oslo Communiqué. What credence can be attached, Sir, 
to what Prof. Peiris now says, in the context of his being 
the author of the 2000 August Proposals which he himself 
tabled in Parliament on behalf of his government and in 
the context of his position at Oslo and what he stated in 
the press conference. What credence can be attached to 
what Prof. Peiris has to say now and he is saying a lot of 
things; he is saying many things.  

Now, Sir, from Prof. Peiris, I will move on to 
President Mahinda Rajapaksa. President Mahinda 
Rajapaksa also has said very interesting things when he 
was President and I think the country needs to know 
about it. President Mahinda Rajapaksa, Sir, addressed the 
inaugural Meeting of the All Party Representative 
Committee and the Multi Ethnic Experts Committee he 
appointed after he became President on the 11th of July 
2006. He made a very important speech to these two 
bodies; the APRC and the Multi Ethnic Experts 
Committee which comprised of twelve Sinhalese, four 
Tamils and one Muslim. There were 17 Members on the 
Multi Ethnic Experts Committee comprising of twelve 
Sinhalese, four Tamils and one Muslim. He addressed 
that Committee and this is what he said: 

I am quoting, Sir, from what President Mahinda 
Rajapaksa said at the All Party Representative Committee 
and the Mutli Ethnic Experts Committee. Addressing the 
gathering, under the caption “Unity, Territorial Integrity 
and Sovereignty”, this is what President Rajapaksa said: 

“The unity, territorial integrity and sovereignty of our country 
must be preserved. This cannot be open to bargain. Our approach 
has been widely endorsed by the international community, notably 
India and the Co-chairs have clearly stated and have clearly ruled 
out any form of division of this country. Our objective must be to 
develop a just settlement within an undivided Sri Lanka…” 

What he laid emphasis on was, a just settlement 
within an undivided Sri Lanka and he said:   
    

“Our objective must be to develop a just settlement within an 
undivided Sri Lanka. 
 

Each party represented here has its own solutions to the national 
question.  We will discuss and synthesize these different approaches 
and develop our own Sri Lankan model. We must explore past 
attempts from the Bandaranaike - Chelvanayakam Pact onwards. 
We must draw appropriate lessons from the experience of other 
countries.”  

Look at the constitutions of the other countries. He 
further stated, I quote: 
 

“I will not impose a solution on the country. But, you will through 
your developments, through your deliberations provide a solution to 
the national question.” 

His speech next dealt with the point relating to 
“Devolution for the People by the People” and this is 
what he said: 

 

“People in their own localities must take charge of their destiny and 
control their politico-economic environment. Central decision-
making that allocates disproportionate resources has been an issue 
for a considerable time. In addition, it is axiomatic that devolution 
also needs to address issues relating to identity as well as security 
and socio-economic advancement without over-reliance on the 
Centre. In this regard, it is also important to address the question of 
regional minorities.”  

So, this is what he said. The people must take charge 
of their destiny in the areas in which they live. They must 
be able to address the issues relating to their identity, in 
regard to their security, in regard to the socio-economic 
advancement. What more would you want?  

Sir, then, I quote from the third point he addressed 
under the heading, “Some Concluding Thoughts”:  

“Any solution must be seen as one that stretches to the maximum 
possible devolution.....”  

 These are President Mahinda Rajapaksa’s own 
words. I further quote: 
  

“Any solution must be seen as one that stretches to the maximum 
possible devolution without sacrificing the sovereignty of the 
country. Given the ground situation, given the background to the 
conflict, it therefore behoves on particularly the majority 
community to be proactive in striving for peace and there must be 
a demonstration of a well-stretched hand of accommodation.”  

He wanted the majority community to stretch out their 
hands and accommodate the minorities. That is what he 
said. I further quote: 

 

“Any solution must therefore address these expectations as well. 
The role of the All Party Representative Committee, as well as the 
Panel of Experts is to fashion creative options and satisfy the 
minimum expectations that I had enumerated earlier as well as 
provide a comprehensive approach to the resolution of the national 
question”.  
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He wanted the APRC and the Multi Ethnic Experts 
Committee to provide for maximum possible devolution. 
This is President Mahinda Rajapaksa’s own speech. I 
would have very much wished his being here, but 
unfortunately he is not here and none of the Joint 
Opposition Members are here; they, probably, do not 
want to listen to these things being said and they must 
have known that these things will be said. So, Sir, that 
was the President Mahinda Rajapaksa’s position. Can 
anything be clearer, Sir? Can anything be more lucid than 
what the former President Mahinda Rajapaksa has said in 
regard to what a new Constitution should have?  A 
solution based on what he has said would be the end of 
the matter.  

The former President Mahinda Rajapaksa also came to 
an agreement with the Secretary-General of the UN, when 
the Secretary-General of the UN came to Sri Lanka on the 
23rd of May, 2009, just after the war came to an end.  A 
few days thereafter, they had a discussion.  After that 
discussion, they issued a joint statement.  I am now 
reading from the Joint Statement.  I quote: 

 

“President Rajapaksa and the Secretary-General agreed that 
addressing the aspirations and grievances of all communities and 
working towards a lasting political solution was fundamental to 
ensuring long-term socio-economic development.   
 

President Rajapaksa expressed his firm resolve to proceed with the 
implementation of the 13th Amendment, as well as to begin a 
broader dialogue with all parties, including the Tamil parties in the 
new circumstances, to further enhance this process and to bring 
about lasting peace and development in Sri Lanka.” 

That was his position Sir, in the Joint Statement he 
made with the Secretary-General on the 23rd of May, 
2009.   

The international community has also been involved, 
Sir, and they have also been making several statements 
which I would like to place before the House because it is 
important that the House is aware of the role played by 
the international community.   

India has played a crucial role, Sir.   India has been in 
touch with the Government, particularly with the 
Rajapaksa Government.  I am now going to quote from 
statements made by the international community, 
particularly India and the Co-Chairs during the President 
Rajapaksa’s regime in regard to what should be the basis 
of a political solution.  I will deal, Sir, particularly with 
the period when President Mahinda Rajapaksa was the 
President.   

In November, 2006 Sir, Foreign Secretary 
Shivshankar Menon arrived in Sri Lanka and met with 
President Rajapaksa. He told President Mahinda 
Rajapaksa, “India looks forward to an early 
'comprehensive political settlement' of the ethnic issue. It 
must take into account the aspirations of all sections, 
including the Tamils.”  At that meeting, President 
Rajapaksa gave details of the work being done by the All 
Party Conference and the Multi-Ethnic Committee of 
Experts to provide a framework for the resolution of the 
ethnic problem. President Mahinda Rajapaksa gave Mr. 
Menon a Report in regard to the work of the APRC and 

the Multi-Ethnic Committee of Experts.  I have already 
referred to the APRC and the Multi-Ethnic Committee of 
Experts, Sir.   Their Reports are in the public domain; 
their Reports are available and their Reports are very 
much in tune with what the ex-President Chandrika 
Bandaranaike Kumaratunga said in her Constitutional 
Proposals in August, 2000.   So, that was President 
Rajapaksa’s position to Mr. Shivshankar Menon.  

 

Mr. Basil Rajapaksa went to India in October, 2008.  
After the talks with the Indian Government, there was a 
statement issued.  He said, I quote: 

“Both sides discussed the need to move towards a peacefully 
negotiated political settlement in the island including the North. 
Both sides agreed that terrorism should be countered with resolve. 
The Indian side called for implementation of the Thirteenth 
Amendment and greater devolution of powers to the provinces. 
Mr. Basil Rajapaksa emphasized that the President of Sri Lanka 
and his Government were firmly committed to a political process 
that should lead to a sustainable solution”.  

 

Prime Minister Manmohan Singh, Sir, in November 
2008, having met the former President Mahinda 
Rajapaksa, told the Rajya Sabha that he had a meeting 
with President Mahinda Rajapaksa and the bulk of the 
meeting was focused on the plight of Sri Lankan Tamil 
people.   I am quoting what the Dr. Manmohan Singh 
said:   

“We are deeply concerned. I explained to him (Rajapaksa) that we 
have legitimate concern about the welfare of Sri Lankan Tamils. 
It has a bearing on Sri Lanka’s relations with India”.  

Prime Minister Manmohan Singh also informed 
President Rajapaksa that Colombo has to create 
conditions for meeting “legitimate political aspirations” 
of the Tamils under the devolution package. That was a 
statement made by Prime Minister Manmohan Singh, 
after he had a discussion with President Rajapaksa.  

Then again, Sir, Prof. G.L. Peiris, in his capacity as 
the Minister of External Affairs, went to India in May, 
2011.   He was in India from 15th to 17th of May, 2011 
and there was a statement made. I quote:  

 

“Both sides agreed that the end of armed conflict in Sri Lanka 
created a historic opportunity to address all outstanding issues in a 
spirit of understanding and mutual accommodation imbued with 
political vision to work towards genuine national reconciliation.  

In this context, the External Affairs Minister of Sri Lanka affirmed 
his Government’s commitment to ensuring expeditious and 
concrete progress in the ongoing dialogue between the 
Government of Sri Lanka and representatives of Tamil parties.  

A devolution package building upon the 13th Amendment would 
contribute towards creating the necessary conditions for such 
reconciliation.” 

That was the statement of Prof. G.L. Peiris when he 
went to India.  

Then, Sir, in June 2011, Prime Minister Manmohan 
Singh again referred to this matter. There was a question 
and answer session and he was asked a question in regard 
to India’s neighbours and this is what he said. I quote:  
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“You have a situation in Sri Lanka. The decimation of the LTTE 
was something which is good. But the Tamil problem does not 
disappear, with the defeat of the LTTE. The Tamil population has 
legitimate grievances. They feel they are reduced to second-class 
citizens. And our emphasis has been to persuade the Sri Lankan 
Government that we must move towards a new system of 
institutional reforms, where the Tamil people will have a feeling that 
they are equal citizens of Sri Lanka, and they can lead a life of 
dignity and self-respect. It is not easy. Within Sri Lanka’s 
population, there are hotheads. The Sinhala-chauvinism is a reality. 
But we have to find a difficult balance because what happens in Sri 
Lanka has a domestic dimension .....” 

That was Prime Minister Manmohan Singh's statement 
in June 2011.  

Sir, Foreign Minister of India, S.M. Krishna said in 
the Lok Sabha in a Suo Motu Statement on 4th August 
2011, I quote :  

 
“The Government has also articulated  its position that the end of 
the armed conflict  in Sri Lanka created a historic opportunity to 
address all outstanding issues relating to minority communities in 
Sri Lanka including Tamils. The Joint Press Release of May 17, 
2011 states that all such outstanding issues had to be settled in a 
spirit of understanding and mutual accommodation imbued with 
political vision to work towards  genuine national reconciliation. 
The External Affairs Minister of Sri Lanka affirmed his 
Government’s commitment to ensuring expeditious and concrete 
progress in the ongoing dialogue between the Government of Sri 
Lanka and representatives of Tamil parties and that a devolution 
package building upon the 13th Amendment, would contribute 
towards creating the necessary conditions for such reconciliation.  
 
The Prime Minister observed recently that the Tamil population in 
Sri Lanka had legitimate grievances and our emphasis had been to 
persuade the Sri Lankan Government  that we must move towards a 
new system of institutional reforms where the Tamil people will 
have a feeling that they are equal  citizens of Sri Lanka and they can 
lead a life of dignity and self-respect. That is our outlook towards 
this issue.” 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Sampanthan, you have five more minutes.  
 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு ராஜவேராதயம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
My party has got time, Sir.  I will take time of my 

party Members.   
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Okay.  
 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு ராஜவேராதயம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
I want to place some of these things on record, Sir 

because some of these things are not known. I want this 
matter be on record.  

Then, Sir, there was a statement made by a 
spokesman on behalf of India after the Report of the 
Lessons Learnt and Reconciliation Commission was 
released and that statement was made on 25th December, 
2011. This is what he said, I quote:   

 
“ In this context, we have been assured by the Government of Sri 
Lanka on several occasions in the past, of its commitment towards  
pursuit of a political process, through a broader dialogue with all 
parties, including the Tamil National Alliance leading to the full 
implementation of the 13th Amendment to the Sri Lankan 
Constitution, and to go beyond so as to achieve meaningful 
devolution of powers and genuine national reconciliation. We hope 
that the Government of Sri Lanka recognizing the critical 
importance of this  issue  acts decisively  and with vision in this 
regard. We will remain engaged with them through this process and 
offer our support in the spirit of partnership.” 

Thereafter, Sir, the Foreign Minister of India was in 
Sri Lanka. There was a statement made by him in the 
presence of the Minister of External Affairs of Sri Lanka. 
The Foreign Minister was here from the 16th to 19th 
January 2012 and what he said was this. I quote: 

 
“ The Government of Sri Lanka has on many occasions conveyed to 
us its commitment to move towards a political settlement based 
upon the full implementation of the Thirteenth Amendment to the 
Sri Lankan Constitution  and building on it so as to achieve 
meaningful devolution of powers.” 
 
We look forward to an expeditious and constructive approach to the 
dialogue process. We believe that continuation of the dialogue 
between the Government and the TNA would pave the way for a 
political settlement including under the rubric of the Parliamentary 
Select Committee.” 

Then again, Sir, “The Hindu” of the 20th March of 
2012 reported what the Indian Prime Minister, 
Manmohan Singh said in the Lok Sabha, I quote: 

 
“Prime Minister Manmohan Singh announced on Monday that India 
was “inclined to vote in favour” of a resolution on promoting  
reconciliation and accountability in Sri Lanka at the ongoing 19th 
session of the U.N. Human Rights Council in Geneva.” 

He further went on to say: 
 

“That, we hope, will advance our objective, namely the 
achievement of the future for the Tamil community in Sri Lanka 
that is marked by equality, dignity, justice and self-respect.” 

So, the hope of the Indian Prime Minister was that 
India's support for the Resolution would result in the 
achievement of its objective that India had towards 
achieving an equal status for the Tamil people in Sri 
Lanka while persuading the Sri Lankan Government to 
do the right thing.  

Sir, an article that appeared in “The New Sunday 
Express” of 24th June, 2012 has stated, I quote: 

 
“ ‘The Prime Minister once again underlined the great importance 
we attach in India to the ability of the Tamil people to lead a life of  
dignity and as equal citizens of that country, ‘Indian Foreign 
Secretary Ranjan Mathai told reporters at Rio de Janeiro….” 
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So, this is the position. Sir, in regard to the Indian 
initiative,  I would now deal with what National Security 
Adviser, Shivshankar Menon said in his final visit  to Sri 
Lanka. This article appeared in “The Hindu” on 30th June, 
2012.  I quote: 

 
“The hopes of Tamils could only be accommodated through a 
political process. This was an ‘internal political process. We have to 
also look at that. It is a process that has ramifications for all of us. 
And it is not something that started yesterday or today or a few 
years ago.” 

It started 60 years ago, and India knows about it. The 
article further states, I quote: 

 
“I have told you what we would like: a united Sri Lanka, within 
which all communities feel they are in control of their own destiny, 
and they are satisfied.” 

I desire, Sir, to place these matters on record because, 
I think, the country should know that we have gone 
through a long process even with our neighbhour India 
playing a vital role over several years to resolve this issue 
and that we have not yet reached our goal, which has been 
"finding an acceptable political solution within the 
framework of a united, undivided, indivisible Sri Lanka". 
India has firmly reiterated her commitment to the unity 
and territorial integrity of Sri Lanka, but with the full 
implementation of the Thirteenth Amendment building on 
it so as to achieve meaningful devolution of power to 
enable the people of the North and the East, the Tamil 
speaking people to live with dignity and self-respect and 
be in a position to control their own destiny in regard to 
matters of vital concern to them in the area in which they 
live.  

I move on to, Sir, what the Co-chairs had to say.  Co-
chairs also played an important role in Sri Lanka. The Co-
chairs comprised of the European Union, Norway, Japan 
and the United States. This is what the Co-chairs had said 
on the 30th of May 2006.  Sir, I quote from what the Co-
chairs had said about the political settlement and about Sri 
Lanka:  

 
“‘It must show that it is ready to make the dramatic political 
changes to bring about a new system of governance which will 
enhance the rights of all Sri Lankans, including the Muslims. The 
international community will support such steps: failure to take such 
steps will diminish international support.’ ” 

The Co-chairs went on to say, I quote: 
 

“The Tamil and Muslim peoples of Sri Lanka have justified and 
substantial grievances that have not yet been adequately addressed.” 

That is what they said. Now, I quote from what the US 
Assistant Secretary of State for South and Central Asian 
Affairs, Mr. Richard A. Boucher, said on the 01st of June, 
2006 during one of his visits to Sri Lanka:  
 

"We also think the government should provide a positive vision to 
Tamils and Muslims of a future Sri Lanka where their legitimate 
grievances are addressed and their security assured. President 
Rajapaksa has spoken of "maximum devolution."  

Previous negotiations have agreed on "internal selfdetermination" 
within a federal framework. However the idea is expressed, it could 
offer hope to many in the North and East that they will have control 
over their own lives and destinies within a single nation of Sri 
Lanka.” 

The Assistant Secretary of State, Mr. Boucher, went 
on to say, I quote: 
 

"Although we reject the methods that the Tamil Tigers have used, 
there are legitimate issues that are raised by the Tamil community 
and they have a very legitimate desire, as anybody would, to be 
able to control their own lives, to rule their own destinies and to 
govern themselves in their homeland, in the areas they’ve 
traditionally inhabited.” 

That is what the Assistant Secretary of State, Mr. 
Boucher said. So, you have India on the one hand and the 
the Co-chairs on the other hand - European Union, 
Norway, Japan, US.  US itself coming up with these 
things.  Sir, this is why I say that these are matters not 
manufactured by someone’s imagination; these are 
grievances which the Tamil people have gone through 
and entertained for a long time.  

Before I finish up this point, I would like to read what 
Prime Minister Narendra Modi said when he addressed 
this House on 13th of March 2015. I quote the Hansard of 
13th March 2015. It states, I quote:  
 

“Sri Lanka's progress and prosperity are also a source of strength 
for India. So, Sri Lanka's success is of great significance to India 
and as a friend, our good wishes, our support and solidarity have 
always been with Sri Lanka and it will always be there for you. For 
all of us in our region, our success depends on how we define 
ourselves as a nation. All of us in this region, indeed every nation 
of diversity, have dealt with the issues of identities and inclusion, 
rights and claims, dignity and opportunity for different sections of 
our societies. We all have seen its diverse expressions. We have 
faced tragic violence; we have encountered brutal terrorism and we 
have also seen successful examples of peaceful settlements. Each of 
us has sought to address these complex issues in our own way. 
However, we choose to reconcile them. To me, something is 
obvious: diversity can be a source of strength for nations.  
 
When we accommodate the aspirations of all sections of our 
society, the nation gets the strength of every individual. And, when 
we empower states, districts and villages, we make our country 
stronger and stronger. You can call this, my bias. I have been a 
Chief Minister for 13 years; a Prime Minister, for less than a year!  
 
Today, my top priority is to make the States in India stronger. I am 
a firm believer in cooperative federalism. So, we are devolving 
more power and more resources to the States and we are making 
them formal partners in national decision- making processes.  
 
Sri Lanka has lived through decades of tragic violence and conflict. 
You have successfully defeated terrorism and brought the conflict 
to an end. You now stand at a moment of historic opportunity to 
win the hearts and heal the wounds across all sections of society. 
Recent elections in Sri Lanka have reflected the collective voice of 
the nation: the hope for change, reconciliation and unity. The steps 
that you have taken in recent times are bold and admirable. They 
represent a new beginning. 

 
I am confident of a future for Sri Lanka defined by unity and 
integrity, peace and harmony and opportunity and dignity for 
everyone. I believe in Sri Lanka’s ability to achieve it. It is rooted 
in our common civilizational heritage. The path ahead is a choice 
that Sri Lanka has to make and it is a collective responsibility of all 
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sections of the society and of all political streams in the country. 
But, I can assure you of this: for India, the unity and integrity of Sri 
Lanka are paramount. It is rooted in our interest. It stems from our 
own fundamental beliefs in this principle. ” 

What more do you want? The Prime Minister of India 
comes to Sri Lanka and he addresses our Parliament and 
this is what he says on this question of a political solution.  
So, before I conclude I would like to read from the 
Resolution adopted by the UN Human Rights Council 
recently. It welcomes the commitments of the 
Government of Sri Lanka to the devolution of political 
authority and paragraph 16 of the Resolution adopted in 
October, 2015 states, I quote: 

 
“16. Welcomes the commitment of the Government of Sri Lanka to 
a political settlement by taking the necessary constitutional 
measures, encourages the Government’s efforts to fulfil its 
commitments on the devolution of political authority, which is 
integral to reconciliation and the full enjoyment of human rights by 
all members of its population;….” 

It welcomes your commitment to take the necessary 
Constitutional measures to a political settlement by taking 
steps for the devolution of political authority which is 
integral to reconciliation and full enjoyment of human 
rights by all members of its population. 

They go on to encourage you to ensure that for the 
present, in the immediate context, all the provincial 
councils are able to operate effectively in accordance with 
the Thirteenth Amendment to the Constitution of Sri 
Lanka. So, you have made a commitment to the UN 
Human Rights Council that you will take the necessary 
constitutional measures to meaningfully devolve political 
authority to regions and to other people. 

Sir, I quoted from; what had been said by India in 
regard to Sri Lanka’s political problems, the reaction of 
the Sri Lankan Government to what India has stated, what 
the Co-Chairs have stated, what the US has stated and 
what has been stated at the UN. I put on record all these 
matters for the reason that we are currently engaged in a 
Constitutional process and I want everyone to know that 
this is not something which started yesterday or day 
before, but that this is something which started 70 years 
ago, shortly after the country attained independence. 
These statements indicate the concerns of the 
international community.  

The new Government has taken some initial steps. 
There are different expectations after this Government 
came into power. Those steps need to be continued in a 
genuine and purposeful manner. We need to have the 
cooperation of everyone to make this effort successful.    

I do not think Sir, the national question can remain 
unresolved any longer. I do not think it will be good for 
this country. In the context of the matter having been 
internationalized and different statements having been 
made by different people, I do not think we can go into a 
situation where there can be recurrence of violence, more 
Tamils being killed and more Tamils fleeing the country. 

It is not going to be acceptable to anyone. We are 
prepared to resolve the matter within the framework of a 
united, undivided, indivisible Sri Lanka on the basis of 
our self-respect and dignity being restored, on the basis of 
our being able to determine our destiny in the territory in 
which we have lived. We, therefore, call upon the 
Government to bear this fact in mind. Ever since the 
country attained independence, consequent to the 
violence unleashed against the Tamil people around 
1,500,000 Tamils have fled this country and at least, 
150,000 Tamils have been killed.  Of course, soldiers 
have died, our combatants have died and other civilians 
have died. We accept all that. That is because there was 
violence. That is because there was an armed conflict and 
there was an armed conflict for the reason that the matter 
was not politically resolved. If the matter had been 
politically resolved, there would have been no armed 
conflict. Therefore Sir, in the context of all these matters, 
I think we should resolve to put an end to this matter.  

I was going to speak at length in regard to the 
implementation of the Resolution of the Human Rights 
Council, but I do not think I will do that because I do not 
have enough time and I have already taken a fair amount 
of time.  

But, I will say a few things on the question of lands, 
on the question of missing persons, on the question of 
prisoners, on the question of truth and reconciliation, on 
the question of reparation, on the question of the Office 
of Missing Persons and on the question of non-
recurrence.      

These are fundamental elements in the transitional 
justice process which needs to be addressed, which have 
to be addressed. Our people are disappointed. Let me be 
frank. Our people had the expectation that they would be 
treated differently by this Government and not be ill-
treated in the same way that the former Government ill-
treated them. But the people have begun to raise the 
question as to whether this Government is dealing with 
them any differently from the previous Government.  

It is true that you have released some lands both in the 
North and the East but much more needs to be done. The 
Armed Forces do not seem to be prepared to release 
lands. That is a fact that we have to face.  

I got a fax in the morning today. People are protesting 
at Keppapilavu and Pilakudiyiruppu. Even today they are 
fasting with their wives and children because they want 
to get back their land, land that they owned. We want 
some commitment from you. This must be resolved.  

The Army thinks, well these lands were held by the 
LTTE and the Tamil people did not protest against it at 
that point of time and why are they protesting now. You 
cannot say that. You are not the LTTE. The LTTE were 
young armed rebels. They came and occupied our land. 
We had no choice but to hand it over to them. But you are 
a civilized Government. You are a democratic 
Government. You are a Government with an international 
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status. You have got to safeguard your international 
status. You cannot behave in the same way in which the 
LTTE behaved. They probably think, why should we 
return lands to Tamil civilians because Tamil civilians 
want to convict us of war crimes.  

Let me say this very frankly. We do not think that 
every soldier is a war criminal. There may have been 
certain methods adopted in the prosecution of the war 
which may have been in violation of international 
humanitarian law and international human rights law. 
Persons responsible for such conduct would be at a 
different level, would be at a command level and not at 
the level of the ordinary soldier. There may have been 
soldiers who had committed individual crimes like 
murder, like rape. If they can be identified and if they can 
be prosecuted, they must be identified and prosecuted. 
After all when the JVP insurrection took place in the early 
1970s that girl, Beatrice Manamperi was raped by some 
soldiers. Am I right Bimal? They were identified and 
convicted. That was the right thing to do. So if there are 
soldiers who have committed such wrongs, they may have 
to face the consequences.  But a soldier who fought the 
war on behalf of the Government, on behalf of the State 
was carrying out the instructions of his Government. He 
was doing nothing more. I do not see how he can be 
prosecuted.  

This bad blood between the soldiers and the Tamil 
population must come to an end. There was a time when 
Tamils could not be recruited to the Sri Lankan armed 
forces. There was a time when they could not expect the 
Government to do that but now things are changing. Your 
armed forces must acquire a different complexion. They 
cannot be entirely and exclusively or even preponderantly 
Sinhala only. They must have Tamils. They must have 
Muslims. Sir Kandiah Vaithyanathan was the first 
Permanent Secretary of Defence and Foreign Affairs 
when Hon. D. S. Senanayake was Prime Minister. He was 
an excellent civil servant. Anton Muttukumaru was the 
Commander of the Army. Rajan Kadirgamar was a 
Commander of the Navy.  

They were excellent officials who did an excellent job 
of work. So, this bad blood between the Tamil people and 
the Sri Lankan soldiers, Sri Lankan Armed Forces must 
come to an end. We are now moving into a different era. 
We must have more Muslims in the Armed Forces, we 
must have more Tamils in the Armed Forces and we must 
be able to look upon our Armed Forces with pride.  

 Now look. On the question of missing persons, there 
were a large number of missing soldiers. But, we do not 
see their families protesting that their husbands or sons 
are missing. You have probably resolved that. You have 
talked to them. There has been some reparation, some 
solace, some conciliation and they have accepted their 
destiny and there is calm. That is not available to our 
people. Our people must feel that the Government has in 
some way responded to this question, that there is an 
inquiry, a decision has been taken, the truth has been 
ascertained, and there has been some reparation, some 
reconciliation, some solace. There must be such processes 

which give the people a feeling of some satisfaction, may 
not be complete satisfaction, some satisfaction, but that is 
not there.  

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up.  
 

ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு ராஜவேராதயம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
The Government is very insensitive on the question of 

land. Lands must be returned to the people. You are 
cultivating my land with fruits, vegetables, and crops and 
selling them in the market at competitive prices. How can 
this go on?  

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up. 
 

ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு ராஜவேராதயம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
I feel very strongly for the people who were 

demonstrating. We have only refrained from participating 
in some demonstrations for the reason- 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Leader of the Opposition, your time is over.  

Please wind up now.  
 

ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு ராஜவேராதயம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
நான் க்கின்ேறன். 

I am not participating in these demonstrations because 
I feel that we must not play into the hands of others who 
want to disturb the whole process. We want the country 
to be stable; we want the country to be calm. But, our 
people are complaining; our people are suffering. My 
Friend Mr. Sumanthiran has been accused of being 
traitorous by some Tamil Leaders who have been 
resoundingly rejected at the last Parliamentary Elections, 
some persons whose party polled around 15,000 votes.  
Mr. Sumanthiran got four times that number of votes in 
Jaffna. I have got the particulars with me. That whole 
party did not poll 15,000 votes. Mr. Sumanthiran polled 
four times that vote by himself - preference votes. Today, 
he is being called a “traitor” because he is working with 
the Government. We look upon Mr. Sumanthiran as a 
very useful Member of Parliament performing valuable 
service on behalf of the people, and we want that to be 
recognized. But, he is being attacked. He is being 
attacked because these persons who were resoundingly 
rejected by the people in 2015 are using your failure to do 
what you must do by the people as the ground for 
attacking people like Mr. Sumanthiran and me and others 
too, even Mr. Senathirajah.  
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This cannot continue. This must come to an end. Your 
Government must realize it; your President must realize 
it; your Prime Minister must realize it. We are getting 
bitter ourselves. Let me tell you very frankly, I am 
extremely unhappy about the way the Government is 
treating our people on the question of land. Our land must 
be returned to them. That is our right; that is our birth 
right. You cannot hold back from doing that. That must 
be done. 

Mr. Deputy Chairman of Committee, I do not want to 
be reminded again that I have finished my time. We want 
the allegations that have been levelled in regard to Mr. 
Sumanthiran, that there has been an attempt on his life, to 
be properly investigated. We want everyone who is guilty 
to be brought before the court.  

There has been a report filed by the police in the 
Kilinochchi Magistrate's Court where they have definitely 
stated that there was an attempt at assassination of Mr. 
Sumanthiran.  That is a matter of record, nobody can deny 
that. Some people are calling him "Drohi”.  It is a very 
unbecoming word. It is a word that is inciting violence. 
Why are you calling him "Drohi”? Is it because he is 
working on our Constitutional Proposals along with me 
and others? Tamil people are not protesting in support of 
you. Tamil people are protesting on account of wrongs 
being done to them by the Sri Lankan Government. They 
want that to stop. These jokers who could not even win 
one seat, could not come even close to one seat.  They 
came long after us; we polled 200,000 votes, they polled 
15,000 votes. They came after the EPDP; they came after 
the UNP and they came after the UPFA. They were 
totally rejected by the Tamil people. Today, they say, they 
have become saviours. Why? Because they are standing 
in front with the Tamil people, when the Tamil people are 
protesting against wrongs being committed by the Sri 
Lankan Government. So, you are promoting extremism in 
our ranks. You are promoting fellows who have been 
rejected by the people. Kindly, do not do this. On the 
question of missing persons, on the question of land, on 
the question of detainees, on the question of reparation 
and reconciliation, you must move, you must act and what 
needs to be done must be done.  

Thank you, Sir.  
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you very much. The Adjournment Motion to be 

seconded by the Hon. Dharmalingam Sithadthan.  

 

ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
Hon. Deputy Chairman of Committees, -  
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes, Hon. Rauff Hakeem. 

ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
Hon. Sithadthan, are you only seconding the Motion 

and sitting? 
 

ගරු ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මහතා 
(மாண் மிகு த ம ங்கம் சித்தார்த்தன்) 
(The Hon. Dharmalingam Sithadthan) 
Yes. I would like to second the Adjournment Motion 

moved by the Opposition Leader.  
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you. Hon. Rauff Hakeem, please. 

 

ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
Sir, since the TNA has proposed the Debate, rightfully 

they are fully entitled to take some extra time.  But the 
thing is, there are many TNA speakers and then some of 
our time also could be eaten up. So, I think they may 
have to sacrifice some of their time so that we will be 
able to use our time. Otherwise, we will have to extend 
the time beyond 7.00 o’clock. The House is somewhat 
depleted but this is an important Debate. So, time 
management aspect, I think we need to - 

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
We can go on till 7.30 p.m. 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Does the House agree? 
 

ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 

Aye.  
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Mangala Samaraweera.  

You have 15 minutes.  

 
[4.13 p.m.] 
 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා (විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர - ெவளிநாட்ட வல்கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Mangala Samaraweera - Minister of Foreign 
Affairs) 
I was told that I have 20 minutes. 

 Hon. Deputy Chairman of Committees, first of all, I 
would like thank the Hon. Leader of the Opposition for 
this timely Adjournment Debate.  In fact, at a critical time 
in our history as Sri Lanka prepares to celebrate its 70th 

1487 1488 

[ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන්  මහතා] 



2017 ෙපබරවාරි 22  

Anniversary of Independence in 11 months’ time, the 
Hon. Sampanthan has raised issues on which the very 
future of this country depends. I have spoken many times, 
Sir,  in this very House about the hopes that the world 
held for our country at the time of Independence in 1948.   

As Lee Kuan Yew in his memoirs, "From Third World 
to First" wrote, I quote: 

"Ceylon was Britain’s model Commonwealth country. It  had been 
carefully prepared for independence. After the War, it was a good 
middle-sized country with fewer than 10 million people. It had a 
relatively good standard of education, in fact, with two universities 
of very high quality, a civil service largely of locals, and experience 
in representative government starting with city council elections in 
the 1930s. 

When Ceylon gained independence in 1948, it was the classic model 
of gradual evolution to independence. 

Alas, it did not work out. During my visits over the years, I watched 
a promising country go to waste. 

It is sad that the country whose ancient name Serendib has given the 
English language the word “Serendipity” is now the epitome of 
conflict, pain, sorrow and hopelessness.” 

This was Mr. Lee Kuan Yew’s writing about our 
beautiful Island in his memoirs. 

Mr. Deputy Chairman of Committees, after that lost 
opportunity at Independence, and many lost opportunities 
as the Hon. Rajavarothiam Sampanthan pointed out 
thereafter - after two youth insurrections in the South and 
a war which continued for 26-long years in the North - Sri 
Lanka again got a new lease of life, I believe, on the 8th of 
January, 2015 and we had a renewed lease of hope as a 
country.     

For the first time in our nation’s modern history, we 
had a President elected with the participation of people of 
all religions, all ethnic groups, and all walks of life in our 
country. In fact, we know that the people in the North 
came out in record numbers in most places as high as 85 
to 90 per cent turnout and they voted for President 
Maithripala Sirisena.  

 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு ராஜவேராதயம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
That is the highest ever in the history of the country. 
 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
The highest ever - as the Hon. Leader of the 

Opposition says - in the history of this country to vote for 
President Maithripala Sirisena and it was the same in 
other parts of the country. In fact, people from Point 
Pedro to Point Dondra in my electorate in Matara, all 
gave President Maithripala Sirisena a mandate with 
historic numbers which renewed hope for Sri Lanka as it 
walks towards its seventieth birthday.  In fact, it gave a 
mandate:   

-  to carry our nation’s children and future 
generations forward to lasting peace;  

-  for a durable political settlement; 

-  for a nation where everyone is equal irrespective 
of their race, gender, caste, beliefs, and language; 

-  where individual rights, civil liberties, are 
promoted and protected; 

-  where the dignity of all is upheld; 

-  where freedom and justice will reign; 

-  where conflict is firmly behind us as a thing of the 
past, confined to the pages of history that tell the 
story of our nation’s troubled past which led us to 
finally forge unity and guide our nation towards a 
prosperous and peaceful future; 

-  for a nation where unity in diversity, which is the 
driving force, and a firm Sri Lankan identity 
which becomes our strength;  

-  where non-recurrence of conflict is a norm;   

-  for a nation that is a beacon of democracy;  

-  for us to set an example to others in the region and 
beyond of post-conflict peace-building, 
reconciliation and economic development; and  

-  a nation that works meaningfully and 
constructively in partnership with other nations 
and international organizations to serve the world 
community and uphold international systems and 
procedures. 

Sir, with this vision, from January, 2015, we have 
worked together to make the Nineteenth Amendment to 
the Constitution a reality. Together, we enacted 
legislation to make the Right to Information a reality. 
Together, we enacted legislation to establish a Permanent 
Office that would undertake a humanitarian mission of 
finding the citizens of our country who are still missing 
today. Together, we reached out to the world beyond our 
shores that we had antagonized for several years, and 
renewed our nation’s friendships and partnerships with 
the international community; and they all readily 
responded to our call. 

The Hon. Leader of the Opposition mentioned that a 
Resolution was adopted unanimously by this House to 
appoint the Constitutional Assembly to prepare a draft 
Constitution Bill for the consideration of Parliament in 
the exercise of its powers under Article 75 of the 
Constitution.  It was declared in that Resolution that the 
Constitution Bill shall only be enacted into law if it is 
passed in Parliament by a special majority of two-thirds 
of the whole number of Members of Parliament including 
those not present, and subsequently approved by the 
people at a Referendum as required by Article 83 of the 
Constitution.  

Therefore, Sir, this is a historic opportunity, as 
pointed out not only by the Hon. Leader of the 
Opposition, but by His Excellency the President himself 
who tabled that Resolution at a special Sitting of this 
House on the first year of his Presidency, on the 08th of 
January last year. No other Constitution-making process 
in 1972 or in 1978 has had this consensual approach. 
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Moreover, our nation has today reached a point of 
maturity having been through conflict, and witnessed the 
suffering and the agony that this nation has gone through 
since Independence. Let us now say, “enough is enough” 
once and for all.  

We must stand up to do justice to those who lost their 
lives, and for those who are yet unborn. We, the fortunate 
few who have been witness to the agony of our nation, yet 
survived to tell the story, must now rise up, not just to tell 
the story, but to write the new chapter of our nation’s 
future journey.  

It is up to us in this House to seize this moment and 
have the courage to persevere and see this Constitution-
making process succeed in this House and then take it to 
the people of our country in whom sovereignty is vested. 
The people of our country spoke clearly at two elections 
in 2015 - the Presidential Election in January and the 
Parliamentary Election in August. They have indicated in 
unmistakable terms that they want durable peace, 
reconciliation and non-recurrence of conflict - a durable 
political solution.  

In fact, we have a golden opportunity that this country 
has never had before, because for the first time in our 
history we have a National Unity Government where the 
arch-rivals in the political system of the last sixty-odd 
years are now working together and what is even more 
important is that we have a very moderate Tamil 
Opposition Leader and an Opposition who is committed 
to a settlement within a united and undivided Sri Lanka. 
What is even more important is the statement which has 
been made by the Hon. Leader of the Opposition earlier 
when he said that he will not accept any solution which 
has not got the consent of the Sinhala majority in the 
South. I think this is the most potent argument for a 
referendum ever made by any Tamil leader in this country 
and we have to grab this opportunity with both hands  
instead of  trying to sabotage this process for short-term 
political gain.  

In fact, this is an obligation that this House owes to 
the people of our country. Wherever we may sit in this 
House, whatever party we may belong to, we all represent 
the sovereignty - that is the people of this country - and it 
is our responsibility, to see this process to an end. It is our 
responsibility to do justice by them.  

What better gift can we bestow the people of our 
beloved motherland at its 70th Anniversary of 
Independence next year than a solution to the problem 
that has traumatized this nation for much of its years as an 
independent nation.  

Our country that stood on the cusp of economic 
development and social progress at the time we gained 
Independence in 1948, and failed, will not be able to get 
back on the track of economic and social development 
and achieve the magnitude of progress that the people 
justly deserve if we do not find a durable solution to our 
problems through a new Constitution. It is the 

Constitution that defines a nation. It is the Constitution 
that guarantees, among other things, certain rights to 
minorities, which no other document can do and the 
moment has arrived now. We should not have a situation, 
after coming so far in this process, since January last 
year, of marching into our 70th year of Independence next 
year, without taking everyone forward on our nation’s 
future journey as equal citizens of one Sri Lankan family 
walking side by side. 

Hon. Deputy Chairman of Committees, as politicians 
of different parties, we will have plenty to fight about and 
argue about in a democratic way, later.  But let us, for 
this one important task, set aside all other issues and 
unite.  This is the one issue that we must all lift out of the 
arena of politics because we cannot afford to leave this 
issue unresolved.  It is one that is too dangerous to leave 
unresolved because the whole future of our country - our 
youth and generations yet unborn - depends on this.  I, 
therefore, earnestly urge this House not to let this historic 
moment slip by and I totally agree with the Hon. Leader 
of the Opposition, if we allow this moment to slip by, we 
will only embolden the forces of extremism which are 
again trying to raise their ugly heads on both sides of the 
divide.  

Sir, the Hon. Leader of the Opposition spoke of 
international dimensions and the UN Human Rights 
Council Resolutions including the one adopted in 
October, 2015.  Some who are enemies of this nation’s 
progress for whatever rhyme or reason, drive fear into 
people’s minds about the Resolution and concepts of 
transitional justice.  Let me assure this House and the 
people of this country that we will never embark on a 
path that will once again plunge this nation into chaos or 
pain.  “Transitional justice,” is a term which simply 
means a series of measures that are taken after a 
traumatic conflict to ensure that peace and stability will 
last, that the rule of law will prevail and that a cycle of 
violence will not be repeated.  To those who allege that 
we are copying others or doing what others in other 
countries tell us or the UN tell us, I want to clarify that 
this is not so.  Moreover, Sir, there is no set formula of 
exactly how to do this.  There is no cookie-cutter model.  
Measures taken must reflect the specific national context, 
human rights principles and should be led and owned by 
national actors to ensure success and this, Sir, is exactly 
what we are doing.   

In fact, I again would like to repeat that this process 
was undertaken because we believe that this is what Sri 
Lanka needs in order to move forward.  Sri Lanka, as a 
nation, must come to terms with the tragedies of our past, 
if we are to move forward together united in its diversity 
and that is why as the President himself said, in his 
address to the nation last year, "We undertook this 
process not because of international pressure but because 
we feel that we owe it to the people of our country."  

Societies that have experienced an armed conflict 
must take steps to examine the past, pursue 
accountability, provide a way for the well-being of 
survivors and take institutional measures to prevent non-
recurrence.  Societies that avoid looking into the past fail 
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to build sustainable peace.  Traumatic memories do not 
simply go away.  Grievances can go on for generations 
and even centuries becoming entrenched in cultural and 
historical accounts and risking new cycles of violence.   

This is what we must all resolve to prevent by taking 
the necessary steps - not ad hoc measures as in the past - 
for reparations, for truth seeking, searching for the 
missing, having judicial inquiries aimed  at restoring the 
rule of law and individualized responsibility so that the 
honour and reputation of institutions such as the armed 
forces are preserved.  

It is to the people of this country that we are 
answerable and it is to them that we are responsible and 
not to the international community.   

As you would recall, Sir, point 93 of the 100-Day 
Work Programme of President Maithripala Sirisena 
during the Presidential Election of 2015 states, I quote: 

“Since Sri Lanka is not a signatory to the Rome Statute regarding 
international jurisdiction with regard to war crimes, ensuring justice 
with regard to such matters will be the business of national 
independent judicial mechanisms”. 

It is with that Manifesto in hand that I went to Geneva 
in March, 2015 in order to request that they stop the 
international inquiry which was initiated during the last 
Government and allow us time to present our own time 
map, our own timeframe or our own timeline, a roadmap 
for transitional justice in our country and I am glad to say 
that the international community accepted our request and 
now we are in the process of meeting our commitments to 
the people of this country.   

Sir, what we did was to take ownership of our 
responsibilities and obligations towards the people of our 
country to uphold their rights, return their land, resettle 
the displaced, strengthen democracy and democratic 
institutions, repeal discriminatory laws, restore justice and 
ensure non-recurrence of conflict. These are some of the 
basic elements contained in Resolution 30/1. It is entirely 
a State-driven process, where we take charge and fulfil 
our obligations towards our own people to ensure justice, 
restore and uphold rights, strengthen institutions and take 
steps that are necessary to ensure equitable economic 
development and progress for all.  

Hon. Deputy Chairman of Committees, on the 07th of 
January this year, the Cabinet of Ministers granted 
approval for the Bill to give effect to the International 
Convention for the Protection of All Persons from 
Enforced Disappearance. The Bill has since been gazetted 
in all three languages and we hope that it will be brought 
before this House for consideration at an early date, 
hopefully, sometime in late April. 

The amended policy and legal framework relating to 
the proposed Counter Terrorism Act, which would 
replace the PTA, was referred by the Cabinet of 
Ministers, also in January, to the Parliamentary Sectoral 
Oversight Committee on Legal Affairs. Once the Sectoral 
Oversight Committee considers the framework, drafting 
of the new legislation will be commenced and will also be 
then presented to Parliament. 

Sir, the multiple tasks constituting the transformative 
agenda that the Government has undertaken on the 
reconciliation, development and institution building 
fronts are not easy ones. It requires the efforts of all 
citizens - public and private sector alike; it requires the 
commitment of all and it requires the dedication of all.  It 
is also not an easy and straight path but one that ‘zigs and 
zags’, and requires tremendous effort and dedication to 
stay the course. In fact, as I have said before at Chatham 
House in Geneva recently, although there are 
shortcomings and certain delays, the Government is 
committed to meeting its commitments as far as 
transitional justice is concerned and there will be no U-
turns. Of course, there could be detours, but the 
destination remains the same.    

Of course, for the victims, the displaced, the 
vulnerable - every minute and every second counts - we 
have done much during the last two years. Yet, there is 
much left to do and yet, we cannot ever say that we have 
done enough in this important journey. This requires 
constant striving to move each step forward and constant 
striving to ensure that what we have gained is protected 
and preserved.  

In fact, I would like, Hon. Deputy Chairman of 
Committee, to table* a document titled, "Festina Lente - 
Advancing Human Rights, Accountability, Reconciliation 
and Good Governance in Sri Lanka" from January, 2015 
up to February of this year.  I think, considering many of 
the roadblocks we have been having as a government, 
what we have achieved in this short period, I really feel, 
is remarkable. A lot more to be done.  This document 
named, "Festina Lente," in Latin, which means, "make 
haste slowly."  We are making haste but we have to do it 
slowly and gradually; but our commitment remains. 

Sir, I would also like to request that, if possible, all 
these achievements contained in this document to be 
included as it is in the Hansard.* 

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, please wind up now. The twenty 

minutes allocated to you is over.  
 

ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
I will finish very quickly.  

I am also tabling** two more documents. One, of 
course, is a document which has been given to me by the 
Ministry of Defence with land release details in the 
Northern and the Eastern provinces. For example, the 

1493 1494 

————————— 
**  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
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*  உைரயினி தியில் தரப்பட் ள்ள . 
* Produced at end of speech. 
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More importantly, Sir, the journey we began with the 
passage of the Resolution for the appointment of the 
Constitutional Assembly in April last year must be 
pursued, I agree, with greater vigour. As I mentioned 
earlier, we should not walk into our 70th year of 
Independence with unresolved issues that would cripple 
our nation’s forward march towards prosperity as it has 
done over the last 70 years. So the time is ripe. The time 
is very opportune.  This kind of conjunction could never 
happen again in our life time. That is why I ask all 
Members here, let us fight about all other issues but when 
it comes to the issue of uniting our country, let us all 
unite and join hands to build a new Sri Lanka. 

Thank you.  
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  சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட ஆவணம்: 
  Document tabled: 
 

army has released 2,473 acres of private land to civilians 
since October 2015 and I have been told that they are still 
holding 4,162.93 acres. The Hon. Prime Minister and I 
know, the President himself has requested the army to 
give a timeline on when all these lands could be released. 
There is a breakdown of the lands which have so far been 
released and also the lands which need to be released, not 
only in the Northern Province but also in the Eastern 
Province separately. It also looks that land is held by the 
army, navy and the air force.  

The other one, of course, there are also details that I 
have got from the Attorney-General’s Department about 
cases pertaining to the detainees as at 20th February, 
2017. The total number of files are 12 and the total 
number of suspects are 59 and 41 had been enlarged on 
bail. Out of the 12 cases pending, four are under 
preparation to be indicted and another four are awaiting 
recommendations for discharge. 
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ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you very much. The next speaker is the Hon. 

Bimal Rathnayake.  
  

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, - 
 

ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
What is your point of Order?  
 

ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
Sir, the point of Order is about the change in the 

pattern. If the Opposition starts, next turn goes to the 
UNP and then to the UPFA. That has been the pattern of 
this House. -[Interruption.] No, it has been the practice.  
     

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා මෙග් නම 

කිව්වා. ඒක ෙනොෙවයි practice එක.  
 

ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
It is up to the Chair. It is  the Chair’s prerogative to 

call Members according to the list of names.  
 

ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
No. If you are talking about the prerogative of the 

Chair, nothing works that way. I mean, there has been a 
pattern in the list of speakers.  

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
No.  

  

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ම ට කථා කරන්න 

අවස්ථාව ලබා ෙදන්න. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Rambukwella, the pattern is, if the Opposition 

starts, then the Government; again the Opposition and 
then your side.  

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, - 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Wimal Weerawansa.  

   
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා ෙමතැනදී ෙදන 

තීරණය කුමක්ද කියන එක මට අදාළ නැහැ. ඒ ගරු මන්තීතුමා 
කථා කළාට මට පශ්නයකුත් නැහැ. නමුත් ෙවච්ච ෙද් මම 
කියන්නම්. අපි ෙමෙහම හිතමු. විෙද්ශ ඇමතිතුමා UPFA එෙක් 
ෙකෙනකු වුණා නම් විපක්ෂෙය් UPFA එෙක් ෙකෙනකුට ෙම් 
අවස්ථාව ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒක හරි. හැබැයි, UPFA එෙක් 
ෙනොෙවන එක්සත් ජාතික පක්ෂය නි  ෙයෝජනය කරන විෙද්ශ 
ඇමතිතුමා කථා කළාට පසුව සාමාන්යෙයන් කථා කරන්න 
අවස්ථාව ලැෙබන්ෙන් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට. එතුමා 
විපක්ෂෙය් ෙවන්න පුළුවන්; ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ෙවන්න පුළුවන්. 
ඒක තමයි සිද්ධ ෙවච්ච ෙද්. ඒක දැන් ෙකොෙහොමද ෙවනස් 
ෙවන්ෙන් කියලා මට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. ඕක තමයි වුෙණ්. ඒ 
කියන්ෙන්, UPFA එකට තමයි ඊළඟ අවස්ථාව ලැබුෙණ්. අපි 
UPFA එෙක් විපක්ෂෙය්. ඒක ෙවන කථාවක්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Leader of the House. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙමතුමා එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙයන් අස් වුණාය 

කියලා අද උෙද් කිව්වා. 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඔබතුමා පටු විධියට හිතන්න එපා. මම ගැන ෙනොෙවයි ෙම් 

කියන්ෙන්.  ඔබතුමාට ශිෂ්යයන්ෙග් පශ්න විසඳන්න බැරිෙවලා 
තිෙබන්ෙන්ත් ඒකෙන්. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Please continue, Hon. Bimal Rathnayake.  

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මට ලබා දීපු ෙවලාව ෙම් අවස්ථාෙව් සිට අදාළ කර ගන්න 

කියලා මා ඉල්ලා සිටිනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  සභාව කල් තැබීෙම් 
ෙයෝජනාව සම්බන්ධව කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න මම කැමතියි.  
විපක්ෂ නායක ගරු සම්පන්දන් මැතිතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද 
සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාෙව් මූලික අදහස පිළිබඳව 
මුලින්ම මම කියන්න කැමතියි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please!  Will an Hon. Member propose the 

Hon. Edward Gunasekara to the Chair? 
 

ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
I propose that the Hon. Edward Gunasekara do now 

take the Chair.  
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් 

ඉවත් වුෙයන්, ගරු  එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර  මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ,  மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

 

       Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF 
COMMITTEES  left the Chair, and  THE HON. EDWARD 
GUNASEKARA  took the Chair. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 4.40] 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ලබා දීපු ෙවලාව ෙම් 

අවස්ථාෙව් සිට අදාළ කර ගන්න කියලා මා ඉල්ලා සිටිනවා. 
විපක්ෂ නායක ගරු සම්පන්දන් මැතිතුමා ඉදිරිපත් කරන ලද 
සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාෙව් අදහස් විශාල පමාණයකට එකඟ 
වන බවත්, සමහර අදහස්වලට එකඟ ෙනොවන බවත් මම මුලින්ම 
පකාශ කරන්න ඕනෑ. ලංකාෙව් ජාතික සමඟිය නැති වීම සහ  ශී 
ලංකා ජාතිය ෙගොඩ නඟා ගන්න බැරි වීම පිළිබඳ පශ්නයට අපි 
පතිපත්තිමය වශෙයන් දකින එකම විසඳුම තමයි, සෑම 
ජාතිකත්වයකටම - සෑම ජන කණ්ඩායමකට - සමානාත්මතා 
අයිතිය ලබා දීම, හැම ජන කණ්ඩායමකටම පජාතන්තවාදී 
අයිතිවාසිකම් සහතික කිරීම, යම්කිසි ජන ෙකොටසක් වැඩිපුර 
පීඩාවට පත්ෙවලා සිටිනවා නම් ඔවුන්ට වැඩිපුර අවස්ථාවක් ලබා 
දීම. එෙහම තමයි ෙම් පශ්නය සමානාත්මතා පදනමින් විසඳනවා 
නම් විසඳන්න පුළුවන්කම ලැෙබන්ෙන්. අෙප් රට පාලනය කරපු 
ආණ්ඩු සහ විෙශේෂෙයන්ම සිංහල සහ ෙදමළ ෙද්ශපාලන 
නායකයන් - පසු කාලීනව මුස්ලිම් ෙද්ශපාලන නායකයන් - ෙම් 
පතිපත්තිය මත කටයුතු ෙනොකිරීම නිසා වැඩි වගකීමක් ආණ්ඩුවට 
පැවරුණා. නමුත් පසු කාලීනව බිහි ෙවච්ච ෙදමළ ජාතිවාදීන්, 

මුස්ලිම් ජාතිවාදීන් වාෙග්ම මෑත භාගෙය්දී කල්ලිගත ෙවච්ච 
සිංහල ජාතිවාදී කණ්ඩායම් වර්තමාන පශ්නයට වග කියන්න 
ඕනෑ. සම්පන්දන් මැතිතුමා විපක්ෂ නායකවරයා වශෙයන් 
ඉදිරිපත් කරන ලද සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාෙව්දී එතුමා 
වැදගත් කරුණු රාශියක් ඉදිරිපත් කළා. සම්පන්දන් මැතිතුමාට 
වැඩිපුර ඉන්දියාෙව් ජනාධිපතිවරුන්ෙග්, අගමැතිවරුන්ෙග් 
වාෙග්ම එක්සත් ජාතීන්ෙග් සහ ෙවනත් ජාත්යන්තර සංවිධානවල 
වාර්තා උපුටන්න සිදු වුෙණ් ෙම් පශ්නය අන්තර්ජාතික කිරීම නිසා 
පමණක් ෙනොෙවයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අන්තර්ජාතික 
කණ්ඩායම් ෙම්ක වුවමනාෙවන්ම අන්තර්ජාතික කර ගත්තා.  

ඉන්දියාෙව් පාන්ත විස්සක විතර යුද්ධ තිෙබනවා. නමුත් 
ඉන්දියාව තමන්ට ෙබොෙහෝ ෙද්ශපාලනික පශ්න තිෙබන නිසා ෙම් 
පශ්නයත් තමන්ෙග් පශ්නයක් විධියට සලකනවා. එක්සත් 
ජනපදයත්, අනිකුත් යුෙරෝපා රටවලුත් ඒ පදනම මත තමයි 
කටයුතු කරන්ෙන් කියලා අපි දන්නවා.  

මා විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් සිංහල, ෙදමළ, මුසල්ිම්, බර්ගර්, 
මැෙල් කියන සියලුම ජන කණ්ඩායම් ෙවනුෙවන් වර්තමාන 
විපක්ෂ නායකතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. අපි කවුරුත් 
ඔබතුමා විපක්ෂ නායකතුමා වශෙයන් පිළිගන්නා නිසා; ෙම් රෙට් 
අති බහුතරයක් ජනතාව ඔබතුමා ඉතාමත් ෙගෞරවෙයන් 
පිළිගන්නා නිසා; ඔබතුමා විපක්ෂ නායක ධුරයට පත් වුණාම 
සිංහල පෙද්ශවල මිනිස්සු පවා ඔබතුමාට ශුභ පතලා බැනර් දමලා 
තිබුණු නිසා;   ඔබතුමා ලියන, කියන, අදහස් ඉදිරිපත් කිරීෙම්දී 
ෙහොඳ අදහස් වාෙග්ම අදහස් වැඩිපුර  සඳහන් වන අවස්ථා තිෙබන 
බව මා කියා සිටිනවා. ෙමහි ඔබතුමා සඳහන් කර තිෙබනවා 
"ගැටුෙම් පතිඵලයක් වශෙයන් ෙදමළ ජාතිකයන් 1,50,000ක් 
පමණ මිය ගිය බවට ඇස්තෙම්න්තු කර ඇත." කියලා. ෙම් ගණන 
ෙවන්නත් පුළුවන්, ඊට වැඩි ෙවන්නත් පුළුවන් කියලා අපි 
දන්නවා. නමුත් ඔබතුමා ෙදමළ ජනතාවෙග් පශ්නය ගැන කථා 
කරන නිසා ඒක සඳහන් කිරීෙම් වැරැද්දකුත් නැහැ. ඔබතුමාෙග් 
කථාෙව්දී සිංහල ෙසොල්දාදුවන් ගැනත් කිව්වා. ඔබතුමා ෙම් රෙට් 
විපක්ෂ නායකවරයා. නමුත් ඔබතුමා සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම්, 
බර්ගර් කියන තත්ත්වෙයන් මිදිලා කවුරුත් ගැන කල්පනා කරන 
ෙකෙනක් කියලා රෙට් හැම ෙදනාටම ෙපෙනන්න ඕනෑ. 

ඔබතුමා දන්නවා, ෙම් රෙට් සිංහල ජනතාවත් ෙකොළඹ දී 
ෙබෝම්බවලින් මැරුණ බව. ඔබතුමා දන්නවා, නැ ෙඟනහිර 
පළාෙත් මුස්ලිම් ජනතාව මැරුණ බව. සිංහල ෙසොල්දාදුවන් 
පමණක් ෙනොෙවයි  මැරුෙණ්. ඒ නිසා ෙමහිදී අපි දකින ෙද් තමයි, 
ජාතිවාදී ෙලස උපුටන්න පුළුවන් ෙද්වල්, ජාතිවාදී ෙලස දකින 
එක.  ඒක හැම පැත්ෙතන්ම ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් ෙම් කාරණය 
සම්බන්ධෙයන් මම මුලින්ම ඒ ආකාරෙයන් කියන්න ඕනෑකම 
තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පශ්නය 
ජාත්යන්තරකරණය ෙවලා තිෙබන බව ඇත්ත. නමුත්  ජාත්යන්තර 
පජාව විසඳූ පශ්නයක් නැහැයි කියන එක අපි දන්නවා. පසු ගිය 
අවුරුදු දහය, පහෙළොව ගත්ෙතොත් ජාත්යන්තර පජාව සාර්ථකව 
විසඳූ එක පශ්නයක්වත් නැහැ. පලස්තීන පශ්නය අර ෙගන 
බලන්න. ඒක විසඳලා නැහැ. ඒක අවුල් ෙවලා තමයි තිෙබන්ෙන්. 
සුඩානෙය්, දකුණු සුඩානෙය් පශ්නයට ඉන්දියාව හැර අෙප් රෙට් 
පශ්නයට මැදිහත් වුණු හැම රටක්ම  මැදිහත් වුණා. නමුත් 
සුඩානෙය් පශ්නය විසඳලා නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
සයිපස් පශ්නයට අවුරුදු 46ක් තිස්ෙසේ මැදිහත් ෙවනවා. අෙප් රටට 
මැදිහත් වුණු ජාත්යන්තර පජාවම මැදිහත් ෙවනවා. නමුත් ඒක 
විසඳලාත් නැහැ. ජාත්යන්තර පජාවට ඇහුම්කන් ෙදන එක, 
ඒෙගොල්ලන් කියන ෙද් අහන එක ෙවනම එකක්. ඒ නිසා මම 
නැවත කියන්ෙන් ජාත්යන්තර පජාව ෙම් රටට ඇවිල්ලා ෙම් රෙට් 
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[ගරු  බිමල් රත්නායක  මහතා] 
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පශ්නය විසඳලා ෙදන්ෙන් නැහැයි කියන එකයි. ඔවුන් ෙම් පශ්නය 
අවුල් කරන එකත්, ෙම්ක පාවිච්චි කරන එකත් තමයි අපට 
වැඩිපුරම ෙපෙනන්න තිෙබන්ෙන්.  

මා මුලින්ම කියන්න කැමැතියි, 2015 ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් 
එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානයට ලංකාව තුළ මානව හිමිකම්, 
සහජීවනය ඇති කිරීම සඳහා සැලැස්මක් ලංකාව ඉදිරිපත් කළා. ඒ 
සැලැස්ම ෙම් මාර්තු මාසය වන විට අවසන් ෙවනවා. එතෙකොට අපි 
දන්නවා පසු ගිය කාලය තුළ ආණ්ඩුෙව් අනුගහෙයන්; රජෙය් 
අනුගහෙයන්  ජාතිවාදය පවත්වා ෙගන යාම යම් පමාණයකට සීමා 
වුණ බව.  

ෙම් ආණ්ඩුව ගැන කියන්න ෙදයක් තිෙබනවා නම්, 
තිෙබන්ෙන් එච්චරමයි.  නමුත්, ලංකාව තුළ පසු ගිය අවුරුදු 1½ - 
2 ඇතුළතදී සුවිශාල වශෙයන් ෙදමළ ජනතාව ඉලක්කගත වුණු 
පහාර, අත් අඩංගුවට ගැනීම්, මරා දැමීම්  සිද්ධ වුෙණ් නැහැ. එෙසේ 
තිබියදී අපට තිෙබන ෙතොරතුරු සහ අපට ෙපෙනන ෙද් අනුව, දැන් 
එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් ෙකොමිෂන් සභාව -මම 
හිතන්ෙන් තව සතියකින් එහි මහ ෙකොමසාරිස්වරයා තමන්ෙග් 
වාර්තාව නිකුත් කරන්න යනවා.- ෙමොකක්ද කරන්න යන්ෙන්? 
ඔවුන් කරන්න යන්ෙන් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් 
අවුරුදු 1½ තුළ ලංකාෙව් සිදු වුණු ෙහොඳ ෙද්වල් අගය කරලා 
ලංකාවටම ඒක භාර ෙදන්න හදනවා ෙනොෙවයි. මෙග් දැනීෙම් 
හැටියට ඔවුන් follow-up resolution එකකට යනවා. ඔවුන් ෙම්ක 
තව අවුරුදු 1½කට, නැත්නම් අවුරුදු 1කට ෙහෝ 2කට දිගු කර 
ගැනීමක් තමයි අපට ෙපෙනන්ෙන්. එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව 
හිමිකම් ෙකොමිෂන් සභාෙව් මහ ෙකොමසාරිස්තුමාෙග් වාර්තාව තව 
සතියකින් Web එකට දායි. ඒක තමයි කරන්න යන්ෙන්.  

හිටපු ජනාධිපතිවරයාත්, මහ ෙල්කම්වරයාත් 2009 මැයි 
මාසෙය් 23වැනි දා අත්සන් කරපු ගිවිසුෙමන් අපි ෙම්කට බැඳුණා. 
ඒ නැතත් සමහර විට අපි බැ ෙඳයි. 2009න් පස්ෙසේ ලංකා ආණ්ඩුව 
කටයුතු කළ පජාතන්ත විෙරෝධී ඒකාධිපති කමය නිසා -ෙමෙහේ 
අධිකරණ විනාශ කරමින්, මාධ්ය විනාශ කරමින් ගිය කමය නිසා- 
ජාත්යන්තරයට උඩ ෙගඩි දීමක් සිද්ධ වුණා මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ලංකාෙව් සාධාරණ අධිකරණයක් නැහැ කියලා 
කියන්න. ෙමොකද, ලංකාෙව් හිටපු ෙශේෂ්ඨාධිකරණ 
විනිශ්චයකාරතුමිය එදා කෙනන් අල්ලලා එළියට දැමීෙමන් අපට 
සාධාරණ අධිකරණ පද්ධතියක් නැහැ කියලා ඔප්පු වුණාට පස්ෙසේ, 
අපට ෙලෝකයට ගිහිල්ලා කියන්න බැහැ මුලතිව්වල ෙදමළ 
අම්මලාෙග් දුක් ගැනවිල්ල අහන්න උසාවියක් ලංකාෙව් තිෙබනවා 
කියලා; අපට කියන්න බැහැ, ෙදමළ අම්මා ෙකෙනකුෙග් 
දරුවන්ෙග් පශ්නයක් අහන්න පුළුවන් සාධාරණ උසාවි පද්ධතියක් 
ලංකාෙව් තිෙබනවා කියලා. ඒක තමයි අධිරාජ්යවාදී බටහිර 
රටවල් අපට විරුද්ධව පාවිච්චි කෙළේ. නමුත්, පසු ගිය අවුරුදු 1½ 
තුළ ෙම් රෙට් උසාවිවල ෙමොන ගැටලු තිබුණත් අඩුම ගණෙන් 
ජාතිවාදීත්වෙයන් ෙදමළ ජනතාව ඉලක්ක කර ගත්ත පහාරයක් 
උසාවි හරහා, හමුදාව හරහා, ෙපොලීසි හරහා දියත් වුෙණ් නැහැ. 
කළ යුතු ෙද්වල් ෙගොඩක් ෙනොකර තිෙබන බව ඇත්ත. නමුත් 
පහාරයක් දියත් වුෙණ් නැහැ.  

මම හිතනවා, ඒකට විපක්ෂ නායකතුමා එකඟ ෙවයි කියලා. 
නමුත්, ෙම් ජාත්යන්තර පජාව කියන කට්ටිය අපට ෙමොකක්ද 
කරන්න යන්ෙන්? අපට ෙපෙනන ෙද් තමයි, අලුත් resolution 
එකක් ෙගෙනන්න යනවා ෙම්ක තව ඇද ෙගන යන්න කියන එක. 
ඒ කියන්ෙන්, තව අවුරුදු 1½ක් විතර  ෙම් ජාත්යන්තර දැල කියන 
එකට අපව දාන්න. ඒක තමයි කරන්න යන්ෙන්. ඒෙකන් 
ගැලෙවන්න අපට තිෙබන කමය ෙමොකක්ද කියන එක බරපතළ 
ගැටලුවක්. ෙමොකද, අවුරුදු 7ක්, 8ක් තිස්ෙසේ අෙප් වැරදි නිසා 
කලින් අපි ඒකට ෙගොදුරු වුණා. ඊට පස්ෙසේ ආණ්ඩුව පැනලා       

co-sponsor කරන්න ගිහිල්ලා, ඊළඟට ෙගොදුරු වුණා. දැන් අපි 
ෙකොච්චර ෙහොඳ කළත් ඒෙගොල්ලන් ඒක අත හරින්ෙන් නැහැ. 
අපට ෙපෙනන්ෙන් අන්න ඒකයි.  

ජාත්යන්තර පජාව කියලා කියන්ෙන්, යුෙරෝපා ජනතාව 
ෙනොෙවයි. ඒක අපි පැහැදිලිව දන්නවා. පලස්තීනයට ෙබෝම්බ දාන 
කට්ටියම තමයි ලංකාව ගැන කථා කරන්ෙනත්. සුඩානය ෙබදපු 
කට්ටියම තමයි ලංකාව ගැන කථා කරන්ෙනත්. එම නිසා මම 
විෙශේෂෙයන්ම විපක්ෂ නායකතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම් 
පශ්නයට ජාත්යන්තර එකඟතාවක් හදා ගන්නවාට වඩා ජාතික 
එකඟතාවක් හදා ගැනීම ෙවනුෙවන් මීට වඩා ඔබතුමාෙග් 
පක්ෂයට, ඔබතුමාෙග් කණ්ඩායමට කරන්න පුළුවන් ෙද් කරන්න 
කියලා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම මම කියන්න 
කැමැතියි,  අද   සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් එතුමා ඉදිරිපත් කළ 
ෙයෝජනාෙව් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය පිළිබඳව විවිධ 
සංෙශෝධන පමාණයක් තිබුණු බව. උතුරු නැ ෙඟනහිර එකතු 
කිරීම වාෙග් දැනට යථාර්ථයක් කර ගන්න බැරි  නමුත් එතුමන්ලා  
සිටි ඓතිහාසික ස්ථාවරයන් - historical positions - ගැන එතුමා 
ෙමතැන තහවුරු කෙළේ නැති  එක  ගැන මම සතුටු ෙවනවා.  රට 
ෙබදන්ෙන් නැතිව යම් ආකාරයකට ෙම් රට ඇතුෙළේ ජාතික 
සමගිය ෙගොඩ නඟා ගැනීමට අවස්ථාවක් තිෙබන බව අපි විශ්වාස 
කරනවා. හැබැයි, ෙම් ජාත්යන්තර පජාව කෙර් තියා ගත්ෙතොත් ඒ 
අවස්ථාව නැති ෙවනවා.  

දැනුත් TamilNet ෙවබ් අඩවිය බලන්න. මම කියන්ෙන් නැහැ, 
ඒක ෙදමළ ජනතාවෙග් ෙවබ් අඩවිය කියලා. නමුත් ඔවුන් පාවිච්චි 
කරන්ෙන් ඒ නම ෙන්. ඒ නම තමයි පාවිච්චි කරන්ෙන්!  
සම්පන්දන් මැතිතුමනි, ඔබතුමා  ෙම් රෙට් ෙදමළ ජනතාවෙග් 
පධාන නායකයා වුණාට ඔබතුමාෙග් අදහස් ෙනොෙවයි, TamilNet 
එෙක් තිෙබන්ෙන්.  එහි හැම ෙවලාෙව්ම - දැනුත්- ලංකාව 
හඳුන්වන්ෙන් කලින් සිදු කළ වැරැදි ආකාරෙයනුයි. ඒ වාෙග්ම 
මඩකලපුෙව් තිබුණා,  "එලුහ තමිල්" කියලා උද්ෙඝෝෂණයක්. 
නැ ෙඟනහිර පළාත ගත්ෙතොත් එහි සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් 
තුන්ෙගොල්ලන්ම සම සමව ඉන්නවා. හැබැයි, "එලුහ තමිල්"   
එනම්, "ෙදමළ ජනතාවනි, නැඟිටිව්"  කියන  ඒ උද්ෙඝෝෂණයට 
එක මුස්ලිම් ෙකෙනක්වත් නැහැ; එක සිංහල ෙකෙනක්වත් නැහැ. 
නමුත්  සම්පන්දන් මැතිතුමනි, කනගාටුවට කරුණ ඔබතුමාෙග් 
පක්ෂෙය් මන්තීතුමන්ලා එයට සහභාගි වී සිටි එක ගැනයි. 
එතුමන්ලාට යන්න තිෙබන අයිතියට බාධා කරන්න මට බැහැ. 
නමුත් වර්ග ෙදෙක්ම ජාතිවාදයට අපි විරුද්ධයි කියලා රටට 
පින්තූරයක් ෙදන්න පුළුවන් නම් ෙහොඳයි. ෙමොකද, යථාර්ථය තමයි 
සිංහල ෙදමළ ජාතිවාදය තිෙයනවා වාෙග්ම ෙදමළ ජාතිවාදයක් 
තිෙයනවා; මුස්ලිම් ජාතිවාදයක් තිෙයනවා. ඒක තමයි යථාර්ථය. 
නමුත් ඒ එක ජාතිවාදයක් ෙහෝ පතික්ෙෂේප කරන්න අපට හයිය 
නැත්නම් අනිවාර්යෙයන් අනික් ජාතිවාදය ශක්තිමත් ෙවනවා. 
ඔබතුමාෙග් පක්ෂෙය් සමහර මන්තීතුමන්ලා "එලුහ තමිල්" එෙක් 
වාඩි ෙවලා ඉන්නවා. මම දන්නවා, ඔබතුමන්ලා කිව්වා, ඡන්ද 
12,000ක් 13,000ක් ගත්ත කට්ටිය ෙද්ශපාලන අනාථයන් කියලා.  
LTTE ex-cadresලා ඡන්දය ඉල්ලුවා, ඡන්ද 1,700යි හම්බ වුෙණ්. 
මම දන්නවා, ඒ පිරිස්වලට ඕනෑකම තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොම ෙහෝ 
ඡන්ද ටිකක් ගරා ගන්නයි. ඒ නිසා තමයි ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් "එලුහ 
තමිල්" හරි ෙමොනවා ෙහෝ "තමිල්" කිය කියා ෙදමළ ජනතාව ගැන 
එක එක ෙද්වල් කියන්ෙන්. නමුත් එයට ඔබතුමාෙග්ම පක්ෂෙය් 
මන්තීතුමන්ලා සහභාගි වුණාම ඔබතුමා ෙදන පින්තූරය කළු 
ෙවනවා; ඔබතුමා ෙදන පින්තූරෙය් පිරිසිදුකම නැති ෙවනවා, ගරු 
සම්පන්දන් මැතිතුමනි.  

මම විෙශේෂෙයන්ම කියන්න කැමැතියි, වර්තමාන පාලනය 
ගැන. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජාතික සමගිය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙගොඩනඟන්න බැහැ ව්යවස්ථාෙව් ෙකොෙළේකින්. දහතුන්වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙනොෙවයි, ඊට වැඩි 
සංෙශෝධනවලට ගියත් ජාතික සමගිය ෙගොඩනඟන්න බැහැ. 
දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ගැන අපි කියන්න 
ඕනෑ. ඒකට කැමැති පක්ෂ ඉන්නවා. නමුත් අපි කවුරුත් දන්නවා,  
ලංකාවට දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය 
බලහත්කාරෙයන් තමයි එබ්බවූෙය් කියලා. ඒක පතික්ෙෂේප 
කරන්න බැහැ. ඒක බලහත්කාරෙයන් තමයි එබ්බවූෙය්. නමුත් 
දැන් ඒකටත් අවුරුදු  විසි ගණනක් ගිහිල්ලා තිෙබනවා. අපි 
කියන්ෙන් දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙය්, 
අරෙක්, ෙම්ෙක් එල්ෙලන්ෙන් නැතිව,- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි 2ක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
      

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙහොඳයි. 

අපි දකිනවා, අදත් උතුෙර් ජනතාව මුහුණ ෙදන සුවිශාල ගැටලු 
පමාණයක් තිෙබන බව. ඔවුන්ෙග් විශ්වාසය දිනාගන්න. ඔවුන්ෙග් 
ඉඩම් පශ්න තිෙබනවා; රැකියා පශ්න තිෙබනවා. ගරු 
සභානායකතුමාත් සභාෙව් ඉන්නවා. ඔබතුමා බලන්න, යුද්ධෙයන් 
පසුව ඇඟලුම් කර්මාන්තශාලා ෙදකක් විතරයි උතුෙර් ආරම්භ 
කරලා තිෙබන්ෙන්.  Paranthan Chemicals Company Limited  
එක තිෙබනවා. ඒකට අවුරුදු 7ක් ෙවනවා. ඔබතුමන්ලා බලය 
අරෙගන අවුරුදු 2ක් ෙවනවා. එක ෆැක්ටරියක් පටන් අරෙගන 
නැහැ. ඒ නිසා අපි දකින ෙද් තමයි උතුෙර් ජනතාවෙග් ආර්ථික 
පශ්න, ඉඩම් පශ්න, අතුරුදහන් වූවන් පිළිබඳ පශ්න පිළිබඳ 
කියාකාරී සැලසුමක් ඔබතුමන්ලාට නැහැ කියන කාරණය. ඒ නිසා 
ෙවන ෙද් තමයි ඒක හැමවිටම අර අනාථ ෙවච්ච ෙදමළ ජාතිවාදී 
කණ්ඩායම් පාවිච්චි කිරීම. ඒෙක්ම නිවුන් සෙහෝදරෙයෝ ඉන්නවා 
ෙමෙහේ. ඒ ෙගොල්ලන් තමයි "බුදු පිළිම කඩනවා" කියා කෑ 
ගහන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ලංකාෙව් බුදු පිළිම කඩන්ෙන් 
කවුද,  ෙදමළ ජනතාව ද? ලංකාෙව් බුදු පිළිම කඩන්ෙන් කවුද, 
මුස්ලිම් ජනතාව ද? ලංකාෙව් බුදු පිළිම කඩන්ෙන් කවුද, සිංහල 
කෙතෝලික ජනතාව ද? නැහැ. අපි  කවුරුත් දන්නවා, අෙප් ගෙම් 
පන්සල්වල පිළිම වහන්ෙසේලාෙග් පපුව හාරන්ෙන් සිංහල 
ෙබෞද්ධයන් බව; සිරස කඩලා ධාතු ගන්න උත්සාහ කරන්ෙන් 
සිංහල ෙබෞද්ධයන් බව. හැබැයි, එතෙකොට ඒ ගැන කිසි මතයක් 
හදන්ෙන් නැහැ. ෙබොරු හදනවා, උතුෙර් ෙදමළ ජනතාව බුදු පිළිම 
කඩනවා කියලා.  

ෙම් ළඟදී Welioya Camp එක ළඟ සහ මුලතිව්වල තිබුණු බුදු 
හාමුදුරුවන්ෙග් පතිමාවල කළු ෙතල් ගාලා තිබුණා. ඒ පිළිබඳව 
යම් සාකච්ඡාවක් Facebookවල ගන්න හැදුවා, "දැන් කළු ෙතල් 
ගාලා" කියලා. නමුත් ෙසොයාෙගන ගියාම ඔප්පු වුණා, ෙකොළඹ 
පෙද්ශයට සම්බන්ධ සිංහල හාමුදුරුවන් යැයි කියා ගන්නා ෙදතුන් 
ෙදෙනකුෙග් කණ්ඩායම් ගිහිල්ලා තමයි ඒවා කෙළේ කියලා. 
වවුනියාව ශාසනාරක්ෂක බල මණ්ඩලෙය් ෙල්කම් හාමුදුරුෙවෝ  
මම සිටි රැස්වීමකදී පසිද්ධිෙය් කිව්වා, පුංචි පුංචි පිළිම වහන්ෙසේලා 
කඩන්න අද ෙවනෙකොට කටයුතු කරන්ෙන් ෙකොළඹින් එන 
සමහර කණ්ඩායම් කියලා. 

ආණ්ඩුවට ෙම් සම්බන්ධෙයන් වගකීමක් තිෙබන්න ඕනෑ. මම 
ෙම්වා පරීක්ෂා කරන්න දන්නා ෙකෙනකු ෙනොෙවයි. ආණ්ඩුවට 
වගකීමක් තිෙබන්න ඕනෑ කවුද ෙම්වා කරන්ෙන් කියන එක 
ෙසොයා බලන්න. ෙදමළ ජාතිවාදීන් ෙම් ෙද්වල් කළා වුණත් ඒක 
වැරදියි. ඒ වාෙග් ෙදයක් වුණාම පරීක්ෂා කරලා "ෙම්ක කරලා 
තිෙබන්ෙන් ෙමන්න ෙම් ෙගොල්ලනුයි" කියලා කියන්න ආණ්ඩුවට 
වගකීමක් තිෙබන්න ඕනෑ. ඔබතුමන්ලාට ඒවා ගැන කිසිම 
සංෙව්දීකමක් නැහැ. අපි ඇත්ත කියන්න ඕනෑ, සිංහල ජනතාව 
තුළ ෙලොකු බියක්, ෙබොරු බියක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා දැන් 
උතුෙර් බුදු පිළිමවලට, බුද්ධාගමට විශාල පශ්නයක් ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා කියලා. ලංකාෙව් බුද්ධාගම පිළිපදින්ෙන් සියයට එකක 
පමාණයක් වුණාට බුද්ධාගම ආරක්ෂා කරන්න ෙකළෙකෝටියක් 
විතර ඉන්නවාෙන්. ෙකොයි ආගෙම්ත් එෙහමයි. ඒ නිසා 
ජාතිවාදීන්ට උඩ ෙගඩි ෙදන විධිෙය්-  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලැබී තිෙබන කාලය අවසානයි. 

      
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩියක් ෙදන්න. 

මා අවසන් කරන්නම්.  

ජාතිවාදීන්ට උඩ ෙගඩි ෙදන විධිෙය් භාවිතයන් තමයි 
ආණ්ඩුෙවන් තිෙබන්ෙන්. එක පැත්තකින් නිෂ්කීයයි. අෙනක් 
පැත්ෙතන් ෙදමළ ජනතාව ෙවනුෙවන්, සිංහල ජනතාව 
ෙවනුෙවන් සහ මුස්ලිම් ජනතාව ෙවනුෙවන් කළ යුතු ෙද්වල් 
කරන්ෙන් නැහැ.  

අවසාන වශෙයන් හමුදාව සහ  ජනතාව අතර තිෙබන ගැටුම 
සම්බන්ධවත් මා යමක් සඳහන් කරන්න කැමැතියි. හමුදාව කරන 
සමහර ෙද්වල්වලට ෙදමළ ජනතාව කැමැතියි, සමහර 
නිලධාරින්ට වඩා. නමුත්, හැම විටම හමුදා කඳවුරු සහ ෙදමළ 
ජනතාව අතර ගැටුමක් හදනවා.  

ඊළඟට තවත් කාරණයක් තිෙබනවා. අෙප් ගරු සම්පන්දන් 
මැතිතුමාත් ෙම් සම්බන්ධෙයන් කථා කළා. ෙම් ළඟදී අෙප් 
රාමලිංගම් චන්දෙසේකරන් හිටපු මන්තීතුමාත් ෙම් පශ්නය ගැන 
සාකච්ඡා කරලා තිබුණා. මුලතිව් දිස්තික්කයට අයිති ෙකප්පාපුලව් 
කියන ගාම නිලධාරි වසෙම් ජනතාව දැන් උද්ෙඝෝෂණයක් 
කරනවා, ඒ ෙගොල්ලන්ට ඉඩම් ලබා ෙදන්නය කියලා. එතැන 
අක්කර 50ක් තිෙබනවා. ඒ ඉන්න අයෙගන් පවුල් 54කට 
ආණ්ඩුෙවන් දුන්නු ඉඩම් සහතික තිෙබනවා. ඒ ඉඩම් 
සහතිකවලට අනුව තිෙබන ඉඩම් තමයි ඒ මිනිස්සු ඉල්ලන්ෙන්. 
ඊළඟට පුදුකුඩිඉරිප්පු කියන පෙද්ශෙය්ත් ෙම් දවස්වල  
උද්ෙඝෝෂණයක් ෙකෙරනවා. එතැන පවුල් 124ක් ඉන්නවා. ඔවුන් 
ඉල්ලන්ෙන් අක්කර 19ක්. එයින් පවුල් 49කට ආණ්ඩුෙවන් දීපු 
ඉඩම් සහතික තිෙබනවා.  

දැන් බලන්න, හමුදාව යුද්ධය කරද්දී එල්ටීටීඊ සංවිධානෙය් 
කඳවුරු අල්ලා ගත්තා. එතෙකොට හමුදාව සතුව සැලැස්මක් 
තිෙබනවා.  ආරක්ෂක කටයුතු ෙවනුෙවන් ලංකාෙව් හැම තැනම 
හමුදා ආරක්ෂක කඳවුරු හදාෙගන ඉන්නවා.  ඒක අපි දන්නවා. 
ලංකාෙව් හමුදාව සම්බන්ධෙයන් ෙහොඳ නරක ෙදකම තිෙබනවා. 
නමුත්, දැන් ෙමතැන පශ්නය වී තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ජනතාවට 
ඔප්පු ෙපන්වන්න පුළුවන් ෙම් ඉඩම් ෙවනුෙවන් මිනිස්සු උපවාස 
කරනතුරු ඉන්ෙන්  නැතිව  ෙදන්න පුළුවන් ඒවා මිනිස්සුන්ට දීලා 
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[ගරු බිමල් රත්නායක  මහතා] 
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ඉවරයක් කරන්න. ෙදන්න බැරි ෙද්වල් ටික ෙදන්න බැහැ කියලා 
කියන්න. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
දැන් අවසන් කරන්න. 

      
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඒ නිසා ජාතිවාදයට උඩ ෙගඩි ෙදන්ෙන් නැතිව කටයුතු කළ 

යුතු ෙවනවා. ෙදමළ ජනතාවෙග් හිත දිනා ගන්න සහ ජාතික 
සමඟිය හදන්න නම් ඔය දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය කියාත්මක කරන්න ෙගොඩක් කලින්, අලුත් අලුත් 
ෙද්වල් කරන්න ෙගොඩක් කලින් ඒ මිනිස්සු ෙවනුෙවන් කළ යුතු 
ෙද්වල් තිෙබනවා. ඒ මිනිස්සුන්ෙග් ඉඩම් පශ්න, ආර්ථික පශ්න, 
රැකියා පශ්න, සංවර්ධන කටයුතු, අතුරුදහන් වූවන්, සිරකරුවන්, 
ඉන්දියාෙව් ඉන්න සරණාගතයින් කියන ෙමන්න ෙම්වා සම්බන්ධ 
පශ්නවලට පාෙයෝගිකව මැදිහත් ෙවන වැඩ පිළිෙවළකට යන්නය 
කියා අපි ඉල්ලනවා. එතෙකොට මිනිස්සු අතර ජාතික සමඟිය 
හැෙද්වි. එතෙකොට අපට පුළුවන්කම තිෙබනවා, රට පිළිගන්නා 
ව්යවස්ථාවක් හදා ගන්න. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා. You have nine 
minutes.    

 
[අ.භා. 4.57] 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස ් අධ්යාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப 

தல்வ ம்) 
(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher Education 
and Highways and Leader of the House of Parliament) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ගරු සම්පන්දන් 

මැතිතුමා නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සකස් කිරීම සම්බන්ධෙයන් 
විශාල බලාෙපොෙරොත්තුවකින් යුතුව කථා කළා. මා එතුමාට පකාශ 
කරන්න කැමැතියි, පසු ගිය මාස කිහිපය තුළ අපි පණස් වතාවක් 
ෙම් අලුත් ව්යවස්ථාවක් හැදීම ෙවනුෙවන් රැස් වුණු බව. 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න හැම ෙද්ශපාලන පක්ෂයකින්ම එයට 
සහභාගී ෙවලා තිෙබනවා. හැම ෙද්ශපාලන පක්ෂයක්ම ෙම් 
ෙමෙහයුම් කමිටුෙව් ඉන්නවා. දැන් කට කථාවක් තිෙබනවා, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සමහර පක්ෂවල මන්තීවරු ෙම් කමිටුෙව් නැහැ 
කියලා. නමුත්, එෙහම ෙදයක් නැහැ. අපි ඉස්ෙසල්ලාම කමිටු 
06ක් හැදුවා; we formed six committees. පළමුවැනි එක මූලික 
අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ අනුකමිටුව. එම කමිටුෙව් සභාපති ගරු 
මහින්ද සමරසිංහ මැතිතුමා.  

ෙදවැනි එක, අධිකරණ පද්ධතිය පිළිබඳ අනු කමිටුව. එම 
කමිටුෙව් සභාපති ගරු ර වු ෆ් හකීම් මැතිතුමා. ඊළඟට ගරු බන්දුල 
ගුණවර්ධන මැතිතුමා සභාපතිත්වය දරන මුදල් පිළිබඳ අනු 
කමිටුව. ඊළඟට, ගරු සාගල රත්නායක මැතිතුමා සභාපතිත්වය 
දරන නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අනුකමිටුව. ඊළඟට ගරු සුසිල් 

ෙපේමජයන්ත මැතිතුමා සභාපතිත්වය දරන රාජ්ය ෙසේවය පිළිබඳ 
අනුකමිටුව. ඊළඟට මධ්යම රජය හා පළාත් අතර සබඳතා පිළිබඳ 
අනුකමිටුව ගරු ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මැතිතුමාෙග් 
සභාපතිත්වෙයන් පැවැත්වුණා.  

මා ෙමයින් ෙපන්වන්න හදන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න 
හැම ෙද්ශපාලන පක්ෂයක්ම ෙම් කටයුත්තට සම්බන්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා කියන එකයි. ෙම් කමිටු 06 වාර්තා දීලා තිෙබනවා. දැන් 
ෙම් වාර්තා පදනම් කරෙගන අපි අතුරු වාර්තාවක් හදලා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම අනු කමිටු හයට 
අමතරව ෙමෙහයුම් කමිටුව තිෙබනවා. කරුණු හතරක් ගැන 
ෙමෙහයුම් කමිටුව තීරණ ගන්නවා. පළමුවැනි එක, "the nature 
of the State, religion and sovereignty". ඒ කියන්ෙන් රාජ්යෙය් 
ස්වභාවය, ආගම සහ  ස්ෛවරීත්වය. ෙදවැනි එක, "the electoral 
system" - මැතිවරණ කමය. තුන්වැනි එක, "the Executive" - 
විධායකය. හතරවැනි එක, "devolution" - බලය ෙබදා හැරීම. පසු 
ගිය කාලය තුළ ෙමම කමිටුව රැස්වීම් වාර 50ක් පැවැත්වූවා. ඒ 
තුළ අපි විශාල වැඩ ෙකොටසක් කර තිෙබනවා. ගරු බිමල් 
රත්නායක මැතිතුමා කිව්වා වාෙග් ෙම්වා දහතුන්වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය මතම පදනම් වුණු ෙයෝජනා ෙනොෙවයි. 
නමුත් විවිධ පක්ෂ ඉදිරිපත් කරපු ෙයෝජනා අපි එම අතුරු 
වාර්තාවට ඇතුළත් කරලා එම වාර්තාව යථා කාලෙය්දී 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා. පාර්ලිෙම්න්තුව සහ පළාත් 
සභාව සම්බන්ධීකරණය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක 
සම්බන්ධව තව අතුරු කමිටුවක් පත් කර තිෙබනවා. ඒෙකනුත් 
වාර්තාවක් ෙදනවා. මම ෙම්වා කියන්ෙන් අද ෙම් රෙට් සිටින 
ෙබොෙහෝ ෙදෙනකු ෙම්වා ගැන දන්ෙන් නැති නිසායි. පසු ගිය මාස 
කිහිපය තුළ රැසව්ීම් වාර 50ක් පැවැත්වූවා. [බාධා කිරීමක්] මම 
කිව්ෙව් ෙමෙහයුම් කමිටුව ගැන. [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු තාරක බාලසූරිය මන්තීතුමා. 
 
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
අෙනක් අනු කමිටු අට වතාවයි රැස් වුෙණ්. අෙප් කමිටුව අට 

වතාවයි රැස් වුෙණ්. අන්තිමට රැස් වුෙණ් ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 
මැදදීයි.   

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
You can reply when you speak. එක්සත් ජාතික පක්ෂය 

අවංකව ෙමම ව්යවස්ථාව සකස් කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළට අවතීර්ණ 
ෙවලා තිෙබනවාය කියන එක මම ගරු සම්පන්දන් මන්තීතුමාට 
කියන්න කැමැතියි. අෙප් රහසිගත න්යාය පත නැහැ; we do not 
have hidden agendas. අෙප් න්යාය පත විවෘතයි. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය ජනාධිපතිවරණෙයන් පසුව -
ජනාධිපතිවරණය ජයගහණය කළාට පසුව- අගමැතිතුමාත්, 
ජනාධිපතිතුමාත් පැහැදිලිව කිව්වා, පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණෙයන් 
පසුව පධාන පක්ෂ ෙදක එකතු ෙවලා ජාතික ආණ්ඩුවක් හදනවාය 
කියා. එෙසේ ජාතික ආණ්ඩුවක් හදන්ෙන් ගරු සම්පන්දන් 
මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් නිදහස ලැබුණු දා සිට විසඳන්න බැරි 
වුණු පශ්න විසඳන්නයි. පධාන පක්ෂ ෙදක ෙදකට ෙබදී සිටියා. 
නියෙපොත්ෙතන් කඩන්න තිබුණු ෙදය මහා විශාල යුද්ධයකට 
පරිවර්තනය වුණා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

1950 ගණන්වල ෙදමළ ජනතාව ඉල්ලුෙව් ෙමොකක්ද? භාෂා 
අයිතියයි ඉල්ලුෙව්. In the 1950s, they wanted only language 
rights. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා දන්නවාෙන්. 
භාෂා අයිතිය ඉල්ලුෙව්. ඒක දුන්ෙන් නැහැ. ඒක දුන්ෙන් නැති 
නිසා තමයි එය මහා විශාල යුද්ධයකට පරිවර්තනය වුෙණ්. පක්ෂ 
ෙදකම එක්කාසු ෙවලා එය ලබා දුන්නා නම් ෙම් පශ්නය ඇති 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙමය ෙගොඩින් ෙබ්රා ගන්න තිබුණා. භාෂා 
අයිතිය ඉල්ල්වාම, එක පක්ෂයක් කිව්වා ෙදන්න කියා; අෙනක් 
පක්ෂය කිව්වා ෙදන්න එපා කියා. ෙම්, ෙපොඩි ෙදයක්.  

අෙනක් එක, අපි කවුරුත් ෙත්රුම් ගත යුතු ෙදයක් තිෙබනවා. 
ෙම් රට කවුරු පාලනය කළත් - එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 
පාලනය කළත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂය පාලනය කළත්- බලෙය් 
සිටින පක්ෂය මධ්යස්ථ දවිඩ පක්ෂ සමඟ ගනු ෙදනු කරන්න ඕනෑ. 
දැන් ගරු සම්පන්දන් මැතිතුමා කිව්වා, යුද්ධය අවසන් ෙවලා TNA 
එක උතුෙර් යම් කිසි බලයක් ෙගොඩ නගා ෙගන ඉන්නවා කියා. අපි 
TNA එකත් එක්ක ගනු - ෙදනු කරන්න ඕනෑ. 1948 වසෙර් 
නිදහස ලැබුණු දා සිට වුෙණ් ෙමොකක්ද? බලයට පත් වුණු සිංහල 
නායකෙයෝ මධ්යස්ථ දවිඩ පක්ෂත් එක්ක ගනු ෙදනු ෙකරුෙව් 
නැහැ. මධ්යස්ථ දවිඩ පක්ෂවල අය අපි වාෙග් ෙකොළඹ සිටිෙය්. ඒ 
අය ෙකොළඹ රක්ෂා ෙකරුවා;  ෙකොළඹ ව්යාපාර ෙකරුවා; උසාවි 
ගියා. හතළිස් ගණන්වල ඉඳලා දවිඩ නායකයන් ඔක්ෙකෝම 
ෙකොළඹ සිටිෙය්. මධ්යස්ථ සිංහල පක්ෂ එදා ෙමොනවා හරි දීලා ඒ 
අයත් එක්ක ගනු ෙදනු ෙකරුවා නම්, ඒ අයෙග් ජනතාව ඉදිරියට 
ගිහිල්ලා "අපි ෙම්ක ලබා ගත්තා" කියන්න ඒ අයට අවස්ථාවක් 
දුන්නා නම් ෙම්ක ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒකයි අද සම්පන්දන් මැතිතුමා 
කියන්ෙන්. ඒ අයෙග් ඉඩම් පශ්නය තිෙබනවා.  

ඊළඟට, අතුරුදහන් වූවන්ෙග් පශ්නය - the issue of missing 
persons - තිෙබනවා. මැරුණු අයට වන්දි ෙගවීෙම් පශ්නයක් 
තිෙබනවා. අපි ආණ්ඩුවක් හැටියට ෙම් පශ්න සම්බන්ධෙයන් 
කටයුතු කරන්න ඕනෑ. එතෙකොට ෙම් මධ්යස්ථ කණ්ඩායමට ඒ 
අයෙග් ජනතාව ඉදිරියට ගිහිල්ලා කියන්න පුළුවන්, "අපි ෙමන්න 
ෙම් ෙද්වල්  ඔය ෙගොල්ලන්ට ලබා දුන්නා" කියා. ෙම්ක තමයි 1948 
වර්ෂෙය් සිට වුෙණ් නැත්ෙත්. ඒ නිසා මම එක්සත් ජනතා නිදහස් 
සන්ධානය හා එක්සත් ජාතික පක්ෂය කියන ෙදපැත්තටම 
කියනවා, අපි ෙමම කාර්යයට උදව් කරමු කියා. ෙම් අපට ලැෙබන 
අවසාන අවස්ථාව; we will never get another chance.  

අෙනක් එක, බලය ෙබදීම ගැන එක්සත් ජනතා නිදහස් 
සන්ධානයත්, අපත් අතර කිසිම පශ්නයක් නැහැෙන්. එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය 
ෙගනාවා. හැබැයි, මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාත් එතුමා ජනාධිපති 
ධුරය දැරූ කාලය තුළ පිළිගත්තා, දහතුන්වන සංෙශෝධනය ටිකක් 
මදි කියා. [බාධා කිරීමක්] You can reply later. එතුමාත් 
පිළිගත්තා. "තිස්ස විතාරණ කමිටුව" එතුමාෙග් කාලෙය් පැවති 
කමිටුවක්. ඒෙකන් ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? "Devolution be on the 
Thirteenth Amendment". එතුමාම කිව්වා, "Thirteen Plus" 
කියලා. දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවන් ලැෙබන ෙද් මදි 
කියලා කියපු ෙම් රෙට් පළමුවැනි රාජ්ය නායකයා මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා. ඒක අපිත් පිළිගන්නවා. ඒ ගැන පශ්නයක් 
නැහැ. ඒ නිසා අපි ෙදෙගොල්ෙලෝ එකතු ෙවලා ෙම් පශ්නය විසඳමු. 
ෙම් පශ්නය විසඳුෙවොත් අපි ෙදෙගොල්ලන්ටම ඉතිහාසයට එකතු 
ෙවන්න පුළුවන්. අපට නැවත ෙමවැනි අවස්ථාවක් ලැෙබයිද 
කියන එකත් සැකයි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

පසු ගිය ජනාධිපතිවරණෙය්දී එක්සත් ජාතික ෙපරමුණ තමයි 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාට බලය ලබා දුන්ෙන්. එතුමාට ජන 
වරමක් තිෙබනවා. ඒ ජන වරම ලබා දුන්ෙන් එක්සත් ජාතික 
ෙපරමුණ. ෙවන කවුරුවත් ෙනොෙවයි. ඒ ජන වරමට කවුරුත් ගරු 
කරන්න  ඕනෑ. ආණ්ඩුෙව් ඉන්න සමහර පක්ෂ අද ඒ ජන වරම 
පිළිගන්න සූදානම් නැහැ. නමුත් ඒ අය ෙත්රුම් ගන්න  ඕනෑ, 
ජනතාව ෙදවතාවක්ම ජන වරම දුන්ෙන් එක්සත් ජාතික 
ෙපරමුණට බව. ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා පත් කෙළේ අපි;  
රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අගමැති කෙළේත් අපි. 
ඒ නිසා, ඒ ජන වරමට ගරු කරන්න ඕනෑ. ආණ්ඩුෙව් ඉන්න 
සමහර පක්ෂවල අය ජනාධිපතිවරණෙය්දීත්, පාර්ලිෙම්න්තු 
මැතිවරණෙය්දීත් අපිත් එක්ක හිටිෙය් නැහැ. නමුත් අද ආණ්ඩුවට 
එකතු ෙවලා ඉන්නවා. ඒක ෙහොඳයි. ඒ ගැන අපි සතුටු වනවා. 
නමුත් ඒ අය දැනගන්න ඕනෑ, ජන වරමට ගරු කරන්න. They 
must respect the mandate that the President and the Prime 
Minister  received.  ඒක ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ. අවංකවම 
කියනවා නම්, ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ජයගහණය කෙළේ 
මහනුවර, මාතෙල්, නුවරඑළිය වාෙග් දිස්තික්ක සහ උතුරු-
නැ ෙඟනහිර දිස්තික්කවල ඡන්දෙයන්. ඒක නැහැ කියන්න අපට 
පුළුවන්ද? අද ෙම් ආණ්ඩුව බලෙය් ඉන්ෙන් ඒ  නිසායි. උතුරු-
නැ ෙඟනහිර ජනතාව 'ෙබොක්ෙකන්ම' කිව්වා, ''අපට අලුත් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් ඕනෑ'' කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, යුද්ධයක් අවසන් වුණාම 
අලුත් ආරම්භයක් ඕනෑ ෙවනවා. There must be a new 
beginning.  යුද්ධය අවසන් වුණා. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා 
යුද්ධය අවසන් කළත්, එතුමා දැනගත්තා අලුත් ආරම්භයක් ඕනෑ 
කියලා. ඒ ආරම්භයට තමයි අලුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් ඕනෑ 
ෙවන්ෙන්. යුද්ධය අවසන් වුණාට පස්ෙසේ Thirteen Plus ගැන 
එතුමාෙගන් ඇහුවාම එතුමා ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? එතුමා කිව්වා, 
''මට ඒක ෙදන්න බැහැ. ඒ සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙත්රීම් කාරක 
සභාවක් පත් කරන්නට ඕනෑ'' කියලා. ඉතින්, අද අපි කරලා 
තිෙබන්ෙන් ඒකෙන්.  එතුමා කියපු ෙද් තමයි අද අපි කරලා 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් ගැන තර්ක කරන්න පුළුවන්, වාද කරන්න 
පුළුවන්. නමුත්, මූලික ෙද් හැටියට ෙම් කාරණෙය්දී එක්සත් 
ජනතා නිදහස් සන්ධානය සහ අප අතර ෙවනසක් නැහැ. පටු 
ෙද්ශපාලනය ගැන හිතන්ෙන් නැතිව අපි ෙම් කාර්යයට 
සහෙයෝගය ෙදමු; ෙම් මල් වට්ටියට අත ගහමු. එෙහම කෙළොත් 
තමුන්නාන්ෙසේලාටත් ඉතිහාසයට එක් ෙවන්න පුළුවන්; අපටත් 
පුළුවන්. ෙම් විධියට තමයි එක්දහස් නවසිය පනස් ගණන්වලත් 
සමහර නායකෙයෝ හිතුෙව්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද සිංගප්පූරුව දිහා බලන්න. 
එක්දහස් නවසිය පනස් ගණන්වල නිදහස ලැෙබන ෙකොට ලී 
ක්වාන් යූ අගමැතිතුමා ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? ''මට ශී ලංකාව වාෙග් 
ෙවන්න ඕනෑ -I want to be like Sri Lanka - කිව්වා.  නමුත් 
ෙමොකක්ද අද සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අද සිංගප්පූරුව ෙකොතැනද 
ඉන්ෙන්, අපි ෙකොතැනද ඉන්ෙන්? පමාද ෙවලා හරි අෙප් දරුවන් 
ෙවනුෙවන්, අෙප් මුණුබුරන් ෙවනුෙවන් අපි ෙදෙගොල්ෙලෝ එකතු 
ෙවලා ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සකස් කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළට 
සහෙයෝගය ෙදමු. අපි අවංකයි; එක්සත් ජාතික පක්ෂය අවංකයි. 
එක්සත් ජාතික පක්ෂයට සුළු ජාතීන්ෙග් සහෙයෝගය විශාල 
වශෙයන් ලැෙබනවා. ඒක අපට හංගන්න අවශ්ය නැහැ. සුළු 
ජාතීන්ෙගන් සියයට අනූවක් ඡන්දය දුන්ෙන් එක්සත් ජාතික 
ෙපරමුණට; ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාට.   
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TNA එෙක් සම්පන්දන් මැතිතුමා  අද මධ්යසථ් තැනකට 
ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඒ නිසා එතුමා ගැන මම හුඟක් සතුටු ෙවනවා.   
තමුන්නාන්ෙසේලා එතුමාෙග් කථාව අහෙගන හිටියා නම්, එතුමා 
මධ්යස්ථ තැනකට පැමිණ සිටින බව ෙපෙනනවා. ඉතින් ඒ නිසා, 
ඇයි අපි ෙදෙගොල්ලන්ටම එකතු ෙවලා ෙම් අවස්ථාෙවන් 
පෙයෝජන ගන්න බැරි?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එක්සත් ජනතා නිදහස් 
සන්ධානෙය් ආශීර්වාදය ලැබුණාට පස්ෙසේ, නව ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සම්බන්ධෙයන් තිෙබන අතුරු වාර්තාව පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන බව පකාශ කරන්න කියලා 
අගමැතිතුමා මට කිව්වා. එෙසේ පකාශ කරමින් මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි නවයක 

කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 5.11] 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එක්සත් ජනතා නිදහස් 

සන්ධානයට ෙවන් කර තිෙබන කාලෙයන් ගරු මහින්ද අමරවීර 
ඇමතිතුමා පමණයි ආණ්ඩු පක්ෂෙයන් කථා කරන්න ඉන්ෙන්. 
එතුමාට ෙවන්වී තිෙබන කාලය හැරුණාම ඉතිරි සම්පූර්ණ කාලය 
අපෙග් පාර්ශ්වයට ලැබිය යුතුව තිෙබනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
නම් කර තිෙබන,- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒක ෙනොෙවයි අපි අහන්ෙන්. 

අපි අහන්ෙන්, ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් කණ්ඩායමට තිෙබන 
සම්පූර්ණ කාලය ෙකොපමණද කියලායි.  UPFA එකට ඉතිරි 
කාලය ෙකොපමණද? 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙම් ෙව්ලාෙව් මට කියන්න පුළුවන්, ඔබතුමාට විනාඩි නවයක් 

ෙවන්ෙවලා තිෙබන බව. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඔබතුමා කරුණාකරලා ඒ ගැන නිලධාරින්ෙගන් අහලා 

කියන්න ෙකෝ. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමා කථාව පවත්වා ෙගන යන්න. කාලය ගත ෙවනවා. 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මම කථාව පටන් ගන්නම්. එතැන ඉඳලා කාලය බලන්න. 

නමුත් ෙම් කියාව වැරැදියි.  

ගරු මහින්ද අමරවීර ඇමතිතුමා ෙකොච්චර ෙව්ලාවක් කථා 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවාද කියන්න මා දන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා (ධීවර හා ජලජ සම්පත් 
සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர - கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக 
வள ல அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera - Minister of Fisheries 
and Aquatic Resources Development) 
විනාඩි 15යි. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
විනාඩි 15යි.  ඒ නිසා එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට 

ෙවන්කර තිෙබන කාලෙයන් ඉතිරි වන කාලය අපට ෙදන්න. 
එතුමා විතරයි ඒ පැත්ෙතන් කථා කරන්ෙන්. එතෙකොට අපට 
විනාඩි 9ක් ෙනොෙවයි, ඊට වැඩිය තිෙබනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
අනික් කථිකයන්ෙගන් ඒ ෙව්ලාව ගන්න පුළුවන් නම් මට 

ෙවලාව ෙදන්න පුළුවන්.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
අනික් කථිකයන්ෙගන් ෙනොෙවයි-  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
දැනට මා ළඟ තිෙබන ලැයිස්තුෙව් තිෙබන්ෙන් ඔබතුමාට 

ෙවන් කර තිෙබන කාලය විනාඩි 9යි කියලායි. 
 
 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
අෙන්! සභානායකතුමනි, ෙම්ක ෙත්රුම් කරලා ෙදන්නෙකෝ. 

 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Who are the other UPFA speakers? 

 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු තාරක බාලසූරිය මන්තීතුමා, ගරු ෙකෙහළිය 

රඹුක්වැල්ල මන්තීතුමා, ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා, ගරු 
මහින්ද අමරවීර ඇමතිතුමා, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමාෙග් කාලය මට ෙදන්න 

කියලා කිව්වා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ආ! ඒ ෙවලාව ගන්න පුළුවන්. You can have that.   

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට ෙවන් කර තිෙබන 

සම්පූර්ණ කාලය ෙකොච්චරද කියන්න.  

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
Hon. Leader of the House, the UPFA has got  75 

minutes. 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Now we are losing time.  
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
But, we need to  get this clarified. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 Hon. Wimal Weerawansa can have the Hon. Dinesh 

Gunawardena's time. 
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
That is not the issue.  75 minutes  had been given to  

the UPFA and Hon. Mahinda Amaraweera  is taking only 
15 minutes. So, there are 60 minutes left. Give us that 60 
minutes.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I have no objection. 

දැන් විනාඩි 60ක් ඉතිරිව තිෙබනවාද?  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
දැන් විමල් වීරවංශ මන්තීතුමාට විනාඩි 19ක් තිෙබනවා.  

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
විනාඩි 20ක් තිෙබනවා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමා කථාව පටන් ගන්නෙකෝ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
දැන් තව විනාඩි එකක්,ෙදකක් අඩු වුණා. 

 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඔබතුමා තව විනාඩියක්, ෙදකක් අඩු කරන්න හදනවා. එෙහම 

කරන්න එපා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඔබතුමා මෙග් 
ෙහොඳ මිතෙයක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ෙපබරවාරි 
මාසෙය් අන්තිමට ගරු විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා ජිනීවා මානව 
හිමිකම් ෙකොමිසමට යන්න නියමිතයි. 2015 අෙගෝස්තු මාසෙය් 
එතුමා ශී ලංකාව ෙවනුෙවන් ඇෙමරිකානු එක්සත් ජනපදය ෙගනා 
ෙයෝජනාවට අත ඉස්සුවා. යම්කිසි රාජ්යයක් ඒ රාජ්යයට එෙරහිව 
ෙගන එන ලද ෙයෝජනාවකට අත ඉස්සුවා නම්, ෙලෝක 
ඉතිහාසෙය් පළමුවන වරට එෙසේ අත ඉස්සුෙව් විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්ය මංගල සමරවීර මැතිතුමායි. ඒ අතින් එතුමා ෙලෝක 
වාර්තාවක් තබා තිෙබනවා. ඒ ෙලෝක වාර්තාව ඉතිහාස ෙපොතට 
එකතු ෙවලා තිෙබනවා. ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදයත් එක්ක 
එකඟ වුණු ෙයෝජනාවට අදාළ පගතිය හා ඊට අදාළව කරන ලද 
කටයුතු ෙමොනවාද කියලා ෙපන්වන්න, ෙම් ෙපබරවාරි මාසෙය් 
අන්තිමට, මාර්තු මාසය මුල වන ෙකොට එතුමා යනවා, ජිනීවා 
මානව හිමිකම් ෙකොමිසමට. ඒ දිනය කිට්ටු වන ෙකොට ගිය 
අවුරුද්ෙද්ත් ෙම් ෙද්ම සිද්ධ වුණා. අෙප් විපක්ෂ නායක 
සම්පන්දන් මැතිතුමා ෙමවැනිම ෙයෝජනාවක් එදාත් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනාවා. ඊට පසු ඒ සම්බන්ධෙයන් තිෙබන 
පගතිය පිළිබඳව විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමා අර්ථ කථනය කළා. ඒ 
අනුව, සංහිඳියාව ෙම් ෙපොෙළොෙව් දළු ලා වැෙඩයි කියන 
බලාෙපොෙරොත්තුව ෙබොෙහොම ලස්සනට ෙපන්වනවා. ඊට පස්ෙසේ 
එතුමා ජිනීවාවලට යනවා.  

ෙම් අවුරුද්ෙද් ඔක්ෙතෝබර් මාසය වන විට ඇෙමරිකා එක්සත් 
ජනපද ෙයෝජනාවට අත උස්සලා අවුරුදු ෙදකක් ගත ෙවනවා. ෙම් 
අවුරුදු ෙදක ගත ෙවන්න කලින් තමුන්නාන්ෙසේලා එක්සත් 
ජනපදයත් එක්ක බැඳුණු ෙයෝජනා ඉටු කරන්න බැඳිලා ඉන්නවා. 
ඒවා ඉටු කරන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි කියලා තමයි ගරු සම්පන්දන් 
විපක්ෂ නායකතුමා අහන්ෙන්. එක්සත් ජනපද ෙයෝජනාෙව්දී 
එකඟ වුණු ෙද්වල් ඉටු කරන්න තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමච්චර පමාද 
ඇයි කියලා තමයි එතුමා අහන්ෙන්. එතෙකොට, විෙද්ශ කටයුතු 
ඇමතිතුමා කියනවා, "අපට තව කාලය ඕනෑ"  කියලා. ඒ කාලය 
ඕනෑ ෙවන්ෙන්, අවුරුදු  ෙදක සම්පූර්ණ වන ඔක්ෙතෝබර් මාසය 
වන ෙකොට ඒ ටික කරන්නයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල 
ඇමතිතුමා කථා කරද්දී කිව්වා, එතුමන්ලා ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමා දිෙනව්ෙව් විෙශේෂෙයන්ම උතුරු හා නැ ෙඟනහිර 
පළාත්වල ජනතාවෙග් ඡන්දවලින් කියලා. එතෙකොට, උතුරු හා 
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නැ ෙඟනහිර පළාත්වලින් පිට මිනිස්සු තමුන්නාන්ෙසේලාට ඡන්දය 
දුන්ෙන් ඔළුෙව් අමාරුවටද කියලා මා දන්ෙන් නැහැ. ඒ මිනිස්සු 
පව්. ඒ මිනිස්සු ඇත්තටම පව්. ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා 
කියපු විධියට උතුරු නැ ෙඟනහිර ජනතාවෙග් ඡන්දවලින් තමයි 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා දිනලා තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජනාධිපතිතුමාෙග් මැතිවරණ 
පකාශනෙය් තිබුණා, "ජනමත විචාරණයකට භාජන වන කිසිම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයකට ෙනොයමි" කියලා. ෙමොනවාද ෙම් අෙප් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව අනුව ජනමත විචාරණයකට භාජන වන 
කරුණු? තමුන්නාන්ෙසේලා හදපු 1978 ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 
ජනමත විචාරණයකට භාජන වන කරුණු ෙමොනවාද කියා ඉතාම 
පැහැදිලිව ෙපන්වා දීලා තිෙබනවා. ෙවනස් කරන්න ගිෙයොත්, 
සංෙශෝධනය කරන්න ගිෙයොත් අනිවාර්ය ෙයන්ම ජනමත 
විචාරණයකට යා යුතු ව්යවස්ථා ෙමොනවාද කියලා ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙව් පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තිෙබනවා. ඒ 
ව්යවස්ථාවලට අත තියන්ෙන් නැහැයි කියලා ජනාධිපතිතුමා 
පැහැදිලිව කියලා තිෙබනවා. මා ඒකට උදාහරණ කීපයක් 
කියන්නම්. ඒවා ෙමෙහමයි:   

''රාජ්යෙය් නම සඳහන් පළමුවන ව්යවස්ථාවට අත තියන්ෙන් 
නැහැ. රාජ්යෙය් ඒකීයභාවය සඳහන් ෙදවන ව්යවස්ථාවට අත 
තියන්ෙන් නැහැ. ජනරජෙය් පරමාධිපත්යය ජනතාව ෙකෙරහි 
පිහිටා ඇති බවත්, එය අන්සතු කළ ෙනොහැකි බවත් සඳහන් වන 
තුන්වන ව්යවස්ථාවට අත තියන්ෙන් නැහැ. ජාතික ෙකොඩිය ගැන 
සඳහන් වන හයවන ව්යවස්ථාවට අත තියන්ෙන් නැහැ. ජාතික ගීය 
ගැන සඳහන් වන 7වන ව්යවස්ථාවට අත තියන්ෙන් නැහැ.           
ශී ලංකා ජනරජෙය් ජාතික දිනය පිළිබඳව සඳහන් වන 8වන 
ව්යවස්ථාවට අත තියන්ෙන් නැහැ. ශී ලංකා ජනරජය බුද්ධාගමට 
පමුඛස්ථානය පිරිනමන බවට සඳහන් 9වන ව්යවස්ථාවට අත 
තියන්ෙන් නැහැ. සිතීෙම්, හෘදය සාක්ෂිෙය් සහ ආගමික නිදහස 
පිළිබඳ සඳහන් 10වන ව්යවස්ථාවට අත තියන්ෙන් නැහැ. වධ 
හිංසාවලින් නිදහස් බව සඳහන් 11වන ව්යවස්ථාවට අත තියන්ෙන් 
නැහැ. ජනරජෙය් ජනාධිපතිවරයාෙග් ධුර කාලය සම්බන්ධෙයන් 
වන 30.(2) ව්යවස්ථාවට අත තියන්ෙන් නැහැ. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ධුර කාලය දීර්ඝ ෙනොකිරීම සම්බන්ධෙයන් වන 62.(2) 
ව්යවස්ථාවට අත තියන්ෙන් නැහැ. ඉහත ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය 
කිරීමට නම් ජනමත විචාරණයක් අවශ්ය බව සඳහන් වන 83වන 
ව්යවස්ථාවට අත තියන්ෙන් නැහැ”  

එම ව්යවස්ථාවලට අත ෙනොතියා කරන ව්යවස්ථා 
පතිසංස්කරණයක් ගැන එතුමා එම පකාශනෙයන් ෙපොෙරොන්දු 
ෙවලා තිෙබනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය හැටියට 
තමුන්නාන්ෙසේලා මහ මැතිවරණෙය්දී ඉදිරිපත් කළ පතිපත්ති 
පකාශනෙයන් කියනවා, නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් පිළිබඳ 
කියාමාර්ගයක් පටන් ගන්නවා කියලා. හැබැයි, 
තමුන්නාන්ෙසේලාට මන්තී ධුර 113කට වඩා වැඩි ජනවරමක් 
ලැබුෙණ් නැහැ.  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බහුතර ආසන පමාණයක් එම 
මැතිවරණ පකාශනයට ලැබුෙණ් නැහැ. සියයට 50කට  වැඩි 
ජනවරමක් ලැබුෙණ් නැහැ. ඒ අනුව ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමාට ලැබුණු ජනවරෙමන් කියන්ෙන්, ජනමත 
විචාරණයකට භාජන වන ව්යවස්ථාවලට අත තියන්ෙන් නැහැ 
කියලායි. එතෙකොට දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා එක්තරා ආකාරයක 
හිරවීමක ඉන්නවා. ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා සමඟ 
ආණ්ඩු පක්ෂය තුළ සිටින ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ඇමතිවරු 
කියනවා, ජනමත විචාරණයකට භාජනය වන කියාමාර්ගවලට 
යන්ෙන් නැහැ, ඒකීය භාවයට හානිවන පියවරවලට යන්ෙන් 
නැහැ කියලා. ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමාෙග් කථාෙව්දී 
ඔවුන්ට තමයි අනියමින් පහාරයක් එල්ල කෙළේ.  නමුත් 
සම්පන්දන් මැතිතුමන්ලා උතුර හා නැ ෙඟනහිර ඡන්ද ටික 

අරෙගන දුන්ෙන් ෙම් ෙදොළපිෙද්නිය ලබාගන්නයි. 
තමුන්නාන්ෙසේලා උතුෙර් හමුදා කඳවුරු ගලවලා ඉවත් කළාට 
විතරක් සෑහීමකට පත්ෙවන්න ෙනොෙවයි එෙහම කෙළේ. 
තමුන්නාන්ෙසේලා එතුමන්ලාට ඕනෑ ඕනෑ විධියට ඒ පැත්ෙත් 
හැමෙද්ම කරන්න ඉඩදීලා සිටි නිසා එයින් සෑහීමකට පත්ෙවලා 
ෙනොෙවයි එෙහම කෙළේ. ඩඩ්ලි-ෙචල්වනායගම් ගිවිසුම් කාලෙය් 
ඉඳලා තිම්පු සාකච්ඡා හරහා එතුමන්ලා බලාෙපොෙරොත්තු වන 
පධාන පවණතාවක් තිෙබනවා. ඉන්දියානු බලහත්කාරී 
මැදිහත්වීම යටෙත් ලබාගත් ෙදයක් තිෙබනවා. ඒෙක් තව ෙවනස් 
කරෙගන ඉටු කරගන්න ඕනෑ කාරණා ගණනාවක් තිෙබනවා. 
අන්න ඒ ටික කරගැනීම තමයි මූලික අභිමතාර්ථය ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. යුද අපරාධ ෙචෝදනා පිළිබඳ ස්වාධීන අධිකරණ 
යාන්තණ, ෙදමුහුම් අධිකරණ යාන්තණ පිහිටුවාගන්න ඕනෑ. 
තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනත අෙහෝසි කරගන්න ඕනෑ. එමඟින් 
දඬුවම් ලබා සිටින ෙකොටි සාමාජිකයන් නිදහස් කරගන්න ඕනෑ. 
ඇත්තටම මම මැගසින් සිර ෙගදර ඉන්න නිසා දන්නවා, දඬුවම් 
ලබා සිටින ෙකොටි සාමාජිකයන්ට වඩා දඬුවම් ලබලාත් නැති,  නඩු 
ඇහීමවත් හරියට සිදු ෙවලා නැති මිනිස්සු ඉන්නවා. ඒ මිනිස්සු 
ගැන අපටත් කනගාටුවක් තිෙබනවා. හැබැයි, දඬුවම් ලබා 
තිෙබන, බරපතළ අපරාධ ඔප්පු ෙවලා තිෙබන ෙකොටි සිරකරුවන් 
නිදහස් කරගන්න තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනත අෙහෝසි කරගත 
යුතුව තිෙබනවා. ෙමන්න ෙම්වා කරන්න ඇයි පමාද කියන 
පශ්නය තමයි ඔවුන් ෙම්  අහන්ෙන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතැනදී අපි ඉතාම 
පැහැදිලිව කියන්න ට ඕනෑ, එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් 
සැසිවාරය ළං ෙවනෙකොට හැමදාම ෙම් සංවාදය ඇති වන බව.  

තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ෙයෝජනාවලින් කියනවා, ෙදමළ ජාතික 
සන්ධානය දැන් හරි moderate කියලා. Moderate නැති අය 
සුමන්තිරන් මන්තීතුමාට පහාර එල්ල කරන්න හදනවා.  
සම්පන්දන් මැතිතුමා moderate. Moderate අය කියලා කියන්ෙන්, 
එච්චර අන්තවාදී නැති අයයි. ඇත්තටම මට ෙත්ෙරන විධියට නම්, 
සම්පන්දන් මැතිතුමන්ලා කියන්ෙන් 80ක් එපා, 50කුයි, 30කුයි 
ෙදන්න කියායි. ඕක තමයි කියන්ෙන්. "80ක් එපා, 50කුයි, 30කුයි 
ෙදන්න." කියලයි කියන්ෙන්. එෙහම කියන එක moderate කියලා 
නම් තමුන්නාන්ෙසේලා කියන්ෙන්, එතෙකොට අපට ෙවන්ෙන් 
හිනාෙවන්නයි. එක සැෙර්ම 80ක් ඕනෑ කියලා කියන්ෙන් නැතුව 
50කුයි, 30කුයි ෙදන්න කියන එක moderate කියලා තමයි දැන් 
ෙම් ආණ්ඩුෙව් අය කියන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ෙමතැනදී ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ, උණකාරයා වතුර ඉල්ලනවා 
වාෙග් ෙබදුම්වාදී, ජාතිවාදී න්යාය පතෙය් සිටින ෙද්ශපාලන 
බලෙව්ග හැමදාම ඉල්ලුෙව් ඒකීය රාජ්යෙයන් ගැලවුණු ෙවනම 
ස්වයං පාලනයක් නිර්මාණය කරගැනීෙම් අභිලාෂයයි. අපි 
කියන්ෙන්, ෙම් රෙට් සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් අපි හැෙමෝටම ඒකීය 
රාජ්යයක් තුළ, ජාතිකත්ව පදනමින්, ජාතිවාදී පාලන ඒකක 
නිර්මාණය කරන්ෙන් නැතුව, ජාතිවාදී බල පාලන ඒකක 
නිර්මාණය කරන්ෙන් නැතුව, ඒකීය රාජ්යයක් තුළ සිංහල, ෙදමළ, 
මුස්ලිම් අපි හැෙමෝටම සමඟිෙයන් ඉන්න පුළුවන් පියවර ගන්න 
කියන එකයි. සැබෑ සහජීවනය උපදින්ෙන් එතැනින් විතරයි. 
එෙහම නැතුව ජාතිවාදී ෙදොළපිෙද්නි ලබාදී මන ෙදොළ සපුරන්න 
එෙහේට එක පාන්තයක්, ෙමහාට තව පාන්තයක් හැදුවාට, ඒ 
පාන්ත ෙදොළපිෙද්නිවලින් ෙම් රෙට් ජාතික සමඟිය නිර්මාණය 
කරන්න බැහැ; සහජීවනය හදන්න බැහැ; කල් පවත්නා ස්ථිරසාර 
සාමයක් හදන්න බැහැ. 

තමුන්නාන්ෙසේලා යුද්ධයත් වවාෙගන කෑවා. අද ෙම් රට 
නැවතත් ගිණි තියන්න හදනවා. සංහිඳියාව සඳහා වූ ව්යවස්ථාවක් 
ෙගන එනවා කියලා පරාජයට පත් කරන ලද ෙබදුම්වාදී 
මානසිකත්වය නැවත වර්ධනය කරන්න පටන්ෙගන තිෙබනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අර තමිලර්, ෙම් තමිලර් කියලා අද උතුෙර් අවුළුවන්ෙන් ඒ ගින්න. 
ගරු ඇමතිතුමනි,   උතුරු පළාෙත් එක්තරා පාසලක නිවාසාන්තර 
තරගයක් මම දැක්කා.  එහිදී එක් නිවාසවල හදනවා ෙන්  පධාන 
ෙතොරණ වාෙග් එකක්.  එහි තිබුෙණ් ෙමොකක්ද? ඒ පාසෙල්  
නිවාසයක  හදලා තිබුෙණ්, ෙදමළ ඊළාම් සිතියමයි. අපි දන්නවා 
ෙන් ඉස්ෙකෝලවල පරාකම, විජය, ගැමුණු යනුෙවන් නිවාස 
තිෙබනවා.  නිවාසාන්තර තරගවලදී  ඒ හැම නිවාසයකම  ලස්සන 
ඉදි කිරීමක් කරනවා. උතුරු පළාෙත් එක්තරා පාසලක හැදූ ෙමම 
ඉදි කිරීම ෙමොකක්ද? ෙදමළ ඊළාම් සිතියම. අද,  තරුණ 
පරම්පරාවට නැවතත් ඒ ජාතිවාදී විෂ  ෙපවීම සිදු වනවා. ෙම්  
ජාතිවාදී  විෂ ෙපවීම කරන්න ඉඩ දීලා "අපට උතුෙරන්, 
නැ ෙඟනහිරින් තමයි ඡන්ද කුට්ටිය හම්බ වුෙණ්. ඒ නිසා ඕෙහේ 
ඕනෑ ෙදයක් ෙවච්චාෙව්"  කියලා හිතනවා.  සංහිඳියාව- සංහිඳියාව 
කියමින්, ෙම් රෙට් රණවිරුවන් තමන්ෙග් ජීවිත පුදලා නිර්මාණය 
කර ගත්තු සාමකාමී තත්ත්වය පාවාදීමයි අද සිදු ෙවන්ෙන්.  

දැන් බලන්න, අද තමුන්නාන්ෙසේලා කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? අද 
ෙවනෙකොට යුද හමුදා බුද්ධි අංශ නිලධාරින් බිලි ෙදන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? තමුන්නාන්ෙසේලා කීත් ෙනොයාර් කියන 
මාධ්යෙව්දියාව පැහැ රෙගන ගියාය කියන ෙචෝදනාව මත යුද හමුදා 
බුද්ධි අංශෙය් නිලධාරින්ව අත් අඩංගුවට ගන්නවා. ඔහු යම් 
ෙකෙනක් පැහැරෙගන ගියා නම්, පැහැර ෙගන ගිය අයව අත් 
අඩංගුවට ගැනීෙම් වරදක් අපි දකින්ෙන් නැහැ. නමුත්, ෙම් වන විට 
යුද හමුදා බුද්ධි අංශෙය්  පස් ෙදෙනකු අත් අඩංගුවට අරෙගන 
තිෙබනවා. ෙමොකක්ද, ෙහේතුව? කීත් ෙනොයාර්ව පැහැරෙගන ගියාය 
කියන ෙචෝදනාව. ඒ ෙචෝදනාව ඔවුන්ට ෙගොනු කරන්න ෙහේතුව 
ෙමොකක්ද? ඒ කියන දවෙසේ ෙදහිවල දුරකථන කුලුන ආශිත 
පෙද්ශෙය් ඔවුන්ෙග් ජංගම දුරකථන කියාත්මක වී තිබීම. ෙදහිවල 
දුරකථන කුලුන ආශිත පෙද්ශෙය් ඔවුන්ෙග් ජංගම දුරකථන 
කියාත්මක වී  තිෙබන නිසා තමයි ෙම් යුද හමුදා බුද්ධි අංශෙය් 
නිලධාරින් අත්අඩංගුවට ගන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙකොළඹ ෙබෝම්බ පිපිෙරන 
එක වළක්වා ගත්;  සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම්, අෙප් දරුවන්ෙග් ජීවිත 
ෙබ්රා ගත්; ෙකොටි තස්තවාදයට ෙම් රට ෙල් විලක් කරන්න ඉඩ 
ෙනොදී අපව ආරක්ෂා කරපු එම නිලධාරින් අද මිනීමරුවන්, 
අපරාධකාරයන් හැටියට හංවඩු ගහලා හිර ෙගවල් ඇතුෙළේ ගාල් 
කරලා තිෙබනවා. මම සිටින මැගසින් බන්ධනාගාරෙය්, මම සිටින 
වාට්ටුවට තමයි ෙසනසුරාදා දවසක ඒ ෙම්ජර්වරයා ඇතුළුව යුධ 
හමුදා බුද්ධි අංශෙය් නිලධාරින් අරෙගන ආෙව්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එම අත් අඩංගුවට ගත් 
නිලධාරින් අතර ෙම්ජර් බුලත්වත්තත් ඉන්නවා. එම ෙම්ජර් 
බුලත්වත්ත තමයි ශී ලංකා බුද්ධි බලකා ෙරජිෙම්න්තුෙව් විධායක 
අධිකාරී. මුළු බුද්ධි බලකායටම ඉන්ෙන් එම නිලය දරන එක 
පුද්ගලයයි. ෙම්ජර් බුලත්වත්ත කියන්ෙන්, වීර ෙමොනරවිල 
කැප්ෙපටිෙපොළ පරම්පරාවට නෑකම් තිෙබන පුද්ගලෙයක්. එම 
ෙම්ජර් බුලත්වත්ත අත් අඩංගුවට ගත්තා; ලසන්ත විමලවීර 
අත්අඩංගුවට ගත්තා; සාජන් ෙපෙර්රාව අත්අඩංගුවට ගත්තා;  
සාජන් වීරරත්න අත් අඩංගුවට ගත්තා; ෙකෝපල් ජයතිලව අත් 
අඩංගුවට ගත්තා. ෙම් හැෙමෝම ෙම් රට ෙවනුෙවන් අවුරුදු විසි 
ගණනක් යුධ හමුදා බුද්ධි බලකාෙය් වැඩ කරපු මිනිස්සු. 
තස්තවාදය පරාජයට පත් කරන්න ජීවිත අවදානම දරා ෙගන කැප 
ෙවච්ච මිනිස්සු. කීත් ෙනොයාර් පැහැර ෙගන ගියා කියලා අද 
ඔවුන්ව අත් අඩංගුවට ෙගන තිෙබනවා. ඇත්තටම පැහැර ෙගන 
ගියා නම් අපි ෙම්කට විරුද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ. ඔය කියන දිනෙය්දී 
ෙදහිවල දුරකථන කුලුන ආශිත පෙද් ශෙය් ඔවුන්ෙග් ජංගම 
දුරකථන කියාත්මක කර ඇත කියන පදනමින් තමයි එම 
ෙම්ජර්වරයා ඇතුළු බුද්ධි අංශ නිලධාරින් දඩයම් කරන්ෙන්.  

මීට කලින් පගීත් එක්නැලිෙගොඩ පැහැර ෙගන ගියා කියලා 
කර්නල් ශම්මි කුමාරරත්නව දඩයම් කළා. දැන් හදනවා ඔහුට දීපු 
ඇප නැවත අවලංගු කරන්න. ෙම් අයුරින් යුද හමුදා බුද්ධි අංශය 
ෙමෙහම පාවා ෙදන්ෙන් ෙමොකටද? කාව සතුටු කරන්නද? 
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහත්මයා කියපු ඡන්ද කුට්ටිය ලැබුණු 
පෙද්ශෙය් ජනතාවෙග් මානසිකත්වය සතුටු කරන්නද?  
ෙදවිහාමුදුරු වෙන්! රාජ්ය ආරක්ෂාවට හදපු යුද හමුදා බුද්ධි 
අංශයක් ෙමෙහම බිලි ෙදන්ෙන් ෙමොන රෙට්ද? ෙමෙහම පාවා 
ෙදන්ෙන් ෙමොන රෙට්ද? ගරු මහින්ද අමරවීර ඇමතිතුමනි, 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා තමයි ආරක්ෂක 
ඇමති. කරුණාකරලා කියන්න, ෙම් පාවා දීම නතර කරන්න 
කියලා. ෙද්ශපාලන දඩයමට අෙපන් ඕනෑ පළියක් ගන්න; අපට 
ඕනෑ වධයක් ෙදන්න. අපි ඒකට මුහුණ ෙදන්න ලැහැස්තියි. 
හැබැයි, ෙම් රට ෙබ්රා ගන්න ඔය කියන ජනාධිපතිවරුන්ෙග්, 
අගමැතිවරුන්ෙග්, මැති-ඇමතිවරුන්ෙග්, ඒ අයෙග් දරු 
පැටවුන්ෙග් පවා ජීවිත ෙබෝම්බවලට අහුෙවන එක වළක්වා ගන්න 
කැප ෙවච්ච ෙම් රණවිරුවන්ව ෙමෙහම දඩයම් කරන්න ඉඩ 
ෙදන්න එපා. කවුද, ෙම්ක කරන්ෙන්? ෙම්ක කරන්ෙන් ශානි 
අෙබ්ෙසේකර කියන  CID එෙක් ෙලොක්කා. ළඟදි SSP වශෙයන් 
double promotion හම්බ වුණා. ඊළඟට, තිෙසේරා කියලා ASP 
ෙකෙනක් ඉන්නවා. 

ඊළඟට ඉන්නවා, IP නිශාන්ත ද සිල්වා කියලා. ඊළඟට 
ඉන්නවා, SI ෙපේමතිලක. ෙමන්න ෙම් තුන් හතර ෙදනා එකතු 
ෙවලා තමයි ෙම් දඩයම කරන්ෙන්. ෙසෝමසූරිය කියලා විශාමික 
යුද හමුදා බුද්ධි බලකා සාමාජිකෙයකුත් ඊෙය්-ෙපෙර්දා අත් 
අඩංගුවට ගත්තා. ඔහු විශාම ගිහිල්ලා අවුරුද්දක්  පමණ කාලයක් 
ෙවනවා. ෙසෝමසූරියට පහර දුන්නා. පහර දීලා ගෙල්ෙවල 
පෙද්ශෙය් තිෙබන ෙගදරට අරෙගන ගියා. එදා රෑ CID එෙක් 
නිලධාරින් ෙගදර නතර වුණා. ඇයි? පහර දීපු බව එළියට යයි 
කියන බයට. ඊළඟට ඔහුට නාන්න කිව්වා.  

ඔහුට එෙහම කියලා, පහුෙවනි දා උෙද්ටත් කාලා, ෙකොෙහේවත් 
යන්න එපා කියලා ෙගදර අයත් භය කරලා තමයි CID එක 
එළියට ආෙව්. ෙම් බුද්ධි බලකා නිලධාරින්ට CID එකට එන්න 
කියන ලියුම යවන්ෙන් රාජකාරි ලිපිනයට ෙනොෙවයි; 
ෙගවල්වලටයි. ඒ ලියුම ෙගවල්වලට ෙකළින්ම යන්ෙන්ත් නැහැ. 
ඒ පෙද්ශෙය් ෙපොලීසිය ලවා හතර වෙට්ම ඒ ලියුම අරෙගන 
යනවා. එෙහම කරලා "ෙම් අපරාධකාරෙයක්" කියා මුළු ගෙම්ම 
පචලිත කරනවා. ෙම් රට ෙබ්රා ගන්න කැප වුණු මිනිසුන්ව 
ෙමෙහම අසරණ කරන්න එපා; සහ ගහනවා.  රන්ජන් 
රාමනායකෙග් භාෂාෙවන් කියනවා නම් මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, "ෙහණ ගහනවා" කියා තමයි අපට කියන්න වන්ෙන්.  

අද තමුන්නාන්ෙසේලා ජාත්යන්තර පජාවයි, ඩයස්ෙපෝරාවයි 
සතුටු කරන්න එක පිට එක බිලි දීෙගන යනවා. ඒ අතෙර් දැන් ෙම් 
තමුන්නාන්ෙසේලා ලැහැස්ති ෙවන්ෙන් ෙමොකටද? වී ඇටය ඇතුෙළේ 
තමයි හාල් ඇටය තිෙබන්ෙන් කියා අප දන්නවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් පහසුවටයි මම ෙම් මතක් 

කරන්ෙන්. ඔබතුමාට තව විනාඩි 4ක කාලයක් තිෙබනවා.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
විනාඩි පහයි ෙන්ද, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි? 
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[ගරු විමල් වීරවංශ  මහතා] 
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පුළුවන් වුණු පුංචි ෙහෝ වගන්ති පමාණයක් ඉතිරි ෙවලා තිබුණා 
නම්, අන්න ඒ ඉතිරි ෙවලා තිෙබන වගන්ති ටිකට වැෙඩ් ෙදන එක 
තමයි ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙයන් 
තමුන්නාන්ෙසේලා කරන්න හදන්ෙන්.  එ තෙකොට බුද්ධාගමට අත 
තියනවා කියා කිව්වාට, අත තියන්න එකක් නැහැ. ඒකට අත 
ෙනොතිබ්බාට තියන්න ඕනෑ තැන්වලට අත තියනවා. උතුරු හා 
නැ ෙඟනහිර පළාත්වල ආගමික සහජීවනයට ඇතිවී තිෙබන 
ආතතිය ෙමොකක්ද කියා දැනටමත් තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා. 
ෙමන්න ෙම්ක තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා කරන්න යන්ෙන්. 
කරුණාකර ෙම්ක ෙත්රුම් ගන්න.  

මට මතකයි, කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා සහ අෙප් තවත් සමහර 
මන්තීවරු කිව්වා, "රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව යුද්ධෙයන් පසුව හරියට 
වැඩ කෙළේ නැහැ, ඒකාධිපති වුණා, ඒ නිසා තමයි ජාත්යන්තර 
පජාව අධිකරණ පද්ධතිය ෙහොඳ නැහැ කියා හිතලා ෙමෙහම 
කෙළේ" කියා.  එෙහම කියපු මන්තීතුමන්ලාට මම කියනවා, 
"විකිලීක්ස්" ෙවබ් අඩවිය ලංකාව සම්බන්ධෙයන් ෙහළිදරවු කරපු 
පණිවුඩ ටික කියවන්න කියා. ඔය කියන ශිරානි බණ්ඩාරනායක 
පිළිබඳ  පශ්නය මතු ෙවන්නත් කලින් තමයි  ෙමෙහේ ඇෙමරිකානු 
තානාපතිලා යුද අපරාධ ෙචෝදනා ගැන ඇෙමරිකානු රාජ්ය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට; විෙද්ශ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ඒ ෙටෙලක්ස් 
පණිවුඩ යවන්ෙන්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
එතුමන්ලා ඒ ෙවන ෙකොටත් ෙම් ෙමෙහයුම තීරණය කරලා 

අවසන්. ඔය කියන ශිරානි බණ්ඩාරනායකෙග් සිද්ධිය ෙවන්න 
කලින් ෙම් ෙමෙහයුම තීරණය කරලා අවසන්. තමුන්නාන්ෙසේලා 
එක්සත් ජනපදෙය් න්යාය පතයට ෙම් රට යටත් කළා. ෙම් 
සම්පන්දන් මැතිතුමාට විපක්ෂ නායකකම දුන්ෙන්ත් එෙහම ෙන්. 
මන්තීවරු 51ක් ඇවිල්ලා විපක්ෂෙය් වාඩි වුණාම පිළිෙනොගන්ෙන් 
ෙලෝකෙය් ෙමොන පාර්ලිෙම්න්තුවද, ෙදවි හාමුදුරුවෙන්! 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙදෙදනා බස්නාහිර පළාත් 
සභාෙව් එකට සිටි ෙදෙදෙනක්. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඒ නිසා විනාඩි ෙදකක් වැඩිපුර දුන්නා. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
තව විනාඩි ෙදකක් ෙදන්න. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
දැන් අවසන් කරන්න. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
අෙප් යාළුකම ෙවනුෙවන් තව විනාඩි ෙදකක් ෙදන්න. මම 

විනාඩි ෙදකකින් අවසන් කරන්නම්. 
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වී ඇටය ඇතුෙළේ තමයි හාල් ඇටය තිෙබන්ෙන්. ''ඒකීය වී 
ඇටය'' ඇතුෙළේ ''ෙෆඩරල් හාල් ඇටය'' තමයි දැන් ෙම් 
ඉල්ලන්ෙන්. ඒකීය වී ඇටය ඇතුෙළේ ෙෆඩරල් හාල් ඇටය 
ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  "අපි ඒ අයට වචන ෙදනවා, වචන ටික 
තියාගන්න, ෙම් ව්යවස්ථාෙවන් අන්තර්ගතය අෙප් අතට ගන්න 
ඕනෑ" කියා සුමන්තිරන් මන්තීතුමා කියා තිබුණා. ''ඒකීය වී ඇටය'' 
ඇතුෙළේ ''ෙෆඩරල් හාල් ඇටය'' හදාගන්න එක තමයි දැන් ෙම් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය හැටියට එන්ෙන්.  

තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා, දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය නියම ස්වරූපෙයන් ෙම් රෙට් කියාත්මක වුෙණ් 
නැති බව. එම සංෙශෝධනෙය් දීලා තිෙබන ෙපොලිස් බලතල 
ෙකොෙහේවත් කියාත්මක වුෙණ් නැහැ. ඉඩම් බලතල කියාත්මක 
වු  ෙණ්ත් නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම උතුෙර් යුද්ධය අවසන් කරලා 
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා පළාත් සභාව පණ ගන්වන තුරු, 
නැ ෙඟනහිර පණ ගන්වන තුරු ඒ පෙද්ශවල දීර්ඝ කාලයක් 
තිස්ෙසේ ෙම් පළාත් සභා කියාත්මක වුෙණ් නැහැ.  

දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙය් ඇත්ත 
ස්වභාවය ෙම් ර ෙට් මහ ජනතාව තවම හරියාකාරව අත් විඳලා 
නැහැ. දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා කරන්න හදන්ෙන් ෙමොකක්ද? 
ෙමෙතක් කිසිම රාජ්ය පාලකෙයක්  -  ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන දුන්ෙන් 
නැහැ, ෙපේමදාස දුන්ෙන් නැහැ, විෙජ්තුංග ජනාධිපතිතුමා දුන්ෙන් 
නැහැ, චන්දිකා ෙෆඩරල්වාදිනිය දුන්ෙන් නැහැ, මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමා දුන්ෙන් නැහැ.- භුක්ති විඳින්න ෙනොදුන් බලය 
තමයි අද තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ෙදන්න යන්ෙන්. ෙපොලිස් බලතල 
දීලා, ඉඩම් බලතල දීලා, ඊළඟට තමුන්නාන්ෙසේලා 
ආණ්ඩුකාරයාෙග් බලය දුර්වල කරනවා. හැබැයි, 
තමුන්නාන්ෙසේලා අමතක කරන්න එපා දහතුන්වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය  ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් විභාගයට ගත්ත 
අවස්ථාව. එහි විනිසුරුවරු නවෙදෙනක් හිටියා. එයින් විනිසුරුවරු 
පස්ෙදෙනක් කිව්වා, "ෙම්ෙකන් ඒකීයභාවයට හානියක් නැහැ" 
කියා. "ෙමයින් ඒකීයභාවයට හානියක් ෙවලා" කියා 
හතරෙදෙනක් කිව්වා. අර පස්ෙදනා ඒෙකන් ඒකීයභාවයට 
හානියක් නැහැ කියන්න බලපාන ලද එක පධාන ෙහේතුවක් තමයි, 
විධායක ජනාධිපතිෙග් බලය. විධායක බලය ෙම් පළාත් සභාවලට 
යනවා. බලය ඉක්මවා ගිෙයොත් ඒවා විසුරුවලා නැවත පවරා 
ගැනීෙම් බලය විධායක ජනාධිපතිට තිෙබනවා.  

ආණ්ඩුකාරවරයා හරහා විධායක ජනාධිපතිෙග් බලය පළාත් 
සභාව ඇතුළට යනවා. ඒ කාරණා නිසා තමයි එදා විනිසුරුවරු 
පස්ෙදෙනක් එය ඒකීයභාවයට හානියක් ෙනොකරන ලද ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනයක් හැටියට පිළිගත්ෙත්. නමුත්, දහහත්වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙයන්, දහනව වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙයන් ඒ ජනාධිපති බලෙය් යම් යම් 
පමාණයන් දුර්වල කළා. දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් කරන්න 
හදන්ෙන් ෙමොකක්ද? පළාත් සභාවලට බලපාන ජනාධිපතිෙග් 
බලය, ආණ්ඩුකාරවරයා හරහා කරන්න පුළුවන් පාලනය, පළාත් 
සභාවක් බලය ඉක්මවා යනවා නම් ඒක විසුරුවා හරින්න තිෙබන 
බලය, ඒ බලය පවරා ගන්න තිෙබන බලය  වැනි තීරණාත්මක 
බලතල පමාණයක් ජනාධිපතිෙග් අතින් අයින් කරලා, ඒවා දියාරු 
කරලා එමඟින් ෙලොකු ජනමත විචාරණවලට යන්න හදනවා. 
ජනමත විචාරණයකට යනවා කියා දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා 
කියනවා. "ජනමත විචාරණවලට යන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනයකට අප ලැහැසත්ි නැහැ" කියා ආණ්ඩුෙව් ඉන්න ශී 
ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්  ඇමතිතුමන්ලා කියනවා. "ඉන් ෙමහා 
එකකට නම් අප ඔට්ටුයි" කියා එතුමන්ලා කියනවා. අන්න, ඉන් 
ෙමහා එක තමයි, දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙය් 
99.9න්  නාම මාතිකව ෙහෝ ඒකීයභාවය ෙබ්රුෙණ්. විනිසුරුවරු 
පස්ෙදෙනකුට "ෙම්ක ෙෆඩරල් ෙනොෙවයි, ඒකීයයි" කියා කියන්න 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම කියන්ෙන් ෙම්කයි. 
ෙත්රුම් ගන්න. තිස්ස අත්තනායක මහතා කිව්ව, 
තමුන්නාන්ෙසේලා කියන කූට ෙල්ඛනයට අදාළ ෙමෙහයුමයි ෙම් 
කියාත්මක වන්ෙන්. යුද හමුදා බුද්ධි අංශය බිලි ගන්ෙන් ඒකට. ෙම් 
ඒකීයභාවෙය් වී ඇටය ඇතුෙළේ ෙපඩරල් හාල් ඇටය ෙදන්න 
හදන්ෙන් ඒකට. ඒ ෙමෙහයුම තමයි ෙම් යන්ෙන්. ඒක කට ඇරලා 
ෙම් රටට ෙපන්වා ෙදන නිසා තමයි අපට ෙබොරු ෙචෝදනා දමා 
හිෙර් දමන්ෙන්; ඒකාබද්ධ විපක්ෂය දඩයම් කරන්ෙන්. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ ඔක්ෙකොම කරන්ෙන් ඒ න්යාය පතය ඇතුෙළේ. 
එම නිසා ෙම් රෙට් ජනතාවෙගන් අපි ඉතා ඕනෑකමින් ඉල්ලනවා, 
ෙම් ආණ්ඩුව විවිධ නාටක රඟ දක්වමින් ෙම් යන්ෙන් ෙකොහාටද 
කියලා ෙත්රුම් ගන්න කියලා.  

ජිනීවාවලදී එකඟ වුණු මර උගුලට ෙම් රට ඇද ෙගන යන 
ගමනයි ෙම් යන්ෙන්. තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනත අෙහෝසි 
කරලා අලුත් පනතක් ෙග්නවා කියලා විෙද්ශ කටයුතු අමාත්ය 
මංගල සමරවීර මැතිතුමා කියන ෙකොට ඒෙකන් කියෙවන්ෙන් 
බරපතළ දඬුවම් ලබන සියලු ෙකොටි එළියට එනවා කියලායි. 
රටත්, ජාතියත් නැවතත් ෙල් හලන අනාගතයක් කරා ඇද ෙගන 
යන, ඉතිරි වී තිෙබන සහජීවනය හා සාමයත් වළලා දමන ෙමන්න 
ෙම් ෙමෙහයුම පරාජයට පත් කරන්න තීරණාත්මකව කැප වන්න 
කියලා ෙම් රෙට් ෙපොදු ජනතාවට අපි ආරාධනා කරනවා. ගරු 
මන්තීවරුනි, කරුණාකරලා හෘදය සාක්ෂියට එකඟව කල්පනා 
කර ෙම් දිහා බලන්න කියලා ආයාචනා කරමින් මෙග් වචන 
ස්වල්පය අවසන් කරනවා.  

ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

මීළඟට, ගරු රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමා.  You have 11 minutes. 
 

 
[5.32 p.m.] 
 

ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා (නගර සැලසුම්  හා ජල සම්පාදන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் 
நீர்வழங்கல் அைமச்சர்) 
(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and 
Water Supply) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 

Hon. Presiding Member, towards the end of this 
month, we will have regular sittings of the Human Rights 
Council in Geneva and it is also an event that will 
conclude in late March, where the progress that we have 
made on our undertakings as per the Resolutions that have 
been passed and particularly co-sponsored by us is to 
come up. The Hon. Leader of the Opposition has brought 
this Adjournment Motion to look at specifically the issues 
confronting the nation in these important times and to 
make sure that we do not lose sight of our commitments 
solemnly given to the international community.  

The month of March is also important in another 
aspect, where Article 50 of Brexit is also to be 

implemented severing the British nation from the 
European Community. The Geneva Sessions, once again, 
take place in the shadow of Resolution 30/1, which was 
co-sponsored by us, Sri Lanka and adopted on the 24th of 
September, 2015. As we know quite famously, this was 
the fourth Human Rights Council Resolution passed on 
us since the year 2012.  Progressively, we have had a few 
amendments being brought in by the proposers of the 
Resolution, the United States, being strongly supported 
by the European Union and many other member States.   

We recall Resolutions 19/2 of 22nd March, 2012; 22/1 
of 21st March, 2013 and 25/1 of 27th March 2014. All 
these Resolutions were passed in March, except the last 
one, which was passed in September 2015. That is why I 
began by saying that March has its significance and it is 
pertinent to observe that we dedicate this Debate to mull 
over the September 2015 Resolution and its aftermaths.  

You would notice that all these Resolutions bear the 
same title, “Promoting reconciliation, accountability and 
human rights in Sri Lanka.”  Significantly, if you take the 
individual elements of the Resolution, you would note 
that the exhortation of the Council has been on 
reconciliation and accountability. In fact, the fact that we 
co-sponsored the Resolution in 2015, represents our 
voluntary commitment not only to the international 
community but also to our people, of our determination to 
confront the past, end any kind of impunity, achieve 
reconciliation and build an inclusive society in which rule 
of law and democracy flourish with no discrimination on 
the grounds of parochial and sectarian distinctions. Non-
inclusive institutions will only take us back to the 
corrosive decades of impunity which we so earnestly seek 
to prevent.  

Hon. Presiding Member, one year and five months 
have passed since the adoption of Resolution 30/1. It is 
timely to take stock of our progress in implementing our 
commitments to identify challenges and constraints and 
to think up strategies for moving forward and we should 
solicit the continued support of the international 
community via the Human Rights Council to march 
forward on our onward journey.  

The Council certainly set the stage for us when the 
international community came together in 2015 to co-
sponsor a Resolution which requires reciprocity on our 
part. We all recall that not long time ago, when the 
internecine war had ended in 2009, to be precise, upon 
the conclusion of the visit of the UN Secretary-General, 
Ban Ki-moon,  we pledged in a Joint Communique'. The 
Joint Communique' issued by the then President Hon. 
Mahinda Rajapaksa and UN Secretary-General of the 
day,  Mr. Ban Ki-moon, stated that there would be some 
kind of an accountability mechanism. All these four 
Resolutions that were passed in Geneva have pivoted 
their pith and substance on the mechanism that was 
hinted in that Communique'.  
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Sir, long before the last Resolution was passed in 
September, 2015, we recall the mechanisms we proceeded 
to establish. One is, the Lessons Learnt and 
Reconciliation Commission and its good 
recommendations. Then, the Maxwell Paranagama 
Commission that sat right throughout the length and 
breadth of the country and its recommendations on 
missing persons. Our voluntary pledge at the universal 
periodic review to craft a National Action Plan on 
Promotion and Protection of Human Rights resulted in a 
number of consultations with several stakeholders which 
finally led to an Action Plan being presented in Geneva. 
But we need to bear in mind that the Action Plan for 2017 
to 2021 needs to be worked out while we proceed to 
overhaul human rights in an expanded Chapter in the 
proposed new Constitution. The passage of the 
consensual resolution is a stark reminder that our efforts 
at  reconciliation, accountability mechanisms and human 
rights efforts at reconciliation are laudable,  but we as 
constituent Member of the National Unity Government-  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Your time is over, Hon. Minister.  

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
Give me just a minute, Hon. Presiding Member. 

In order to realize the full promise of all these reforms, 
we need to work out on our momentum to effect the 
paradigm transformation we so honestly wish for our 
people. I cannot but resist the observation that from a 
human rights perspective the constitutional reform 
process presents us an important opportunity to rectify 
structural deficiencies and establish a more 
comprehensive Bill of Rights, stronger institutional 
checks and balances, enhanced constitutional review, 
improved guarantees for independence of the judiciary, 
accountability of our international human rights 
obligations. As for our treaty obligations, our obligations 
under the Convention Against Torture have already been 
considered in November 2016 and we are also going to 
bring a bill against enforced or involuntary 
disappearances. That would be presented maybe in a 
week or two. So, we must bear in mind that on the 
question of enforced disappearances when it becomes a 
penal offence under international obligations, that law can 
be applied retrospectively. All other penal offences are 
prospective, but in this case, it is not so. And this is why 
the Hon. Wimal Weerawansa was so emotionally charged 
saying that we are on a witch-hunt against intelligence 
officers. But then, if intelligence officers have stepped out 
of the law, if they have gone and taken in innocent people 
and tortured innocent people, and have been cause for 
disappearances, then it has to be looked into. This is an 
international obligation. We have signed Conventions 

where we hold ourselves responsible to the international 
community and that is what accountability means, and 
transitional justice mechanisms are necessary for us to 
bring closure to the misery and trauma that people have 
suffered in this country.  

With those comments Sir, I conclude and thank you 
for giving me this opportunity.  

Thank you. 

 
[பி.ப. 5.42] 

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  

எம  நாட் ல் அன்றாடம் பல்ேவ  பிரச்சிைனகள் 
தைல க்கு கின்றன. ெகா ம்  நகைர எ த் க்ெகாண்டால், 
ஒவ்ெவா  நா ம் ஒவ்ெவா  ேபாராட்டம், ஆர்ப்பாட்டம், 
ஊர்வலம் எனப் பிரச்சிைனகள் ெதாடர்வைதேய நாம் 
காண்கின்ேறாம். அத்தைன பிரச்சிைனக க்கும் ேமலாக 
மிக ம் பிரதான பிரச்சிைனயாகப் ெபா ளாதாரப் பிரச்சிைன 
உ ெவ த் தி க்கின்ற . அந்த வைகயில் ஏைனய 
அைனத் ப் பிரச்சிைனகைள ம் தீர்க்கக்கூ ய பிரதான 
பிரச்சிைன என்ற வ வத்ைதப் ெபா ளாதாரப் பிரச்சிைன 
ெகாண் ப்பைத நாம் உணர கின்ற . இந்த நாட் ல் 
கூர்ைம யைடந்தி க்கும் பிரச்சிைனயாகக் க தப்பட்  
வ கின்ற ேதசிய இனப் பிரச்சிைனக்கான அரசியல் தீர் கூட 
இன்  பின்தள்ளப்பட் ள்ள நிைலைமேய காணப்ப கின்ற . 
ெபா ளாதாரப் பிரச்சிைனைய நாம் தீர்த் க்ெகாண்டா ம் 
இனப் பிரச்சிைனக்கான அரசியல் தீர்ைவப் ெபற் க் 
ெகாள்வதில்  ெதாடர்ந் ம் சிக்கல் நிைறந்த நிைல காணப்ப  
கின்ற . அ  ெதாடர்பில் பல்ேவ  யற்சிகள் எ க்கப்பட்  
வ வதாகக் கூறப்பட்டா ம் அதற்குாிய இலகுத் தன்ைம 
யான  இன்ன ம் எட்டப்படாததாகேவ இ க்கின்ற . 
இவ்வாறானெதா  நிைலயில்தான் நாங்கள் எம  நாட் ன் 
சர்வேதசக் கடப்பா கள் குறித்  வாதப்பிரதிவாதங்கைள 
நடத்திக்ெகாண் க்கின்ேறாம். 

இனப் பிரச்சிைனக்கான அரசியல் தீர்  என்ப , இந்த 
நாட் ல் பல ஆண்  காலமாகேவ ைரேயா ப் 
ேபாயி க்கின்ற ஒ  பிரச்சிைன என்பைதப் பல ம் 
ஏற் க்ெகாள்கின்றனா.் இவ்வாறானெதா  பிரச்சிைனைய 
நாம் தீர்க்க ேவண் ம் எனக் கூறிக்ெகாண்ேட இ திவைரயில் 
அதைனத் தீர்க்காமேலேய இ ந் விட்ேடாம். இதற்குப் 
ெபா ப் க்கூறேவண் யவர்களில் பிரதானமாக இ ப்ப 
வர்கள் சிங்கள, தமிழ்த் தரப் க்கைளச் ேசர்ந்த சுயலாப 
அரசியல்வாதிகேள அன்றி இந்த நாட்  மக்கள் அல்லர். 
2000ஆம் ஆண்  ன்னாள் ஜனாதிபதி சந்திாிகா 
பண்டாரநாயக்க குமார ங்க அவர்களால் மிகச் சிறந்த 
அரசியல் தீர்  ஒன்  ன்ைவக்கப்பட் ந்த . அந்தத் 
தீர்ைவ எதிர்த்த தமிழ்த் தரப்பினர் இன்  அரசாங்கத்தில் 
இ ப்பதாக ன்னாள் ஜனாதிபதி சந்திாிகா பண்டாரநாயக்க 
அவர்கள் அண்ைமயில் ெதாிவித்தி ந்தைத நான் இங்கு 
ஞாபகப்ப த்த வி ம் கின்ேறன். வழைமேபான்ேற 
எதிர்க்கட்சி, ஆ ம் கட்சிப் பிரச்சிைனயால் அந்தத் தீர்  

யற்சி ேதால்வியில் வைடந்தி ந்தா ம் தமிழர் தரப்ைபச் 
ேசர்ந்தவர்கள் அந்தத் ேதால்விக்கு ஏன் ைணேபானார்கள்? 
என்  நான் இங்கு ேகட்க வி ம் கின்ேறன். 
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காலம்ெசன்ற நாடா மன்ற உ ப்பினர் கலாநிதி நீலன் 
தி ச்ெசல்வம் அவர்கள் நல்லவர், வல்லவர், அறி சார்ந்தவர் 
என்ெறல்லாம் நாங்கள் க கின்ேறாம். இவ்வாறான 
வல்லைம ைடய சட்ட நி ணர் நீலன் தி ச்ெசல்வத்தின  
ெப ம் பங்களிப்பில் உ வான 2000ஆம் ஆண் த் தீர் த் 
திட்டம் சிறந்த ஒ  தீர் த்திட்டம் என்பைதச் சம்பந்தப் 
பட்டவர்கள் ஏற் க்ெகாள்வார்களா? அவர்கள் அவ்வா  
ஏற் க்ெகாள்பவர்களாக இ ந்தால், அன்  அந்தத் தீர்  

யற்சிக்கு எதிராக ஏன் ெசயற்பட்டார்கள்? என்பைத நான் 
இந்தச் சைபயில் ேகள்வியாகக் ேகட்கின்ேறன். அரசியல் 
தீர் க்காக ம் ேதசிய நல் ணக்கத்திற்காக ம் கிைடத்த 
வாய்ப் க்கைள எல்லாம் தவறவிட்டவர்கள் இன்  "சாத்தான் 
ேவதம் ஓ வ ேபால" தமிழ் ேபசும் மக்கள  அரசியல் 
உாிைமக்காக ேவதம் ஓதிக்ெகாண் க்கின்றார்கள். 

சர்வேதச கடப்பா கள் குறித்  நாம் அவதானத்ைதச் 
ெச த்தி வ கின்ேறாம். ஆனால், ஒ  சந்தர்ப்பத்திலாவ  
ேதசிய கடப்பா கள் எைவ என்ப  குறித் ச் சிந்தித் ப் 
பார்க்கா  தவறிைழத்  வ கின்ேறாம். ேதசிய நல் ணக்கச் 
ெசயற்பா கைள ம் ேதசிய ாீதியிலான கடப்பா கைள ம் 
நாம் உாிய ைறயில் வளர்த்ெத க்காவிட்டால் சர்வேதச 
கடப்பா கள் குறித்த எந்தச் ெசயற்பா க ம் எமக்கு 
விேமாசனங்கைளத் தரப்ேபாவதில்ைல. ஒ  ைக ஒ ேபா ம் 
ஓைச தரா ; இ  ைககள் இைண ம்ேபா தான் ஓைச 
எ வதற்கான வாய்ப்  உ வாகும்.  ஆகேவ, இலங்ைகத்தீவில் 
ேதசிய நல் ணக்கத்ைத வளர்க்க ேவண் ேமயானால், 
சம்பந்தப்பட்ட இ  சாரா ம் ஒ  ள்ளியில் ஒ மித் ச் 
ெசயற்பட ேவண் ம்.  ேதசிய நல் ணக்கம் இல்லாத சர்வேதச 
கடப்பா கள் ெவ ம் பாைனைய அ ப்பிேலற்றி எாிப்பதற்குச் 
சமனானதாகும். அந்தவைகயில், இந்த நாட் ல் வாழ்கின்ற 
அைனத்  மக்களின ம் அைனத்  உாிைமகள் உட்பட்ட 
அந்தந்த மக்கள  அபிலாைசகைளப் ர்த்தி ெசய்கின்ற 
வைகயிலான ஏற்பா கைள நாம் ெகாண் க்கேவண் ம். 
ஒவ்ெவா  வ ட ம் ெஜனீவா மனித உாிைமகள் கூட்டத் 
ெதாடர் ஆரம்பிக்கப்ப கின்ற காலகட்டத்தில் மட் ம்தான் 
நாங்கள் இந்த விடயத்ைதப் பற்றிப் ேபசுகின்ேறாம். பின்  
அைதப்பற்றி மறந் விட் , அவ்வப்ேபா  உணவின்ேபா  
ெதாட் க்ெகாள்ள ஊ காையப் பயன்ப த் வைதப்ேபால், 
ஆங்காங்கு கைதப்பேதா ம் அறிக்ைககள் வி வேதா ம் 
நி த்திக்ெகாள்கின்ற நிைல மாறேவண் ம். எனேவ, 
இ குறித்  நாம் ெதாடர்ந் ம் மிக ம் அர்ப்பணிப்ேபா  
ெசயலாற்ற ேவண் ம் என்  இச்சந்தாப்்பத்திேல வ த்திக் 
கூற வி ம் கின்ேறன்.  

த்தம் க்குக் ெகாண் வரப்பட்டைதய த் த் ேதசிய 
ாீதியில் நாம் ன்ென த்தி க்க ேவண் ய கடப்பா கைள 
நாம் ெசவ்வேன நிைறேவற்றியி ந்தால், இன்  இந்தச் 
சர்வேதச கடப்பா கள் குறித்ேதா, ஜி.எஸ்.பீ. பிளஸ் மீதான 
தைடவிதிப் க் குறித்ேதா நாம் அல்லல்பட் க்ெகாண் க்க 
ேவண் ய ேதைவ இ ந்தி க்கா . இைதவி த் , இ  
இனங்களின ம் சில அரசியல் தைலைமகள் ெதாடர்ந் ம் 
இனவாத ாீதியாக இ தரப்  மக்கள் மீ ம் க த் க்கைளத் 
திணித் வ கின்ற நிைலயில், நாம் ேதசிய நல் ணக்கம் 
குறித் ம் அரசியல் தீர்  குறித் ம் வாதப்பிரதிவாதங்கைள 

ன்ென த்  வ கின்ேறாம்.  தமிழ் ேபசுகின்ற மக்கேளா, 
சிங்களம் ேபசுகின்ற மக்கேளா அ ப்பைடயில் இனவாதிகள் 
அல்லர். இந்த மக்கள  வாக்குகைள அபகாிப்பதற்காகச் சில 

அரசியல் சுயநலவாதிகள் இனவாத வித்ைத விைதத்  
வி கின்ற நிைலையேய நாம் இங்கு ெப ம்பா ம் 
காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற .   

ல்ைலத்தீ  ேகப்பாப் ல  மக்கள் இன்  23ஆவ  
நாளாக ம் தங்கள  காணி - நிலங்கைளக் ேகட் ப் 
ேபாராட்டத்தில் ஈ பட்  வ கின்றனர். இவர்கைளத் 
ெதாடர்ந்  பரவிப்பாஞ்சான் மக்க ம் ேபாராட்ட களத்திற்குள் 
வந் விட்டனர். அ ேபால், காணாமற்ேபானவர்கள  
விபரங்கைள ெவளியிடக் ேகாாி ேநற் க் கிளிெநாச்சியில் 
கவனயீர்ப் ப் ேபாராட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ள . நாைள 
இவ்வாறான ேபாராட்டங்கள் இன் மின் ம் பரவலாகி, 
காணி - நிலங்கைள இழந் நிற்கும் அைனத்  மக்க ம் 
ஏைனய ேதைவகைளக் ெகாண்ட மக்க ம் ேபாராட்டங்களில் 
ஈ படமாட்டார்கள் எனக் கூற யா .  இதற்கு யார் 
காரணம்?  தமிழ் மக்கள  வரலாற்ைற எ த் க்ெகாண்டால், 
அவர்கள் ெதாடர்ந் ம் பல்ேவ  தடைவகள் ஏமாற்றப் 
பட்டவர்களாகேவ வாழ்ந்  வ கின்றனர். ஏமாற்றியவர்கள் 
இரண்  தரப் களி ம் இ ந்தி க்கிறார்கள்; இ க்கின் 
றார்கள். ஆனால், தமிழ் மக்கள் தமிழ் அரசியல் 
தைலைமகளால் ஏமாற்றப்பட் ள்ள நிைலைமகேள 
அதிகமாகுெமன்பைத நான் இங்கு சுட் க்காட்ட 
வி ம் கின்ேறன்.  

கடந்தகாலத் ேதா்தல்களில், எம  மக்களின் வாக்குகைளக் 
ெகாள்ைளய ப்பதற்காகேவ அவர்கள் பரவலாக ஏமாற்றப் 
பட்டனர். நைட ைறக்குச் சாத்தியப்படாத வாக்கு திகள் பல 
அவர்க க்கு வழங்கப்பட்டன. "எங்க க்கு வாக்களி ங்கள்! 
நாங்கள் உங்கள  காணிகைள பைடயினாிட ந்  மீட் த் 
த ேவாம்; இரா வத்ைத வடக்கி ந்  விரட் ேவாம்; 
தமிழ் அரசியல் ைகதிகைள வி விப்ேபாம்; காணாமற் 
ேபானவர்கைளக் கண் பி த்  த கிேறாம்; வடக்ைக ம் 
கிழக்ைக ம் இைணக்கிேறாம்; ஜனாதிபதி ம் பிரதம ம் 
சமஷ்  த வதாக வாக்கு தி வழங்கியி க்கிறார்கள். எனேவ, 
நாங்கள் சமஷ் ையப் ெபற் த் த கிேறாம்" என்ெறல்லாம் 
கூறிக்கூறி எம  மக்கைளத் ெதாடர்ந்  ஏமாற்றி, அவர்களின் 
வாக்குகைள அபகாித்தவர்கள் இன்  எம  மக்கள் மத்தியில் 
அம்பலப்பட் ப் ேபாயி க்கின்றார்கள். எம  மக்கைளத் 
ெதாடர்ந்  ஏமாற்ற ெமன்  நம்பியி ந்த இவர்கைள 
மக்கள் றந்தள்ளிவிட் , சாியான திைசவழி ேநாக்கிப் 
பயணிக்க ஆரம்பித் ள்ளனர். இனி ம் நாங்கள் ஏமாறத் 
தயாாில்ைலெயனச் சபதெம த் ள்ள எம  மக்கள், தங்கைள 
ஏமாற்றிய அரசியல்வாதிகள் மீ  க ைமயான 
ெவ ப்பைடந்த நிைலயில், இனி ம் அவர்கைள நம்பிப் 
பயனில்ைல என்பதால், இன்  தியில் இறங்கிப் 
ேபாரா வ கின்றனர். ேகப்பாப் லவில் ஆரம்பித் ள்ள இந்த 
மக்கள் ேபாராட்டம், நாைள இந்த ஏமாற்  அரசியல் 
வாதிகளின் ட் க் கத கைள ம் தட் , தாங்கள் 
இ வைரயில் ஏமாற்றப்பட்டதற்கான நியாயத்ைதக் 
ேகா ம்வைர ஓயாத நிைலேய காணப்ப ம்!  

இந்த அரசாங்கேமா, ன்ைனய அரசாங்கங்கேளா 
ஆட்சிக்கு வந்  ஆ  மாதங்களில் அல்ல  ஒ  வ ட 
காலத்தில் தைலயாய பிரச்சிைனகைளத் தீர்த்தி க்க 
ேவண் ம். இல்ைலேயல், "ஆறிய கஞ்சி பழங்கஞ்சி" என்ற 
நிைலதான் அந்தப் பிரச்சிைனக க்கும் ஏற்ப ெமன்பைத 
நான் அ க்க  கூறிவ கின்ேறன். கடந்த அரசு தமிழ் மக்கள  
பிரச்சிைனகைளத் தீர்க்கவில்ைல. எனேவ, இந்த அரைசக் 
ெகாண் வந்  தீர்ப்ேபாெமன தமிழ் மக்களிடத்ேத 
வாக்கு தியளித்  வாக்குைளப் ெபற்  வந்தவர்கள் தமிழ் 
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மக்கள  பிரச்சிைனகைளத் தீர்ப்ப  ெதாடர்பில் இந்த அரசின் 
தல் 100 நாட்கள் ேவைலத்திட்டத்தி ம் சாி, அதன் 

பின்னரான கடந்த ஒ  வ ட காலத்தி ள் ம் சாி, 
நைட ைறச் சாத்தியமான ெசயற்பா கைள ன்ென த் 
தார்களா? இல்ைல. "அ ம் பிள்ைளைய அவேள 
ெபறேவண் ம்" என்ெறா  பழெமாழி தமிழில் இ க்கின்ற . 
அைதேய தமிழர் தரப்ைபப் ெபா த்தவைரயி ம், இந்த 
நாட்ைடப் ெபா த்தவைரயி ம் நான் கூ கின்ேறன். எம  
பிரச்சிைனகைள நாங்கேள தீர்த் க்ெகாள்ள ேவண் ம்.  

எம  நாட் ல் இனங்க க்கிைடேய பரஸ்பர 
ாிந் ணர் கைள ஏற்ப த் வத டாக அந்நிேயான்னிய 

நம்பிக்ைகையக் கட் ெய ப்பி, அதைனப் ேபணி 
வளர்ப்பதற்கான காலகட்டமாக த்தத்திற்குப் பின்னரான 
காலகட்டத்ைத மாற்றியைமத்தி க்க ேவண் ம். அவ்வா 
றானெதா  யற்சிக்கு நாங்கள் ெசல்லவில்ைல. மாறாக, 
சுயலாப அரசியல் க தி மீண் ம் மீண் ம் இனவாதத்ைதத் 

ண்  வளர்க்கும் ெசயற்பா கேள இ  தரப்பினர் மத்தியி ம் 
நிைலெகாண் க்கின்றன. இவ்வாறானெதா  சூழ ல் 
இ ந் ெகாண்  நல் ணக்கம் குறித்  எ க்கப்ப கின்ற 

யற்சிகள் யா ம் எதிர்நீச்சல் ேபா வைத ஒத்ததாகேவ 
இ க்கின்றன. அைனத்  மக்களின ம் உணர் கைளக் 
கண்டறிந் , கட் ெய ப்பப்ப வேத ேதசிய 
நல் ணக்கமாகும். அல்லாமல், அ  ெவ ம் கண்காட்சிப் 
ெபா ளல்ல. இந்த நாட்  மக்களிைடேய ேதசிய நல் ணக்கச் 
சூழைல ஏற்ப த் வதற்கும் இனப் பிரச்சிைனக்கான அரசியல் 
தீர்ைவக் ெகாண் வ வதற்கும் அதற்கான ஓர் அரசியல் 
யாப்பிைன உ வாக்குவதற்கும் அல்ல  அரசியல் யாப்  
ாீதியிலான மாற்றங்கைளக் ெகாண் வ வதற்கும் சாதகமான 
ஒ  சூழ்நிைலைய இந்த நாட்  மக்களிைடேய உ வாக்கு 
வதற்கான கலந் ைரயாட ெலான்ைற அ மட்டத்தி ந்  
நாம் ேமற்ெகாண் க் கின்ேறாமா? இல்ைல! இவ்வாறான 
நிைலயில் அரசியல் யாப்  குறித்  மக்கள் அபிப்பிராய 
வாக்ெக ப்பிற்குச் ெசல்ல ேவண் ெமன எதிர்பார்ப்ப  எந்த 
வைகயில் பய ள்ளதாக அைம ம்? எனக் ேகட்க 
வி ம் கின்ேறன்.  

ெதன்பகுதி ஆட்சியாளர்க டன் நாங்க ம் இணக்க 
அரசியல் நடத்தியி ந்ேதாம். த்தத்ைத ேமற்ெகாண்  
ெவற்றிகண்ட ஆட்சியாளர்க டன் இணக்க அரசியல் நடத்த 
ேவண் ய நிர்ப்பந்தம் எமக்கி ந்த . ஆனால், இன்  அந்த 
நிைலைம இல்ைல. எனேவ, இன்  தமிழ் மக்கள  
அதிகளவான வாக்குகைளக் ெகாள்ைளயிட்  இணக்க 
அரசியல் நடத் ம் தமிழ் தரப்பின க்கு, மக்களின் நியாயமான 
ேகாாிக்ைககைள நியாயமான ைறயில் அரசிடம் ன் 
ைவக்கின்ற கடப்பா  உண் . அேதேநரம், நியாயமான 
ேகாாிக்ைககைள இனம்கண் , அவற்ைறப் ப ப்ப யாக 
நிைறேவற்ற ேவண் ய கடப்பா  இந்த அரசுக்கும் உண் . 
அந்த வைகயில் ெசயற்பா கள் இடம்ெபற்றி ந்தால், இன்  
நாம் எவ க்கும் தைலகுனிந்  ெகாண் க்க ேவண் ய 
அவசியம் ஏற்பட் க்கா .  

ஒ  நாட் ல் குறித்த ஒ  தரப்பின க்கு ஏற்ப கின்ற 
பிரச்சிைனைய, அ  அந்தத் தரப்பின க்கு ஏற்பட்ட 
பிரச்சிைனதாேன எனக் க தி, அதைனத் தீர்க்க 

யற்சிக்காமல் உதாசீனம் ெசய்வதால் அந்தப் பிரச்சிைன 
யான   நாட்ைட ம் நாட்  மக்கைள ம் எந்தள க்குப் 
பாதிக்கும் என்பைதக் கடந்த சுமார் 30 வ ட கால த்த 
அ பவங்களி டாகக் கண்டவர்கள் நாங்கள்! எனேவ, தமிழ் 
மக்கள  நியாயமான பிரச்சிைனகைள எவ்விதமான 

இைடத்தரகர்களின் இைட க மின்றித் தீர்ப்பதற்கு இந்த 
அரசு அர்ப்பணிப் டன் ெசயற்பட ேவண் ெமனக் ேகட் க் 
ெகாள்கிேறன். அத் டன், சகல உாிைமகைள ம் ெகளரவங் 
கைள ம் ெபற்றவர்களாக, எந்தவிதமான பிாிவிைனவாத ம் 
அற்றவர்களாக அைனத்  மக்க ம் வா கின்ற வைகயில் 
இந்த நாட்ைடக் கட் ெய ப்பி, அதைன எம  எதிர்காலச் 
சந்ததியினாிடம் ஒப்பைடப்பதற்கு ஏற்றவைகயில், எல்ேலா ம் 
ஒன்றிைணந்  உைழப்பதற்கு ன்வரேவண் ெமன ம் 
ேகட் , விைடெப கின்ேறன். நன்றி. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Thank you. Next, the Hon. (Dr.) Jayampathy 

Wickramaratne. 

එතුමාෙග් කථාවට ෙපර කවුරුන් ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයකු 
මූලාසනය සඳහා ගරු ආනන්ද කුමාරසිරි මන්තීතුමාෙග් නම 
ෙයෝජනා කරන්න.  

 

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා (කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன் - ைகத்ெதாழில் மற் ம் 
வாணிப அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 
Commerce) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද 

කුමාරසිරි  මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතු ය" යි මා ෙයෝජනා 
කරනවා. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වූෙයන්, ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த 
குமாரசிறி அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON.  EDWARD GUNASEKARA  left the 
Chair and THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI  took the Chair. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
[අ.භා. 5.53] 
 
ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன) 
(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විපක්ෂ නායක සම්පන්දන් 

මැතිතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව 
පිළිබඳව වචන ස්වල්පයක් කථා කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම ගැන මම 
සතුටු ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා පතිසංස්කරණ 
පිළිබඳව අපි බරපතළ ෙලස සාකච්ඡා කරන යුගයකදී කථා 
කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම ගැනත් මම සතුටු ෙවනවා. 

අපට ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා තුනක් තිබිලා තිෙබනවා. 
පළමුවැනි ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව බිතාන්ය අධිරාජ්යවාදීන් විසින් 
අප මත පටවන ලද ව්යවස්ථාවක්. ෙදවැනි  ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

වන අෙප් පළමු ජනරජ ව්යවස්ථාව නිර්මාණය කරපු අවස්ථාෙව්දී 
අප සියලු ෙදනාටම පිළිගන්නට පුළුවන්, විවිධ ජන ෙකොටස්වලට 
පිළිගන්නට පුළුවන් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් හදන්නට අපට 
ස්වර්ණමය අවස්ථාවක් ලැබුණා. ෙෆඩරල් පක්ෂයත්, 
ෙචල්වනායගම් මහත්මයා ඇතුළු එවකට හිටපු මන්තීවරු 
157ෙදනාම එදා නව රඟහලට පැමිණ එම රැස්වීමට සහභාගි වුණා. 
හුඟාක් අයට ෙම්ක අමතක ෙවනවා. සියලුම ෙද්ශපාලන පක්ෂවල 
මන්තීවරු 157ෙදනාම එකතු ෙවලා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් 
හදන්නට ස්වර්ණමය අවස්ථාවක් ලැබුණා. අපි ඉංගීසි භාෂාෙවන් 
කියනවා නම්,  ඒක "Consensus Constitution" එකක්; සැම 
ෙදනාටම එකඟ විය හැකි Constitution එකක්. නමුත්,  අපි ඒක 
මඟ හැරියා. ඒ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් ඉතාමත්ම ෙහොඳ අංග 
ගණනාවක් තිබුණා. ෙද්ශපාලන වශෙයන් බිතාන්ය 
අධිරාජ්යවාදෙයන් කැඩීම, මූලික අයිතිවාසිකම් පිළිගැනීම, රාජ්ය 
පතිපත්ති පිළිබඳ මූලධර්ම එකතු කිරීම ආදිය තිබුණත්, ජාතිය 
ෙගොඩ නැඟීම පිළිබඳ පශ්නයට අත්යවශ්ය වන විවිධ ජන ෙකොටස් 
රෙට් ෙද්ශපාලන බලයට, රෙට් රාජ්ය බලයට සම්බන්ධ කර 
ගැනීෙම් අවස්ථාව අපට මඟහැරුණා.  

"ශී ලංකාව ඒකීය රාජ්යයක් විය යුතුයි" කියලා සමගි ෙපරමුණු 
රජය ෙයෝජනා කරන ෙකොට ෙෆඩරල් පක්ෂය එදා ඊට එෙරහිව 
ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළා, "ශී ලංකාව ෙෆඩරල් රාජ්යයක් විය 
යුතුයි" කියලා. එම සාකච්ඡාව යන අතර අද අප සමඟ ඉන්න 
ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මැතිතුමාෙග් පියා වී. ධර්මලිංගම් මැතිතුමා 
අතරමැදි ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළා. ෙෆඩරල් පක්ෂය 
ෙවනුෙවන් කථා කරමින් එතුමා කිව්වා, "අපි ඉන්ෙන් ෙෆඩරල් 
කමයක් සඳහා තමයි" කියලා. නමුත්, එකඟ විය හැකි අතරමැදි 
ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරමින් ඔහු ඇහුවා, "ඔබලාට ඒකීය 
රාජ්යෙයන් එළියට යන්න බැරි නම්, ඔබලා හැම මැතිවරණ 
පකාශනයකදීම කියපු ෙද් කරන්න බැරි ඇයි?" කියලා. එනම්, 
කච්ෙච්රි කමය අෙහෝසි කරලා ඒ ෙවනුවට ජනතාවෙග් ඡන්දෙයන් 
පත් වුණු දිස්තික් සභා පිහිටුවන්නට බැරි ඇයි කියලා එතුමා 
ඇහුවා. එදා ඒ අතරමැදි ෙයෝජනාවට දකුෙණ් අපි හරි විධියට 
ධනාත්මක පතිචාරය දක්වලා අපි ඒ අතරමැදි ෙයෝජනාව 
කියාත්මක කරලා, දිස්තික් මට්ටෙම් ජනතාවෙග් ඡන්දෙයන් ෙත්රී 
පත්වූ ආයතන පිහිෙටව්වා නම්, ෙම් රෙට් ඉතිහාසය මීට වඩා 
ෙවනස් ෙවන්නට ඉඩ තිබුණා. නමුත්, අපි ඒක කෙළේ නැහැ. ඉන් 
පසු භාෂා පශ්නයත් විසඳා ගන්න බැරි වුණාම තමයි 1972 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව හදන ෙවලාෙව්  ෙෆඩරල් පක්ෂෙය් 
නායකෙයෝ එළියට ගිෙය්. 1978ත් එෙහමයි. එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය මැතිවරණයට ෙපර මැතිවරණ පකාශනෙය් කියා සිටියා, 
"ෙදමළ ජනතාවට පශ්න තිෙබන බව ෙත්රුම් ගන්නා, පිළිගන්නා 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය එම පශ්න ෙනොවිසඳීම ෙහේතුෙවන් ෙදමළ 
ජනතාව ෙබදුම්වාදයට තල්ලුවී ෙගොස්  ඇති බව පිළිගන්නා අතර, 
බලයට පත්වූ පසු වට ෙම්ස සාකච්ඡාවක් කැඳවා ෙමම පශ්නය 
විසඳනවා" කියලා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය එදා එෙලස ෙපොෙරොන්දු 
වුණා.  

උතුරු-නැ ෙඟනහිර පළාත්වලින් පිට, රට පුරාම හිටපු ෙදමළ 
ජනතාවත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ඡන්දය දුන්නා. නමුත්, 
එක්සත් ජාතික පක්ෂයට හෙයන් පහක වැඩි ඡන්දයක් ලැබුණාට 
පස්ෙසේ වට ෙම්සයක් තියා හතරැස් ෙම්සයක්වත් නැහැ. ඔවුන් 
තමන්ට ලැබුණු හෙයන් පහක ඡන්ද බලය පාවිච්චි කරලා තමන්ට 
ඕනෑ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව හැදුවා.  

1972දී සමඟි ෙපරමුණ තමන්ට ඕනෑ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව 
හැදුවා. 1978දී එක්සත් ජාතික පක්ෂය තමන්ට ඕනෑ ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව හැදුවා. 1978 ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව හදන්න ෙදමළ 

ජනතාවෙගන් ෙත්රී පත් වුණු නිෙයෝජිතයන් සම්බන්ධ වුෙණ් 
නැහැ. නමුත්, අද පළමුෙවනි වරට අපට ඒ අවස්ථාව ලැබී 
තිෙබනවා. අපි කාටවත් තුෙනන් ෙදකක් තියා සරල 
බහුතරයක්වත් නැති අවස්ථාවක සියලුම ෙද්ශපාලන පක්ෂ එකතු 
කරලා ෙමම රජයට තුෙනන් ෙදකක සහායක් ලබා ගන්න පුළුවන් 
ෙවලාවක; අය වැය ෙල්ඛනය ඡන්ද 165කින් සම්මත වුණු 
අවස්ථාවක; ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ වැනි පක්ෂ පවා ව්යවස්ථා 
පතිසංස්කරණය පිළිබඳව ධනාත්මකව බලන ෙවලාවක අපට අද 
ස්වර්ණමය අවස්ථාවක් ලැබී තිෙබනවා, 1972 සහ 1978 කරන්න 
බැරි වුණු ෙද් කරන්න. එනම්, සැම ෙදනාෙග්ම එකඟත්වෙයන් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් හදන්න.  

ෙම් පිළිබඳව අපි බලාෙපොෙරොත්තු විය යුතු ආකාරයටම 
ජාතිවාදී ෙකොටස් ෙමය රට ෙබදීමට කරන උත්සාහයක් හැටියට 
විස්තර කරනවා. ඒ වාෙග්ම ව්යවස්ථා මර උගුලක් ෙලසත් විස්තර 
කරනවා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ඒකමතිකව සම්මත කරලා 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලයක් හදා එහි ෙමෙහයුම් කමිටුව ඒක 
මතිකව ෙතෝරා, අතුරු කමිටු ඒක මතිකව ෙතෝරා, ඒවාෙය් 
සභාපතිවරු ඒක මතිකව ෙතෝරා කටයුතු කරන ෙකොට ෙම්ක 
ව්යවස්ථා මර උගුලක් ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  

රට ෙබදන්න ඕනෑද, ජනාධිපතිතුමාට? ජනාධිපතිතුමා ඒකට 
කැමැතිද? එතුමා දැන් වරින්වර උතුරු නැ ෙඟනහිරට යනවා. 
උතුරු නැ ෙඟනහිර ෙම් රෙටන් ෙවන් ෙවන්නට හැරලා, ඉන්පසු 
වීසා බලපතයක් අරෙගන උතුරු නැ ෙඟනහිරට යන්න 
ජනාධිපතිතුමා කැමැතිද? පළාත් නවෙය්ම අගමැති ෙවලා ඉන්න 
අගමැතිතුමා කැමැතිද, පළාත් හතක විතරක් අගමැති ෙවලා 
ඉන්න? නැහැ. ෙම් රට ෙබදනවාය කියන කතන්දරය -ෙචෝදනාව- 
ඉදිරිපත් කරන අය ෙහොඳටම දන්නවා, රට ෙබදන්න ෙම් කිසි 
ෙකෙනකුට ඕනෑ නැහැයි කියලා. ඔවුන් සම්පූර්ණෙයන්ම 
ෙද්ශපාලන වශෙයන් අවස්ථාවාදී ෙලස කටයුතු කරනවා. 
ෙබොෙහොම වාමාංශික සම්භවයක් ඇති එක මන්තීවරෙයක් කියා 
තිෙබනවා, "ව්යවස්ථාවට ෙමොනවා වුණත් කමක් නැහැ, අපට 
ඕනෑ ව්යවස්ථාව පිට දමලා ෙම් ආණ්ඩුව ෙපරළන්නයි" කියලා. 
ඒකයි කියා තිෙබන්ෙන්.  

සමහරු ඉන්නවා, අවංකවම ව්යවස්ථා ෙවනසකට අකැමැතියි. 
ෙමොකද, ඔවුන් ජාතිවාදී පැත්ෙතන් බලන්ෙන්. ඔවුන්ට අවශ්ය 
වන්ෙන් ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලන බලයට විවිධ ජනෙකොටස් සම්බන්ධ 
කර ෙනොගැනීමටයි. ඇත්ත වශෙයන්ම ඔවුන්ට වඩා ගරු කළ 
යුතුයි. ෙමොකද, ඔවුන්ෙග් පතිපත්තිය ඒකයි. ෙම් ෙබදුම්වාදය 
පිළිබඳව, රට ෙබදීම පිළිබඳව කථා කරන, ලියන, මෙග් 
වෘත්තියටම සම්බන්ධ, ෙබොෙහොම ෙජ්යෂ්ඨ, උගත් මිතුෙරක් 
ඉන්නවා. ඔහු මීට අවුරුදු දහයකට ඉස්සර ෙවලා මමත් සම්බන්ධ 
වුණු සම්මන්තණයකදී ඇහුවා, "What problems do the Tamil 
people have?" කියා. ෙදමළ ජනතාවට තිෙබන පශ්න ෙමොනවාද 
කියලා ඇහුවා. He said, "We go in the same bus; we share the 
same teapot." අපි එකම බස් එෙක් යන්ෙන්, අපි එකම ෙත් 
ෙපෝච්චිය ෙබදා ගන්ෙන් කියා කිව්වා.  

මම උත්තර දීලා කිව්වා, "That is the problem" කියා. ඒක 
තමයි පශ්නය කියලා මම කිව්වා. "ඔබතුමන්ලා ලැහැස්තියි ෙත් 
ෙපෝච්චිය ෙබදා ගන්න, නමුත් ඔබතුමන්ලා කැමැති නැහැ, රාජ්ය 
බලය ෙබදා ගන්න; ආණ්ඩු බලය ෙබදා ගන්න. ඒක තමයි මූලික 
පශ්නය" කියා මම කිව්වා. ෙම් අන්තවාදී ෙකොටස් ලැහැස්ති නැහැ, 
ෙම් රෙට් රාජ්ය බලයට, ෙම් රෙට් ආණ්ඩුකරණයට විවිධ ජන 
ෙකොටස් සම්බන්ධ කර ගැනීමට. අද විසඳිය යුත්ෙත් ඒ පශ්නයයි. 
රාජ්ය බලය පිළිබඳ පශ්නයයි. අද අපට පළමුවන වරට ෙදමළ 
ජනතාවෙගන් ෙත්රී පත් වූ නායකයින් ඇවිල්ලා කියනවා, එක 
තනි රටක් තුළ, ෙනොෙබදිය හැකි රටක් තුළ  ෙම් පශ්නය විසඳා 
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[ගරු  (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න  මහතා] 
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ගන්න අපි කැමැතියි කියලා. එතෙකොට අපි කියනවා, "නැහැ, 
උඹලා ෙම් ෙබොරු කියන්ෙන්" කියලා. අපි අන්තවාදීන්ට කිව්වා, 
"නැහැ, උඹලා ෙම් ෙබොරු කියන්ෙන්" කියලා. ෙමවැනි 
අවස්ථාවක් ආෙයත් කවදාවත් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ෙම් ස්වර්ණමය 
අවස්ථාව පැහැර හරින්ෙන් නැතුව එකඟත්වෙයන්, 
නම්යශීලීත්වෙයන් කටයුතු කරන්න ඕනෑ. අපි කවුරුත් විරුද්ධයි, 
ෙම් රට ෙබදනවාට. ෙම් රට ආරක්ෂා කර ගත යුතුයි, එක -තනි- 
රටක් හැටියට. ෙම් රෙට් ෙභෞමික අඛණ්ඩතාව ආරක්ෂා කර ගත 
යුතුයි. ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් රාජ්ය බලය, ෙම් රෙට් ආණ්ඩු කිරීෙම් 
බලතල අපි විවිධ ජන ෙකොටස් අතර ෙබදා හදා ගත යුතුයි. එමඟින් 
විතරයි ෙම් පශ්නය විසඳිය හැක්ෙක්. 

 2006 වසෙර්දී එවකට පැවැති රජය විසින් සාර්ව පාර්ශ්වික 
සමුළුවට උදවු කිරීමට පත් කරන ලද විද්වත් කමිටුෙව් මම 
සාමාජිකෙයක් ෙවලා හිටියා. එම සාමාජිකයින්ට සහ APRC එකට 
කරපු පළමුවන කථාව, එවකට හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා කරපු කථාව පිළිබඳව මම සඳහන් කරන්න කැමැතියි. 
එතුමා කිව්වා, "Finding a political and a constitutional 
solution to the national question requires a multiparty effort" 
කියලා. ෙම් පශ්නය විසඳන්න සාර්ව පාර්ශ්වික උත්සාහයක් දැරිය 
යුතුයි කියා එතුමා කිව්වා. එතුමා කිව්වා, "We must explore all 
past attempts from the Bandaranaike-Chelvanayakam Pact 
onwards" කියලා. බණ්ඩාරනායක-ෙචල්වනායගම් ගිවිසුෙම් සිට 
කරපු සියලුම උත්සාහයන් දිහා බලලා අපි ඒවායින් අවශ්ය පාඩම් - 
appropriate lessons - ඉෙගන ෙගන කටයුතු කරන්නට ඕනෑ කියා 
එතුමා කිව්වා. එතැනින් නවතින්ෙන් නැතුව එතුමා කිව්වා, 
"People in their own localities must take charge of their 
destiny and control their politico-economic environment" 
කියලා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා.  

 
ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன) 
(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne) 
The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe has given his time 

to me, Sir.  So, I have a few more minutes.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Then, you have additional four minutes.  

 
ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன) 
(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne) 
"People in their own localities must take charge of their 

destiny and control their politico-economic environment."  
එක එක පළාත්වල සිටින ජන ෙකොටස් ඔවුන්ෙග් destiny එක 
බාරගත යුතු අතර, ෙද්ශපාලන,  ආර්ථික පරිසරෙය් control එක 
ඔවුන් අෙත් තිබිය යුතුයි.  "Central decision making that 
allocates disproportionate resources has been an issue for a 
considerable time." ෙක්න්දයට ඕනෑවට වඩා බලතල තිෙබනවා 
කියලා එතුමා කියනවා. ඒකට එතුමා විරුද්ධ ෙවනවා. එතුමා 
කියනවා. "In addition, it is axiomatic that devolution also 
needs to address issues relating to identity as well as security 

and socio-economic advancement.." කියලා. අනන්යතාව 
පිළිබඳ පශ්නයද බලය ෙබදා හැරීෙමන් විසඳිය හැකියි කියලා 
එතුමා කියනවා. ඒ ඒ පළාත්වල තිෙබන ආරක්ෂක තත්ත්වය සහ 
සමාජ ආර්ථික දියුණුව පිළිබඳවද එතුමා සඳහන් කරනවා.  "In 
this regard, it is also important to address the question of 
regional minorities. In sum, any solution needs to as a matter 
of urgency allow people to take charge of their own 
destiny."  ඒ ඒ පළාත්වල සිටින ජන ෙකොටස්වලට තමන්ෙග් 
ඉතිහාසය-    

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තවත් විනාඩි 4ක කාලයක් 

ලැෙබනවා, ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මන්තීතුමාෙගන්.  

 
ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன) 
(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමා කියනවා, "This has 
been tried out successfully in many parts of the world." 
කියලා. එතුමා ෙලෝකෙය් තිෙබන අෙනකුත් උදාහරණ අරෙගන 
කියනවා, ෙවනත් රටවලත් ෙම් පශ්නය විසඳා තිෙබන්ෙන් ෙම් 
ආකාරයටයි කියලා. "There are many examples  around the 
world that we may study as we evolve a truly Sri Lankan 
constitutional framework including our immediate 
neighbour, India." ඉන්දියාව ඇතුළු ෙවනත් රටවල ෙම් වාෙග් 
පශ්න ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව පාවිච්චි කරලා විසඳා තිෙබන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන එක අපි ඉෙගන ගන්න ඕනෑ  කියලා එතුමා 
කියනවා. "It therefore behoves on particularly the majority 
community to be proactive in striving for peace and there 
must be a demonstration of a well stretched hand of 
accommodation." එතුමා පධාන ජන ෙකොට්ඨාසයට -සිංහල ජන 
ෙකොට්ඨාසයට - කියනවා, ඔබ proactive ෙවන්න ඕනෑ, ඔබ මීට 
වඩා කියාකාරි ෙලස සම්බන්ධ ෙවලා ෙම් පශ්නය විසඳන්න ඕනෑ 
කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, බලය ෙබදා හැරීම පිළිබඳ 
අවුරුදු 28ක අද්දැකීම් අපට තිෙබනවා.  උතුෙර් සහ නැ ෙඟනහිර 
ෙනොව දකුෙණ් තිෙබන පළාත් හෙත් මහ ඇමතිවරු ෙමහිදී එක 
මතයක ඉන්නවා. මා ඉතාම සතුටුයි කියන්න, ඒ මහ ඇමතිවරුන් 
හැම අවස්ථාෙව්දීම කියපු ෙද්. ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් පත් 
කරන ලද ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් ෙමෙහයුම් කමිටුව 
ඉදිරියට ඇවිල්ලා, අනුකමිටු ඉදිරියට ඇවිල්ලා, ඒ වාෙග්ම, ඊට 
කලින් 2008 මහ ඇමතිවරුන්ෙග් සම්ෙම්ලනෙය්දී කළ 
ෙයෝජනාවලදී -ඒ හැම එකකදීම- එතුමන්ලා කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? 
බලය ෙබදා හැරීම නිර්ව්යාජ විය යුතුයි, පමාණාත්මක විය යුතුයි 
කියන එක තමයි එතුමන්ලා කිව්ෙව්. ඒ වාෙග්ම, තිෙබන පශ්න 
ගැනත් එතුමන්ලා කිව්වා. ආණ්ඩුකාරවරුන්ට ඕනෑවාට වඩා 
වැඩිෙයන් බලතල තිෙබනවා, රාජ්ය ෙසේවය පිළිබඳ සම්පූර්ණ 
control එක තිෙබන්ෙන් ආණ්ඩුකාරවරුන්ටයි කියා එතුමන්ලා 
ෙපන්වා ෙදනවා. නමුත් ඒ බලය එතුමන්ලාට ඉල්ලන්ෙන් නැහැ. 
එතුමන්ලා ඉල්ලා සිටිනවා, ඒ බලතල ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සභාව 
විසින් පත් කරන ලද ස්වාධීන රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිසමකට ෙදන්න 
කියලා. අන්න එවැනි ඉතාම පාෙයෝගික ෙයෝජනා එතුමන්ලා 
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වර්තමාන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙව් නැහැ, පළාත් සභාවක් විසුරුවා හැරීෙම් බලතල. එදා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

උතුර නැ ෙඟනහිර පශ්නය ආ ෙවලාෙව් -වර්ධරාජා ෙපරුමාල් මහ 
ඇමතිතුමා සිටි කාලෙය්- ඒ පශ්නය විසඳන්න ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙව් විධිවිධාන නැති නිසා ෙවනම පනතක් ෙගෙනන්න 
සිදු වුණා. ඒ නිසා  අද අපි ෙයෝජනා කර තිෙබනවා, යම්කිසි පළාත් 
සභාවක් ෙම් රෙට් එක්සත්භාවයට විරුද්ධව, ෙම් රෙට් ෙභෞමික 
අඛණ්ඩතාවට සහ ස්වාධිපත්යයට විරුද්ධව කටයුතු කරනවා නම්, 
එවැනි පළාත් සභාවක බලතල පවරා ගැනීමට සහ අවශ්ය නම් එම 
පළාත් සභාව විසුරුවා හැරීමට ෙක්න්දයට බලය තිබිය යුතු යැයි 
කියන කාරණය ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට ඇතුළත් කරන්න කියලා.  
මම ඉතාම සතුටුයි කියන්න, ෙදමළ ජාතික සන්ධානය එයට දක්වා 
තිෙබන්ෙන් ඉතාම යහපත් පතිචාරයක් බව. ඔවුන් කියා තිෙබන 
එකම ෙදය තමයි, ඒ බලය අනිසි ෙලස පාවිච්චි කරන්න ඉඩ 
ෙදන්ෙන් නැත්නම් අපට කිසිම පශ්නයක් නැහැ කියන එක.  

දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයට කලින් පැවැති 
තත්ත්වය වාෙග් ෙනොෙවයි අද පවතින තත්ත්වය. අද දහනව වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය යටෙත් ජනාධිපතිවරයාෙග් 
ඕනෑම කියාවක් මූලික අයිතිවාසිකම් යටෙත් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් 
පශ්න කළ හැකියි. එම නිසා  බලය අත්තෙනෝමතිකව පාවිච්චි 
කිරීම පිළිබඳ පශ්නය අද පැන නඟින්ෙන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ඉතාම සාධාරණ ෙලස 
කටයුතු කරන ෙදමළ ජාතික නායකත්වයක් සිටින ෙවලාෙව්, රටම 
පිළිගන්නා, ෙදමළ ජනතාවෙග් ඉමහත් ෙගෞරවයට පාත වී සිටින 
ෙජ්යේෂ්ඨ නායකයකු වන සම්පන්දන් මැතිතුමා සිටින ෙවලාෙව් ෙම් 
පශ්නය විසඳාගන්න ඕනෑ. ෙම් පශ්නය ෙමෙසේ විසඳාගත්ෙත් 
නැත්නම්  තවත් පරම්පරාවකට ෙම් පශ්නය යනවා. ඒ තත්ත්වය 
ඇති ෙවන්න අපට ඉඩ තියන්න බැහැ.  

පධාන පක්ෂ ෙදක වන එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂය ඉතිහාසෙය් පළමුවැනි වරට අද එක ආණ්ඩුවකට 
සම්බන්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් combination එක ආෙය් එන්ෙන් 
නැහැ. එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය රෙට් 
පධාන ධුර ෙදක දරන, විපක්ෂ නායක ධුරය ෙදමළ ජනතාවෙග් 
නායකයකු දරන, ෙදමළ ජනතාව නිෙයෝජනය කරන පක්ෂ -
ෙදමළ ජාතික සන්ධානය, ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මැතිතුමාෙග් EPDP 
සංවිධානය කියන ෙදෙගොල්ලන්ම- ෙමම ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
කියාවලියට සම්බන්ධ ෙවලා සිටින ෙමම අවස්ථාව ඇත්ත 
වශෙයන්ම ස්වර්ණමය අවස්ථාවක්. ෙමය අත් ෙනොහැරිය හැකි 
අවස්ථාවක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ඉතිහාසෙය් අපට 
තිෙබන්ෙන් අෙප් අතින් ගිලිහී ගිය අවස්ථා. We have a history of 
missed opportunities.  බණ්ඩාරනායක-ෙචල්වනායගම් ගිවිසුම 
අවස්ථාව, 1972 ව්යවස්ථාව හදපු අවස්ථාව එවැනි අවස්ථා. අෙප් 
හිටපු ජනාධිපතිතුමා එදා අපට උපෙදස් දුන්නා. එතුමා කිව්වා, 
"We must explore all past attempts from the Bandaranaike-
Chelvanayagam Pact onwards." කියලා.   

ඉතින් අපට තිෙබන්ෙන් එවැනි අවස්ථාවක්. එවැනි ගිලිහී ගිය 
අවස්ථා - missed opportunities -  පිළිබඳ ඉතිහාසයක් තිෙබන 
අපට පළමුවැනි වරට අවස්ථාවක් ලැබිලා තිෙබනවා, සියලුෙදනාම 
එකතුෙවලා, සියලුෙදනාෙග් එකඟත්වය ඇතුව ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවක් හදන්න. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් හදන්න අපි 
උත්සාහ කරන්ෙන් රට ෙබදන්න ෙනොෙවයි, රට එක්සත් කරන්න 
සහ  බල හවුල්කාරිත්වයකට එකඟ ෙවන්නයි.  

මට මතකයි, 1995 සහ 2000 අතර කාලය තුළ බලය ෙබදා 
හැරීම පිළිබඳව ෙලොකු විවාදයක් තිබුණු අවස්ථාෙව් ඩිලාන් 

ෙපෙර්රා මන්තීතුමාත්, ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමාත් පාවිච්චි 
කළා ඉතාම ෙහොඳට දැෙනන වාක්යයක්. එතුමන්ලා කිව්වා, "රට 
ෙනොෙබදමු. බලය ෙබදමු" කියලා. එතුමන්ලා ඒෙකන් ජනතාවට 
ෙත්රුම් කරලා දුන්ෙන්, "බල හවුල්කාරිත්වය ඇති කරලා රට 
ෙබදන එක වළක්වමු" කියන එකයි. නමුත් අපට 2000දී ඒ ෙද් 
කරන්න බැරි වුණා, එක්සත් ජාතික පක්ෂයට සහ ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂයට  ෙනොෙයකුත් ෙහේතු උඩ එකඟ ෙවන්න බැරි වුණු නිසා 
සහ එම කියාවලිය ඇදී ගිය නිසා. නමුත් අද එවැනි තත්ත්වයක් 
නැහැ. හැබැයි,  ඕනෑවට වඩා කල් ගිෙයොත් ෙම් වැෙඩ් 
ෙකෙරන්නට තිෙබන ඉඩකඩ අඩු ෙවනවා.  අඩුම ගණෙන් 
පාර්ලිෙම්න්තුවක පළමුවැනි භාගය තුළ -පළමුවැනි අවුරුදු 
ෙදකහමාර තුළ- ෙමවැනි කටයුත්තක් ඉවර කරන්න බැරි 
වුෙණොත්, ඊළඟ මැතිවරණය  කිට්ටු ෙවන්න,  කිට්ටු ෙවන්න 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ ඒ මැතිවරණය දිහා බලන එක ස්වාභාවිකයි. ඒ 
අය ඊළඟ මැතිවරණය දිහා බලනවා. ඊළඟ මැතිවරණෙය්දී ෙම් 
කියාව අපට වාසිදායක ෙලස බලපාන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා 
බලනවා. ඒක ස්වාභාවිකයි. එම නිසා අෙප් ඉතිහාසෙයන් අපි 
ඉෙගන ගන්න ඕනෑ ෙද්වල් තිෙබනවා. 1990 ගණන්වලදී ඒ පනත් 
ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීම පසුවට දැමීම නිසා වූ ඒ 
අභාග්යසම්පන්න තත්ත්වය අපි ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ; ඉෙගන 
ගන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවසාන වශෙයන් මා ෙම් 
කාරණය කියන්න ඕනෑ. අෙප් රෙට් සිටින ෙදමළ, මුස්ලිම්, සිංහල 
සහ කඳුරට ෙදමළ කියන සියලු ජන ෙකොටස් සහ විවිධ ආගමික 
ෙකොටස්වලට එකඟ ෙවන්න  පුළුවන්, ෙනොෙබදුණු සහ 
ෙනොෙබදිය හැකි තනි රටක් නිර්මාණය කිරීෙම් ව්යවස්ථාවක් 
හදන එක අත්යවශ්යයි. ෙබදුම්වාදයට විරුද්ධවීමට අවශ්ය සියලු 
ආරක්ෂක විධිවිධාන දමලා, ෙම් රෙට් විවිධ ජන ෙකොටස්වලට ෙම් 
රෙට් ෙද්ශපාලන  බලයට සහභාගි ෙවන්න පුළුවන්, ෙම් රෙට් 
ආණ්ඩුකරණයට සහභාගි ෙවන්න පුළුවන්, ෙමය අප 
සියලුෙදනාෙග්ම රජය ෙලස පිළිගන්න පුළුවන් සහ ශී ලාංකීය 
ජාතිය ෙගොඩ නැඟීමට පදනම දමන ව්යවස්ථාවක් හදන්න අපට 
අවස්ථාවක් ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ අවස්ථාෙවන් අපි පෙයෝජනය 
ගනිමු කියලා සියලුෙදනාටම ආයාචනය කරමින් මෙග් වචන 
ස්වල්පය  අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු තාරක බාලසූරිය මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි නවයක 

කාලයක් තිෙබනවා. 
 
 
[අ.භා. 6.15] 
 
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

අද දින සාකච්ඡා කරන්ෙන් කාෙලෝචිත මාතෘකාවක්. ඒ 
පිළිබඳව මෙග් අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න යම් කිසි කාලයක් ලබා 
දීම ගැන පථමෙයන්ම තමුන්නාන්ෙසේට මෙග් ස්තුතිය පකාශ 
කරන්න කැමැතියි.  

අෙප් ජයම්පති විකමරත්න මන්තීතුමා කිව්වා, "ෙම් 
combination එක  කවදාවත් එන්ෙන් නැහැ" කියලා. මම 
එතැනින් කථාව පටන් ගත්ෙතොත් ෙහොඳයි කියලා හිතුවා. ගරු 
මන්තීතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් combination එක 'ඇවිල්ලා' 
නැහැ, ඇති කළා. මට කලින් කථා කරපු කථිකෙයෝ කිහිප 
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ෙදෙනක් කිව්වා, 72 ව්යවස්ථාව ගැන; 78 ව්යවස්ථාව ගැන. ෙදමළ 
පක්ෂ ඒ ව්යවස්ථා  සම්පාදනය කිරීෙම්දී සම්බන්ධ වුෙණ් නැහැ 
කිව්වා. අදත් නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් හදන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. නමුත්, මන්තීවරුන් 51ෙදෙනක් 
නිෙයෝජනය කරන ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් අය කියන ෙද්ට 
අවස්ථාවක් ෙදන්ෙන් නැතුව, ඒ අයට කථා කරන්න කාලයක් 
ෙදන්ෙන් නැතුව, ඒ අයට හඬක් ඉදිරිපත් කරන්න ෙදන්ෙන් නැතුව 
තමයි ෙම් ව්යවස්ථාව හදන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්.  

පථම වතාවට මන්තීවරයකු විධියට පාර්ලිෙම්න්තුවට ආපු 
හින්දා මම ෙම් ගැන දන්ෙන් නැද්ද කියන්න දන්ෙන් නැහැ. අපට 
භාරදීලා තිබුෙණ් ජාත්යන්තර බැඳීම් පිළිබඳව කථා කරන්නයි. 
නමුත්, ෙම් Motion එක ෙගනාවාට පස්ෙසේ ඊට වඩා විශාල 
ෙවනසක් වුණා. ෙම් Motion එෙක් තිෙබන්ෙන් ජිනීවා ෙයෝජනා 
මාලාව සම්බන්ධෙයන් ඉදිරිෙය්දී ෙමොනවාද කරන්න ඕනෑ කියන 
කරුණු. ජාත්යන්තර බැඳීම් පිළිබඳව කථා කළත් අපට ෙද්ශීය 
බැඳීම් ගැන කථා කරන්න වුවමනාවක් නැද්ද?    

මම ඊෙය් තවත් මන්තීවරු කිහිප ෙදෙනක් එක්ක ෙකොටුව 
දුම්රිය ස්ථානය ළඟට ගියා. අෙප් රට ආරක්ෂා කරන්න, අපි 
ෙවනුෙවන් සටන් කරපු අත්-පා අහිමි කරගත්ත  රණවිරුෙවෝ  
එතැනට ඇවිල්ලා හිටියා.  

ඒ අය ෙමොකක්ද ඉල්ලා සිටින්ෙන්?  "අපට ෙපන්ෂන්  එක 
ෙදන්න" කියන ඉතාම සාධාරණ ඉල්ලීමක්  ඒ අය කරන්ෙන්.  
නමුත් අපි ෙම්වා ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. එතැන එක 
ෙසොල්දාදුෙවක්  හිටියා.  ඔහුට කඳුළු ගෑස ් වැදීම නිසා  ඔහුෙග් ඇස් 
නැති ෙවලා. අපි ජාත්යන්තර බැඳීම් ගැන කථා කරන්නට ඉස්සර 
ෙවලා  අෙප් ජීවිත ෙබ්රා දුන් රණවිරුවන්ව බලා ගන්නට අපට 
සදාචාර වග කීමක් නැද්ද කියන එකත් මම  ෙම් ගරු සභාවට මතක් 
කරන්නට කැමැතියි.  

 අද දින අදහස් ඉදිරිපත් කළ  මන්තීවරුන් කිහිප 
ෙදෙනකුෙගන් යම් කිසි විධියකට සඳහන් වුණා,   බලය ෙබදා 
ෙදන එකට  ඒකාබද්ධ විපක්ෂය විරුද්ධයි;  ෙමතැනදී ෙද්ශපාලන  
වාසියක් ගන්න  උත්සාහ කරනවාය කියලා.  බලය ෙබදනවාට 
අෙප් විරුද්ධත්වයක් නැති බව ෙමහිදී මා පැහැදිලිව  පකාශ 
කරන්නට  ඕනෑ. නමුත් ෙම් බලය ෙබදන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන  
කියාදාමය පිළිබඳව   විෙරෝධතාවක් තමයි අපි ෙමතැනදී ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්. ඕනෑම රටක මානව හිමිකම්, මාධ්ය නිදහස, කාන්තා 
අයිතිවාසිකම්, නීතිෙය් ආධිපත්යය ගැන අපි කථා කරන්න  ඕනෑ; 
සාකච්ඡා කරන්නට ඕනෑ.  අනිවාර්යෙයන්ම ඒවා වැඩි දියුණු කර 
ගැනීෙම්  අවශ්යතාවයක් තිෙබනවා.  නමුත් අපි ඒවා කරන්නට  
ඕනෑ, අෙප් අවශ්යතාවන්ට අනුවයි.  එෙහම නැතිව ජාත්යන්තරෙය් 
අවශ්යතාවන්ට අනුව ෙනොෙවයි.  

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද උෙද්  ස්ථාවර නිෙයෝග 
පිළිබඳ කාරක සභාව රැස්වුණා.  එය ඉතාම ෙහොඳ කාරක සභා 
රැස්වීමක්. අෙප්  ගරු කථානායකතුමා තමයි  එම කාරක සභාව  
ෙමෙහය වූෙය්.  එහිදී එක එක  අදහස් ඉදිරිපත් වුණා. අපි ඒවා 
ගැන කථා කළා; විවාද කළා. ඉන්පසු යම් කිසි විධියක 
එකඟතාවක ට  එන්න අපට පුළුවන් වුණා.   ඒ විධියටම බලය 
ෙබදා දීම ගැනත් අපට කථා කරලා, අෙප් අදහස්  ඉදිරිපත් 
කරන්නට බැරි ඇයි?  අපට ෙමතැනදී සාධාරණ සැකයක් ඇති 
ෙවනවා, ආණ්ඩුවට  උපෙදස් ෙදන්න ට ඇවිත් තිෙබන ෙම් 
සංවිධානය ෙමොනවාද කියන  එක ගැන. “The Heritage  
Foundation”   කියලා ආයතනයක්  ඇවිත් තිෙබනවා.  එම 
සංවිධානෙය් ලීසා කර්ටිස් කියන මහත්මිය,  ගරු මංගල සමරවීර 
ඇමතිතුමාත් සමඟ - මට මතක විධියට පසුගිය අවුරුද්ෙද් - මාධ්ය 
සාකච්ඡාවක්  ඉදිරිපත් කළා.  නමුත්  ෙම් ලීසා කර්ටීස් කියන්ෙන් 

කවුද  කියලා internet  එකට ගිහින්  බැලුෙවොත්,  ඇය  CIA  
සංවිධානෙය් හිටපු  analyst  ෙකෙනකු හැටියටයි  වැඩ කර 
තිෙබන්ෙන්.  ඊළඟට, “National Endowment for Democracy”  
කියලා ආයතනයක් තිෙබනවා. ඊළඟට,  අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත්  
පජාතන්තාවදාය ස්ථාපිත  කරන්නටය  කියලා  “Development 
Alternatives Incorporated” කියන ආයතනය විසින් ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් මිලියන 13ක ් වැනි ආධාරයක් අපට ෙදන්න  
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  මම හිතන විධියට ෙම්වා අපි 
කවුරුත් දන්නා ෙද්වල්. විෙශේෂෙයන්ම   2002 වර්ෂෙය් දී   ෙමම 
“Development Alternatives Incorporated” කියන  ආයතනය 
තමයි ෙවනිසියුලාෙව්  විප්ලවයක්  ඇති කරන්න උත්සාහයක් 
දැරුෙව්.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙමහිදී මා අහන්ෙන් 
ෙම්වා අෙප්ම සාකච්ඡා මාර්ගෙයන් කර ගන්නට බැරි ඇයි කියන 
එකයි. එක එක බටහිර රටවල් පසුපස ගිහින්  ඒ අයෙග් ෙයෝජනා 
මාලා ඉදිරියට ෙගන යන්න  බලාෙපොෙරොත්තුවන්ෙන් ඇයි?    එක 
පැත්තකින්  බලන විට ෙම්  ජිනීවා ෙයෝජනා මාලාෙව් තිෙබන්ෙන් 
රට අස්ථාවර භාවයට  පත්  කරන වැඩ පිළිෙවළක්. රෙට් 
ෙද්ශපාලන ෙවනසක් - regime change  එකක් - කරන්න  
උත්සාහ කිරීමක් ෙනොෙවයි. ෙම්ක  system change  එකක් 
කරන්න දරන උත්සාහයක් කියන  එක අපට ෙමතැනදී පැහැදිලිව 
කියන්නට පුළුවන්.  

අෙප් ගරු ජයම්පති විකමරත්න මන්තීතුමා කියපු ෙදයකටත් 
මා පිළිතුරක් ෙදන්නට ඕනෑ. ෙමතැනදී බලය ෙබදා ෙදන එක 
ගැන අපට පශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ෙම්කට සාධාරණ විසඳුමක් 
ෙදන්නට  ඕනෑ. අද  සියයට 49ක් පමණ ෙදමළ ජනතාවක්  තමයි 
උතුරු නැෙගනහිර  ප ෙද්ශවල  සිටින්ෙන්.  සියයට 51ක් 
සිටින්ෙන් අෙනක් පළාත්වලයි. මා නිෙයෝජනය කරන කෑගල්ල 
දිස්තික්කෙය් මාවනැල්ල  ටවුෙම් මුස්ලිම් ජනතාව විශාල 
පමාණයක් ඉන්නවා. අපි  ඒ අයෙග්ත් අයිතිවාසිකම්  ෙදන්න 
ඕනෑ.  ඒ  අයටත් ආරක්ෂාවක් ෙදන්න  ඕනෑ.  ෙම් තිෙබන 
කමෙව්දෙයන්ම  උතුරු නැ ෙඟනහිරට බලය ෙබදා දුන්ෙනොත් 
එෙහම,  අද ෙදමළ ජනතාවට සිදු වනවාය කියන අසාධාරණයම 
ඉදිරිෙය් දී  එම පෙද්ශවල  පදිංචිව සිටින සිංහල ජනතාවට සිදු 
ෙවනවාය කියන එකත්  අපි කල්පනා කර  බලන්නට ඕනෑ. බලය 
ෙබදා ෙදන  එක විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ පළාත්වල ඉන්න 
සුළුතරයට ආරක්ෂාවක් ෙදන්ෙන්  ෙකොෙහොමද කියන එක  ගැනත් 
අපි කල්පනා කළ යුතුය කියන එක පැහැදිලිවම කියන්නට 
කැමැතියි.  

මූලාසනරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඇත්තවශෙයන්ම ෙම් 
ෙයෝජනා මාලාෙව්  සෑෙහන්න භයානක ෙද්වල් තිෙබනවා.  අෙප් 
විෙද්ශ අමාත්ය ගරු මංගල සමරවීර මැතිතුමාට ෙමම ෙමතැනදී   
විෙශේෂෙයන් මතක් කර ෙදන්නට කැමැතියි,  රටක් ඉලක්ක කර - 
country-specific-  ෙයෝජනාවක්  ෙගන එන්ෙන්  ෙබොෙහෝ දුරට 
එම ෙයෝජනාව ෙගන එන  පාර්ශ්වෙය්  වුවමනාවන් ඉෂ්ට කර 
ගැනීමටයි  කියන කාරණය. ඒ නිසා තමයි ෙජෝන් ෙකරී විෙද්ශ 
ඇමතිතුමා 2015දී ලංකාවට ආවාට පසුව ලංකාවත් එක්ක 
සාකච්ඡා කරලා,  ලංකාෙව් පිහිටීෙම් වටිනාකම ගැන පැහැදිලි 
කෙළේ.  ඒ වාෙග්ම එතුමා ලංකාවට ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? “Look 
beyond its borders.” කියලා කිව්වා. ෙම් උත්සාහ කරන්ෙන් 
ඇෙමරිකාවත් සමඟ සම්බන්ධ ෙවලා ඇෙමරිකාෙව් අරමුණු ඉෂ්ට 
කරන්න කියන එකයි මම දකින්ෙන්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් තිෙබනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

ෙම් අය ජිනීවා ෙයෝජනා මාලාෙව්දී කාරණා කිහිපයක් ඉෂ්ට 
කර ගන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. එකක් තමයි, අෙප් 
අධිකරණය ෙවනස් කිරීම. බටහිර රටවල විනිශ්චයකාරවරු අෙප් 
අධිකරණවලට ෙගන ඒෙම් කමෙව්දයක් හදන්නට උත්සාහ කිරීම. 
ෙමතැනදී අලුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් ෙගන ඒම ගැනත් කථා 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම, උතුරු - නැ ෙඟනහිර හමුදා කඳවුරු ඉවත් 
කරලා ඒ පෙද්ශවල නැවත පදිංචි කිරීම ගැනත් කථා කරනවා. ඒ 
ඉඩම් නැවත ෙදමළ ජනතාවට ෙදනවාට මෙග් කිසිම 
විෙරෝධතාවක් නැහැ. නමුත් අපි ෙමතැනදී මතක තියා ගන්නට 
ඕනෑ,  අපි අවුරුදු 30ක යුද්ධයක් කළ බව. ෙමවැනි කටයුතු 
ෙහමින් ෙහමින්, පියවෙරන් පියවර විශ්වාසය දිනා ගන්නට 
පුළුවන් විධියටයි කරන්නට ඕනෑ.  උතු රු පළාෙත් මහ ඇමතිතුමා  
ඒ පෙද්ශවල ෙබෞද්ධ විහාර ඉදි කිරීම තහනම් කරන්න 
ෙයෝජනාවක් ෙගනාපු  බව අපි දන්නවා.  මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙම් වාෙග් ෙයෝජනා ෙගනාපුවාම අපි විශ්වාසයක් 
ඇති කර ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  ෙම් තුළින් සංහිඳියාවක් ඇති 
ෙවනවාද?  

 ෙමතැනදී තවත් කාරණාවක් මතක් කරන්නට ඕනෑ. ෙමතැන 
පශ්න ෙදකක් තිෙබනවා. ඒ තමයි සංහිඳියාව ගැන තිෙබන පශන්ය 
සහ  accountability,  එෙහම නැත්නම් වගවීම ගැන තිෙබන 
පශ්නය. ඉස්ෙසල්ලා බටහිර රටවල් සංහිඳියාව ගැන කථා කළාට,  
අද බටහිර රටවල් හුඟක් ෙවලාවට කථා කරන්ෙන් සංහිඳියාව 
ගැන ෙනොෙවයි. අද ඒ රටවල් කථා කරන්ෙන් වගවීම ගැනයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, “Sri Lanka’s Democratic 
Transition: A New Era for the U.S.-Sri Lanka Relationship” 
කියන ෙමම ෙල්ඛනය ෙම් අවස්ථාෙව් දී මා  table* කරන්නට 
කැමැතියි. 

ලීසා කර්ටිස් මහත්මිය “Testimony before The House 
Committee on Foreign Affairs Subcommittee on Asia and 
the Pacific” කියන ෙයෝජනා මාලාව ෙදනවා. ෙම්ෙක් 
recommednations කිහිපයක් තිෙබනවා. ෙම් මහත්මිය 
recommednations හත අටක්ම ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. නමුත් 
ෙම් එක recommednation එකකින්වත්, එක ෙයෝජනාවකින්වත් 
සංහිඳියාව ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. අන්න ඒකයි තිෙබන 
කනගාටුවට කරුණ. ෙමතැනදී කථා කරන්ෙන් වගවීම ගැනයි. අපි 
සියයට 100ක් වගවීම ඉෂ්ට කරන්නට ගිෙයොත් ෙම් රෙට් 
සංහිඳියාවක් ඇති කර ගන්නට බැහැ. මම එකඟ ෙවනවා, ෙම්ක 
ෙහොඳ අවස්ථාවක් බවට. ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් වන 
අපි යම්කිසි විධියකට බලය ෙබදා ෙදන්නට එකඟයි. නමුත් අපි 
ෙමතැනදී බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ෙම් ර ට ෙබෙදන්ෙන් නැති 
කමෙව්දයකට යන්නයි. ඒ වාෙග්ම ෙම්ක එක පාරටම අලුත් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් හරහාම ෙගෙනන්නට ඕනෑ නැහැ. මම 
හිතන විධියට ෙම් වන විට ඉන්දියාෙව් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව 101 
වතාවක් සංෙශෝධනය කරලා තිෙබනවා. දහනව වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙගනාවා වාෙග් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
මන්තීවරුත්, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මන්තීවරුත්, අෙනක් 
පක්ෂවල මන්තීවරුනුත් සාකච්ඡා කරලා ෙහොඳ එකඟතාවකට 
ඇවිල්ලා සියලු ෙදනාම අත උස්සලා එම ෙවනස කරන්නට  

පුළුවන්. ඒක කරන්ෙන් නැතිව; කරන්න පුළුවන් ෙද්වල් 
කරන්ෙන් නැතිව ෙගඩිය පිටින් දමන එක ගැනයි අපට භයක් 
තිෙබන්ෙන්. ඒ ගැන යම්කිසි විධියක සැකයක් තිෙබනවා, ෙම්  
ෙගඩිය පිටින් දමන්ෙන්  ඒ තුළ ෙමොනවා ෙහෝ හංගලා තිෙබනවාද 
කියලා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ගරු විමල් වීරවංශ 
මන්තීතුමා කියපු විධියටම ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් ෙයෝජනාව 
ෙගෙනන්න ඇත්ෙත් ලබන මාසෙය් ජිනීවා ෙයෝජනා මාලාව එන 
නිසායි. ෙකෙසේ වුණත් ෙම් පිළිබඳව මෙග් මූලික ඉල්ලීම වන්ෙන් 
බටහිර රටවලට අවශ්ය විධියට අෙප් රෙට් ෙවනස්කම් කරන්නට 
එපා කියන එකයි.  අපිට අවශ්ය විධියට, අෙප් රෙට් ජනතාවෙග් 
අභිලාෂයන් ඉෂ්ට ෙවන විධියට ඒ ෙවනස්කම් කරන්න කියන 
ඉල්ලීම කරමින්  මෙග් කථාව අවසන් කරනවා,  මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

6ක කාලයක් තිෙබනවා. 

ඊට ෙපර කවුරු ෙහෝ ගරු මන්තීවරයකු  ගරු එඩ්වඩ් 
ගුණෙසේකර මන්තීතුමාෙග් නම මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන 
ෙලස මා ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன) 
(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  "ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර 

මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 

 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මූලාසනෙයන් 

ඉවත් වූෙයන්, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு  ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI  left the 
Chair, and  THE HON. EDWARD GUNASEKARA  took the Chair. 
 
 

[අ.භා. 6.26] 
 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අෙප් විපක්ෂ 

නායක ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මැතිතුමා විසින් ෙගන එන 
ලද සභාව කල් තැබිෙම් ෙයෝජනාව ගැන කථා කිරීමට අවස්ථාව 
ලබාදීම ගැන ස්තුතිවන්ත  ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම අද අපි ඉතාම 
තීරණාත්මක අවදියකට ඇවිල්ලා ඉන්නවා.  

1579 1580 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



2017 ෙපබරවාරි 22  

තීරණාත්මක අවදිය කියන්ෙන් ඇයි?  අපි නිදහස ලබලා 
69වැනි අවුරුද්ද සමරන ලද ෙමොෙහොත වන ෙතක් අපි ආපු ෙම් 
ගමන් මාර්ගය ෙදස ආපසු හැරිලා බැලුෙවොත්, රටක් හැටියට 
සන්ෙතෝෂ වන්න පුළුවන් කාරණා විශාල පමාණයක් නැහැ. අපට 
සිදු ෙවලා තිෙබන හුඟාක් ෙද්වල් අතර කනගාටු ෙවන්න තිෙබන 
කාරණා තමයි වැඩි. 1948 නිදහස ලබා ගත්තාට පසුව, එදා ඩී.එස්. 
ෙසේනානායක මැතිතුමා කළ කථාෙව් තිෙබන ෙද්වල් තමයි 
තවමත් අපි කථා කරන්ෙන්. තවමත් ඒ ගැනම කථා කරන 
ජාතියක් බවට අපි පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

පසු ගිය ජනාධිපතිවරණෙය්දී  වාෙග්ම පාර්ලිෙම්න්තු 
මැතිවරණෙය්දීත් අපි පකාශ කළා, ෙම් රටට අලුත් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවක් ෙග්න්න ඕනෑ කියලා. අපි පකාශ කළා, ෙම් රෙට් 
සියලු ජන ෙකොටස්වලට පිළිගන්න පුළුවන් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවක් ෙග්න්න ඕනෑ කියලා. ඒ ෙවනුෙවන් අපි ෙපනී 
සිටියා. ඒ ෙවනුෙවන් එදා අපි ෙම් රෙට් ජනතාවෙගන් ජනවරමක් 
ඉල්ලා සිටියා. ජනතාව අපට ඒ ජනවරම ලබා දුන්නා. ඒක උතුරද, 
නැ ෙඟනහිරද, දකුණද කියන එක අදාළ නැහැ. ෙම් රෙට් බහුතර 
ජනතාවක් අපි කියන ෙද් පිළිෙගන, ෙම් රෙට් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙව් ෙවනසක් සඳහා; ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදය තහවුරු 
කිරීම සඳහා අපට ඒ ජනවරම ලබා දුන්නා.  පාර්ලිෙම්න්තු 
මැතිවරණෙය්දී අපි නැවතත් ෙම් කාරණාම කියා සිටියා. 

 ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන යන්න නම්, ෙම් පජාතන්තවාදී 
පතිසංස්කරණත් එක්ක අලුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් හදන්න, 
අලුත් රටක් හදන්න අපට ජනවරමක් ලබා ෙදන්න කියලා අපි 
ජනතාවට කිව්වා. ඒ අනුව   පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණෙය්දීත් අපි 
කිව්ව ෙද් ජනතාව පිළිෙගන  අපට බලය ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ 
විධියට බලය ලබා ෙගන අද අපි ඉස්සරහට යන ෙකොට ෙම් 
ආණ්ඩුව වට්ටන්න, ඒ ගමන නවත්වන්න යම් යම් බලෙව්ග 
කියාත්මක ෙවනවා. එදා ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මයාෙග් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට විරුද්ධව, ඒක ඒකාධිපති ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවක් කියලා පට්ට ගහපු, ඒක ෙම් රටට සාපයක් කියලා 
පට්ට ගහපු, ඒ  ෙවනුෙවන් ෙම් රට ගිනි තියපු, ඒ ෙවනුෙවන් ෙම් 
රෙට් ෙනොෙයකුත් ෙද්වල් කරපු උදවිය අද ඒක ආරක්ෂා කරන්න 
කථා කරනවා.  

අද ෙජ්. ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා ෙනොසිටියා වුණත්, ඒ 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ෙගනාපු එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඒක 
ෙවනස් කරන්න ඕනෑ කියන මතෙය් ඉන්නවා.   අද එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය කියනවා, ඒ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් තිෙබන ෙද්වල් 
ෙවනස් කරලා මීට වඩා ෙහොඳ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් හදමු 
කියලා. අද එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඒ ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටිනවා. 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය අද ඒ මතෙය් ඉන්න ෙකොට එදා ෙජ්.ආර්. 
ජයවර්ධන මහත්මයාෙග් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව එපා කියපු උදවිය, 
"ඒක ෙම් රටට සාපයක්, කරුමයක් කියලා, ඒකාධිපති ව්යවස්ථාව 
පරාජය කරමු" කියලා රට පුරා කළු ෙකොඩි දාපු, රට පුරා ෙපළපාලි 
ගිය උදවිය අද කථා කරනවා, "ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධනෙග් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව ෙහොඳයි, ෙවන එකක් ෙග්න්න එපා" කියලා. එතෙකොට 
අපට අහන්න ෙවනවා, ෙමොකක්ද ෙම් අපභංස කථාව කියලා.  එදා 
ෙජ්ආර්ෙග් ව්යවස්ථාවට විරුද්ධව ෙපළපාළි ගිහිල්ලා ෙම් රෙට් 
තරුණයන් 60,000ක් විතර බිලි ෙදන්න  කැරලි ගහපු ඒ 
නායකෙයෝ අද ඇවිල්ලා අපට කියනවා, "ෙජ්ආර්ෙග් ව්යවස්ථාව 
ෙහොඳයි, අලුත් ව්යවස්ථාව ෙග්න්න එපා" කියලා. මූලාසනාරුඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒෙකන් අපට ෙත්ෙරනවා ෙම්ෙගොල්ෙලෝ සියලු 
ජාතීන් එක්ක එකට යන්න කැමැති නැහැයි කියලා.  

අපි ෙම් ජාතික පශ්නය ගැන කථා කරනවා; බලය ෙබදීම ගැන 
කථා කරනවා; ෙම් රෙට් පළාත් සභා ශක්තිමත් කිරීම ගැන කථා 
කරනවා. යුද්ධය අවසාන වුණාට පස්ෙසේ  ෙම් රෙට් සියලු ජන 

ෙකොටස් එක්රැස් කරලා, බලය ෙබදීම හරහා නැවත ෙම් රට අලුත් 
මාවතකට ෙගන යාම සඳහා  මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාට 
ජනවරමක් ලැබුණා. ඒ ලැබුණ වරම තුළ එදා එතුමා කථා කෙළේ 
ෙමොකක්ද? එදා එතුමා, "Thirteen Plus" කිව්වා. දහතුන්වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙයන් එහා ගිය විසඳුමක් සඳහා 
එදා ජී.එල්. පීරිස් මහත්තයා ඉන්දියාවට ගිහිල්ලා මන්ෙමෝහන් සිං 
ඉස්සරහ වැඳ වැටුණා.  දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනෙයන් එහා ගිය විසඳුමකට යන්න තමයි එදා මහින්ද 
රාජපක්ෂ මහත්තයා කථා කෙළේ. එෙහම කථා කළ උදවිය දැන් 
අංශක 180ක් අෙනක් පැත්තට හැරිලා අපට කියනවා, "ෙම්  රට 
ෙබදන්න හදනවා, ෙෆඩරල් කමය ෙග්න්න හදනවා, නැවතත් ෙම් 
රට කඩන්න හදනවා" කියලා. ඒ විධියට  නැවතත් ජාතිවාදය 
අවුස්සන්න හදනවා.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි එක 
ෙදයක් කියන්න ඕනෑ.  ෙම් රෙට් පළාත් සභා කමය තහවුරු කර 
ෙගන ඉස්සරහට යන්න අද අපට අවස්ථාව ලැබිලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා  
රණවිරුවන් ගැන කථා කළා. රණවිරුවන් හිෙර් දැම්මාය කියලා 
එතුමා කිව්වා.  අපි එතුමාට මතක් කරන්න ඕනෑ, ලසන්ත 
විකමතුංග ඝාතනය කළාය කියලා ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ 
මහත්තයාෙග් නිෙයෝගය මත  හමුදා ෙසොල්දාදුවකු අත් අඩංගුවට 
අර ෙගන ඒ ෙසොල්දාදුවා අවුරුදු ගණනාවක් හිෙර් තියා ෙගන 
හිටියා. ගිය සතිෙය් ෙශේෂ්ඨාධිකරණය තීන්දුවක් දීලා තිෙබනවා, ඒ 
කළ ෙද් වැරදියි, ෙම් ෙසොල්දාදුවාට වන්දි ෙගවන්න කියලා.  

එෙහම නම්, හමුදාෙව් ෙසොල්දා දුවන්ව ෙබොරු ෙචෝදනා යටෙත් 
තියා ෙගන හිටිෙය් කවුද? කවුද තියා ෙගන හිටිෙය්? අපිද තියා 
ෙගන හිටිෙය්? තියා ෙගන හිටිෙය් අපි ෙනොෙවයි. එදා ෙජනරල් 
සරත් ෙෆොන්ෙසේකාට කරපු ෙද් අපි දන්නවා. අද ෙමතැන හමුදාෙව් 
රණ විරුෙවෝ ගැන කථා කරන උදවිය ෙලෝකෙය් ඉන්න ෙහොඳම 
හමුදාපති කියපු ෙජනරල් සරත් ෙෆොන්ෙසේකාව ෙබල්ෙලන් අල්ලා 
ෙගන ගිහිල්ලා, අවුරුදු ගණනාවක් හිෙර් තියාෙගන ඉඳලා, අද 
මැරිලා ඉපදුණු අය වාෙග් ඇවිල්ලා අපට කියන්න එනවා, 
ෙසොල්දාදුවන් ගැන.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් රට එක ස්ථානයකට 
අපි ෙගනැල්ලා තිෙබන බව මා කියන්න ඕනෑ. නමුත්, බලය අහිමි 
වුණු පිරිස නැවත ෙම් රෙට් ජාතිවාදය අවුස්සන්න හදනවා. එදා 
පළාත් සභා ඇති කරන්න හදන ෙකොටත් ඇවිල්ලා කිව්වා, රට 
ෙබදන්නයි හදන්ෙන්; ෙම් රට කඩනවා කියලා. එෙහම කථා 
කියලා මුළු රටම ගිනි තියන්න හැදුවා. එදා මුළු රටම ගිනි තිබ්බා. 
පළාත් සභා ඇති කළා. නමුත්, අපි දන්නවා, පළාත් සභා ඇති 
කිරීම තුළින් රට ෙදකට කැඩුෙණ් නැති බව. අද පළාත් සභාවලට 
යම් පමාණයකට බලය විමධ්යගත ෙවලා තිෙබනවා. එදා පළාත් 
සභාවලට විරුද්ධව කථා කරපු උදවිය අද පළාත් සභා 
නිෙයෝජිතයන් බවට පත් ෙවලා, වරපසාද භුක්ති විඳිනවා. අපි 
එතුමන්ලාට ඒවා මතක් කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අපට අවසාන අවස්ථාව 
ලැබිලා තිෙබනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයටයි, එක්සත් ජනතා 
නිදහස් සන්ධානයටයි එකතු ෙවලා ෙම් රෙට් පධාන පශ්නය වන 
ජාතික අර්බුදයට, එෙහම නැත්නම් ජනවාර්ගික අර්බුදයට 
ෙද්ශපාලන විසඳුමක් ෙහොයා ෙගන, අපි සියලුෙදනාටම පිළිගන්න 
පුළුවන් ව්යවස්ථාවක් හදා ගන්න අවසාන අවස්ථාවක් අපට 
ලැබිලා තිෙබනවා. ෙම් අවසාන අවස්ථාව අෙප් රෙට් ඉදිරි 
පරම්පරාව ෙවනුෙවන්, අෙප් දරු දැරියන් ෙවනුෙවන් අපි 
පෙයෝජනයට ගන්නවාද, නැත්නම් ෙම් රට ආපසු හරවලා 
ම්ෙල්ච්ඡත්වයට ෙගන යනවාද කියන එක අපි තීරණය කළ යුතුයි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙම් අවසථ්ාව පැහැර 
හැරිය යුතු නැහැ. ෙම් අවස්ථාව අපි ලබා ගන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම 
අපි මතක තබා ගන්න ඕනෑ, ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමාට ලැබුණු ජනවරම ෙම් රටට අලුත් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවක් ෙගෙනන්න, ෙම් රෙට් ජනවාර්ගික අර්බුදය 
විසඳන්න, අලුත් රටක් හදන්න ලැබුණු ජන වරමක්ය කියන එක. 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාට ලැබුෙණ් ඒ ජනවරම කියන 
එක අපි මතක තබා ගන්න ඕනෑ. එම ජනවරමට පිටුපාන කාටවත් 
ෙම් ආණ්ඩුව තුළ ඉන්න බැහැ කියන එකත් මතක තබා ගන්න 
ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම එම ජනවරමට පක්ෂව කථා කරන්නත් ආණ්ඩුව 
තුළ ඉන්න සියලුෙදනාම මතක තබා ගත යුතුයි කියමින්, ම ෙග් 
වචන ස්වල්පය අවසාන කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළඟට, ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල 

මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 10ක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 6.34] 
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මෙග් කථාව ආරම්භ කරන්න ඉස්ෙසල්ලා මෙග් හිතවත් ගරු 
මුජිබුර් රහුමාන් මන්තීතුමා කරපු පකාශයක් පිළිබඳව සඳහන් 
කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ගරු මන්තීතුමා දැන් සභාෙවන් පිට 
ෙවන්න හදනවා. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙම්ක අහලා ගිෙයොත් 
ෙහොඳයි. 

ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කිව්වා, ඉන්දියාවට 
ෙගොස්  මන්ෙමෝහන් සිං මැතිතුමා ගාව දණින් වැටිලා "Thirteen 
Plus" කථාව කිව්වා කියලා. එදා ඒ සාකච්ඡාවට මමත් ගියා. මම 
එතැන හිටියා.   

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ඔබතුමා දණින් වැටුෙණ් නැහැ. 
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
මමත් එතැන හිටියා. 

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ජී.එල්. පීරිස් මැතිතුමා වැටුෙණ්. 

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ජී.එල්. පීරිස් මැතිතුමා, මම, මහින්ද සමරසිංහ මැතිතුමා, ඒ 

වාෙග්ම ආචාර්ය මන්ෙමෝහන් සිං, චිත්තම්පලම් මහත්මයා, 
ඇන්තනී මහත්මයා, හිටපු ආරක්ෂක ඇමති තමයි                 
ශාස්තී බවන්වලදි හම්බ වුෙණ්. හම්බ ෙවලා ෙබොෙහොම පැහැදිලිව 

ෙනොෙයකුත් ෙද්වල් ගැන කථා කළා. අපි ඉස්ෙසල්ලාම කථා 
කෙළේ, ධීවරයන්ෙග් පශ්නය ගැන. ඊළඟට උතුෙර් පශ්නය ගැන 
සාකච්ඡා කළ ෙවලාෙව් චිත්තම්පලම් මහතා ෙයෝජනාවක් 
ෙගනාවා, ෙගවල් 50,000ක් හදන්න මුදල් ලබා ෙදන්න. ඒත් 
එක්කම ෙඩොලර් මිලියන 800ක් ෙකෝච්චි පාර ෙවනුෙවන් මුදල් 
ලබා ෙදනවාය කිව්වා. ඒ අවස්ථාෙව්දී ආචාර්ය මන්ෙමෝහන් සිං 
මැතිතුමා පැහැදිලිව ඇහුවා, "Your Excellency, what have you 
meant by 'Thirteen Plus'?" කියලා. එතුමා ඒ ෙවලාෙව් 
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කිව්වා, “I am suggesting an upper House 
or a Senate.” කියලා. ඒ ෙවලාෙව් කිව්ෙව් ඒකයි. දණින් වැටිලා 
කිව්ෙව් නැහැ. මමත් හිටියා. අපි කවුරුත් දණින් වැටුෙණ් නැහැ. 
ෙබොෙහොම විවෘතව කථා කෙළේ. ඒක අවසාන කරලා අපි එළියට 
ඇවිල්ලා මයුරා ෙෂරටන් ෙහෝටලෙය්දී මුණ ගැහුණා. 

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙම්ක ඔබතුමාෙගන් අහන්ෙන් දැන 

ගන්නයි. "Thirteen Plus" එක ගැන කිව්වා කියලා ඔබතුමා 
පිළිගන්නවාද? 

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
පැහැදිලිවම. 
 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ඒ කියන්ෙන්, "Thirteen Plus"වලට එකඟයි. 
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
නැහැ, නැහැ. "Thirteen Plus" එකට ෙහේතුවත් කිව්වා; අවශ්ය 

ෙදයක් බව කිව්වා; "Thirteen Plus" ෙදන එක ගැන කිව්වා. 
"Thirteen Plus" කියන්ෙන් ෙමොකක්ද කියන එක specifically 
කිව්වා.  

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
"Thirteen Plus"වලට එකඟ වුණා ෙන්ද? 
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
"Thirteen Plus" වලට එකඟ ෙවච්ච ෙද් specifically කිව්වා.  
 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
අන්න හරි. එකඟ වුණා. 
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ඔබතුමා පටලවා ගන්න එපා.  
 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
නැහැ, නැහැ. මම කියන්ෙන්, - [බාධා කිරීමක්] 

1583 1584 

[ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා] 
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ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
නැහැ. ෙබොෙහොම පැහැදිලියි ගරු මන්තීතුමා. "Thirteen Plus" 

කියන එක ෙමොකක්ද කියලා ඇහුවාම කිව්වා, "We give an upper 
House" කියලා. ඒක දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනෙය් ලියැවිලා නැහැ. එතෙකොට ඉෙබ්ම ඒක "Plus" 
ෙවනවා.  

 

ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
"Thirteen Plus" එකට ඔබතුමන්ලා එකඟයි කියා එදා කිව්වා.  
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
නැහැ. ඔබතුමා නැවතත් වැරැදි තැනකටයි එන්ෙන්. එකඟ 

වුෙණ් නිශ්චිත කරුණකට. දැන් ෙත්ෙරනවාද?  
 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
නැහැ. දැනුත් කිව්වා ෙන්, "Thirteen Plus"  ෙදනවා කියලා. 

ඔබතුමන්ලා ඉන්දියාවට ගිහිල්ලා, මන්ෙමෝහන් සිං අගමැතිවරයා 
සමඟ කළ සාකච්ඡාෙව්දී "Thirteen Plus" විසඳුමකට එකඟයි 
කියන එක කිව්වා ෙන්.  

 

ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ඒකයි මම කියන්ෙන්. එකඟයි කිව්ෙව් නිශ්චිත කරුණකට.  

ඒක ෙත්ෙරන්ෙන් නැද්ද? නිශ්චිත කරුණකට. එතැනින් එහාට 
ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීමක්] ඒක ෙනොෙවයි පශ්නය. ඒක පාවිච්චි 
කරමින් ෙම් "Thirteen Plus"  කියන එක විශාල ෙදයක් හැටියට 
අද පාවිච්චි කරන්න හදනවා. අන්න එතැනයි වැරැද්ද තිෙබන්ෙන්. 
ඒත් එක්කම BJP එෙක් නායිකාව හැටියට එදා හිටිෙය් සුෂ්මා 
ස්වරාජ් මැතිනිය. අපි ගිහිල්ලා, සුෂ්මා  ස්වරාජ් මැතිනියව මයුරා 
ෙෂරටන් ෙහෝටලෙය්දී   මුණගැහිලා  ඒ සම්බන්ධව කථා කළා. 
පැහැදිලිව අපි කිව්වා, "කුමක්ද, කරන්න ඕනෑ?" කියලා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට මම කියන්නට ඕනෑ අද 
දවෙසේ,- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමා කැමැති නම්  මුජිබුර් රහුමාන් මන්තීතුමාට අවස්ථාව 

ෙදන්න පුළුවන්.  
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ෙහොඳයි. 
 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මන්තීතුමා. 
 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
දැන් දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය කියාත්මක 

කරන්න එකඟද? 

ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
පැහැදිලිවම. දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය 

ගැන අෙප් පශ්නයක් නැහැ.  
 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයට එකඟද? 
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයට එකඟයි. 
 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
සම්පූර්ණෙයන් කියාත්මක කරන්න එකඟයි. 
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
කරුණු ෙදකක් තිෙබනවා. ඒ කරුණු ෙදක සාකච්ඡා කරන්න 

එකඟ ෙවලා තිෙබනවා.  
 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
නැහැ. ඔබතුමා කිව්වා, "දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 

සංෙශෝධනයට සම්පූර්ණෙයන් එකඟයි." කියලා. 
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයට එකඟයි. මම 

කියන්නම් ෙකෝ. [බාධා කිරීමක්]ඒක තමයි කියන්ෙන්.[බාධා 
කිරීමක්] මට කථා කරන්න ෙදන්න ෙකෝ. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට කථා කරන්න අවස්ථාව දීලායි තිෙබන්ෙන්.  කථා 

කරන්න ෙවන කාටවත් microphone  එක දීලා නැහැ. 
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
We are in agreement with the Thirteenth Amendment 

subject to two issues to be resolved. පැහැදිලිද? 
 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ඔබතුමා පටලනවා. 
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
මම පටලවන්ෙන් නැහැ. මම ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කිව්වා. 

[බාධා කිරීමක්] මෙග් කාලය ගැන පශ්නයක් තිෙබනවා. 
ඔබතුමාට කථා කරන්න කාලය දුන්නා ෙන්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමා Chair එකට කථා කරන්න. 
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
අද ෙම් සාකච්ඡාවට මුල් වන්ෙන් ෙදමළ ජාතික සන්ධානය - 

TNA එක- විසින් ෙගන එන ලද කල් තැබීෙම් විවාදයයි.  ෙම් කල් 
තැබීෙම් විවාදෙය් මූලික වාක්යය ෙවන්ෙන් ලංකාව විසින් 
ජාත්යන්තර පජාවට ෙදන ලද එකඟතාවන් - commitments made 
by Sri Lanka to international community. අද ෙම් සාකච්ඡාෙව්දී 
ගරු සම්පන්දන් විපක්ෂ නායකතුමා සහ විෙද්ශ ඇමති ගරු මංගල 
සමරවීර මැතිතුමා ඉතාමත්ම ලස්සනට ලියා ගත්තු කථාවක් එකින් 
එක ෙගනහැර දක්වමින් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සාකච්ඡා කළා. 
ෙමතැනදී අපි දකිනවා  2015 මැතිවරණෙයන් පසුව එදා හදිසිෙය්ම 
ජිනීවා ගිහින් දීපු ෙපොෙරොන්දු පතිකාව ෙම් රජයට සහ සියලුම 
කණ්ඩායම්වලට අද විශාල පශ්නයක් ෙවලා තිෙබනවා කියන 
කාරණය.  ඒ පශ්නය නිසාම එය කල් දැමීෙම් ව්යාපාරයක් හැටියට 
තමයි අද ෙම් සාකච්ඡාව කරනු ලබන්ෙන්. ෙමොකද, 27 ෙවනිදා 
ආරම්භ කරන්නට නියමිතව තිෙබන මානව හිමිකම් කවුන්සිලයට 
ෙපර ෙමය සාකච්ඡා කරලා, ෙම්වා එතැනට ඉදිරිපත් කරලා, තව 
සාධාරණ කාලයක් අපට ලබා ෙදන්න කියන එකයි ෙම් කථාෙව් 
ෙත්රුම.  

(ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මන්තීතුමා පැහැදිලිව කිව්වා, 
"ෙමෙහම අවස්ථාවක් අපට ලැබිලා නැහැ. අපි ව්යවස්ථා සම්පාදන 
මණ්ඩලයක් හැදුවා. එහි අනුකමිටු  හැදුවා." කියලා. ෙබොෙහොම 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම සුන්දරයි. අහන්න ආසයි.  ෙබොෙහොම ලස්සන 
poem එකක් වාෙග් තමයි අෙප් (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න 
මන්තීතුමාෙග්  කථාවත්. හැබැයි, පශ්නය තිෙබන්ෙන් ඒක බිම් 
මට් ටෙම් යථාර්ථයක් ද? මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
උදාහරණයක් මම කියන්නම්.  පසුගිය  ජනවාරි 08 ෙවනිදා 
මැතිවරණය ෙවලාෙව්  උතුෙර් ජනතාවෙග් ඡන්දය සියයට 85කට 
එහා ලබාදීෙම් වගකීම ෙදමළ  ජාතික සන්ධානෙය් නායකතුමා 
පමුඛ කණ්ඩායම භාරගත්තා. ඒක එක ෙපොෙරොන්දු පතිකාවක්. 
ෙපොෙරොන්දු පතිකාවට එක්කාසු ෙවච්ච ෙකොන්ෙද්සි ගණනාවක් 
තිබුණා. ඒ නිසා ෙම් ෙපොෙරොන්දු පතිකාව ඒ පක්ෂය විසින්, ඒ 
පාක්ෂිකයන් විසින් එෙහම නැත්නම් ෙදමළ ජාතික සන්ධානය 
විසින් අකුරටම ඉෂ්ට කළා. දැන් ඒ ඉෂ්ට කරපු වැඩ පිළිෙවළට 
ඇතුළු කරපු ෙකොන්ෙද්සි ටික පිරිමැසීෙම් වගකීම ආණ්ඩුව 
පැත්තට පැහැදිලිවම දාලා තිෙබනවා. රජයට ඒක ඉදිරිපත් ෙවලා 
තිෙබනවා. සම්පූර්ණ මැතිවරණයක් ජයගහණය කිරීෙම්- 

 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு ராஜவேராதயம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
There was no pledge given by the Government to the 

TNA. 
 
 

ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
I take your word, but it is the public opinion; public 

perception.  The document that was displayed much prior 
to the election by the Hon. Tissa Attanayake - who is 
being charged now - states that the Hon. R. Sampanthan 
would be made the Leader of the Opposition. That was 
much prior to the election. 

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා (රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne - Deputy Minister of Public 
Enterprise Development)  
That document has no basis at all. 

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
That is okay. -[Interruption.] Let us say it is a forged 

document. But it is happening at the ground level. The 
Hon. Sampanthan got only 4.1 per cent votes out of the 
total number of votes from the entire Island and that was 
concentrated to the North; but he was made the Leader of 
the Opposition. So that was one of the things.  

 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு ராஜவேராதயம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු විපක්ෂනායකතුමා. 

 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு ராஜவேராதயம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
Mr. Presiding Member, after the UNP and the UPFA, 

both of which are in the coalition Government, we are the 
Party with the next largest number of seats. I am here as 
the Leader of the Opposition because we have the largest 
number of seats in Parliament after the UNP and the 
UPFA which are in an alliance. The fact that you are on 
this side does not mean a thing.  - [Interruption.] 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා. 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
Leave the SLFP, then you will have the opportunity to 

become a part of the Opposition. We invite you to leave 
the SLFP.  

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
Hon. Deputy Minister, we have given that in writing. 

In fact, today, we had a meeting with the Hon. Speaker.  
We said, let us accept the consequences; do not think of 
the legal issues; we are prepared to face the legal issues.  
We have told the Hon. Speaker over and over again and 
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we did not adhere to the three-line whip instruction that 
was given during both Budgets. But nobody took action. 
Thereby we presume that they have accepted us as a 
group in the Opposition. 

Then, I must also mention that the Hon. 
Amirthalingam was made the Leader of the Opposition 
under the first-past-the-post system. They had 14 or 15 
seats, yes, fair enough.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
Eighteen seats. 

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
Yes, eighteen seats, fair enough. That is understood 

but under the PR system, we go on the basis of the 
percentages. That is how the Parliament is selected.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, your time is over.  

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
Hon. Presiding Member, I need about five more 

minutes.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
No, I will give you two more minutes. 

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව ෙම් වැඩ පිළිෙවළ හරහා කරන්න 

උත්සාහ කරන්ෙන් එකම ෙදයයි. ඒ තමයි ෙම් ලිපිෙල්ඛන ටික 
ජිනීවා මානව හිමිකම් ෙකොමිසමට දීලා තව කාලයක් ලබා ගන්න 
කටයුතු කරන එක.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පැහැදිලිවම ඒ සාකච්ඡාෙව්දී 
ඇති වුණාය කියාපු එකමුතුභාවය ෙකොෙහද තිෙබන්ෙන්? දැන් 
ෙමතැන ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මැතිතුමා, ගරු 
මංගල සමරවීර මැතිතුමා ෙබොෙහොම එකමුතුභාවයක් ගැන සඳහන් 
කළා.  අය වැෙය් 165ක ඡන්දයක් ගැන අපි කථා  කළා.  හැබැයි, 
මතක තියා ගන්න ෙම් ඔක්ෙකෝම pledges ෙහෝ තීන්දු ෙහෝ 
ෙමොනවා  හරි දුන්නත්, ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමාෙග් මැතිවරණ පකාශනෙය් -Manifesto එෙක්- 
සඳහන් කරලා තිෙබනවා, ජනමත විචාරණයකට ෙමහා යන වැඩ 
පිළිෙවළකට  ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය සීමා විය යුතුයි කියලා. 
එතෙකොට  දැන් ෙම් කියන එකමුතුව තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහද? 
එෙහම නම් එදා ජනතාවට කිව්ෙව් ෙබොරුද? එතුමා මැතිවරණ 
පකාශනෙයන් පකාශ කෙළේ ෙබොරුද? එතුමා වංක වුණාද? ඒකට 
උත්තරයක් ලබා ගන්න ඕනෑ. අපිත් කැමැතියි ඔය සංහිඳියාවත් 

එක්ක කටයුතු කරන්න. ෙම් රෙට් යම් ෙවනස්කම් විය යුතුයි. 
ව්යවස්ථාමය පශ්නයක් රෙට් තිෙබනවා. හැබැයි, අපට ඊළඟට එන 
පශ්නය තමයි ෙම් ගැන තිෙබන විශ්වාසය ෙමොකක්ද කියන එක.  

දැන් බලන්න, 1948 ඉඳන් ආපු ගමෙන්දී දහතුන්වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙගනැල්ලා බෙලන් අපට 
පැෙටව්වායි කිව්වා. ඒ ෙකෙසේ ෙවතත්, එය කියාත්මක 
ෙවනෙකොට එහි තිබුණු අඩු පාඩු ගැන කථා කරන්ෙන් නැතිව ඊට 
එහා ගිය වැඩ පිළිෙවළකට යනවා නම් ෙහට දවෙසේ ඒ ගැන 
විශ්වාසය තියන්ෙන් ෙකොෙහොමද? මෙග් හිතවත් ගරු සුමන්තිරන් 
මන්තීතුමනි, එදා අය වැය කථාෙව්දී පැහැදිලිව එතුමා ෙමොකක්ද 
කිව්ෙව්? එතුමාෙග් කථාව මා ළඟ තිෙබනවා.  එදා එතුමා 
පැහැදිලිව කියාපු ෙද් ෙමොකක්ද?  කීඩා අමාත්යතුමාෙග් කථාවට 
ෙවනස් කථාවකුයි මා කියන්ෙන්.  අපි දීලා තිෙබන්ෙන් එකම 
pledge එකයි. හැබැයි, එතුමා කියනවා, ෙම්කට වාක්යයක් ෙහොයා 
ගන්න ඕනෑයි කියලා, "You will have to find the right words 
for this" කියලා.  එතැනදී අවංකභාවය සම්බන්ධව ෙමොකක්ද ෙම් 
"words" කියන්ෙන්? ෙමොකක්ද ෙහොයා ගන්න ඕනෑ? ෙකොෙහන්ද 
ෙහොයා ගන්න ඕනෑ. ඒවා ජනතාව ඉදිරිෙය් තැබිය යුතු නැද්ද?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමවැනි ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනයකට යනවා නම් පළමුෙවන්ම විශ්වාසය කියන එක 
තහවුරු කර ගන්නට ඕනෑ.  එෙසේ නැතිව කඩිමුඩිෙය් ගිහිල්ලා 
උතුෙර් දීපු ෙපොෙරොන්දු එක්ක, උතුෙර් ජනතාවට එක 
එකඟතාවකුත්, දකුෙණ් ජනතාවට ෙවනත් එකඟතාවකුත් එක්ක 
විශ්වාසය නැති තැනක ෙද්ශපාලන නායකත්වය කියා කරන තාක් 
කල් ෙමවැනි ගමනක් යන්න බැහැයි කියන එක මා පකාශ 
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු ඉරාන් විකමරත්න නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා. 
 

[6.47 p.m.] 
 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා (රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne - Deputy Minister of Public 
Enterprise Development)  
Mr. Presiding Member, I am privileged to join this 

very timely Debate on the Adjournment Motion that has 
been brought in by the Leader of the Opposition, the Hon. 
Rajavarothiam Sampanthan. This Motion states that "it is 
absolutely essential that these processes be taken forward 
in a genuine and purposeful manner". It is talking of the 
process of creating a new Sri Lanka through a new 
Constitution.  

As we look at the history of our country, at post-
Independence, we see that there have been several 
understandings between the leaders of our country; we 
had the S.W.R.D. Bandaranaike-Chelvanayakam Pact 
and the Dudley Senanayake-Chelvanayakam Pact. Then, 
we had the Mangala Moonesinghe Select Committee 
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Proposals that were brought in under President R. 
Premadasa. We also had the Draft Constitution in August, 
2000 which was brought in by Prof. G.L. Peiris, with 
whom the former President Mahinda Rajapaksa was also 
a Member of that Government and the Cabinet. Also, we 
had the former President Mahinda Rajapaksa, on several 
occasions, expressing his intention to solve the national 
problem when he said, “Our objective must be to develop 
a just settlement within an undivided Sri Lanka.” The 
former President again said, “People in their own 
localities must take control of their own destiny.” These 
were also the words of the former President Mahinda 
Rajapaksa, “Any solution must stretch to the maximum 
possible devolution without sacrificing sovereignty.” 
Unfortunately, what we seem to be reading in the 
newspapers and other media these days of what the 
former President has said is in contradiction to some of 
the things he had said while he held the high office of this 
country. I am beginning to wonder why he does not come 
to this august Assembly and contradict his own 
statements rather than making statements to the media. 
On the other hand, we might give him the benefit of doubt 
by saying that, maybe, he has not made these statements 
to the media and that is why he has not appeared in this 
House to actually contradict himself or he is actually a 
confused man, if these statements have actually been 
made to the media.  

Hon. Members of Parliament, I think we have had a 
new dawn and a new day. On 08th of January, 2015, the 
people of this country gave President Maithripala Sirisena 
a mandate. It was a broad mandate. A vital part of that 
mandate was to create a united Sri Lanka. We have a 
mandate to reform the Constitution; we have a mandate to 
abolish the Executive Presidency. Many former 
presidential candidates, including former President 
Chandrika Bandaranaike Kumaratunga, President 
Mahinda Rajapaksa and then, President Maithripala 
Sirisena, had expressly stated at different points that they 
would want to abolish the Executive Presidency. But, the 
two former Presidents had not done that. The present 
President has made a commitment to go through 
constitutional reform and also to abolish the Executive 
Presidency. I must say to his credit that when the 
Nineteenth Amendment was moved in this House, he 
willingly gave up or reduced the powers of the Executive 
Presidency, but there were limits to it. 

That is why this Parliament resolved or adopted a 
Resolution converting Parliament into a Constitutional 
Assembly. The reasons why this was done were that then, 
the whole of Parliament would be involved in the process 
of deliberating on what the Constitution should be and 
also to seek the advice and the views of the people of this 
country. That, I must add, has been done through a 
Steering Committee that has been appointed. It was to 
prepare a Draft Constitution Bill for the consideration of 

the Constitutional Assembly. That is where we are; we 
are in that process. Several Subcommittees were 
appointed and their Reports have been received. The 
Steering Committee has considered those Committee 
Reports and all those Reports are to be debated now in 
the Constitutional Assembly.  

Then, the Resolution further stated that that Draft 
Constitutional Bill must be passed in Parliament by a 
special majority of two-thirds of the whole number of 
Hon. Members of Parliament and subsequently, approved 
by the people at a Referendum required under Article 83 
of the present Constitution. So, the process is clear; that is 
the policy of our Government. Sometimes, we hear 
different voices and therefore, I want to thank the Hon. 
Leader of the Opposition for bringing this Motion in a 
very timely manner so that this could be clearly clarified.  

Why do we need a new Constitution? We need a new 
Constitution because we saw at the Debate on the 
Nineteenth Amendment that there were limits to what 
could be done in amending the existing Constitution. If 
you were to abolish the Executive Presidency or change 
the form of the Constitution, then the people definitely 
need to be consulted. I remember as a student in school, 
when the then Prime Minister Mrs. Sirimavo 
Bandaranaike wanted to extend the term of Parliament 
from1975 to 1977, she did it without having a 
Referendum violating the basic principle that you cannot 
alter the terms on which you yourselves are elected. Even 
people's representatives cannot alter the basic terms on 
which they have been sent to Parliament by the people. 
Therefore, it is essential that the people are consulted 
because that is the basic law. 

We have had two Republican Constitutions. The First 
Republican Constitution was in 1972, in the 
constitutional-making process of which all political 
parties did not participate and which got approved by a 
majority vote led by the Sri Lanka Freedom Party. In 
1978, we had the Second Republican Constitution, which 
was again approved by a majority vote led by the then 
Government of the United National Party. But in bringing 
both these Constitutions, the people were not consulted. 
This debate is happening nearly 40 years or four decades 
after the approval of the Second Republican Constitution 
and therefore, when the relevant Resolution for this 
process was passed by Parliament, it was deliberated, 
clearly thought through that whatever Constitution that 
the Constitutional Assembly comes up with must be 
brought into operation with the approval of the people so 
that all the people of this country have a say in their new 
Constitution.  

I do not think like other Hon. Members of Parliament 
in the Opposition, who expressed the idea today that we 
are, somehow or other, trying to rush through this 
process. But, we are not trying to rush through this 
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process. It has been just over two years since our 
President has come into office and our new Government 
is nearly one and a half years old. Therefore, this process 
is not being rushed at all and that impression should not 
be created. We have consulted the people; we are going 
through an open process and we are finally going to 
consult the people in approving the Constitution so that 
every person in this country, wherever they may live, may 
feel, "I have participated in the process".  

Sir, I will conclude very quickly. But, if I might also 
say one more thing, in this process of reconciliation, our 
Government had brought to Parliament and passed the 
Office on Missing Persons (Establishment, 
Administration and Discharge of Functions) Bill, and it is 
a law today being certified by the Hon. Speaker. It will 
soon be gazetted and will become operative. Also, 
Parliament has just approved the criminalization of 
enforced disappearances. That must go to the Cabinet and 
then, it must be presented to Parliament. Our Government 
has also put forward a draft legislation on counter-
terrorism. I know that there has been much debate on that 
and it has not met the requirements of everybody who has 
examined that draft. But, it has been referred to the 
relevant Parliamentary Sectoral Oversight Committee, 
will subsequently be sent to the Cabinet and then come 
before Parliament for debate and for approval.   

We have also been engaged in confidence-building 
measures. We have released lands to the war-affected 
people. I am aware that, as I speak, we have issues in 
Keppapulavu in the Mullaitivu District, where lands 
should have been released by the end of January, but 
which have not yet been released. It is receiving the 
attention of our Government. We know that there are 
concerns that people have been tortured. But, in the last 
few days, we had seen the arrests of those who may have 
been responsible for journalist Keith Noyahr’s torture, 
which is a good sign that our Government is open in 
acting on these issues. Yes, things could have moved 
faster and those have not moved faster, but certainly those 
are moving in the right direction.  

We need the support of everybody in this country to 
take this country forward. We also need the support of the 
international community and want them to understand 
that we are coming out of a military-conflict situation and 
that we need time as we move ahead with the process of 
reconciliation and building one country with diverse 
people. 

Thank you very much. 
 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Abdullah Mahrooff. You 

have got only four minutes. 

[பி.ப. 6.59] 
 
ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

எனக்கு ஒ க்கப்பட்ட ேநரம் குைறக்கப்பட் ந்தா ம் 
இன்ைறய ஒத்திைவப் ப் பிேரரைணமீ  ேபசச் சந்தர்ப்பம் 
அளித் தைமையயிட் த் தங்க க்கு நன்றிையத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன். இந்த நாட் ேல இ க்கின்ற பிரச்சிைனையத் 
தீர்க்கெவனப் பல ஒப்பந்தங்கள் கடந்த காலங்களில் 
ெசய்யப்பட் ந்தா ம் அவற்ைற நிைறேவற் வதற்கு எ த்த 

யற்சிகள் அைனத் ம் ேதால்வியிேலேய ந்தி க்கின்றன. 
இதற்கு உதாரணமாக நாங்கள் பண்டா - ெசல்வா 
ஒப்பந்தத்ைதப் பற்றிேயா அல்ல  டட்  - ெசல்வா 
ஒப்பந்தத்ைதப் பற்றிேயா விாிவாகப் ேபசேவண் ய அவசிய 
மில்ைல. அவ்வா  பல்ேவ பட்ட ஒப்பந்தங்கள் பிரச்சிைனக் 
கான தீர்வாக ன்ைவக்கப்பட்டா ம், அைவ இன்ன ம் 

ற் ப்ெபறாத விடயங்களாகேவ இ க்கின்றன.  

இங்கு ெகளரவ உ ப்பினர் ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல 
அவர்கள் தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப் க்கும் இந்த 
அரசாங்கத்திற்கும் இைடயில் ஒப்பந்தங்கள் இ ப்பதாகப் 
ேபசினார். இந்த நாட் ேல ஜனாதிபதித் ேதர்தல்கள் லம் 4 
ஜனாதிபதிகள் ெதாி ெசய்யப்பட் ந்தா ம், அவர்கள் தமிழ், 

ஸ் ம் மக்க ைடய ெப ம்பான்ைம வாக்குகைளப் ெபற்ேற 
ஆட்சிக்கு வந்தார்கள். அவ்வா  ஆட்சிக்கு வந்தவர்கள் 
சாியான ைறயிேல அந்த மக்க ைடய உாிைமகைளக் 
ெகா த்தார்களா? என்பைத நாங்கள் எங்க ைடய 
மனச்சாட்சி யின்ப  சிந்திக்கேவண் யவர்களாக 
இ க்கின்ேறாம். இந்த ேநரத்திேல எங்க ைடய எதிர்க்கட்சித் 
தைலவர் அவர்கள் ெகளரவ உ ப்பினர் ெகெஹ ய 
ரம் க்ெவல்ல அவர்க க்குச் ெசான்ன பதி ேல, "ஸ்ரீலங்கா 
சுதந்திரக் கட்சி ம் ஐக்கிய ேதசியக் கட்சி ம் ஒ  நல் ணக்க 
ஆட்சிைய ஏற்ப த்தி யி க்கின்றேபா , ன்றாம் நிைலயிேல 
இ க்கின்ற ஒ  கட்சிக்கு எதிர்க்கட்சித் தைலவர் பதவிையக் 
ெகா ப்ப  ஒ  திதான விடயமல்ல" என்  
குறிப்பிட் ந்தார். அன்  அப்பாப்பிள்ைள அமிர்த ங்கம் 
அவர்க க்கும் அந்தப் பதவி கிைடத்த . மீண் ம் அந்தப் 
பதவி தமிழர் ஒ வ க்குக் கிைடக்குமா என்ற சந்ேதகம் 
இ ந்தேபா தான் இந்த நல் ணக்க ஆட்சியிேல ேமதகு 
ஜனாதிபதி அவர்கள் அந்தக் ெகளரவத்ைத மீண் ம் தமிழ் 
மக்க க்கு அளித்தி க்கின்றார்.   

ஆனால், இன்  தமிழ் மக்கள் மட் மல்ல, ஸ் ம் 
மக்க ம் அவர்க ைடய உாிைமகைளப் ெபற் விடவில்ைல 
என்பதற்கு ஆதாரமாக இன்  நைடெபற்ற நிகழ்ச்சிைய 
உங்க க்குக் கூற வி ம் கின்ேறன். கடந்த 200 வ ட 
காலமாக கந்தளாய் குளத்திேல அங்குள்ள ஸ் ம் மக்கள் 
மீன் பி த் வ கின்றனர். ஆனால், ேநற்றிர  அந்தக் 
குளத்திேல மீன்பி க்கச் ெசன்ற ஸ் ம்கைள ஐந் க்கும் 
ேமற்பட்டவர்கைளக்ெகாண்ட கு ெவான்  தாக்கியதன் லம் 
இன்  ஸ் ம்கள் ஆேற  ேபர் கந்தளாய் ம த் வ 
மைனயில் அ மதிக்கப்பட் க்கின்றார்கள். அவர்கள் 
கல்லா ம் ெபால்லா ம் தாக்கப்பட் க் காயப்பட் க் 
கிறார்கள். தங்க க்கு ம க்கப்ப கின்ற மீன்பி  
உாிைமையப் ெபறேவண் ம் என்பதற்காக அந்தப் பிரேதச 
மக்கள் இன்  பிரேதச ெசயலாளாிடம் ஊர்வலமாகச் 
ெசன்றேபா  அவர்க ம் இன்  காைடயர்களால் 
தாக்கப்பட் க்கின்றார்கள். இ பற்றி மாவட்டப் ெபா ஸ் 
அதிகாாிக க்கும் DIG அவர்க க்கும் IGP அவர்க க்கும் 
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இன்  நாங்கள் அ பற்றி அறிவித்தேபா ம், அங்கு ஒ  
பதட்டமான சூழல் நில கின்ற . இந்நிைலயில் 150க்கு 
ேமற்பட்ட கால்நைட வளர்ப்ேபார் ராணிகாட் ேல இ க்கின் 
றார்கள். இன்றிர  அவர்கைள ம் தாக்குவார்கேளா, அவர்கள் 
பா காக்கப்ப வார்களா? என்ற சந்ேதகம் எ கின்ற . இந்த 
ேநரத்திேல எங்க ைடய மக்களின் உாிைமகைள 
ெவன்ெற ப்பதற்காக நாங்கள் எ க்கின்ற யற்சிகள் 
ெதாடர்பில் இங்கி க்கின்ற அதிகாாிகள் மத்தியி ம் மக்கள் 
மத்தியி ம் உள்ள எதிர்மைறயான மனநிைல மாறாத 
பட்சத்தில், எங்க ைடய நாட் ல் இன நல் ணக்கத்ைதப் 
பற்றிச் சிந்திக்க யா . ெப ம்பான்ைமயாக இ க்கின்ற 
சிங்கள மக்க ம் சி பான்ைமக்குள் ெப ம்பான்ைமயாக 
இ க்கின்ற தமிழ் மக்க ம் ஏைனய சி பான்ைமயான 

ஸ் ம் மக்க ம் மைலயக மக்க ம் ஒ மித்த க த்ேதா  
ெசயற்ப கின்றேபா  அல்ல  ெசயற்பாட்ைட நைட ைறப் 
ப த் கின்றேபா  மட் ம்தான் நல் ணக்கம் என்ப  
சாத்தியமாக இ க்கும்.   

தி மைல மாவட்டத்திேல 2,50,000 கால்நைட வளர்ப் 
ேபா க்கு அவர்க ைடய காணிகைள, அதாவ  ேமய்ச்சல் 
நிலங்கைளப் ெபற யாத சூழல் இ க்கின்ற . 30 வ ட 
காலமாக சின்னத்தளவாய், ெபாிய தளவாய், கண்டக்கா , 
ப கா , இறால்குழி ேபான்ற பிரேதச மக்கள் மீண் ம் 
தங்க ைடய இடங்க க்குப் ேபாய்க் கு யமர யாத சூழல் 
இ ந் ெகாண் க்கின்ற . இந்த ேநரத்திேல எங்க ைடய 
மக்களின் எதிர்பார்ப்  என்னெவன்ப  உங்க க்குத் ெதாி ம்!  

கடந்த ஜனாதிபதித் ேதர்த ல் ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் 
ெபற்ற ெமாத்த வாக்கு தம் 51.28 ஆகும். அவர் 1.3 சத த 
ேமலதிக வாக்குகளால்தான் இந்த நாட் ன் ஜனாதிபதியாகத் 
ெதாி ெசய்யப்பட்டார். தி ேகாணமைல மாவட்ட மக்கள் 2.36 
சத த வாக்குகைள ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்க க் குப் 
ெபற் க்ெகா த்தார்கள். அதில் 89.7 சத த வாக்குகைள 
என  ெதாகுதியான ர் ெதாகுதி ெபற் க் ெகா த்த . 
இந்த நாட் ள்ள 160 ேதர்தல் ெதாகுதிகளிேல என் ைடய 

ர் ெதாகுதி மக்கள், ேமதகு ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால 
சிறிேசன அவர்க க்கு 57,532 வாக்குகைள ம் மஹிந்த 
ராஜபக்ஷ க்கு 7,132 வாக்குகைள ம் அளித் , 50,400 
ேமலதிக வாக்குகளால் ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்கைள 
இத்ெதாகுதியில் ெவற்றிெபறச் ெசய்தார்கள். எனி ம், அங்கு 
எம  மக்கள  உாிைமகைளப் ெபற் க்ெகா க்க யாத 
சூழல் காணப்ப கின்ற . மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்களால் 
வளர்க்கப்பட்ட இனவாதப் ேபாக்குைடயவர்கள்தான் 
இன்ன ம் அதிகாரக் கதிைரகளில் இ ந்  ெகாண் க் 
கிறார்கள். இவர்கள் எம  மக்கள் வா கின்ற பிரேதசத்தில் 
கலவரமான சூழைல உ வாக்கிக்ெகாண் க்கின்றார்கள். 
இரவில் அவர்கள் நிம்மதியாகத் ங்குவதற்குகூட யாத 
ஒ  சூழ்நிைல அங்கு காணப்ப கின்ற .  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
இன் ம் ஒ  நிமிடம் த மா  உங்கைள அன்பாகக் 

ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

எங்க ைடய மக்களின் இன்ைறய இர  நித்திைர எப்ப  
அைமயப்ேபாகின்ற  என்ற சந்ேதகம் காணப்ப கின்ற . 
இன்  இங்கு என்னால் இ க்க யாத நிைலைம! இன்றிர  
கந்தளாய் பிரேதசத்தில் ஒ  கலவரம் உ வாகுேமா என்ற 
அச்சத்தினால் அங்குள்ள மக்கள் பதற்றத்தில் இ க்கின் 
றார்கள். இந்த நல்லாட்சிைய நி விய  வடக்கு, கிழக்கிேல 
வா கின்ற தமிழ், ஸ் ம் மக்கள்தான். எனேவ, அந்த 
மக்க ைடய பா காப்ைப இந்த அரசாங்கம் உ திெசய்ய 
ேவண் ெமன்  ேகட் , விைடெப கின்ேறன். நன்றி. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The Hon. M.A. Sumanthiran. 

 
[7.04 p.m.] 
 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Thank you, Hon. Presiding Member.  

I am glad to be speaking on this Adjournment Motion 
proposed by the Hon. Leader of the Opposition.  

I am glad that many of the sentiments expressed 
during this Debate by both sides of the House have been 
very constructive and very positive. Barring a few 
discordant noises, which anyway we must expect, most 
Hon. Members in this House today have affirmed the 
process that is ongoing, the process to draft and make a 
new Constitution for this country. And, so they must, 
because it is this House that passed unanimously the 
Resolution on the 9th of March 2016.  It was passed 
unanimously. None of the Members who today say that 
we do not need a new Constitution, that the Government 
does not have a mandate to draft a new Constitution 
voted against that Resolution. They had the opportunity. 
That Resolution very clearly articulates that a 
Constitutional Assembly is being set up in order to draft a 
Constitution for Sri Lanka. As the Deputy Minister of 
Public Enterprise Development read out, the whole 
process is clearly laid out including the fact that under 
Article 74, Article 75, and Article 83 steps should be 
taken if the Constitutional Assembly approves the draft 
with a two-thirds majority. Then, it will go to the Cabinet 
of Ministers so that they gazette it and certify it as a Bill 
that is intended to be passed with a two-thirds majority in 
this House and then  be approved by the people at  a 
Referendum under Article 83.  All of those are laid out in 
detail.  

Those who say, "We have 51 Members and we are 
opposed to a new Constitution" agreed with that 
Resolution. How then can they now say these things? 
But, they do. Some of them do, as did the Hon. Keheliya 
Rambukwella when he talked about Thirteen plus. He 
forgot that that promise about Thirteen plus is actually in 
writing in several places. It does not say Thirteen plus. It 
says, "Full implementation of the Thirteenth Amendment 

1595 1596 

[ගරු  අබ්දුල්ලාහ් මහ්රූෆ්  මහතා] 



2017 ෙපබරවාරි 22  

to the Constitution and building upon it so as to achieve 
meaningful devolution".  "Full implementation", that is 
what it says.  He was repeatedly asked by the Hon. 
Mujibur Rahuman today, "Are you then agreeing to the 
full implementation of the Thirteenth Amendment, the 
first part of the promise?" He said, "Subject to two 
matters to be discussed." But that was not the promise. 
That is not what is in writing.  The two External Affairs 
Ministers, Prof. G. L. Peiris, who has done a somersault 
yet again, and  S. M. Krishna  repeatedly used that  
phrase.  Not just by the two External Affairs Ministers but 
once by former President His Excellency Mahinda 
Rajapaksa himself, together with Prime Minister 
Manmohan Singh used that. There was no reservation that 
two matters in the Thirteenth Amendment must be subject 
to discussion. No. It used the words, "Full implementation 
of the Thirteenth Amendment and going beyond to 
achieve meaningful devolution."  Why should you 
achieve meaningful devolution?  The implicit in that 
statement is, you admit that there are several features in 
the Thirteenth Amendment that are not meaningful, that 
are a bar to achieving any meaningful devolution. 

So, this is a promise, a repeated promise; it was 
breached no doubt, but that was a promise given. When 
the House has passed a Resolution,  51 Members who 
claim to be somewhat different, have a very strange name 
for themselves, nevertheless claiming to be very different, 
opposed to the drafting of a new Constitution,  not only 
they did not oppose that Resolution, but they participated 
in that process right along.  I am glad that the Hon Dinesh 
Gunawardena is here, a Member of the Steering 
Committee which met for the 50th time yesterday. He is 
one of those who has attended the Steering Committee 
meetings without fail, perhaps he may have missed it 
once or twice, but for most number of meetings he has 
attended and participated in this process very diligently 
and very conscientiously. The other Member, the Hon. 
Prasanna Ranatunga even participated as a Member of a 
three-member Ad hoc Committee and presented a report. 
They participated in this whole process. Participate in the 
passage of a Resolution that is so clear; thereafter, 
participate in Subcommittees and in the Steering 
Committee and in the Ad hoc Committees and thereafter -  

 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Mr. Presiding Member - 
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Hon. Member, you can speak after me, if you will. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා. 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
I would like to reply because you referred to me. 

Sorry to disturb you. We have participated on behalf of 
the Joint Opposition of 51 Members. We have submitted 
14 points which are very clearly uncompromising, which 
have been placed before the Steering Committee and the 
country. Our Members have participated in the 
Subcommittees as well.  Their views have not been 
totally rejected. They have not been accommodated in the 
Report, which they have stated openly last week in the 
public. So, participating and being not considered are two 
different things. I appreciate what the Hon. Member is 
saying. We, everyone, have tried; we have tried to 
convince how to protect the unitary State. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කථා කරන්න. 
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
I thank the Hon. Member for clarifying that position.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Now, wind up please.  
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
I will wind up with this. Several Subcommittees had 

Members of the Joint Opposition. The Hon. Tharaka 
Balasuriya spoke here today.  He has signed the Report.  
That Subcommittee was chaired by a Member of the Joint 
Opposition. There are several others. In certain 
Committees they did express reservation, I must say that. 
But, they said that they will forward their own reports. 
They were invited to the Steering Committee and they 
said that they would forward reports. Now, there is a 14-
point Memoranda that has been submitted. That is true.  
That must be discussed. There is no way that that can be 
put aside. The point that I am making is that before that 
the Hon. Keheliya Rambukwella presented a report in 
which he even suggested the abolition of the Concurrent 
List, he later withdrew it - they take different positions at 
different times. But, he did present a report suggesting 
the abolition of the Concurrent List. Now, all of this must 
be discussed. The point that we are making is that this is 
an exercise in which everyone must engage in together 
and eventually that must be placed before the people.  

Therefore, I earnestly appeal to all concerned to fully 
participate in this transparent process and achieve 
meaningful reconciliation through the enactment of a new 
Constitution for this country. 

Thank you. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 

[பி.ப. 7.14] 
 

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා (කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன் - ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப 
அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 
Commerce) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இந்த 
உயர் சைபயிேல தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்பி ைடய 
தைலவரால் ெகாண் வரப்பட் க்கின்ற ஒத்திைவப் ப் 
பிேரரைணயிேல ேபசக் கிைடத்தைதயிட் ச் சந்ேதாசம் 
அைடகின்ேறன். அதற்காக ேநரத்ைத ஒ க்கித் தந்தைமக்கு 
நன்றி கூ கின்ேறன். இங்ேக ஐக்கிய ேதசியக் கட்சிக்காரர்கள் 
தங்க ைடய இன்ைறய நிைலப்பாட் க்கு ஏற்ப ம் 
அேதேபால எதிர்க்கட்சியில் இரண்  அணிகளாக பிாிந்  
இ க்கின்றவர்கள் தங்கள் கட்சியி ைடய தைலைமகள் 
ெகாண் க்கின்ற நிைலப்பாட் க்குச் சார்பாக ம் ேபசியைத 
நாங்கள் பார்த்ேதாம். ெப ம்பான்ைம இனவாதிகள் அன்  
சி பான்ைமச் ச தாயத்தின் ன்ப யரங்கைள, 
ேவதைனகைள, எதிர்பார்ப் க்கைள எல்லாம் ம த்தெபா , 
அப்பாவி இைளஞர்கள் தங்க க்குத் தனிநா  ேகட்  
ஆ தேமந்திப் ேபாரா ய வரலா  இந்த நாட் ல் 
இ க்கின்ற . அன்றி ந்த தமிழ் அரசியல் தைலவர்கள் 
அவர்கைள உற்சாகப்ப த்தினார்கள். அந்த இைளஞர்கள் 
சார்ந்த இயக்கம் வளர்ந் , பல கு க்களாகப் பிாிந் , 
அவர்க க்கிைடயிேல ஒற் ைமயின்ைம ஏற்பட்ட வரலா ம் 
இந்த நாட் ேல இ க்கின்ற . அவர்க க்குள்ேள 
ெகாைலக ம் உயிரழி க ம் நடந்தைத யா ம் மறந் விட 

யா .  

அவ்வாறான காலகட்டத்திேல ஒேர ெமாழிையப் 
ேபசிக்ெகாண் ந்த சேகாதர இனமான இஸ்லாமிய 
சேகாதரர்கைள எதிாிகளாகப் பார்த்த ஒ  ர்ப்பாக்கிய நிைல 
ஆ ததாாிகளால் ஏற்ப த்தப்பட்டைத ம் கிழக்கு மாகாணத் 
திேல பல ெகாைலகேளா , பிரச்சிைனகேளா , ன்பங் 
கேளா  ஆரம்பித் , வடக்கு மாகாணத்தில் ஐந்  சத தமாக 
இ ந்த ஸ் ம் ச தாயம் ஒட் ெமாத்தமாக வி தைலப் 

களினால் ஆ த ைனயிேல ெவளிேயற்றப்பட்ட 
வரலாைற ம் எங்களால் மறக்க யா . அவ்வா  
ெவளிேயற்றப்பட்ட அகதிச் ச தாயத்தி ந்த நான் 
பாரா மன்றத் ேதா்த ல் ேவட்பாளராக நின்றெபா  அகதி 

காம்களி ந்த அகதிகள் எனக்கு வாக்களித்தார்கள். 
என் ைடய ெசாந்த மாவட்டமான மன்னா க்ேகா, 
வ னியா க்ேகா, ல்ைலத்தீ க்ேகா ெசல்ல யாமல் 
இன்ெனா  மாவட்டத்தில் அகதி காமில் இ ந்தெபா  
பாரா மன்ற உ ப்பினராகத் ெதாி ெசய்யப்பட்டவன் நான்.  

த்தத்தின் வில் ன்  இலட்சம் தமிழ்ச் சேகாதரர்கள் 
ஓமந்ைதயி டாக அகதிகளாக ஓேடா  வந்தெபா  நான் 
மீள்கு ேயற்ற அைமச்சராக இ ந்த காரணத்தினால், அப் 
ேபாைதய அரசாங்கத்தின் தைலவர், ன்னாள் அைமச்சர் 
ெப ல் ராஜபக்ஷ மற் ம் இரா வத் தரப்பினாின்  
உதவிைய ம் ெபற்  ஒ  வார காலத்திேல இ ப்பிடம், 
தண்ணீர், சுகாதாரம், கல்வி ேபான்ற வசதிகைளச் சேகாதர 
வாஞ்ைசேயா  அந்த ன்  இலட்சம் மக்க க்கும் 
ஏற்ப த்திக் ெகா த்ேதன். ேம ம், ன்  இலட்சம் ேப க்கும் 
ஒ  நாைளக்கு  ன் ேவைள (ஒன்ப  இலட்சம் ெபாதிகள்) 
சாப்பா , ஒ  நாைளக்கு இரண்  ேநரம் ேதநீர் என்  

பார்த்தால் ஆ  இலட்சம் குவைள ேதநீர் என்பவற்ைற ஓர் 
இக்கட்டான நிைலயிேல அவர்க க்கு வழங்கிேனாம். 
சேகாதர ெமாழி ேபசுகின்ற அந்த மக்க ைடய ன்பத்ைதப் 
பார்த்  ேவதைன மிகுந்தவனாக அந்தப் பணிைய 
மனச்சாட்சிேயா ம் ேநர்ைமேயா ம் ெசய்தவன் என்ற 
காரணத்தினால் கவைல டன் சில விடயங்கைள இங்கு 
சுட் க்காட்டலாெமன்  நிைனக்கின்ேறன்.  

2009ஆம் ஆண்  தன் தலாக மீள்கு ேயற்றம் என்ற 
ேவைலத்திட்டம் வந்தேபா , 'ெமனிக் பாம்'இல் அைடபட் க் 
கிடந்த ன்  இலட்சம் தமிழ்ச் சேகாதரர்கைள த ேல 
மீள்கு ேயற்ற ேவண் ம்; அந்த ன்  இலட்சம் 
அகதிகைள ம் மீள்கு ேயற்றிய பிறகு, நீண்ட காலமாக 
அகதிகளாக இ க்கின்ற சிங்கள, ஸ் ம் மக்கைளக் 
கு ேயற் வ  என்  அன்ைறய அரசு எ த்த 

க்கிணங்க, அந்த அரசு எ த்த ைவ ஏற் க்ெகாண் , 
அந்த விடயத்திற்குப் ெபா ப்பான அைமச்சராக இ ந்த நான், 
என்ேனா  ேசர்ந்  வந்த ஓாிலட்சம் மக்களின் 
கு ேயற்றத்ைதப் பின்ேபாட் விட் , த ேல தமிழ்ச் 
சேகாதரர்களின் மீள்கு ேயற்றத்ைத ன்ென த் ச் 
ெசன்ேறன். த்தத்தின் பின்னர் அங்கு 400 பாடசாைலகள் 
கட் டங்கள் என்பன இல்லாமல் இ ந்தன; பல இலட்சம் 

கள் கூைரயில்லாமல் இ ந்தன; பாைதகள் எல்லாம் 
அழிந்தி ந்தன; மின்சாரம் இ க்கவில்ைல. இந்நிைலயில், 
ஒ சில மாதங்க க்குள்ேள மிதிெவ கைள அகற்றி, ஒ  
வ டத்திற்குள்ேள அத்தைன பள்ளிக்கூடங்க க்கும் கூைரகள் 
ேபாட் , அழிந்த க க்குப் பதிலாகக் ெகாட் ல்களாவ  
அைமத் , 80 தமான மக்க க்கு ஓரளவாவ  ெகளரவமாகச்  
ெசாந்த மண்ணிேல ேபாய் வாழ்கின்ற நிைலைமைய 
ஏற்ப த்தி, அவர்கைள அவர்களின் பிரேதசங்க க்கு 
அ ப் கின்ற பணிைய நான் மனச்சாட்சிேயா  ெசய்ேதன்.  

ஆனால், அவ்ேவைளயிேல நான் அந்த அைமச்சி ந்  
இன் ேமார் அைமச்சுக்கு மாற்றப்பட்ேடன். அன்றி ந்  
இன் வைர ஓாிலட்சம் மக்களின் மீள்கு ேயற்றம் 
சம்பந்தமாக, அேதேபால அவர்க க்கு ன்னர் 
ெவளிேயற்றப்பட்ட சில சிங்களச் சேகாதரர்களின் 
மீள்கு ேயற்றம் சம்பந்தமாக, இந்த அரேசா அல்ல  இதற்கு 

ன்னர் இ ந்த அரேசா எந்தவித நியாயமான 
நடவ க்ைகைய ம் எ க்கவில்ைல. அப்ேபாதி ந்த 
மீள்கு ேயற்ற அைமச்சர்கள் எல்ேலா ம் 

ங்கிக்ெகாண் ந்தார்கள். இந்த மக்க ைடய பசி, பட் னி, 
கஷ்டம், யரம், ன்பம், இன்னல், அகதி நாமத்ேதா  
வாழ்கின்ற ேவதைன என்பன அவர்க க்குத் ெதாியா . 
இதனால் நான் இந்த அரசிடம் ேபாய், "இந்த மக்கைள  
மீள்கு ேயற் கின்ற ெபா ப்ைப - மீள்கு ேயற்ற அைமச்ைச 
எனக்குத் தா ங்கள்!" என்  ேகட்டெபா , "வடக்கி ம் 
கிழக்கி ம் ெப ம்பான்ைமயாகத் தமிழர்களின் ஆைணையப் 
ெபற்ற கட்சியினர் உங்க க்கு இந்தப் ெபா ப்ைபக் ெகா க்க 
ேவண்டாெமன்  ெசால்கின்றனர்" என இந்த நாட் ன் 
தைலைமகள் என்னிடத்தில் ெசான்னார்கள். இந்த அரசு 
ஆட்சிக்கு வந்  தற்ேபா  ஒ  வ ட ம் தாண் விட்ட 
நிைலயில், என் ைடய மக்க ைடய மீள்கு ேயற்றத் க்கு 
ஒ  மலசலகூடத்ைதக்கூடக் கட் க்ெகா க்க யாத ஒ  

ர்ப்பாக்கிய நிைலயில், மிக ம் மன ேவதைனேயா , 
நாட் க்குச் ேசைவ ெசய்கின்ற இன்ேனார் அைமச்ைச நான் 
சுமந் ெகாண் க்கின்ேறன்.  

ேம ம்,  இன்றி க்கின்ற அைமச்சாிடத்திேல அந்த 
மக்களின் மீள்கு ேயற்றத்ைதச் ெசய் ங்கள் என்  கடந்த ஒ  
வ டமாகக் ேகட்  வந்ேதன்; ேமதகு ஜனாதிபதி 
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அவர்களிட ம் ேபாய்க் ேகட்ேடன்; அேதேபால், மாண் மிகு 
பிரதமர் அவர்களிட ம் ேபாய்க் ேகட்ேடன். அதன் பிறகு 
அதற்காக ஒ  ெசயலணிையத் த கிேறாம் என்  
ெசான்னார்கள். அண்ணன் மாைவ ேசனாதிராஜா அவர்கள் 
அைத வரேவற்  ஓாிடத்திேல ேபசியைத நான் 
பாராட் கின்ேறன். ஆனால், வட மாகாண தலைமச்சர் 
அவர்கள் அந்தச் ெசயலணிையச் ெசயற்பட விடமாட்ேடன் 
என்  வக்கிரம் பி த்தவர்ேபால் ேபசியைத ேவதைனேயா  
இந்தச் சைபயிேல ெசால் ைவக்க வி ம் கின்ேறன்.  

ல்ைலத்தீவிேல மீள்கு ேயறச் ெசன்ற 2,900 
கு ம்பங்களில் 400 கு ம்பங்கள் பைழய காணிகளில் 
வாழ்கிறார்கள். ஏற்ெகனேவ அவர்கள் 10 கிராமங்களில் 
வாழ்ந்தார்கள். அவர்க க்காக 250 ெஹக்டயர் காணி 
ஒ க்கப்பட்ட . 2009ஆம் ஆண்  மீள்கு ேயறிச் ெசன்ற 
மக்க க்கு இன்ன ம் ஒ  10 ேபர்ச் காணிகூடக் 
ெகா க்கவில்ைல. இன் ம் நான் இ  சம்பந்தமாக இங்கு 
ேபசுவதற்கு ன்னர் அரசாங்க அதிபாிடம் ேகட்ேடன். அவர், 
"இன் ம் EIA test நடக்கவில்ைல" என்  கூறினார். இன் ம் 
என்ெனன்ன tests எல்லாம் ேதைவேயா ெதாியவில்ைல. நான் 
அன்  சம்பந்தப்பட்ட அைமச்சராக இ ந்தெபா  அந்தப் 
பிரேதசத்திேல  இந்தியாவின ம்  ஐேராப்பாவின ம் 
உதவி டன் அரசாங்க உதவிைய ம்  ெபற்  10 - 15 ஆயிரம் 

கைளக் கட்  ஒ  வ டத்திற்குள்ேள ல்ைலத்தீவி ள்ள 
தமிழ்ச் சேகாதரர்க க்குக் ெகா த்ேதன். அத் டன், அத்தைன 
பாைதகைள ம் அரசின் உதவிையப் ெபற் ப் னரைமத் க் 
ெகா த்ேதன். ஆனால், வட மாகாண சைபையத் தமிழ்த் 
ேதசியக் கூட்டைமப்  இன்  ஆட்சி ெசய்கின்றேபாதி ம் 
இன்ன ம் 10 'ேபர்ச்' காணிையக்கூட அந்த மக்க க்குக் 
ெகா க்கவில்ைல. " ல்ைலத்தீவிேல 500 கு ம்பங்க க்குக் 
காணி ெகா த்ேதாம்" என்  தலைமச்சர் அன்  
ெசால் யி ந்தார். அ  அப்பட்டமாகேவ ஓர் உண்ைமக்குப் 

றம்பான ெசய்தி என்பைத இந்த உயர் சைபயிேல நான் 
ெசால்கின்ேறன். ஏெனனில் அங்கு ஒ  கு ம்பத்திற்கும் 10 
'ேபர்ச்' காணிகூட ெகா க்கப்படவில்ைல.  

அேதேபால யாழ்ப்பாணத்திேல இன்  600 ஸ் ம் 
கு ம்பங்கள் வாழ்ந்  ெகாண் க்கின்றன. அங்கு 3,000 
கு ம்பங்கள் மீள்கு ேயற்றத்திற்குச் ெசன்றன; 2,400 
கு ம்பங்கள் தி ம்பிவிட்டன; ல்ைலத்தீவிேல 2,000 
கு ம்பங்கள் தி ம்பிவிட்டன. ல்ைலத்தீவிேல ஆ  ைறகள் 
காணிக் கச்ேசாி நடத்தப்பட்ட . ஆனால், அந்த மக்க க்கு 
யாழ்ப்பாணத்திேல ம் இ க்க இடமில்ைல. அேதேநரம் தமிழ் 
மக்க ம் நீண்ட காலமாக அகதிகளாக இ ந்தவர்கள். 
அவர்களி ம் பலர் காணியில்லாமல் பல ேபாராட்டங்கைள 
நடத்திக்ெகாண் க்கின்றார்கள். அங்கு கு ேயறியி க்கின்ற 

ஸ் ம்கள் மலசலகூடம்கூட இல்லாமல் இ க்கின்றார்கள். 
ஆனால், அங்கி க்கின்ற அரசியல்வாதிகள் கண்ணி ந் ம் 
கு டர்களாக இ ப்பைதப் பார்த்  ேவதைனப்ப கின்ேறன். 
அன்  நான் குறித்த விடயத் க்கான அைமச்சராக 
இ ந்தெபா  தமிழரா, ஸ் மா, சிங்களவரா என்  
பார்க்கவில்ைல. ஆனால், இன்  அங்கு கு ேயறி ள்ள 

ஸ் ம் மக்கள் அவர்கள் ஸ் ம் என்ற காரணத்தினால்தான் 
ேவதைனேயா ம் ன்பத்ேதா ம் வாழ்கின்றார்கள்.  

அ மாத்திரமல்ல, அங்கு பாிச்ைசெவளி என்ற ஸ் ம் 
க க்குச் ெசாந்தமான 10 ஏக்கர் காணி இ க்கின்ற . 
அைதயாவ  அவர்க க்குக் ெகா க்குமா  அரசாங்க 
அதிபாிடம் ெசன்  நான் ேகட்ேடன். என்ேனா  சேகாதர 
உ ப்பினர் அங்கஜன் அவர்க ம் வந்தி ந்தார். அன்  
மாைவ ேசனாதிராஜா, எம்.பி. அவர்கள் ஏேதா ஒ  சுகயீனம் 

காரணமாக அங்கு வர யவில்ைல என்பைத அவர் 
என்ேனா  ெதாைலேபசியிேல ெதாடர் ெகாண்  
ெசான்னார். ஆனால், இன் வைர ம் அந்த 10 ஏக்கர் 
காணிையக்கூட அந்த மக்க க்குக் ெகா க்கவில்ைல. அ  
விவசாயக் காணி என்  கூறித் த க்கப்ப வதாகக் 
ேகள்விப்பட்ேடன். ஆனால், கடந்த 70 வ டங்களாக அந்த 
காணியிேல விவசாயம் ெசய்யப்படவில்ைல. ஸ் ம்க க்குச் 
ெசாந்தமான அந்த 10 ஏக்கர் காணியில் ஆ க்கு 5 'ேபர்ச்' 
ஆவ  ெகா த்தால் அங்கு 200 - 300 கு ம்பங்கைளக் 
கு ேயற்ற ம். அைதச் ெசய்வதில் அங்கி க்கின்ற 
எந்தேவார் அரசியல் தைலைமக்கும் இன் வைர மனம் 
இடங்ெகா க்கவில்ைல என்பைத ம் இங்கு நான் 
ேவதைனேயா  ெசால் ைவக்க வி ம்  கின்ேறன். 

இன்  வடக்ைக ம் கிழக்ைக ம் ேசர்க்க ேவண் ெமன்  
தமிழரசுக் கட்சி ெசால் கின்ற . அவர்கள  ெகாள்ைகயாக 
இ ந்த இதைன ஏற்ெகனேவ இந்தியா தற்கா கமாகச் ெசய்  
ெகா த்த . ேநற்ைறய பத்திாிைககளில் "வடக்ைக ம் 
கிழக்ைக ம் இைண ங்கள்; நாங்கள் அைதப் பிாிக் 
கமாட்ேடாம்" என்  இந்தியாவின் ெவளிவிவகாரச் ெசயலாளர் 
அவர்கள் ெசான்னதாகக் குறிப்பிடப்பட் க்கின்ற . 25 
வ டங்க க்கு ன்னர், இந்த நாட் ல் ஸ் ம் இனத்ைதச் 
ேசர்ந்த மக் ல் என்பவர் ஓர் அரசாங்க அதிபராக இ ந்தார். 
அதன் பிறகு, ஆட்சிக்கு வந்த எந்த அரசும் ஒ  ஸ் ைம ஓர் 
அரசாங்க அதிபராக நியமிக்கவில்ைல. நாங்கள் 
எங்க க்ெகன்  தனி நாட்ைடேயா அல்ல  எங்க க்ெகன்  
ஓர் அலைகேயா அல்ல  எங்க க்ெகன்  ஒ  பிாிைவேயா 
தா ங்கள் என்  எச்சந்தர்ப்பத்தி ம் ேபாராட்டம் நடத்திய 
வர்கள் அல்லர். நான் ெகளரவ அைமச்சர் வஜிர அேபவர்த்தன 
அவர்களிடம், ெமானராகைலக்காவ  ஒ  ஸ் ம் அரசாங்க 
அதிபைர  நியமிக்குமா  கூறிேனன். ஆனால், இன் வைர 
அ  நைடெபறவில்ைல.   

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 

දැන් ෙව්ලාව හමාරයි.  
 

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
Sir, please give me two more minutes. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
අපි පස් වරු 7.30ට කලින් සභාෙව් කටයුතු අවසන් කරන්න 

ඕනෑ. 
 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
කථා කරන්න කට්ටිය නැහැ ෙන්. අෙප් ගරු පාඨලී චම්පික 

රණවක ඇමතිතුමා නැහැ. ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් ඇමතිතුමා 
නැහැ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
අපි පස් වරු 7.30ට කලින් සභාෙව් කටයුතු අවසන් කරන්න 

ඕනෑ. ඊට වඩා සභාෙව් කටයුතු පවත්වාෙගන යන්න බැහැ.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
எனேவ, நீங்கள் மனச்சாட்சிேயா  நடந் ெகாள்ள 

ேவண் ம். நாங்கள் எல்ேலா ட ம் ேசர்ந்  வாழ வி ம்  
கின்றவர்கள். எங்க க்கு தமிழ் அரசியல் கட்சிகேளா  எந்தப் 
பைக ம் இல்ைல. ஆ ததாாிகள்தான் அன்  அநியாயங் 
கைளச் ெசய்தார்கள். அவர்கள்தான் எங்க க்கும் தமிழ் 
மக்க க்குமிைடயில் பிள கைள ம் பிரச்சிைனகைள ம் 
நம்பிக்ைகயீனத்ைத ம் ஏற்ப த்தினார்கள். இன்  வடக்கிேல 
தமிழ் ேதசியக் கூட்டைமப்பின் ஆட்சி நைடெப கின்ற . 
எனி ம், அவர்கள் யாழ்ப்பாணத்திேல இந்த மக்க ைடய 
காணிப் பிரச்சிைனைய ஏறிட் ம் பார்க்காமல் இ க்கின் 
றார்கள். ல்ைலத்தீவி ம் அவ்வா தான். இவ்வா  
நிைலைம இ க்கின்றெபா , வடக்ைக ம் கிழக்ைக ம் 
ேச ங்கள் என்  ெசால்கின்றார்கள். 

இன்  கிழக்கு மாகாணத்தின் இரண்  மாவட்டங்கைளச் 
ேசர்ந்த மக்கள் என் ைடய தைலைமைய ஏற் , என  கட்சி 
சார்பில் இரண்  பாரா மன்ற உ ப்பினர்கைளப் ெபற் த் 
தந்தி க்கின்றார்கள். இன்ஷாஅல்லாஹ்! எதிர்வ கின்ற 
மாகாண சைபத் ேதர்த ல் எங்க ைடய மக்களின்  
ஒத் ைழப்ேபா , நாங்கள் கிழக்கு மாகாணத்தில் அதிக 
உ ப்பினர்கைளப் ெபற்  ஒ  நீதியான நல்லாட்சிைய 
ஏற்ப த்தி, அங்கு வா கின்ற சி பான்ைம மக்கைள 
நியாயமாக நடத் கின்ற பணிையச் ெசய்ய எண்ணியி க் 
கின்ேறாம்.  

வடக்கிேல மீள்கு ேயறிய ஸ் ம் மக்களின் பிரச் 
சிைனகள் பற்றி வட மாகாண சைபயான , இ வைர என்ைன 
அைழத்  ஓர் அைர மணித்தியாலமாவ  ேபசவில்ைல 
என்பைத நான் ேவதைனேயா  ெசால்கின்ேறன். நான் இந்த 
மக்க க்காக குரல் ெகா க்கின்ற ஒ வன்! நான் இ  
ெதாடர்பில் எத்தைனேயா தடைவகள் ெசான்ேனன்; 
க தம்கூட அ ப்பியி க்கின்ேறன். இன்  கிழக்கில் 
வி ம்பிேயா, வி ம்பாமேலா, தமிழரசுக் கட்சியின ம் 
சிங்களத் தைலவர்களின ம் ஒத் ைழப் டன் ஸ் ம் ஒ வர் 

தலைமச்சராக இ க்கின்றார். இவ்வாறானெதா  நிைல 
இ க்கும்ேபா  நாைள இரண்  மாகாணங்கைள ம் 
ேசர்த்தால், இந்த நாட் ல் எந்தெவா  மாகாண சைபயி ம் 

ஸ் ம்கள் ெப ம்பான்ைமயாக இல்லாத நிைல ஏற்ப ம். 
இவ்வாறான ஒ  நிைலைம ஏற்பட்டால், இந்த நாட் ேல 10 

தமாக வாழ்கின்ற ஸ் ம் மக்க ைடய எதிர்காலத்ைதப் 
பற்றி அல்ல  அவர்க க்கு நடக்கின்ற அநியாயங்கள், 

ன்ப யரங்கள், ேவதைனகள், பிரச்சிைனகள்  ேபான்ற 
வற்ைறப் பற்றி எ த் ச் ெசால் வதற்கு ஒ  தலைமச்சேரா 
அல்ல  நியாயமாகப் ேபசக்கூ ய மாகாண அைமச்சேரா 
இல்லாத ஒ  ர்ப்பாக்கிய நிைல ஏற்ப ம்.  

அேதேவைள, அதிகாரப் பகிர்  என்  பார்க்கின்ற 
ெபா , அதிகளவான அதிகாரங்கைள மாகாண சைபக்குக் 
ெகா ப்பைத நாங்கள் வி ம் கின்ேறாம். பிரதமர் ரணில் 
விக்கிரமசிங்க அவர்க ைடய தைலைமயிேல நாங்கள் 
இதற்காக நீண்ட ேநரத்ைதச் ெசலவழித்தி க்கின்ேறாம். 

ன்னாள் அைமச்சர் மதிப் க்குாிய திேனஷ் குணவர்த்தன 
அவர்க ம் அதிேல கலந் ெகாண்டார். யா ம் யாைர ம் 
ஏமாற்றேவண் ய ேதைவயில்ைல. இந்த நாட் ேல ஆ ம் 
கட்சி ெகாண் வ கின்ற நல்ல விடயங்கைளக்கூட, 
எதிர்க்கட்சி எதிர்த்த வரலா தான் இ க்கிற . ெகளரவ 

சம்பந்தன் அவர்கள் ேபசுகின்றெபா  ெசான்னார், "இந்த 
நாட் ல் வா கின்ற ெப ம்பான்ைம மக்கள் வி ம் கின்ற ஒ  
தீர்ைவ நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்ேறாம்" என் . அந்த 
வைகயிேல, இந்த நாட் ல் எல்ேலா ம் இதயசுத்திேயா  
ேபசி, அைனவ ம் ஏற் க்ெகாள்ளக்கூ ய வைகயில் 
அதிகாரங்கைளப் பகிர்ந்தளிக்கக்கூ யவா  ஒ  தீர்ைவ 
ேநாக்கி நாங்கள் பயணிப்ேபாம்! எல்லா இனத்ைத ம் சமமாக 
மதிப்ேபாம்! சமத் வமாக வாழ்ேவாம்!  

எனேவ, நான் எல்ேலாாிடத்தி ம் அன்பாகக் ேகட் க் 
ெகாள்வ  என்னெவனில், வடக்கி ந்  ெவளிேயற்றப்பட்ட 

ஸ் ம்கைள ெகளரவமாக வாழ்வதற்கு வழிெசய்  
தா ங்கள்! என்பைதத்தான். இவ்விடயத்தில் இந்த அரசுக்கு 
ஒ  கடைம இ க்கின்ற . அேதேபால், தமிழ்த் ேதசியக் 
கூட்டைமப் க்கும் ஒ  கடைம இ க்கின்ற . எனேவ, 
நாங்கள் கடந்தகாலத் தவ கைள மறந் , இந்த மக்கள் 
ெதாடர்பாக அமர்ந்  ேபசி, அவர்க க்கு என்ன பிரச்சிைன 
இ க்கின்ற  என்பைதக் கண்டறிந்  அதைனத் 
தீர்க்கேவண் ம்.  

சிலர், வில்பத்  பிரச்சிைன என்  கூறி, ஓர் அப்பட்டமான 
ெபாய்ைய என்மீ ம் என் மக்கள் மீ ம் திணித்தி க்கிறார்கள்.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Minister, your time is over. Please, wind up 

now. 
 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
Sir, please give me one more minute. 

வில்பத் க் காட் ன் ஓர் அங்குல நிலத்ைதக்கூட நாேனா, 
அந்தப் பிரேதசத்  மக்கேளா சூைறயாடவில்ைல. எனேவ, 
இ  சம்பந்தமாக ஓர் ஆைணக்கு ைவ நியமித்  வில்பத்  
நாசமாக்கப்பட்டதா என்பைதக் கண்டறிந் , உண்ைம 
நிைலைய இந்த உலகுக்குச் ெசால் மா  ேமதகு ஜனாதிபதி 
அவர்களிடம் அன்பாக ேவண் ,  சந்தர்ப்பத் க்கு நன்றி கூறி, 
விைடெப கின்ேறன்.  

 
එකල්හි ෙව්ලාව අ. භා. 7.30 වූෙයන් මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමා විසින් පශන්ය ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන ලදී. 

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව, 2016 මාර්තු 08 වන දින සභා 
සම්මතිය අනුව, 2017 ෙපබරවාරි මස 23 වන බහසප්තින්දා පු. භා. 
10.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

 

அப்ெபா  பி. ப. 7.30 மணியாகிவிடேவ, மாண் மிகு 
தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள் வினா வி க்காமேலேய 
பாரா மன்றத்ைத ஒத்திைவத்தார். 

அதன்ப  பாரா மன்றம், 2016 மார்ச் 08ஆந் திகதிய 
தீர்மானத் க்கிணங்க, 2017 ெபப் வாி 23, வியாழக்கிழைம . ப. 
10.30 மணிவைர  ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

 

It being 7.30  p.m., THE HON. PRESIDING MEMBER 
adjourned Parliament without Question put. 

Parliament adjourned accordingly until 10.30 a.m. on 
Thursday, 23rd February, 2017 pursuant to the Resolution of 
Parliament of 08th March, 2016. 

1603 1604 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 
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ප. භළ. 10.30  ඳළර්ලිපේ්දතුල රැවහ විය.   

කථළනළයකතුමළ [ගු කු ජයසරිය මශතළ] මළවනළරූඪ විය. 
தரரலன்நம் தொ.த. 10.30 றக்குக் கூடிது.  

சதரரகர்  அர்கள்  [ரண்தைறகு கத ஜசூரற]  

மனம கறத்ரர்கள்.  

The Parliament met at 10.30 a.m. 

MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair. 
 
 

නිපේදන 
அநறறப்தைக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 

 
I 
 

කථළනළයකතුමළපස වශිනකය 
சதரரகது சரன்தம 

SPEAKER'S CERTIFICATE 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ්රී රංකහ ප්රජහතහන්්රික භහජහදී ජනයජගආ රඩුඩුරභ 

යසථහග  79 යසථහග  ිධධිිධධහන ප්රකහය  2017 ගඳඵයහරි 
භ 22 ළනි දින භ’ිධසින් ඉඩම් (න්තකඹ ඳළරීභ සීභහකිරීගම්) 
(ංගලෝධන) නභළති ඳනත් ගකටුම්ඳගතහි වතිකඹ ටවන් 
කයන රද ඵ දන්නු කළභළත්ගතමි.   

    
   II 

 

ඳළර්ලිපේ්දතු ක යුතු ිළිතබ කළරක වභළ රැවහවීම 
தரரலன்ந அலுல்கள் தற்நற குழுக் கூட்டம் 

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESSS  

 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

2017 ගඳඵයහරි භ 23න බ්රවසඳතින්දහ නනම්  අද දින 
භධයහවසන 12.00ට ඳහ්ථමේගම්න්තු කටයුතු පිබඳඵ කහයක බහග  
රැසීමභක් භහගේ නිර කහභයගආදී ඳළළත්ීමභට නිඹමිත ඵළිධන් ඊට 

ඳළමිණ වබහගි න ගර ගරු භික භන්ත්රීරුන් සිඹ ද ගදනහටභ 
ගභයින් දළනුම් දීභට කළභළත්ගතමි. 

ලිිළ පල්ඛනළදිය ිළිතගෆ්දවීම 
சர்ப்தறக்கப்தட்ட தத்றங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගු ගය්දත කුණළිනක මශතළ (ඳළර්ලිපේ්දතු 
ප්රිනවංවහකරණ ශළ ජනමළධය අමළතය වශ ආණ්ු  ඳක්ප  

ප්රධළන වංවිධළයකතුමළ)  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க - தரரலன்ந 

தசலமப்தை ற்தம் தகுசண ஊடக அமச்சதம் 

அசரங்கக் கட்சறறன்  

தொற்மகரனரசரதம்) 

(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි  නගය ළරසුම් වහ ජර ම්ඳහදන 

අභහතයතුභහ ගනුගන් 2015 ්ථඹ වහ නගය ළරසුම් වහ ජර 

ම්ඳහදන අභහතයහංලගආ හ්ථ කක කහ්ථඹ හධන හ්ථතහ භභ 
ඉදිරිඳත් කයමි.  

නකී හ්ථතහ තියය ං්ථධනඹ වහ ඳරිය ව සහබහිධක 

ම්ඳත් පිබඳඵ රංශික අධීක්ණ කහයක බහ ගත ගඹොමු කශ 
යුතු ඹළයි භභ ගඹෝජනහ කයමි 

 

ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

  
ගු ගය්දත කුණළිනක මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි  ිධදයහ  තහක්ණ වහ ඳ්ථගආණ 

අභහතයතුභහ ගනුගන් 2014 ්ථඹ වහ ශ්රී රංකහ 
නනිඳළයුම්කරුන්ගේ ගකොමිගම් හ්ථ කක හ්ථතහ භභ 

ඉදිරිඳත් කයමි.  

නකී හ්ථතහ අධයහඳනඹ වහ භහන ම්ඳත් ං්ථධනඹ 
පිබඳඵ රංශික අධීක්ණ කහයක බහ ගත ගඹොමු කශ යුතු ඹළයි 
භභ ගඹෝජනහ කයමි.    

 

ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

 
ආංශික අධීක්ණ කළරක වභළ ලළර්තළ 

 துமநசரர் மற்தரர்மக் குழு அநறக்மககள் 
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 

 

ගු ච්දදිම ගමපස මශතළ 
(ரண்தைறகு சந்ற கமக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි  ඵරලක්ති පිබඳඵ රංශික අධීක්ණ 

කහයක බහ ගත ගඹොමු කයන රද ''ශ්රී රංකහ 
ඉංජිගන්රුරුන්ගේ බහ ඳනත් ගකටුම්ඳත''  ''2014 ්ථඹ 

වහ රංකහ ිධදුමේඵර භඩුඩරගආ හ්ථ කක හ්ථතහ'' වහ “2015 
්ථඹ වහ ිධදුමේඵර වහ පුන්ථජනනීඹ ඵරලක්ති අභහතයහංලගආ 
හ්ථ කක කහ්ථඹ හධන හ්ථතහ'' ම්ඵන්ධගඹන් වූ නකී කහයක 

බහග  හ්ථතහ භභ ඉදිරිඳත් කයමි. 
 

වභළපේවය මත ිනබිය යුතුයයි නිපයපග කරන දී. 
சதரதேடத்றல் இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
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ඳහ්ථමේගම්න්තු 

පඳත්වේ 
தக்கள் 
PETITIONS 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

 
ගු (වලදය) රපේහ ඳිනරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு (மத்ற கனரறற) மஷ் தற) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි  භභ ගහල්ර  අම්ඵරන්ත්ත  භහඉටිගේ 
ඳටුභඟ 02  අංක 24/බී 3 දයන සථහනගඹහි ඳදිංචි නල්.ර්ථ.ීම. පීරිස 

භවතහගගන් රළබුණු ගඳත්භක් පිබඳගන්මි. 
 
ඉදිරිඳත් කරන ද පඳත්වම මශජන පඳත්වේ ිළිතබ කළරක 

වභළල  ඳෆලරිය යුතු යයි නිපයපග කරන  දී. 
சர்ப்தறக்கப்தட்ட தமப் ததரதுதக் குழுவுக்குச் சரட்டக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 

Petition ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 

 
 

ප්රහනල  ලළිකක ිළිතතුු 
றணரக்கலக்கு ரய்தோன றமடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසන අංක 5  ගරු ඉන්දික අනුරු්ධධ ගව යත් භවතහ. 

 
ගු ඉ්දදික අනුුද්ධ පශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு இந்றக அததத் மயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි  භභ නභ ප්රලසනඹ අවනහ. 

 
ගු දයළ ගමපස මශතළ (ප්රළථක ක කර්මළ්දත අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு ர கமக - ஆம்தக் மகத்தரறல் அமச்சர்) 

(The Hon. Daya Gamage - Minister of  Primary Industries) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි  ගරු භන්ත්රීතුභහ අහ තිගඵන ප්රලසනඹට 
අදහශ පිබඳතුග්ථ දත්ත  යහශිඹක් තිගඵනහ. ගම් පිබඳතුයට අදහශ දත්ත 
ටික බහගත කයන්න භහ අය ඉල්රහ සිටිනහ. 

 
ගු ඉ්දදික අනුුද්ධ පශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு இந்றக அததத் மயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගවොයි. සිඹ දභ ග්ධල් බහගත කයනහද? 

 
ගු දයළ ගමපස මශතළ  
(ரண்தைறகு ர கமக) 

(The Hon. Daya Gamage) 

ඔ   සිඹ දභ ග්ධල් බහගත කයනහ. 

 
ගු ඉ්දදික අනුුද්ධ පශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு இந்றக அததத் மயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගකටිගඹන් උත්තයඹක් රඵහ ගන්න වළකිඹහක් නළ්ධද? 

ගු දයළ ගමපස මශතළ  
(ரண்தைறகு ர கமக) 

(The Hon. Daya Gamage) 

ඔඵතුභහට ගභොකක් ගවෝ particular උත්තයඹක් අලය නම්  
ඒක ගදන්න පුළුන්. ගම් පිබඳතුග්ථ පිටු ගණනහක් තිගඵනහ. 
පිබඳතුය කිඹන්න ගිගඹොත් ිධනහඩි 10ක් ඳභණ ගතගයි.  

 

ගු ඉ්දදික අනුුද්ධ පශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு இந்றக அததத் மயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
නගවභ නම්  භහ නඹට අදහශ අතුරු ප්රලසන ඔඵතුභහගගන් 

අවන්නම්. පිබඳතුය බහගත කයන ගභන් අතුරු ප්රලසනරට පිබඳතුරු 
දීගම් වළකිඹහ තිගඵනහ ගන්ද? 

 

ගු දයළ ගමපස මශතළ  
(ரண்தைறகு ர கமக) 

(The Hon. Daya Gamage) 

පුළුන්.  

 
සුළු අඳනයන පභපග ප්රලර්ධන ලෆඩව ශ්ද : විවහතර  

சறத ற்தறப் தறர்கள் ஊக்குறப்தை 

மமனத்றட்டம் : றதம் 
MINOR EXPORT CROP PROMOTION PROGRAMMES: DETAILS  

1038/’16 
  

5.  ගු ඉ්දදික අනුුද්ධ පශේරත් මශතළ 
 (ரண்தைறகு இந்றக அததத் மயத்) 

 (The Hon. Indika Anuruddha Herath) 

ප්රහථමික ක්ථභහන්ත අභහතයතුභහගගන් තස ප්රලසනඹ - (1) : 

(අ) (i) ්ථ 2014ට ගඳය කුරුඳු  ගම්මිරිස  පුක්  
කයහබුනළටි   බුරත් ව ගකොගකෝහ ඹන ගබෝගර 
අඳනඹනඹට හගේක්  ්ථ 2015 වහ 2016 තුශ 
අඳනඹනඹ ළඩි ීම තිගේද; 

 (ii) නග  නම්  ඉවත නක් නක් ගබෝගගඹහි අඳනඹනඹ 
ළඩි ීම තති  ප්රතිලතඹ ගන් ගන් ලගඹන් 
කග්ථද; 

 ඹන්න නතුභහ ගභභ බහට දන්න්ගනහිද? 

(ර) (i) න ගහ ළඩටවන ඹටගත් ගභභ ්ථ තුශ ගහ 
කටයුතු ළඩි කය තති ගවක්ගටඹහය ප්රභහණඹ 
ගකොඳභණද; 

 (ii)  සථහපිත කය තති ළකසුම් භධයසථහන ං්යහ 
ගකොඳභණද; 

 (iii)  සිදු කය තති ඹන්ගරෝඳකයණ ගඵදහ දීම් ං්යහ 
ගකොඳභණද; 

 (iv)  රයම්බ කය තති කහඵනික ගම්භහන වහ කුළුඵඩු 
උදයහන ං්යහ ගකොඳභණද; 

 (v) ඉවත කටයුතු ක්රිඹහත්භක ීම ගනොභළති නම්  2016 
අඹළගඹන් ගන් කයන රද රුපිඹල් මිමේඹන 500 
ක මුදර බහිධත කය තති කහයණඹ කග්ථද;  

 ඹන්නත් නතුභහ ගභභ බහට දන්න්ගනහිද?  

(ත) (i)  ගම්ඳව දිස්රික්කඹ තුශ ක්රිඹහත්භක කයන රද සුළු 
අඳනඹන ගබෝග ප්ර්ථධන ළඩටවන් කග්ථද; 

 (ii)  ඒ ගව තුගන් පරදහ ළඩි ීම තති ප්රභහණඹ 
ගකොඳභණද; 

 ඹන්න නතුභහ වන් කයන්ගනහිද? 

(ඈ) ගනො නග  නම්  ඒ භන්ද? 
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ஆம்தக் மகத்தரறல் அமச்சமக் மகட்ட றணர :  

(அ) (i) 2014ஆம் ஆண்டுக்கு தொன்ணர் கதர, றபகு, 

தரக்கு, கரம்தை, தற்நறமன ற்தம் தகரக்மகர 

ஆகற தறர்கபறன் றமனமத்டன் 

எப்தறடுறடத்து 2015 ற்தம் 2016ஆம் 

ஆண்டுகபறல் ற்தற அறகரறத்துள்பர 

ன்தமத்ம்; 

 (ii) ஆதணறல், மற்குநறப்தறட்ட எவ்தரத 

தறரறணதும் ற்தற அறகரறத்துள்ப சவீம் 

தவ்மநரக ரம ன்தமத்ம்; 

 அர் இச் சமதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i) தைற தறர்ச்தசய்மக றகழ்ச்சறத்றட்டத்றன் கலழ் 

இந் ஆண்டுகபறல் தறர்ச்தசய்மக டடிக்மக 

அறகரறக்கப்தட்டுள்ப தயக்மடர்கபறன் அபவு 

வ்பதன்தமத்ம்; 

 (ii) உதரக்கப்தட்டுள்ப ரரறப்தை றமனங்கபறன் 

ண்றக்மக வ்பதன்தமத்ம்; 

 (iii) மற்தகரள்பப்தட்டுள்ப இந்ற சரண 

றறமரகங்கபறன் ண்றக்மக வ்பதன் 

தமத்ம்; 

 (iv) ஆம்தறக்கப்தட்டுள்ப மசணப் தசமபக்  

கறரங்கள் ற்தம் ரசமணத் றறங்கள் 

தங்கரக்கபறன் ண்றக்மக வ்பதன் 

தமத்ம்; 

 (v) மற்தடி டடிக்மககள் தசற்தடுத்ப் 

தடறல்மன ணறல் 2016ஆம் ஆண்டுக்கரண 

வு தசனவு றட்டத்றன் தோனம் எதுக்கப்தட்ட 

தரமகரண 500 றல்லின் தௐதரய்  ன்ண 

றடத்துக்கரகப் தன்தடுத்ப்தட்டதன் 

தமத்ம்; 

 அர் இச்சமதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ)(i) கம்தயர ரட்டத்றல் தசற்தடுத்ப்தட்ட சறத 

ற்தறப் தறர்கள் ஊக்குறப்தை மமனத் 

றட்டங்கள் ரம ன்தமத்ம்; 

 (ii) இன் கரரக றமபச்சல் அறகரறத்துள்ப 

அபவு வ்பதன்தமத்ம்; 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

( ஈ) இன்மநல், ன்? 

 

asked the Minister of Primary Industries: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) compared to the situation before the year 

2014 regarding cinnamon, pepper, 

arecanut, clove, betel and cocoa crops, 

whether exports have increased in years 
2015 and 2016; and 

 (ii)  if so, separately the percentage-wise 

increase in the export of each of the 
aforesaid crops; 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) the increase in the number of hectares 

cultivated in these years under the new 
cultivation programme; 

 (ii) the number of processing centers that have 

been established; 

 (iii)  the number of instances of distribution of 
machinery that has taken place; 

 (iv) the number of organic villages and spice 

gardens that have been started; and 

 (v) if the aforementioned activities have not 
been implemented, as to what purpose the 

sum of Rs. 500  million allocated from the 

Budget of  2016 was used; 

(c) Will he state- 

 (i) the names of small export crop promotion 

programmes implemented in Gampaha 

District; and 

 (ii) the increase in the yield as a result of the 

same? 

(d) If not, why? 
 
 

ගු දයළ ගමපස මශතළ  
(ரண்தைறகு ர கமக) 

(The Hon. Daya Gamage) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි  භහ නභ ප්රලසනඹට පිබඳතුය  වභළගත* 
කයනහ. 
 
 

 

* වභළපේවය මත තබන ද ිළිතතුර: 
* சதரதேடத்றல் மக்கப்தட்ட றமட : 

* Answer tabled: 

1609 1610 

(අ) (i) වහ (ii) 



ඳහ්ථමේගම්න්තු 

  

1611 1612 

[ගරු දඹහ ගභගේ භවතහ] 
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ඳහ්ථමේගම්න්තු 

ගු ඉ්දදික අනුුද්ධ පශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு இந்றக அததத் மயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි  භගේ ඳශමුළනි අතුරු ප්රලසනඹ ගභඹයි. 

පිරිසිදු කශ ගඳොල්ගතල් -virgin coconut oil- ම්ඵන්ධගඹන් කථහ 
කයන ගකොට  අද න ිධට නභ ක්ථභහන්තඹ වහ යහඳහරිකගඹෝ 
600ක් ඳභණ ඉල් දම් කයරහ තිගඵනහ. ගම් න ිධට 
යහඳහරිකගඹෝ 300ක්  350ක් ඳභණ නභ ක්ථභහන්තගආ නිඹළබඳරහ 
ඉන්නහ. ISO වතිකඹ රඵහගත් ිධලහර පිරික් ඉන්නහ. අද න 
ිධට ඒ අඹට අලය ගඳොල්ර ගරොකු හිඟඹක් තිගඵනහ. ගභභ 
නිඹඟඹත් භඟ රඵන ය න ිධට යට තුශ මීටත් ඩහ ිධලහර 
ගඳොල් හිඟඹක් ඒිධ කිඹහ අපි ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ. නභ නිහ 
ඹම් කිසි ගරහක පිට යටින් ගවෝ ගඳොල් ගගනළල්රහ ගදන්න 
කිඹන ඉල්ලීභත් ඒ අඹ කයනහ. ඒ හගේභ ගභභ යහඳහයගආ 
නිඹළළීභ වහ තත් ිධලහර පිරික් ඉල්රනහ. නග  නිඹළළීභ 
වහ අලය ගඳොල් ප්රභහණඹ ගනොභළතිීමභ නිහ ඔඵතුභහගේ 
අභහතයහංලගආ ළිධමේ ක්ථභහන්ත අංලඹ  කක කක්ථභ අභහතයහංලඹ 
ව අගනකුත් අභහතයහංල නකමුතු ගරහ ඒ වහ ළඩ පිබඳගශක් 
සදහනම් කය තිගඵනහද? ඒ හගේභ අ දත් ගඳොල් ්රිගකෝණගආ 
තත්ත්ඹ ගභොකක්ද කිඹන නකයි භගේ ඳශමුළනි අතුරු ප්රලසනඹ. 

 

ගු දයළ ගමපස මශතළ  
(ரண்தைறகு ர கமக) 

(The Hon. Daya Gamage)  
ගරු කථහනහඹකතුභනි  තත්තටභ අපි virgin coconut oil 

අයගගන ඵළ දගොත් ගඳගනනහ  ඒ වහ අඳට ිධලහර ගගශ 
ගඳොශක් තිබුණහ කිඹරහ. ඒ හගේභ දළනටත් තිගඵනහ. නමුත්  අපි 
ඒ virgin coconut oil නිසහයණඹ කයපු රභඹ ළයදියි. ගභොකද  
නහි process කයන රභ ගදකක් තිගඵනහ. නකක් තභයි ීතත 
ිධධිඹට ඒ process කිරීභ. අනිත් රභඹ තභයි උණුසුම් ිධධිඹට 
process කිරීභ. ගඵොගවෝ ගරහට අපි උණුසුම් ිධධිඹට ඒ process 
කයපු නිහ  ජඳහනගආ  ඒ හගේභ නංගරන්තගආ අගේ ගගශ 
ගඳොශ කඩහගගන ළටිරහ තිගඵනහ. භභ ගම් ගළන ගොඹහ ඵළ දහ. 
ඳහරිගබෝගිකඹහ ඒක දන්ගන් නළවළ. ඒක නිහ අඳට ඒ quality නක 
maintain කයන්න ිධලහර ලගඹන් දළනුත් කිරීගම් 
ළඩටවනකුත් ක්රිඹහත්භක කයන්න ගනහ. නළත්නම් අඳට 
market නක sustain කයන්න පුළුන්කභක් නළවළ. දළනට 
ගඳොල්ර මිර ළඩි ගරහ තිගඵනහ.  නඹට  ිධඳුභක් ගගන ඒභට 
ගරු නිධන් දිහනහඹක තභතිතුභහ කළබිනට් අනුභළතිඹත් රඵහ 
ගත්තහ. අපි ගඳොල්  ගඳොල් ගතල් ව ගඳොල්මේන් නිසඳහදිත 
අගනකුත් ග්ධල් පිටයට ඹනහ නම්  නක ගටොන් නකකින් 
ගඩොර්ථ 4 500ක් ිධතය අඳට රඵහ ගන්න පුළුන්. නමුත්  ඳෆිධල්ර 
නිහ ගඳොල්ර පරදහ අඩුීමගභන් අගේ යගට් ඳරිගබෝජනඹට ඳහ 
ිධලහර ලගඹන් දළනට ප්රලසනඹක් ීම තිගඵනහ. ඒ නිහ දළනට 
නශ ද ගතල්ර duty නක අඩු කයන්න නිධන් දිහනහඹක 
තභතිතුභහ කළබිනට් භඩුඩරගඹන් ඉල්ලීභක් කශහ. ඒ වහ 
කළබිනට් භඩුඩරගඹන් අනුභළතිඹක් රළබුණහ. ඒ තුබඳන් නශ ද 
ගතල්ර මිර අඩු කයරහ  ළඩිපුය ප්රභහණඹක් රංකහට ගගන්න 
ිධට අගේ අඳනඹනකරුන්ට ගඳොල් පිටයට ඹන යහඳහයඹ 
කයගගන ඹන්න අලය කයන ඳරියඹක් තති කයන්න අපි 
ඵරනහ.  

ිධලහර ලගඹන් ගඳොල් ගහ කිරීගම් ළඩ පිබඳගශක් දළනට අපි 
ක්රිඹහත්භක කය ගගන ඹනහ. භගේ අභහතයහංලඹයි  ළිධමේ 
ක්ථභහන්ත අභහතයහංලඹයි අපි ගදගගොල්රන්භ නකතු ගරහ ගම් 
කටයුතු කයන්න ඵරහගඳොගයොත්තු නහ. ගඳොල්ර පරදහ රඵහ 
ගන්න ත අවුරුදු කිහිඳඹක් ඹනහ. ගභොකද අද සිදු කයන 
ගහගන් පරදහ රඵහ ගන්න තත් අවුරුදු 5ක්ත් ගතනහ. 
ඔඵතුභහ කිඹන කරුණු ගනුගන් අපි අධහනඹ ගඹොමු කයරහ 
තිගඵනහඹ කිඹන නක භහ ිධ ගල ගඹන්භ ප්රකහල කයනහ. ගඳොල් 
රනඹනඹ කිරීභටත් අසථහ රඵහ ගදන්න අපි ඵරහගඳොගයොත්තු 
නහ.  

ගු ඉ්දදික අනුුද්ධ පශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு இந்றக அததத் மயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
භගේ ගදළනි අතුරු ප්රලසනඹ ගභඹයි  ගරු කථහනහඹකතුභනි. 

ගම් නගකොට ගම්මිරිස හගේභ කුරුඳු ිධලහර ලගඹන් ගම් ගඳොල් 
ඉඩම්ර ගහ කයන්න වළකිඹහ රළබිරහ තිගඵනහ. භගේ 
ඳශමුළනි අතුරු ප්රලසනඹටත්  භභ ඵරහගඳොගයොත්තු වුණු පිබඳතුය 
ගනොගයි ඔඵතුභහගගන් රළබුගඩු. නමුත් ඔඵතුභහ රඵහ දුන් 
පිබඳතුය ඹම් තහක් දුයට නිළයදියි. භගේ ගදළනි අතුරු 
ප්රලසනගඹනුත් භභ අවන්ගන් අභහතයහංල සිඹල්ර නකතු කයගගන 
ඒකහඵ්ධධ ළඩටවනක් ක්රිඹහත්භක කයනහද කිඹරහයි. ගභොකද  
කුරුඳු ඳළශ ගනොමිගල් රඵහ ගදන ළඩ පිබඳගශක් ඳසු ගිඹ යජඹ 
තුශ තිබුණහ. ඒ ළඩ පිබඳගශ ගම් යජගඹන් තභ ක්රිඹහත්භක 
ගරහ නළවළ. ඒ නිහ කුරුඳු ගහකරුන්ට ඒගකන් ගළට දක් 
භතුගරහ තිගඵනහ. කහන්තහන් ගතෝයහ ගගන   කහන්තහන්ට 
ිධතයක් අක්කය බහගඹකට කුරුඳු ඳළශ 700ක් රඵහ ගදන 
ළඩටවනක් පිබඳඵ හකච්ඡහ කයරහ තිබුණහ. නමුත් ිධලහර 
ලගඹන් කුරුඳු ව ගම්මිරිස න අඹට ඳළශ රඵහ දීගම් 
ළඩටවනක් ක්රිඹහත්භක ගන්ගන් නළවළ. ඒ තත්ත්ඹභ තභයි 
ගඳොල්රට ඵරඳහ තිගඵන්ගන්ත්. භභ දළන් ඔඵතුභහගගන් 
තහුග ත් ඒකයි. ඔඵතුභන්රහගේ න යජඹ ඹටගත් ගඳොල් ගහ 
කයන  ළඩ පිබඳගශක් ක්රිඹහත්භක නහ නම් ඒ ගසර ගඳොල් 
ටික කඩන්න ත අවුරුදු ඳවක්  වඹක්  වතක් ගත ගනහ. නමුත් 
අ දත් ගඳොල් ්රිගකෝණඹ ඹටගත් උතුරු - නළ ගඟනහිය ප්රග්ධලඹන් 
ඉරක්ක කයගගන ඳසු ගිඹ යජගඹන් ිධලහර ලගඹන් ගඳොල් ගහ 
කශහ. නහි ඹම්කිසි ප්රගතිඹක් - ළඩ පිබඳගශක් - තිගඵනහද කිඹහ 
තභයි භභ ගදළනි අතුරු ප්රලසනඹ ිධධිඹට ඔඵතුභහගගන් අවන්ගන්. 

 

ගු දයළ ගමපස මශතළ  
(ரண்தைறகு ர கமக) 

(The Hon. Daya Gamage) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ  තත්තටභ ඔඵතුභහ අවපු අතුරු ප්රලසනඹට භභ 
පිබඳතුයක් රඵහ ගදන්නම්. අඳනඹන කක කක්ථභ ගදඳහ්ථතගම්න්තු 
ඳසු ගිඹ කහරගආ කුරුඳු ඳළශ ඔක්ගකොභ ගනොමිගල් දීරහ තිගඵනහ. 
ගම්මිරිස ඳළශ ගනොමිගල් දීරහ තිගඵනහ. ගවක්ගටඹහය ගණන් 
ඒහ ගහ කය තිගඵන ඵ හ්ථතහ ගරහ තිගඵනහ. නමුත් අගේ 
නිසඳහදනඹ අපි ඵරහගඳොගයොත්තු න ප්රභහණඹට ළඩිගරහ නළවළ. 
ඒ ඳළශරට යජගඹන් මුදල් ගගවුණත්  ඒහ තත්තටභ ඳළශ වුණහ 
ද කිඹහ භට ප්රලසනඹක් තිගඵනහ. ගභොකද  ඒහ ඔක්ගකොභ 
තුරට තභයි දීරහ තිගඵන්ගන්; හභහනය මිනිසුන්ට ගනොගයි. 
අක්කය 15  20  25 තු න කට්ටිඹට ඳළශ ගනොමිගල් දීරහ 
තිගඵනහ. භභ ඒක නළළත්තුහ. ගගතු ගහ ළඩ පිබඳගශ ට 
කහන්තහන් දරක්ඹකට නභ ඳළශ ගනොමිගල් ගදන 
ළඩටවනක් අඳ දළන් ක්රිඹහත්භක කයනහ. අක්කය කහරකට ඩහ 
අඩු ගගතු හිමිඹන්ට ිධතයයි අඳ ඳළශ ගනොමිගල් ගදන්ගන්.  

 

ගු ඉ්දදික අනුුද්ධ පශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு இந்றக அததத் மயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු තභතිතුභනි  ප්රහගඹෝගික භහ දන්නහ  භගේ භළතියණ 

 ගකොට්ඨහගආ ඳහ ිධලහර ළිධමේකරුගෝ ගතෝයහගගන ගම් ඳළශ 
දුන්න ඵ. ගම්ක භගේ අතුරු ප්රලසනඹ ගනොගයි ගරු 
කථහනහඹකතුභනි  භගේ මමේක ප්රලසනරටත් උත්තය කිඹළවුගඩු 
නළති නිහයි ගම් අවන්ගන්. ගරු තභතිතුභනි  ඔඵතුභහත් දන්නහ  
මීරිගභ  දිවුරපිටිඹ කිඹන ප්රග්ධලර ිධලහර ිධධිඹට ගඳොල් තු 
තිගඵන ඵ. ඒ තු ළිධමේකරුගෝ අයගගන ගම් ක්ථභහන්ත ගආ 
ගඹදුණහ. නභ කටයුතු බහය සිටි තභතිරුත් දළන් ඔඵතුභන්රහ 
භඟ ගම් රඩුඩුග  ඉන්නහ. නභ ඳළශ ළවුගඩු නළවළභ කිඹහ අපි 
කිඹමු. නමුත්  ඒ ඳළශ රඵහදුන්නහ. ඒහගආ ප්රගතිඹකුත් තිගඵනහ. 
භහ ශඟ ඒ ං්යහ ගල්්නත් තිගඵනහ. ගම් ළඩ පිබඳගශ ඉදිරිඹට 
ඹනහද කිඹහ ිධතයක් ඔඵතුභහ භට දළනුම් දුන්ගනොත්  භගේ ගදළනි 
අතුරු ප්රලසනගඹන් භභ නතින්නම්.  
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ගු දයළ ගමපස මශතළ  
(ரண்தைறகு ர கமக) 

(The Hon. Daya Gamage) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි  වරිඹටභ උත්තයඹ කිඹනහ නම් ගිඹ 
අවුරු්ධග්ධ -2016 ග්ථ- ඊට ඉසය ගරහ ගහ කශ ප්රභහණඹ 
හගේ තුන් ගුණඹක් ගම්මිරිස අඳ ගහ කය තිගඵනහ. ළඩි 

ප්රභහණඹක් ගන්න පුළුන් ගම්මිරිස තභයි අඳ ගහ කය 
තිගඵන්ගන්. ඒ හගේභ රුපිඹල් මිමේඹන 85ක ගම්මිරිස ඳළශ අඳ 
ිධකුණහ තිගඵනහ. සිඹඹට 50ක් තභයි අඳ  ඒ අඹගගන් අඹ කගශ . 

ගම් තුබඳන් අඳනඹන කක කක්ථභ ගදඳහ්ථතගම්න්තුට රුපිඹල් 
මිමේඹන 48ක් නකතු ගරහ තිගඵනහ. ඒගකන් ගත්ගයනහ ල්මේ 
දීරහ ඒ ගම්මිරිස ඳළශ ගන්න නක්ගකනහ අනිහ්ථඹගඹන්භ ඒහ 
හිටන ඵ. ඒ ඳළශ අනිහ්ථඹ ගඹන්භ ඳළශ ගරහත් තිගඵනහ. 

වළඵළයි  ඒහගආ අසළන්න රළගඵන්ගන් ත අවුරුදු ගදක 
වභහයකින්  තුනකින්. ඒ පිබඳඵ භහ කනගහටු නහ. භහ කයන 
ළඩ පිබඳගගශ  ප්රගතිඹ භට ඉක්භනට දසින්  ගදගකන් 

ගඳන්න්න ගනොවළකි ීමභ පිබඳඵ භහ කනගහටු නහ. නමුත්  
අගඹ ළඩි කිරීභ තුශ අගේ යගට් අඳනඹන රදහඹභ ළඩි කයන්න 
භහ ඵරහගඳොගයොත්තු නහ. ඒකට ිධලහර ළඩ පිබඳගශක් දළනට 

අපි කස කයරහ තිගඵනහ. නතගකොට ඔඵතුභහ ඔඹ කිඹන ග්ධ 
ළයදියි. ගභොකද  අද ගම් ම්ඵන්ධගඹන් ිධලහර දළනුත් කිරීගම් 
ළඩටවන් අපි කයරහ තිගඵනහ.  

භහ ඵරහගඳොගයොත්තු නහ  රංකහග  තිගඵන වළභ ගඳොල් 
ගවකටභ ගම්මිරිස ළල් ගදකක් න්න. නමුත්  ගම්මිරිස ඳළශ 
නිසඳහදනඹ කයන්න ඕනෆ. අ දගතන් තහන් 5 000ක් වදන්න අඳ 

ඵරහගඳොගයොත්තු නහ. ඒහට උදවු කයන්නත් අඳ 
ඵරහගඳොගයොත්තු නහ. ඔඵතුභහ නිගඹෝජනඹ කයන ප්රග්ධලගආ 
තහන් කයන්න කළභළති අඹ ඉන්නහ නම්  අඳට ඒ අඹගේ නම් 
රළයිසතු ගදන්න. ගභොකද  අපි ඳක් ගේද ගභොකුත් ඵරන්ගන් 

නළවළ. අපි ඒ වළභ ගකනකුටභ උද  කයන්න ඵරහගඳොගයොත්තු 
නහ. අඳට අලය කයන්ගන් යගට් අසළන්න ළඩි කයන්නයි.  

 
ගු ඉ්දදික අනුුද්ධ පශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு இந்றக அததத் மயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගඵොගවොභ සතුතියි.  

තුන්න අතුරු ප්රලසනඹ ගරු ඵන්දුර ගුණ්ථධන භළතිතුභහ 
අවනහ. 

 

ගු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි  ගඳොල් අඳනඹනඹ කයන්න ඉඩ 

ගදනහ කිඹරහ ගරු තභතිතුභහ වන් කශහ. 

 
ගු දයළ ගමපස මශතළ  
(ரண்தைறகு ர கமக) 

(The Hon. Daya Gamage) 

ගඳොඩි ළයදීභක් වුණහ. ගඳොල් අඳනඹනඹ කයන්න ගනොගයි  
ගඳොල් රනඹනඹ කයන්න. 

 
ගු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු තභතිතුභනි  ඔඵතුභහ ජහතයන්තය යහඳහරිකගඹකු ගර 

දන්නහ තති  ගම් දිනර තගභරිකහ නක්ත් ජනඳදඹ ප්රමු් 
ගරෝකගආ අනිකුත් යටර නශ ද ගතල්රට ඩහ ිධලහර 
ඉල් දභක් ගඳොල් ගතල්රට තිගඵන ඵ. ගඳොල් ගතල්ර අතුරු 

නිසඳහදන ිධලහර ප්රභහණඹක් රඳ රහණය නිසඳහදන රදිඹටත් 

ගන්නහ. නශ ද ගතල් ඵළයරඹක් ගඩොර්ථ 5ක් ගන ගකොට 

ගඳොල් ගතල් ඵළයරඹක් ගඩොර්ථ 15ට තභයි තගභරිකහ නක්ත් 
ජනඳදගආ අගශිධ න්ගන්. ඕනෆභ website නකකට ගිඹහභ 
තගභරිකහ නක්ත් ජනඳදඹ තතුළු ඵටහිය යටර ගඳොල් 
ගතල්රට තිගඵන ගම් අහභහනය ඉල් දභ ඵරහගන්න පුළුන්. ඒ 

අනු නකතු කශ අගඹක් හිත ගඳොල් ක්ථභහන්තඹ දියුණු කිරීභ 
වහ Export Development Board නකත් නක්ක ඔඵතුභහගේ 
අභහතයහංලඹ නකතු ගරහ ළඩ පිබඳගශක් කනහද කිඹරහ භහ 

දළනගන්න කළභළතියි. 
 

ගු දයළ ගමපස මශතළ  
(ரண்தைறகு ர கமக) 

(The Hon. Daya Gamage) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි  තත්තටභ අපි ඒ ළඩ පිබඳගශ ළරසුම් 
කයරහ  යට දළනුත් කයරහ තිගඵනහ. ඔඵතුභන්රහටත් පුළුන් 

තයම් ඒහ ගළන දළනුත් කිරීම් කයන්න පුළුන්. අගඹදහභඹ ළඩි 
කිරීභ වහ භගේ අභහතයහංලඹ ඹටගත් ගරෝක ඵළංකු යහඳකතිඹක් 
වඳුන්හ දීරහ තිගඵනහ. කහගේ වරි අගත් රුපිඹල් මිමේඹන 10ක් 

තිගඵනහ නම්  ඒ යහඳකතිඹ තුශ ඒ පු්ධගරඹහට රුපිඹල් මිමේඹන 
100ක ක්ථභහන්තඹකට අත ගවන්න පුළුන්. ඒ යහඳකතිඹ තුබඳන් 
අපි වනහධහයඹක් ිධධිඹට සිඹඹට 50ක මුදරක් රඵහ දීභට 

ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ. රුපිඹල් මිමේඹන 10ක් තිගඵනහ නම් 
රුපිඹල් මිමේඹන 50ක් වනහධහයඹක් වළටිඹට ගදන්නත්  
ඵළංකුකින් තත් රුපිඹල් මිමේඹන 40ක ණඹක් අයගගන 

ගදන්නත් ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ. ඒ තුබඳන් ඉදිරි ය ගදක තුශ 
යහඳකති 1465ක් ක්රිඹහත්භක කයන්න අපි ඵරහගඳොගයොත්තු 
ගනහ. ගරු භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහ කිඹපු ගදඹ තභයි අපි කයන්න 
ඵරහගඳොගයොත්තු ගන්ගන්. ඔඵතුභහගේ අදව ගඵොගවොභ 

ටිනහ.  

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීශඟට  ප්රලසන අංක 3-ගරු බිභල් යත්නහඹක භවතහ. 

 
ගු ක්හම්ද කිරිඇල්  මශතළ (උවවහ අධයළඳන ශළ 

මශළමළර්ග අමළතයතුමළ වශ ඳළර්ලිපේ්දතුපේ 
වභළනළයකතුමළ) 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன - உர்கல்ற ற்தம் 

தடுஞ்சரமனகள் அமச்சதம் தரரலன்நச் சமத 

தொல்தம்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 

ගම් ිධකත ිධලසිධදයහරඹ ගළන ප්රලසනඹද? 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නළවළ  ගෞන්ද්ථඹඹ ිධලසිධදයහරඹ ගළන ප්රලසනඹ.  

 
ගු ක්හම්ද කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ිධකත ිධලසිධදයහරඹ ගළන ප්රලසනඹ? ගම් ගදන ටඹද?  

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නළවළ. නළවළ. ඒ ප්රලසනඹ skip වුණහ. ඒ ප්රලසනඹ තහුග  නළවළ. 

ඒකයි.  
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ඳහ්ථමේගම්න්තු 

පවෞ්දදර්ය විහලවිදයළප  ආචළර්ය මණ්ඩය : 
පුරප්ඳළු  

அகறற்கமனப் தல்கமனக்கக றரறவுமரபர் 

குரம் :தற்நறடங்கள் 
ACADEMIC STAFF OF UNIVERSITY OF AESTHETIC STUDIES: 

VACANCIES  

963/’16 

3.  ගු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
උස අධයහඳන වහ භවහභහ්ථග අභහතයතුභහගගන් තස             

ප්රලසනඹ- (1): 

(අ) (i) ගෞන්ද්ථඹ ිධලසිධදයහරගආ දළනට ක්රිඹහත්භක පීඨ 
ං්යහ ගකොඳභණද; 

 (ii) නහි ක්රිඹහත්භක ගදඳහ්ථතගම්න්තු ං්යහ 
ගකොඳභණද; 

 (iii) නක් නක් පීඨර ව ගදඳහ්ථතගම්න්තුර සිටිඹ 
යුතු සිකය රචහ්ථඹ භඩුඩරඹ ගන් ගන් 
ලගඹන් ගකොඳභණද; 

 (iv) සිකය රචහ්ථඹ භඩුඩරගආ පුයේඳහඩු තිගේද; 

 (v ) නග  නම්  පුයේඳහඩු ං්යහ  නක් නක් පීඨඹ ව 
ගදඳහ්ථතගම්න්තු අනු ගන් ගන් ලගඹන් 
ගකොඳභණද; 

 ඹන්න නතුභහ ගභභ බහට දන්න්ගන්ද? 

(ර) ගනො නග  නම්  ඒ භන්ද? 

 

உர் கல்ற ற்தம் தடுஞ்சரமனகள் அமச்சமக் 

மகட்ட றணர:  

(அ) (i) அகறற்கமனப் தல்கமனக்ககத்றல் ற்மதரது 

இங்கறதம் தேடங்கபறன் ண்றக்மக 

வ்பதன்தமத்ம்; 

 (ii) அங்கு இங்கறதம் றமக்கபங்கபறன் 

ண்றக்மக  வ்பதன்தமத்ம்; 

 (iii) எவ்தரத தேடத்றலும் ற்தம் றமக் 

கபத்றலும் இதக்கமண்டி றந் 

றரறவுமரபர் குரம் தவ்மநரக 

ரதன்தமத்ம்; 

 (iv) றந் றரறவுமரபர் குரறல் தற்நறடங்கள் 

றனவுகறன்நர ன்தமத்ம்; 

 (v) ஆதணறல், அவ்தற்நறடங்கபறன் ண்றக்மக 

எவ்தரத தேடத்றன்தடித்ம் றமக்கபத் 

றன்தடித்ம் தவ்மநரக ரமதன்தமத்ம்; 

 அர் இச்சமதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்மநல், ன்? 

 
asked the  Minister of  Higher  Education  and  

Highways: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the  number of faculties  functioning  in the 

University of  Aesthetic Studies at present; 

 (ii) the number of departments functioning in it; 

 (iii) the permanent academic staff that should be 
there in each faculty and department, 

separately; 

 (iv) whether there are vacancies in  permanent 

academic staff; and 

 (v) if so, the number of  vacancies prevalent in 

each faculty and department, separately? 

( b) If not, why? 

 

ගු ක්හම්ද කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි  භහ නභ ප්රලසනඹට පිබඳතුය ගදනහ. 

(අ) (i) පීඨ 04කි. 

 (ii) ගදඳහ්ථතගම්න්තු 22කි. 

 (iii) නක් නක් ගදඳහ්ථතගම්න්තු වහ සිකය රචහ්ථඹ 
භඩුඩරඹ ගන් ගන් ලගඹන් අනුයුක්ත කය 
ගනොභළත.  

  නක් නක් පීඨර සිටිඹ යුතු සිකය රචහ්ථඹ 
භඩුඩරඹ තමුණුගභහි තීරු අංක 04 ඹටගත් දක්හ 
තත.  

 (iv) ඔ .  

 (v) නක් නක් පීඨඹ අනු පුයේඳහඩු ං්යහ 
තමුණුගභහි තීරු අංක 05 ඹටගත් දක්හ තත. 

(ර) ඳළන ගනොනඟී. 
 

 ඇමුුම 

 

 
 

 
ගු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු තභතිතුභනි  භගේ ඳශමුළනි අතුරු ප්රලසනඹ ගභඹයි. 

ගරු තභතිතුභනි  ගෞන්ද්ථඹ ිධලසිධදයහරඹට අභතය අගේ 

යගට් fine art ම්ඵන්ධ තත් පීඨ ිධලසිධදයහරර ක්රිඹහත්භක 
න ඵ ඔඵතුභහ දන්නහ. ගම් වළභ නකකභ සුිධලහර රචහ්ථඹ 
හිඟඹක් තිගඵනහ. ගම් රචහ්ථඹරු හිඟ ගන්ගන් ඔඵතුභහ නිතය 
කිඹන migration ප්රලසනඹක් නිහ ගනොගයි. ගභොකද  අගේ යගට් 

නළටුම් දන්නහ රචහ්ථඹරුන්ට ඕසගේමේඹහග  ගවෝ නංගරන්තගආ 
jobs වම්ඵ ගන්ගන් නළති නිහ. භභ දළනගන්න කළභළතියි  
ගෞන්ද්ථඹ ජහතික ිධලසිධදයහරඹ ව fine art facultiesර 

තිගඵන ගෞන්ද්ථඹ රචහ්ථඹරුන්ගේ පුයේඳහඩු ම්ඵන්ධ 
ඔඵතුභහට ිධගල  ක්රිඹහ භහ්ථගඹක් ගන්න පුළුන් ද කිඹරහ.  

 
අනු 
අංකඹ 

  
පීඨඹ 

 
ගදඳහ්ථත
ගම්න්තු 
ං්යහ 

සිටිඹ යුතු 
සථීය 
රචහ්ථඹ 
භඩුඩරඹ 

 
පුයේඳහඩු 
ං්යහ 

01. ංගීත 06 42 01 

02. නළටුම් වහ 
යංග කරහ 

07 53 14 

03. දකය කරහ 09 30 02 

04. උඳහධි 
අධයඹන 

- - - 

නකතු 22 125 17 
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ගු ක්හම්ද කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඒ ගළන අපි ගොඹහ ඵරන්නම්. ඔඵතුභහට අපි සතුතින්ත 
ගනහ. ගභතළන ප්රලසනඹ ගරහ තිගඵන්ගන්  අපි පුයේඳහඩු ප්රසි්ධධ 
කශහභ කට්ටිඹ නන්ගන් නළති නකයි; there are no takers. නමුත් 

ඔඵතුභහගේ අදව අපි ළරකිල්රට බහජනඹ කයරහ පිඹයක් 
ගන්නම්. නතළන ප්රලසනඹක් තිගඵනහ  but there are no takers.  

 
ගු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි  ගෞන්ද්ථඹ ිධලසිධදයහරඹ ිධිධධහකහය 

ප්රලසන යහශිඹකට මුහුණ දී තිගඵනහ  නහි පිහිීමභත්  ිධිධධ 
සථහනර ඳළළතීභත් නක්ක. භහ දළන් ඒ ප්රලසන කිඹන්න ඹන්න 
ඹන්ගන් නළවළ. ගරු අභහතයතුභනි  ඒ පිබඳඵ නහි රචහ්ථඹරුන් 

ව ශියඹන් භඟ හකච්ඡහ කයන්න අසථහක් රඵහ ගදන්න 
අභහතයයඹහ ලගඹන් ඔඵතුභහට පුළුන්ද?   

 
ගු ක්හම්ද කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ  ඕනෆභ ගරහක පුළුන්. ඔඵතුභහත් නන්න. 

අපි දක ඳහ්ථමේගම්න්තුග දී හකච්ඡහ කයමු.  

      
ගු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
නහි Medical Faculty නකක් නළති නිහ අද ඔඵතුභහට ගවොයි. 

 
 

එල්ටීටීඊ වංවිධළනය විසි්ද ඝළතනය කරන ද 

පුද්ගය්ද: අේඳළර දිවහත්රික්කය  
LTTEஇணரல் தகரமன தசய்ப்தட்மடரர் : அம்தரமந 

ரட்டம்  
PERSONS ASSASSINATED BY THE  LTTE: AMPARA DISTRICT 

1208/’16 

7.  ගු ආර්.එේ. ඳද්ම උදයළ්දත ගුණපවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர்.ம். தத் உசரந் குமசக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
නීතිඹ වහ හභඹ ව දක් කණ ං්ථධන අභහතයතුභහගගන් තස 

ප්රලසනඹ - (1): 

(අ) (i) L.T.T.E. රසතහදීන් ිධසින් 1983 ්ථගඹන් ඳසු 
අම්ඳහය දිස්රික්කඹ තුශ තහතනඹ කයන රද 
පු්ධගරඹන් ං්යහ ගකොඳභණද; 

 (ii)  නභ ං්යහ  නක් නක් ජන ්ථගඹ අනු ගන් 
ගන් ලගඹන් ගකොඳභණද; 

 ඹන්න නතුභහ ගභභ බහට දන්න්ගන්ද? 

(ර) නගර තහතනඹට රක් වූ   

 (i) නක් නක් ග්ධලඳහරන ඳක්ඹර නහඹකඹන් ගවෝ 
හභහජිකඹන් ං්යහ; 

 (ii)  නක් නක් රගම්රට අඹත් රගමික නහඹකඹන් 
ගවෝ නක් නක් රගභට අඹත් පු්ධගරඹන් ං්යහ; 

 (iii)  යහජය  නිරධහරින් ං්යහ; 

 ගකොඳභණද ඹන්නත් නතුභහ ගභභ බහට දන්න්ගන්ද? 

(ත) ඉවත (අ) ව (ර) ිධභහ තති කරුණු ම්ඵන්ධගඹන් 
ප්ථණ හ්ථතහක් ඉදිරිඳත් කයන්ගන්ද ඹන්න තදුයටත් 
නතුභහ ගභභ බහට දන්න්ගන්ද? 

(ඈ) ගනො නග  නම්  ඒ භන්ද? 

 

சட்டதொம் எழுங்கும் ற்தம் தற்கு அதறறதத்ற 

அமச்சமக் மகட்ட றணர:  

(அ) (i) L.T.T.E. தங்கரறகபறணரல் 1983ஆம் 

ஆண்டின் தறன்ணர் அம்தரமந ரட்டத்றல் 

தகரமன தசய்ப்தட்ட ஆட்கபறன் ண்றக்மக 

வ்பவு; 

 (ii) இவ்தண்றக்மக, எவ்மரர் இணத்றன் தடி 

தவ்மநரக வ்பவு; 

 ன்தம அர் இச்சமதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இவ்ரத தகரமன தசய்ப்தட்ட, 

 (i) எவ்மரர் அசறல் கட்சறறணது  மனர்கள் 

அல்னது உதப்தறணர்கபறன் ண்றக்மக; 

 (ii) எவ்தரத த்துக்குரற த் மனர்கள் 

அல்னது த்மச் மசர்ந் க்கபறன் 

ண்றக்மக; 

 (iii) அச அலுனர்கபறன் ண்றக்மக; 

 வ்பவு ன்தம அர் இச்சமதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) மமன  (அ) ற்தம்  (ஆ) றல் றணப்தட்டுள்ப 

றடங்கள் தரடர்தரக தொழுமரண ஏர் 

அநறக்மகமச் சமதறல் சர்ப்தறப்தரர ன்தமத்ம் 

மலும் அர் இச்சமதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஈ) இன்மநல், ன்? 

 
asked the Minister of Law and Order and Southern 

Development: 

(a) Will he inform this House,- 

 (i) the number of persons killed by the LTTE 

terrorists in Ampara District after 1983; and 

 (ii) the aforesaid number in respect of each 

ethnic group separately? 

(b) Will he also inform this House,- 

 (i) the number of members or leaders in each 

political party separately; 

 (ii) the religious leaders in respect of each 

religion or number of people that belong to 

those religions; and 

 (iii) the number of public officers; 

 (iv) who were assassinated in that manner? 

(c) Will he further inform this House whether a 

comprehensive report is submitted to this House 
with regard to the matters that have been raised in 

above (a) and (b)? 

(d) If not why? 
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ඳහ්ථමේගම්න්තු 

ගු වළග රත්නළයක මශතළ (නීිනය ශළ වළමය වශ දක්ෂිණ 
වංලර්ධන අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு சரகன த்ரக்க - சட்டதொம் எழுங்கும் ற்தம் 

தற்கு அதறறதத்ற அமச்சர்) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka - Minister of  Law and Order 
and Southern Development) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි  නභ ප්රලසනඹට පිබඳතුය ගභග යි: 

(අ)  (i)  ශ්රී රංකහ ගඳොලීසිඹ ගත හ්ථතහ ීම තති රකහයඹට 
නක්දවස නසිඹ ිධසිතුනයි. (1 923) 

       (ii)  සිංවර - නක්දවස නකසිඹ වතයි (1 107) 

              ගදභශ - ඳන්සිඹ අසවතයයි (584) 

              මුසමේම් - ගදසිඹ තිසගදකයි (232) 

(ර)  (i)  ඊ.පී.ඩී.පී. - 03 (හභහජික) 

       (ii)  ගඵෞ්ධධ - නක්දවස නකසිඹ වතයි (1 107) 

              හින්දු - ඳන්සිඹ අසවතයයි (584) 

              ඉසරහම් - ගදසිඹ තිසගදකයි (232) 

       (iii) ශ්රී රංකහ ගඳොලීසිඹ ගත හ්ථතහ ීම තති රකහයඹට 
වත්සිඹ ඳනසවතයි (757) 

(ත)  ගභගර තහතනඹට රක් ීම දළනට ය 10ක ඳභණ 
කහරඹක් ගත ීම තති ඵළිධන් ඒ ම්ඵන්ධගඹන් ප්ථණ 
හ්ථතහක් ඉදිරිඳත් කිරීභට ප්රභහණත් තයම් කහරඹක් 
අලය ග .  

 ගරු කථහනහඹකතුභනි  භභ මීට ගඳය උත්තය ගදන 
අසථහග දීත් ගම් ගළන කි හ. දී්ථත කහරඹකට ගඳය වූ 
සි්ධධිර ගතොයතුරු තභයි ගම් ඉල්රන්ගන්. ඒහ නකතු 
කයගන්න අඳට ටිකක් කල් ඹනහ. ිධගල ගඹන් භවය 
ගතොයතුරු අඳට ගනත් කහ්ථඹහරමේනුත් ගන්න ගනහ. 
ඒ නිහ අලය න ගතොයතුරු ටික නතුභහ භට දළනුම් 
දුන්ගනොත් ගවොයි. ගරු කථහනහඹකතුභනි  ගම් හගේ 
ප්රලසන 8ක් දිස්රික්ක 8ක් ම්ඵන්ධ ගම් න ිධට අවරහ 
තිගඵනහ. අලය ගතොයතුරු ටික ගභොනහද කිඹරහ නතුභහ 
භට දළනුම් දුන්ගනොත්  භහ ඒ ටික කස කයරහ ගදන්න ඹන 
කහර කහනු ඊශඟ ප්රලසනඹට පිබඳතුය ගදන අසථහග දී 
කිඹන්නම්.    

(ඈ)  ඳළන ගනොනඟී. 

 
ගු ආර්. එේ. ඳද්ම උදයළ්දත ගුණපවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர்.ம். தத் உசரந் குமசக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි  භභ ගම් හගේ ප්රලසනඹක් ගඳග්ථදහත් 

තහුහ; ඊ ගආත් තහුහ. අද අම්ඳහය දිස්රික්කඹ පිබඳඵයි 

අවන්ගන්. නල්ීමීමඊ ංිධධහනඹ අවුරුදු 30ක ඉතිවහඹ තුශ කයන 
රද ිධනහලඹ ගකොයිතයම්ද කිඹන නක ගම් රළගඵන උත්තයමේන් 

ඳළවළදිමේ ගනහ.   අදහශ ගඳොමේස ඵර ප්රග්ධලමේන් හ්ථතහ වුණු  
ගම් කයන රද ග්ධලගරෝහි භයණ ං්යහ පිබඳඵ ගගන තති 

නීතිභඹ පිඹය ගභොකක්ද කිඹරහ තභයි භභ ගම් අතුරු ප්රලසනගඹන් 

අවන්ගන්. නගවභ ගතොයතුරු නළති  ඒහත් තිගඵන්න පුළුන්. ඊගආ 
ගඹන්ත කරුණහතිරක භළතිතුභහ දීපු උත්තයගඹන් ඳළවළදිමේ වුගඩු  

ඒ අදහශ ප්රග්ධලර ගඳොමේස සථහනර නීතිඹ ක්රිඹහත්භක ගච්ච 
අසථහ නළති ගන්න පුළුන් කිඹන නකයි. ඒ උත්තයගඹන් ගභය 

වුගඩු ඒකයි. නමුත්  අම්ඳහය දිස්රික්කගආ ෆභ තළනකභ නල්ීමීමඊ 
ඵර ප්රග්ධල තිබුගඩු නළවළ. යජගආ ගඳොමේස ඵර ප්රග්ධල තභයි 

තිබුගඩු. ඒ ගඳොමේස ඵර ප්රග්ධලර වූ සි්ධධි ම්ඵන්ධගඹන් ගත්ත 

නීතිභඹ පිඹය පිබඳඵ හ්ථතහක් රඵහ ගදන්න කිඹන නක තභයි 
භභ ගම් ඳහ්ථමේගම්න්තුට කිඹන්ගන්.  

අතුරුදවන්වූන් ගළන ගොඹන්න කහ්ථඹහර වදන්න යජඹ 

කටයුතු කයන ගරහග  භහ ඉල්රන්ගන් නල්ීමීමඊ ංිධධහනඹ 
ිධසින් කයන රද ගම් භවහ භයණ ං්යහට ගත්ත නීතිභඹ 
පිඹයක් තිගඵනහ නම්  ඒ පිබඳඵ හ්ථතහක්. ඒක "ඒ" ද  "බී" ද 
කිඹරහ භට ්ථග කයරහ කිඹන්න ඵළවළ  අවල් පු්ධගරඹහගේ 

භයණඹ කිඹරහ.  

 
ගු වළග රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு சரகன த்ரக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි  ඒහ රඵහ ගදන්න පුළුන්.  නමුත් 

ප්රලසනගඹන් නතුභහ අවරහ තිබුණු කහයණඹට තභයි භභ උත්තය 

දුන්ගන්. ප්රලසනඹ අව්ධදී ඒ කරුණ ඒ තයම් ඳළවළදිමේ වුගඩු නළවළ  
ගරු කථහනහඹකතුභනි.  

"ඉවත (අ) ව (ර) ිධභහ තති කරුණු ම්ඵන්ධගඹන් ප්ථණ 

හ්ථතහක් ඉදිරිඳත් කයන්ගන්ද ඹන්න තදුයටත් නතුභහ ගභභ 
බහට දන්න්ගනහිද?" කිඹරහ තභයි තහුග .  

Hon. Speaker, it is an ambiguous question. That is 

why I asked the Member to clarify. He has clarified. I am 
very happy to give the information. He has asked many 

Questions like this. On the next day I answer, I will say 

how much time I need to answer that question clearly.  

 
ගු විමල් වීරලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි  නීතිඹ වහ හභඹ පිබඳඵ 
අභහතයතුභහගගන් භභ ගම් කහයණඹ දළනගන්න කළභළතියි. ගම් න 

ිධට යුද වමුදහ බු්ධධි අංලගආ බු්ධධි ගයජිගම්න්තුග  ඳස ගදගනක් 
භහධයග දී කීත් ගනොඹහ්ථ ඳළවළයගගන ඹෆභට ග කි යුතුයි  කිඹහ 
අත් අඩංගුට අයගගන තිගඵනහ. ඒ ඳස ගදනහ අත් අඩංගුට 
ගළනීභට හධකඹ වළටිඹට ඳහිධච්චි කයරහ තිගඵන්ගන් ඒ සි්ධධිඹ 

ගච්ච දග  ගදහිර දුයකථන කු දන රශ්රිත ගම් අඹ අතය 
ජංගභ දුයකථන ඳණිවුඩ ඳළළතීභ. [ඵහධහ කිරීභක්] ගරු හගර 
යත්නහඹක තභතිතුභනි   කරුණහකයරහ- 

 

ගු වළග රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு சரகன த்ரக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
Hon. Speaker, it is not relevant to this Question. I am not 

going to answer it.  It is part of an investigation which is 

before the courts.  So, I cannot answer it. 
 

ගු විමල් වීරලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

භට භහගන්න  ගරු කථහනහඹකතුභනි. ගරු තභතිතුභහ  භභ 
ගම් අවන්ගන් ගරු තභතිතුභහ හිතන ග්ධ ගනොගයි. ගභතළන 

ගරහ තිගඵන්ගන් ගම්කයි. ඒ අඹගේ ජහඹහරඳ අයගගන කීත් 
ගනොඹහ්ථට ඹනහ. ඒ ජහඹහරඳ  කීත් ගනොඹහ්ථට ඹනහ. ඉන් 
ඳසු වඳුනහ ගළනීගම් ගඳගයට්ටුග දී ගම් අඹ  වඳුනහගන්නහ.  

ගම්ක  දළන දළනභ බු්ධධි අංලඹ ඳහහදීභක්. [ඵහධහ කිරීභක්] 
ගරෝකගආ ගකොගව ත්- 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඳ්ධභ උදඹලහන්ත ගුණග කය භන්ත්රීතුභහ  ඔඵතුභහට තත් 
අතුරු ප්රලසන තිගඵනහද? තුන්ගනි අතුරු ප්රලසනඹ අවන්න. 
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ගු ආර්. එේ. ඳද්ම උදයළ්දත ගුණපවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர்.ம். தத் உசரந் குமசக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි  රඩුඩුරභ යසථහග  157 අ. (1) 

යසථහ ඹටගත් භගේ ඊශඟ අතුරු ප්රලසනඹ අවන්නට කළභළතියි.  

ඹම් ඹම් සිදුීමම් වයවහ  භවය ග්ධලඳහරන ඳක්  
ඳහ්ථමේගම්න්තු වහ ගනත් භවජන නිගඹෝජිතඹන් තුබඳන් භතුන 
අදවස වහ භතහද වයවහ උතුරු - නළ ගඟනහිය ප්රග්ධලර නළනි 

ගඵදුම්හදී යහඳහයඹක ගණළමේ යහේත ගන ඵ භහධයමේන් 
හ්ථතහ වුණහ. ගම් යජඹ ගම් ගන ගකොට නළනි ක්රිඹහකහයකම්රට 
ම්ඵන්ධ නළනි ග්ධලඳහරන ඳක් ව භවජන නිගඹෝජිතඹන් 

පිබඳඵ ගත්ත පිඹය ගභොනහද? ඒකයි භභ අවන්ගන්. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු තභතිතුභහ. 
 

ගු වළග රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு சரகன த்ரக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
If any investigation into such an incident reveals 

anything, action will be taken.  
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගඵොගවොභ සතුතියි.   

මීශඟට  ප්රලසන අංක 10-1347/'16-(1)  ගරු රකී ජඹ්ථධන 
භවතහ. 
 

ගු කී ජයලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு னக்கற ஜர்ண) 

(The Hon. Lucky Jayawardana) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි  භහ නභ ප්රලසනඹ අවනහ.  
 
ගු ගය්දත කුණළිනක මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි  අධයහඳන තභතිතුභහ ගනුගන් භහ 

නභ ප්රලසනඹට පිබඳතුරු දීභ වහ ති ගදකක කහරඹක් ඉල්රහ 
සිටිනහ.  

 

ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිඳත් කිීමම  නිපයපග කරන දී. 
றணரம ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

 
ශ්රී ංකළ විලිත විහලවිදයළප  ආචළර්ය මණ්ඩය: 

පුරප්ඳළු  
இனங்மக றநந் தல்கமனக்கக றரறவுமரபர் 

குரம் : தற்நறடங்கள் 
ACEDAMIC STAFF OF OPEN UNIVERSITY OF SRI LANKA: 

VACANCIES  

964/’16 

13. ගු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
උස අධයහඳන වහ භවහභහ්ථග අභහතයතුභහගගන් තස    

ප්රලසනඹ:  (1) 

(අ) (i) ශ්රී රංකහ ිධකත ිධලසිධදයහරගආ දළනට ක්රිඹහත්භක 
පීඨ ං්යහ ගකොඳභණද; 

 (ii) නහි ක්රිඹහත්භක ගදඳහ්ථතගම්න්තු ං්යහ 
ගකොඳභණද; 

 (iii) නක් නක් පීඨර ව ගදඳහ්ථතගම්න්තුර සිටිඹ 
යුතු සිකය රචහ්ථඹ භඩුඩරඹ ගන් ගන් 
ලගඹන් ගකොඳභණද; 

 (iv) සිකය රචහ්ථඹ භඩුඩරගආ පුයේඳහඩු තිගේද; 

 (v ) නග  නම්  පුයේඳහඩු ං්යහ  නක් නක් පීඨඹ ව 
ගදඳහ්ථතගම්න්තු අනු ගන් ගන් ලගඹන් 
ගකොඳභණද; 

 ඹන්න නතුභහ ගභභ බහට දන්න්ගනහිද? 

(ර) ගනො නග  නම්  ඒ භන්ද? 
 

உர் கல்ற ற்தம் தடுஞ்சரமனகள் அமச்சமக் 

மகட்ட றணர:  

(அ) (i) இனங்மக றநந் தல்கமனக்ககத்றல் ற்மதரது 

இங்கறதம் தேடங்கபறன் ண்றக்மக 

த்மணதன்தமத்ம்; 

 (ii) அங்கு இங்கறதம் றமக்கபங்கபறன் 

ண்றக்மக  வ்பதன்தமத்ம்; 

 (iii) எவ்தரத தேடத்றலும் ற்தம் 

றமக்கபத்றலும் இதக்கமண்டி றந் 

றரறவுமரபர் குரம் தவ்மநரக 

ரதன்தமத்ம்; 

 (iv) றந் றரறவுமரபர் குரறல் தற்நறடங்கள் 

றனவுகறன்நர ன்தமத்ம்; 

 (v) ஆதணறல், அவ்தற்நறடங்கபறன் ண்றக்மக 

எவ்தரத தேடத்றன்தடித்ம் றமக்கபத் 

றன்தடித்ம் தவ்மநரக ரமதன் 

தமத்ம்; 

 அர் இச்சமதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்மநல், ன்? 

 
asked the  Minister of  Higher  Education  and  

Highways: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the  number of faculties  functioning  in the 

Open University of Sri Lanka at present; 

 (ii) the number of departments  functioning  in 
it; 

 (iii) the permanent academic staff that should be 

there in each faculty and department, 

separately; 

 (iv) whether there are vacancies in  permanent 

academic staff; and 

 (v) if so, the number of  vacancies prevalent  in 

each faculty and department, separately? 

( b) If not, why? 

 

ගු ක්හම්ද කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි  නභ ප්රලසනඹට  පිබඳතුරු ගභග යි.  

(අ)   (i)       පීඨ 05කි. 

1625 1626 



ඳහ්ථමේගම්න්තු 

 (ii)      ගදඳහ්ථතගම්න්තු 24කි. 

         (iii)    තමුණුගභහි තීරු අංක 04 ඹටගත් දක්හ තත.  

         (iv)      ඔ . 

         (v)  තමුණුගභහි තීරු අංක 05 ඹටගත් දක්හ තත. 

 තමුණුභ වභළගත* කයමි. 

(ර) ඳළන ගනොනඟී. 
 

*වභළපේවය මත තබන ද ඇමුුම: 
   சதரதேடத்றல் மக்கப்தட்ட இமப்தை : 

   Annex tabled: 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගදන ටඹ.  

 
සදුු ශළ මළදුු ආනයනය: විවහතර 

சலகம் ற்தம் தததஞ்சலகம் இநக்குற: றதம் 
IMPORT OF CUMIN AND CARAWAY SEEDS: DETAILS 

680/’16 

1. ගු (මශළචළර්ය) ආශු මළරසිංශ මශතළ (ගු බුද්ධික 
ඳිනරණ මශතළ පලනුල ) 
(ரண்தைறகு (மதரசறரறர்) ஆசு ரசறங்க - ரண்தைறகு தைத்றக 

தற சரர்தரக) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe on behalf of the Hon. 
Buddhika Pathirana) 

ප්රහථමික ක්ථභහන්ත අභහතයතුභහගගන් තස ප්රලසනඹ - (2) : 

(අ) (i) 2015 ්ථඹ තුශ ශ්රී රංකහට රනඹනඹ කශ සදුරු 
වහ භහදුරු ප්රභහණඹ ගකොඳභණද; 

 (ii) ශ්රී රංකහට සදුරු වහ භහදුරු රනඹනඹ කයන 
ප්රධහන යටල් කග්ථද;  

 ඹන්න නතුභහ වන් කයන්ගනහිද? 

(ර) (i) ශ්රී රංකහ තුශ සදුරු වහ භහදුරු ගහ කයන්ගන්ද; 

 (ii)  නග  නම්  නඹ ශ්රී රංකහග  අලයතහගන් 
ගකොඳභණ ප්රතිලතඹක්ද; 

 (iii) සදුරු වහ භහදුරු ගහ ගනොකයන්ගන් නම්  ඒ භන්ද; 

 (iv) ශ්රී රංකහ තුශ සදුරු වහ භහදුරු ගහ යහේත 
කිරීභට යජඹ ගන්නහ පිඹය කග්ථද; 

 ඹන්න නතුභහ ගභභ බහට දන්න්ගනහිද? 

(ත) ගනො නග  නම්  ඒ භන්ද? 

 

ஆம்தக் மகத்தரறல் அமச்சமக் மகட்ட றணர:  

(அ) (i) 2015ஆம் ஆண்டில் இனங்மகக்கு இநக்குற 

தசய்ப்தட்ட சலகம் ற்தம்  

  தததஞ்சலகத்றன் அபவு ரதன்தமத்ம்,  

 (ii) இனங்மகக்குச் சலகம் ற்தம் தததஞ்சலகம் 

இநக்குற தசய்ப்தடுகறன்ந தறரண ரடுகள் 

ரமதன்தமத்ம்,  

 அர் குநறப்தறடுரர?  

(ஆ) (i) இனங்மகறல் சலகம் ற்தம் தததஞ்சலகம் 

தசய்மக தண்ப்தடுகறன்நர ன்தமத்ம், 

 (ii) ஆதணறல், அது இனங்மகறன் மமறல் 

த்மண சவீம் ன்தமத்ம், 

 (iii) சலகம் ற்தம் தததஞ்சலகம் தசய்மக 

தண்ப்தடறல்மனதணறல் அது 

தணன்தமத்ம், 

 (iv) இனங்மகறதள் சலகம் ற்தம் தததஞ்சலகச் 

தசய்மகம றஸ்ரறப்தற்கு அசரங்கம் 

மற்தகரள்லம் டடிக்மககள் 

ரதன்தமத்ம், 

 அர் இச்சமதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்மநல், ன்? 
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[ගරු රක්සභන් කිරිතල්ර භවතහ] 

[පමම ඇමුුම පුවහතකළප  ද තබළ ඇත.] 
[இந் இமப்தை தல் றமனத்றலும் மக்கப்தட்டுள்பது] 

[This annex is also placed in the Library.] 
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asked the Minister of Primary Industries: 

(a) Will he state- 

 (i) the amount of  Cumin seeds and  Caraway 

seeds  imported to Sri Lanka during the 

year 2015; and 

 (ii) the major countries from which Cumin 

seeds and  Caraway seeds are imported to 
Sri Lanka? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) whether Cumin  and Caraway  are grown in 

Sri Lanka; 

 (ii) if so,  the said production as a percentage of 

the requirement of Sri Lanka; 

 (iii) if Cumin seeds and Caraway seeds are not 

cultivated,  the reasons for it; and 

 (iv) the steps that will be taken by the 

Government to expand the cultivations of 

Cumin seeds and Caraway seeds  in Sri 

Lanka? 

(c) If not, why? 

 

ගු ගය්දත කුණළිනක මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි  ප්රහථමික ක්ථභහන්ත අභහතයතුභහ 

ගනුගන් භහ නභ ප්රලසනඹට පිබඳතුය වභළගත* කයනහ. 

 
* වභළපේවය මත තබන ද ිළිතතුර: 
* சதரதேடத்றல் மக்கப்தட்ட றமட : 

* Answer tabled: 
 
 

(අ) (i) සදුරු - ගභට්රික් ගටොන් -  2 495.24 

  භහදුරු - ගභට්රික් ගටොන් - 1 941.32 

 (ii) සදුරු - ඉන්දිඹහ  ඳහකිසතහනඹ  සිරිඹහ  නක්ත් අයහබි 
නමී්ථ යහජයඹ  තු්ථකිඹ 

  භහදුරු - ඉන්දිඹහ  ඳහකිසතහනඹ  ඊජිේතු 

(ර) (i) නළත 

 (ii) අදහශ ගනොග . 

 (iii) ගභභ කුළුඵඩුර ගගශ ගඳොශ මිර හගේක් අඩුඹ. 
සදුරු කිගරෝ ග්රෆභඹක් රු. 640.00ක් ඳභණ න අතය භහදුරු 
කිගරෝ ග්රෆභඹක් රු. 390.00ක් ඳභණ ග . ගභභ ගඵෝග ගහ 
කශ වළක්ගක් ීතත ග්ධලගුණඹක් තති නුයනබඳඹ ව 
ඵඩුඩහයගර රදී ප්රග්ධලරඹ. ගභභ ප්රග්ධලර ළඩි 
රදහඹභක් රඵහගත වළකි අ්ථතහඳල් ව ලීක්ස ළනි ගඵෝග 
ගහ කිරීභ ඩහත් රහබදහයී ඵළිධන් නභ ගඵෝග වහ ගගීමන් 
ගඹොමු ීම තත. 

 (iv) රද්ථල ගහක් ගර ිධඹබඳ ීතත ග්ධලගුණඹක් තති 
ප්රග්ධලර සදුරු වහ භහදුරු ගහ කය ඉන් රළගඵන ප්රතිපර 
අනු නභ ගහ යහේත කිරීභට ළරසුම් කය තත. 

(ත) අදහශ ගනොග . 

ක්පේත්ර නිධළරි්ද  යතුු ඳෆදි : ලයඹ ඳෂළත 
தபறக்கப உத்றமரகத்ர்கலக்கு மரட்டரர் 

மசக்கறள் : டமல் ரகரம் 
MOTOR BIKES FOR FIELD OFFICERS: NORTH WESTERN 

PROVINCE 

922/’16 

2.ගු (වලදය) නලි්දද ජයිනවහව මශතළ 
(ரண்தைறகு (மத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

මුදල් අභහතයතුභහගගන් තස ප්රලසනඹ - (1) : 

(අ) (i) ඹම ඳශහගත් ක්ග ර නිරධහරින්ට මුදල් තළන්ඳත් 
කශ ඳසු නිකුත් කයන ඵට ගඳොගයොන්දු වූ 
ඹතුරුඳළදි රඵහ දීභට ඹළයි ඳමින් 2015.11.14 
ව 2015.11.21 දින ගදගක්භ කළීමම් කශ ඵත්; 

 (ii) නගර කළීමම් කශද  ඹතුරුඳළදි රඵහ ගනොදුන් 
ඵත්;  

 නතුභහ දන්ගනහිද? 

(ර) (i) ඹම ඳශහගත් ක්ග ර නිරධහරින්ට ඹතුරුඳළදි 
රඵහ දීභට කටයුතු කයන්ගන්ද; 

 (ii) නග  නම්  නභ දිනඹ කග්ථද; 

 ඹන්න නතුභහ ගභභ බහට දන්න්ගනහිද?  

(ත) ගනො නග  නම්  ඒ භන්ද?  
 

றற அமச்சமக் மகட்ட றணர:  

(அ) (i) டமல் ரகரத்றன் தபறக்கப 

உத்றமரகத்ர்கலக்குப் தம் மப்தைச் 

தசய்ப்தட்டன் தறன்ணர் ங்கப்தடுதண 

ரக்குதறபறக்கப்தட்ட மரட்டரர் 

மசக்கறள்கமப ங்குரகத் தரறறத்து 

2015.11.14 ற்தம் 2015.11.21 ஆகற இண்டு 

றகறகபறல் அமப்தை றடுக்கப்தட்டதன் 

தமத்ம்; 

 (ii) அவ்ரத அமப்தை றடுக்கப்தட்டமதரறலும் 

மரட்டரர் மசக்கறள்கள் ங்கப்தடறல் 

மனதன்தமத்ம்; 

அர் அநறரர? 

(ஆ) (i) டமல் ரகர தபறக்கப உத்றமரகத் 

ர்கலக்கு மரட்டரர் மசக்கறள்கமபப் 

ததற்தக்தகரடுக்க டடிக்மக டுப்தரர 

ன்தமத்ம்; 

 (ii) ஆதணறல், அத்றகற ரதன்தமத்ம்; 

 அர் இச்சமதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்மநல், ன்? 

 
asked  the Minister of Finance: 

(a) Is he aware that- 

 (i) the field officers of the North Western 

Province were summoned on both  the  

dates  14.11.2015 and 21.11.2015  stating 

that the motor bikes which were promised 
to be given upon depositing  money  will be 

provided; and 

 (ii) the motor bikes were not provided, though 

they were summoned  so? 

1629 1630 



ඳහ්ථමේගම්න්තු 

(b) Will he inform this House- 

 (i) whether  measures will be taken to provide 
motor bikes to the Field Officers of the 

North Western Province; and 

 (ii) if  so,  the aforesaid date? 

(c) If not, why? 
 

ගු ගය්දත කුණළිනක මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි  මුදල් අභහතයතුභහ ගනුගන් භහ නභ 

ප්රලසනඹට පිබඳතුය වභළගත* කයනහ. 
 

* වභළපේවය මත තබන ද ිළිතතුර: 
* சதரதேடத்றல் மக்கப்தட்ட றமட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i) ගනොදනිමි. 

  (ii) ගනොදනිමි. 

(ර) (i) 2016 අඹ ළඹ ගඹෝජනහ අනු 2015.11.20 දින න ිධට 
නිඹමිත සුදුසුකම් පුයහ තති වහ නිඹමිත මුදල් (ඹතුරුඳළදි 
වහ රු. 50 000  සකට්ථ වහ රු. 45 000) ගගහ තති 
ඵට දිස්රික් ගල්කම් නහථ කය තති සිඹ දභ නිරධහරින්ට/ 
නිරධහරිනිඹන්ට ඹතුරුඳළදි/ සකට්ථ ළඳයීභට නිඹමිත 
තිබුණි. ඒ අනු ඹම ඳශහතට අඹත් කුරුණෆගර 
දිස්රික්කගආ දිස්රික් ගල්කම් ිධසින් නිඹමිත සුදුසුකම් 
ළපිර ඵට වතික කශ නිරධහරින්/ නිරධහරිනිඹන් 
13 019කට වහ පුත්තරභ දිස්රික්කගආ නිඹමිත සුදුසුකම් 
ළපිර ඵ  දිස්රික් ගල්කම් තවවුරු කය තති නිරධහරින්/ 
නිරධහරිනිඹන් 4 295කට ඹතුරුඳළදි/ සකට්ථ ඳඹහ නභ 
ළඩටවන අන් කය තත. 

 (ii) ඹතුරුඳළදි රඵහ දීගම් ළඩටවන ගම් න ිධට අන් කය 
තත. 

(ත) ඳළන ගනොනඟී. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසන අංක 4 - 992/'16 - (1)  ගරු උදඹ ප්රබහත් ගම්භන්පිර 
භවතහ. 

 

ගු විමල් වීරලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි  ගරු උදඹ ප්රබහත් ගම්භන්පිර 
භන්ත්රීතුභහ ගනුගන් භහ නභ ප්රලසනඹ අවනහ. 

 

ගු ගය්දත කුණළිනක මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි  අධයහඳන අභහතයතුභහ ගනුගන් භහ 

නභ ප්රලසනඹට පිබඳතුරු දීභ වහ ති ගදකක් කල් ඉල්රහ සිටිනහ. 
 

ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිඳත් කිීමම  නිපයපග කරන දී. 
றணரம ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසන අංක 6 - 1143/'16 - (1)  ගරු නම්.නච්.නම්. ල්භහන් 

භවතහ. 

ගු ව්දදිත් වමරසිංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு சந்றத் சசறங்க) 

(The Hon. Sandith Samarasinghe)  

ගරු කථහනහඹකතුභනි  ගරු නම්.නච්.නම්. ල්භහන් භන්ත්රීතුභහ 
ගනුගන් භහ නභ ප්රලසනඹ අවනහ. 

 
ගු ලනේර අපේලර්ධන මශතළ (වහලපද් ක යුතු 
අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு  ஜற அமதர்ண - உள்ரட்டலுல்கள் 

அமச்சர்) 

(The Hon. Wajira Abeywardana - Minister of Home Affairs) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි  භහ නභ ප්රලසනඹට පිබඳතුරු දීභ වහ 

ති ගදකක් කල් ඉල්රහ සිටිනහ. 

 
ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිඳත් කිීමම  නිපයපග කරන දී. 
றணரம ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

 
ගළල් වශ මළතර ඳහචළත් අවහලෆ්දන ිළිතබ 

තළක්ණ ආයතනප   ක්පේත්ර කළර්යළය:  ලවළ 
දෆමීම 

தறன்-அதமடத் தரறல்தட்தறல் 

றதகத்றன் கரலி ற்தம் ரத்மந தபறக்கப 

அலுனகங்கள்: தோடப்தட்டம 
GALLE AND MATARA FIELD OFFICES OF POST HARVEST 

TECHNOLOGY INSTITUTE: CLOSURE  

 

1281/’16 
 

8. ගු විමල් වීරලං මශතළ (ගු ඩවහ අශප්පඳුම මශතළ 
පලනුල )   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச - ரண்தைறகு டனஸ் 

அயப்ததத சரர்தரக) 

(The Hon. Wimal Weerawansa on behalf of the Hon. Dullas 
Alahapperuma) 

කක කක්ථභ අභහතයතුභහගගන් තස ප්රලසනඹ - (1) : 

(අ) (i) කක කක්ථභ අභහතයහංලඹට අඹත්  ඳලසචහත් 
අසළන්න පිබඳඵ තහක්ණ රඹතනගආ  ක්ග ර 
කහ්ථඹහරඹක්  භහතය කළකණදුය  ගගොිධජන 
ගක්න්රගආ සථහපිත කය තිබ ඵත්; 

 (ii)  2016.10.12 දින සිට ක්රිඹහත්භක න ඳරිදි  ඉවත කී 
ක්ග ර කහ්ථඹහරඹ හ දභහ තති ඵත්;  

 (iii) ඊට භහන්තය  ගහල්ර ක්ග ර කහ්ථඹහරඹද හ 
දභහ තති ඵත්; 

 නතුභහ දන්ගනහිද? 

(ර) (i) ඳසු අසනු තහක්ණඹ ඩහත් ප්රචමේත කශ යුතු 
තත්ත්ඹක තිබිඹදී  ඳතින ඹටිතර ඳවසුකම්ද 
ගම් රකහයඹට කේඳහදුට රක් කිරීගභන් ගගොිධ 
ජනතහ අඳවසුට ඳත් න ඵ පිබඳගන්ගන්ද; 

 (ii) නග  නම්  දළනට හ දභහ තති ක්ග ර කහ්ථඹහර 
වහභ ිධකත කය ගගොිධ ජනතහට අලය වහඹ 
රඵහ දීභට පිඹය ගන්ගන්ද;  

 ඹන්න නතුභහ ගභභ බහට දන්න්ගනහිද? 

(ත) ගනො නග  නම්  ඒ භන්ද? 
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கத்தரறல் அமச்சமக் மகட்ட றணர:  

(அ) (i) கத்தரறல் அமச்சறற்குரற, தறன்-அதமடத் 

தரறல்தட்தறல் றதகத்றன் தபறக்கப 

அலுனகதரன்த ரத்மந தகக்கணது 

கன த்ற றமனத்றல் ரதறக்கப் 

தட்டிதந்து ன்தமத்ம்; 

 (ii) 2016.10.12ஆம் றகற தரடக்கம் மடதொமநக்கு 

தம் மகறல் மற்கூநற தபறக்கப 

அலுனகம் தோடப்தட்டுள்பதன்தமத்ம்; 

 (iii) அற்கு மதரத் மகறல் கரலி தபறக்கப 

அலுனகதொம் தோடப்தட்டுள்பதன்தமத்ம்; 

 அர் அநறரர? 

(ஆ) (i) தறன்-அதமடத் தரறல்தட்தத்ம 

அறகபறல் தறதல்ப்தடுத்க்கூடி றமனறல் 

இதக்மகறல், இதக்கறன்ந உட்கட்டமப்தை 

சறகமபத்ம் இவ்மகறல் குமநப்தன்தோனம் 

றசர க்கள் சறத்துக்கு உள்பரகறன்நணர் 

ன்தம ற்தக்தகரள்கறன்நரர ன்தமத்ம்; 

 (ii) ஆதணறல், ற்மதரது தோடப்தட்டுள்ப 

தபறக்கப அலுனகதரன்மந உடணடிரகத் 

றநந்து றசர க்கலக்குத் மமரண 

உறகமபப் ததற்தக்தகரடுப்தற்கு 

டடிக்மக டுப்தரர ன்தமத்ம்; 

 அர் இச்சமதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்மநல், ன்? 

 

asked the Minister of Agriculture: 

(a) Is he aware that- 

 (i) a field office of the Post Harvest 

Technology Institute, which comes under 

the purview of the Ministry of Agriculture, 
had been established  in the Agrarian Centre 

in Kekanadura, Matara; 

 (ii) the aforesaid field office has been closed 

down with effect from 12.10.2016; and 

 (iii) even the office established in Galle has also 

been closed down concurrently? 

(b) Will inform this House- 

 (i) whether he accepts the fact that the farming 

community is inconvenienced  by the  

cutting down of  the infrastructure facilities 

available in this  manner   at a time  when 
post harvest technology should be  

popularized  more; and 

 (ii) if so, whether steps will be taken to provide 

the necessary assistance to the farming  
community  by opening the field offices 

that has been closed down by now with 

immediate effect? 

(c) If not, why?  
 

ගු ගය්දත කුණළිනක මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි  කක කක්ථභ අභහතයතුභහ ගනුගන් භහ 

නභ ප්රලසනඹට පිබඳතුය වභළගත* කයනහ. 

* වභළපේවය මත තබන ද ිළිතතුර: 
* சதரதேடத்றல் மக்கப்தட்ட றமட : 

* Answer tabled: 

 

(අ) (i) සථහපිත කය තිබුණි. 

 (ii) 2016.09.30 දින ඳළති අධයක් භඩුඩර රැසීමගම්දී ගත් 
තීයණඹක් අනු භහතය වහ ගහල්ර ක්ග ර කහ්ථඹහර 
නක්ගකොට දකුණු ඳශහත වහ වම්ඵන්ගතොට ක්ග ර 
කහ්ථඹහරඹ සථහපිත කයන රදි. ගභභ ක්ග ර කහ්ථඹහරඹ 
වම්ඵන්ගතොට සථහපිත කිරීභ නභ දිස්රික්කගආ ගඵෝග 
යහේතිඹ වහ ඳසු අසනු තහක්ණ රඹතනගආ ළඩි 
අධහනඹක් ගඹොමු කශ යුතු ගඵෝග (ගකගල්  ීම) 
ළරකිල්රට ගගන සිදු කයන රදි. 

 (iii) ඉවත (ii) හි පිබඳතුයභ අදහශ ග . 

(ර) (i) නළත. 

  භහතය වහ ගහල්ර ක්ග ර කහ්ථඹහරරට අදහශ කටයුතු 
වම්ඵන්ගතොට ක්ග ර කහ්ථඹහරඹ භිනන් ඉටු කයයි. 

 (ii) ඳලසචහත් අසළන්න පිබඳඵ තහක්ණ රඹතනගආ ක්ග ර 
කහ්ථඹහර ෆභ දිස්රික්කඹකටභ නකක් ඵළිනන් න ඳරිදි 
පිහිටුීමභට ජහතික රභම්ඳහදන ගදඳහ්ථතගම්න්තුග  
අනුභළතිඹ රළබී තත. ඒ වහ ප්රතිඳහදන රළබුණු ඳසු 
භහතයට වහ ගහල්රට දිස්රික් ක්ග ර භධයසථහන ගදකක් 
ව ග හ ක්ග ර භධයසථහන තුනක් සථහපිත කිරීභට 
ළරසුම් කය තත. තද ගහල්ර වහ භහතය දිස්රික් ක්ග ර 
භධයසථහන පිහිටුීමභ වහ උචිත සථහන වඳුනහ ගළනීභ 
දිස්රික් ගල්කම් භිනන් සිදු කයමින් ඳතී. 

(ත) අදහශ ගනොග . 
 

 

ඇඹිලිිළටිය ජළිනක කඩදළසි කේශ  සිදු ව ශළනිය : 

විධිමත් විමර්නයක්  
ம்தறலிப்தறட்டி மசற கரகறத் தரறற்சரமனக்கு 

ற்தட்ட அறவு: தொமநசரர்ந் தைனணரய்வு 
DAMAGE CAUSED TO EMBILIPITIYA NATIONAL PAPER 

FACTORY: PROPER INVESTIGATION 
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9. ගු (මශළචළර්ය) ආශු මළරසිංශ මශතළ (ගු පශේළ්ද 
විතළනපස මශතළ පලනුල ) 
(ரண்தைறகு (மதரசறரறர்) ஆசு ரசறங்க - ரண்தைறகு 

மயசரன் றரணமக சரர்தரக) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe on behalf of the Hon. 
Heshan Withanage) 

ක්ථභහන්ත වහ හණිජ කටයුතු අභහතයතුභහගගන් තස             
ප්රලසනඹ - (1) : 

(අ) (i) තඹිමේපිටිඹ ජහතික කඩදහසි කම්වර ගම් න ිධට 
හ දභහ තති ඵත්; 

 (ii) ඳසු ගිඹ ඳහරන කහරඹ තුශ නභ රඹතනඹ තු 
ම්ඳත් ව ග්ධඳශ ිධිධධ පු්ධගරඹන් ිධසින් ගොයහ 
ගගන ගගොස තති ඵත්; 

 (iii) නයින් නභ රඹතනඹ ම්ප්ථණගඹන්භ ිධනහල ීම 
ගගොස තති ඵත්;  

 (iv) නහි රැකිඹහග  නියුතු වූ ව ඒ තුබඳන් ර ගර 
රදහඹම් ඉඳය ිධලහර පිරික් ගම් ගව තුගන් 
ර්ථිකක වහ භහනසික පීඩහන්ට රක්ීම සිටින 
ඵත්; 

 නතුභහ දන්ගනහිද? 

(ර) (i) නභ රඹතනඹ ිධනහල ීමභ පිබඳඵ ිධධිභත් 
ිධභ්ථලනඹක් සිදු කය තිගේද; 
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ඳහ්ථමේගම්න්තු 

 (ii) නග  නම්  නභිනන් අනහයණඹ කය ගත්  
ගතොයතුරු කග්ථද; 

 (iii) නභ ගතොයතුරු භත වඳුනහගත් ළකකරුන් වහ 
නීතිඹ ක්රිඹහත්භක කය තිගේද;  

 ඹන්න නතුභහ ගභභ බහට දන්න්ගනහිද? 

(ත) ගනො නග  නම්  ඒ භන්ද? 
 

மகத்தரறல் ற்தம் ரறத அலுல்கள் அமச்சமக் 

மகட்ட றணர:  

(அ) (i) ம்தறலிப்தறட்டி மசற கரகறத் தரறற்சரமன 

ற்மதரது தோடப்தட்டுள்பதன்தமத்ம்; 

 (ii) கடந் ஆட்சறக் கரனத்றல் இந்றதணத்றற்குச் 

தசரந்ரண பங்கள் ற்தம் தசரத்துக்கள் 

தல்மததட்ட ஆட்கபரல் றதடிச் 

தசல்னப்தட்டுள்பதன்தமத்ம்; 

 (iii) அன் கரரக இந்றதணம் தொழுமரக 

அறமடந்துள்பதன்தமத்ம்; 

 (iv) அறல் தரறலில் ஈடுதட்டிதந் ற்தம் 

அதெடரக மநதொகரக தரணம் ஈட்டி 

தததம்தரமகரமணரர் இன் கரரக 

ததரதபரர ரலறரகவும் உப ரலறரகவும் 

தரறப்தைக்கு உள்பரகறத்ள்பணர் ன்தமத்ம்; 

 அர் அநறரர? 

(ஆ) (i) மற்தடி றதணம் அறமடந்துள்பம 

தரடர்தரக தொமநசரர்ந் தைனணரய்வு 

மற்தகரள்பப்தட்டுள்பர ன்தமத்ம்; 

 (ii) ஆதணறல், அன் தோனம் 

தபறப்தடுத்றக்தகரள்பப்தட்ட கல்கள் 

ரமதன்தமத்ம்; 

 (iii) அத்கல்கபறன் அடிப்தமடறல் 

இணங்கரப்தட்ட சந்மக தர்கள் சம்தந்ரக 

சட்டம் மடதொமநப்தடுத்ப்தட்டுள்பர 

ன்தமத்ம்; 

 அர் இச்சமதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்மநல், ன்? 

 
asked the Minister of Industry and Commerce: 

(a) Is he aware that- 

 (i) the Embilipitiya  National Paper Factory 

has been closed down by now; 

 (ii) resources and assets of that institution have 
been stolen by various individuals during 

the tenure of the former government; 

 (iii) the said institution has been totally 

destroyed as a result; and 

 (iv) a large number of people who were 

employed there or earned an indirect 

income through that are economically and 

mentally affected as a result? 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) whether a proper investigation had been 

conducted regarding the destruction of that 

institution; 

 (ii) if so, the information disclosed through 

that; and 

 (iii) whether legal action had been taken against 

the suspects identified on that information? 

(c) If not, why? 

 

ගු රිවළඩ් බදියුදී්ද මශතළ (කර්මළ්දත ශළ ලළණිජ ක යුතු 
අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு நறமரட் தறத்லன் - மகத்தரறல் ற்தம் 

ரறத அலுல்கள் அமச்சர்) 

(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 
Commerce) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි  භහ නභ ප්රලසනඹට පිබඳතුය බහගත 
කයනහ.     

                                          

* වභළපේවය මත තබන ද ිළිතතුර: 
* சதரதேடத்றல் மக்கப்தட்ட றமட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i) ඔ . 

 (ii) ඵදු ඳදනභ භත ක්ථභහන්තලහරහ රඵහ ගත් ගඳෞ්ධගමේක 
භහගභ ගකටි කහරඹක් නහි කටයුතු කිරීගභන් ඳසු අදහශ 
ඵරධහරින්ට කිසිදු දළනුම් දීභකින් ගතොය ක්ථභහන්ත ඳරිශ්රඹ 
අතවළය දළම ිධට තඹිමේපිටිඹ කඩදහසි ක්ථභහන්තලහරහග  
තතළම් ත්කම් ගොයකම් කය තත. ක්ථභහන්තලහරහග  
ත්කම් වහ ම්ඳත් ගොයකම් කිරීභ ම්ඵන්ධගඹන් 
ගතොයතුරු යහජය ම්ඳත් වහ යහඹ ං්ථධන 
අභහතයහංලඹට හ්ථතහ වූ වහභ ගඳොලීසිඹට ඳළමිණිමේ 
කිරීභටත්  සිිධල් රයක්ක නිරධහරින් ගඹොදහ 
ක්ථභහන්තලහරහග  රයක්හ තවවුරු කිරීභටත් පිඹය 
ගන්නහ රදි. 

 (iii) ගොයකම් කිරීගම් ප්රතිපරඹක් ලගඹන් ක්ථභහන්තලහරහට 
වහනි සිදු ීම තත.. 

 (iv) අභහතය භණඩර අනුභළතිඹ භත තඹිමේපිටිඹ ජහතික කඩදහසි 
ංසථහග  සිඹ දභ ග කයින් අනිහ්ථඹ ිධශ්රහභ න්දි 
ගඹෝජනහ රභඹ ඹටගත් ඔවුන්ට හිමි න්දි වහ අදහශ දීභනහ 
රඵහ දී  අනිහ්ථඹ ිධශ්රහභ ගන්න රදි. තඹිමේපිටිඹ කඩදහසි 
ංසථහ ය ගණනහක් ඳහඩු රඵමින් ඳළති අතය  
ග කයින්ගේ ළටුේ ගගීමගම් ඵය බහඩුඩහගහයඹ ිධසින් 
දයහ තති ඵද වන් කශ යුතුඹ. 

(ර) (i) ගභභ කහයණඹ ම්ඵන්ධගඹන් ඳරීක්ණ කඩිනම් කයන 
ගභන් යහජය ම්ඳත් වහ යහඹ ං්ථධන අභහතයහංලගආ 
ගල්කම්ගේ අංක MSRED/6/2/12/6(i) වහ 2014.01.13 
දිනළති මේපිඹ භිනන් ගඳොමේසඳතිගගන් ඉල්රහ තත. 

 (ii) ගභගතක් ගතොයතුරු හ්ථතහ ීම නළත. 

 (iii) ඳළන ගනොනඟී. 

(ත) ඳළන ගනොනඟී. 

  

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසන අංක 11 - 1349/'16 - (1)  ගරු ගයෝහිණී කුභහරි 
ිධගේයත්න භවත්මිඹ. 

 

ගු (මශළචළර්ය) ආශු මළරසිංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு (மதரசறரறர்) ஆசு ரசறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි  ගරු ගයෝහිණී කුභහරි ිධගේයත්න 

භන්ත්රීතුමිඹ ගනුගන් භහ නභ ප්රලසනඹ අවනහ. 

1635 1636 

[ගරු (භවහචහ්ථඹ) රශු භහයසිංව  භවතහ] 
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ගු ගය්දත කුණළිනක මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි  නිපුණතහ ං්ථධන වහ කත්තීඹ පුහුණු 

අභහතයතුභහ ගනුගන් භහ නභ ප්රලසනඹට පිබඳතුරු දීභ වහ ති 
ගදකක් කල් ඉල්රහ සිටිනහ. 

 
ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිඳත් කිීමම  නිපයපග කරන දී. 
றணரம ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

 

 

සිංශ ශළ පදමෂ භළළ ඉගෆ්දවීම : මය 
ප්රිනඳළදන 

சறங்கபம் ற்தம் றழ் தரறகமபக் கற்தறத்ல் : 

றறமற்தரடுகள் 
TEACHING OF SINHALA AND TAMIL LANGUAGES: 

FINANCIAL PROVISION 

 

833/’16 
 

12.ගු (මශළචළර්ය) ආශු මළරසිංශ මශතළ (ගු බුද්ධික 
ඳිනරණ මශතළ පලනුල ) 
(ரண்தைறகு (மதரசறரறர்) ஆசு ரசறங்க - ரண்தைறகு தைத்றக 

தற சரர்தரக) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe on behalf of the Hon. 
Buddhika Pathirana) 

ජහතික වජීනඹ  ංහද වහ යහජය බහහ අභහතයතුභහගගන් 
තස ප්රලසනඹ - (2) : 

(අ) (i) ගදභශ කතහ කයන ජනතහට සිංවර බහහ 
ඉගළන්ීමභටත්  සිංවර කතහ කයන ජනතහට 
ගදභශ බහහ ඉගළන්ීමභටත් ක රඹහ භහ්ථග ගගන 
තිගේද; 

 (ii) නග  නම්  නභ ක රඹහ භහ්ථග කග්ථද; 

 (iii) ඳහල් වළය ගිඹ රැකිඹහ ිධයහිත පිරිට  යජගආ 
ග කඹන්ට වහ ගඳෞ්ධගමේක අංලගආ 
ග කඹන්ට ගදභශ වහ සිංවර බහහ ඉගළන්ීමභට 
පිඹය ගගන තිගේද; 

 (iv) නග  නම්  නභ පිඹය කග්ථද; 

 ඹන්න නතුභහ ගභභ බහට දන්න්ගනහිද? 

(ර) (i) ගභභ ඉගළන්ීමගම් කහ්ථඹඹන් වහ ඳ රභහණත් 
ගුරුරුන් ං්යහක් සිටින්ගන්ද; 

 (ii) නග  නම්  නභ ගුරුරුන් ගතෝයහ ගළනීගම් 
ක රභග දඹ කග්ථද; 

 (iii) ගනොනග  නම්  ගුරුරුන් ඵහ ගළනීභට කටයුතු 
කයන්ගන්ද; 

 ඹන්නත් නතුභහ ගභභ බහට දන්න්ගනහිද? 

(ත) (i) සිංවර වහ ගදභශ බහහ ඉගළන්ීමභ වහ මුදල් 
ඳ රතිඳහදන ගන් කය තිගේද; 

 (ii) නග  නම්  නභ මුදල් ඳ රභහණඹ ගකොඳභණද; 

 ඹන්න නතුභහ වන් කයන්ගනහිද? 

(ඈ) ගනො නග  නම්  ඒ භන්ද? 

மசற சகரழ்வு, கனந்துமரடல் ற்தம் அசகத 

தரறகள் அமச்சமக் மகட்ட றணர:  

(அ) (i) றழ் மதசுகறன்ந க்கலக்குச் சறங்கப 

தரறமக் கற்தறக்கவும், சறங்கபம் மதசுகறன்ந 

க்கலக்குத்  றழ் தரறமக் கற்தறக்கவும் 

டடிக்மககள் டுக்கப்தட்டுள்பணர; 

 (ii) ஆதணறல், அந்டடிக்மககள் ரம; 

 (iii) தரடசரமனமறட்டு லங்கறச்தசன்ந தரறனற் 

நர்கலக்கு, அசரங்க ஊறர்கலக்கு ற்தம் 

ணறரர்துமந ஊறர்கலக்குத் றழ் ற்தம் 

சறங்கப தரறமக் கற்தறக்க டடிக்மககள் 

டுக்கப்தட்டுள்பணர; 

 (iv) ஆதணறல், அந்டடிக்மககள் ரம; 

 ன்தம அர் இச்சமதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i) இந்க் கற்தறத்ல் தறகலக்குப் மதரறபவு 

ண்றக்மகத்மட ஆசறரறர்கள் உள்பணர; 

 (ii) ஆதணறல், அவ்ரசறரறர்கமபத் 

தரறவுதசய்த்ம் தொமநம ரது; 

 (iii) இன்மநல், ஆசறரறர்கமப ஆட்மசர்ப்தை தசய் 

டடிக்மக டுப்தரர; 

 ன்தமத்ம் அர் இச்சமதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) (i) சறங்கபம் ற்தம் றழ் தரறகமபக் 

கற்தறப்தற்கரக றறமற்தரடுகள் 

தசய்ப்தட்டுள்பணர; 

 (ii) ஆதணறல், மற்தடி தத்தரமக வ்பவு; 

 ன்தம அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஈ) இன்மநல், ன்? 

 
asked the Minister of National Co-existence, Dialogue 

and Official Languages: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether courses of action have been taken 

to teach Sinhala language to the Tamil-

speaking people and  Tamil language to the 

Sinhala-speaking people; 

 (ii) if so, what those courses of action are; 

 (iii) whether steps have been taken to teach 

Tamil and Sinhala languages to the 

unemployed school dropouts, public 
servants and employees in the private 

sector; and 

 (iv) if so, what those steps are? 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) whether there are sufficient number of 

teachers to engage in that task; 

 (ii) if so, the methodology adopted for the 

selection of those teachers; and 

 (iii) if not, whether action will be taken to 

recruit teachers? 
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ඳහ්ථමේගම්න්තු 

(c) Will he state- 

 (i) whether financial provisions have been 
allocated to teach Sinhala and Tamil 

languages; and 

 (ii) if so, the amount of money that has been 

allocated? 

(d) If not, why? 

 

ගු ගය්දත කුණළිනක මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි  ජහතික වජීන  ංහද වහ යහජය 

බහහ අභහතයතුභහ ගනුගන් භහ නභ ප්රලසනඹට පිබඳතුය වභළගත* 

කයනහ. 
 

* වභළපේවය මත තබන ද ිළිතතුර: 
* சதரதேடத்றல் மக்கப்தட்ட றமட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i) ඔ . 

 (ii) හභහනය ජනතහට සිංවර වහ ගදභශ බහහ දළනුභ රඵහ දීභ 
වහ භහගේ අභහතයහංලඹ ඹටත් ක්රිඹහත්භක න ජහතික 
බහහ අධයහඳන ව පුහුණු රඹතනඹ භිනන් "දන්නහනම් 
උගන්න්න  දන්නළත්නම් ඉගගනගන්න" නම් වූ ිධගල  
ළඩටවනක් ශ්රී රංකහ ගුන්ිධදුමේ ංසථහග  සග්ධීතඹ 
ග ඹ ඔසග  ිධකහලඹ ගකග්ථ. නභ ළඩටවන ෆභ ඉරිදහ 
දිනකභ ඳ. . 5.30 සිට 6.00 දක්හ සිංවර ග හ ඔසග  ද  
ඳ. . 7.00 සිට 7.30 දක්හ ගදභශ ග හ ඔසග  ද ිධකහලඹ 
ගකගයන අතය  ගුන් ිධදුමේ ංසථහග  සිඹ දභ ප්රහග්ධීතඹ 
ග හ ඔසග ද ිධකහලඹ කයනු රඵයි. 

  තද  ජහතික බහහ අධයහඳන ව පුහුණු රඹතනඹ භිනන් 
බහහ ගුරුරුන් රඵහ දීභ ගවෝ මරය අනුග්රවඹ රඵහ දීභ භත 
බහහ ංගම් යහඳහයඹ වයවහ 2012 ග්ථ සිට 2015 ය 
දක්හ හභහනය ජනතහට සිංවර ගදභශ බහහ පුහුණු ඳන්ති 
ඳත්හ තති අතය  නභ ළඩටවන වජීන ංගම් 
යහඳහයඹ වයවහ 2017 ග්ථ සිට ඹබඳත් ක්රිඹහත්භක කිරීභට 
නිඹමිත තත. 

 (iii) ඔ . 

 (iv) ඳහල් වළය ගිඹ රැකිඹහ ිධයහිත පිරිට ව ගඳෞ්ධගමේක 
අංලගආ ග කඹන්ට ද ඉවත (ii) හි වන් රභ භිනන් 
සිංවර ගදභශ බහහන්  ඉගගන ගළනීගම් අසථහ රහ 
තති අතය  ඊට අභතය  ඕනෆභ අගඹකුට මුදල් ගගීමගම් 
ඳදනභ භත යහජය බහහ ගදඳහ්ථතගම්න්තු භිනන් ඳත්නු 
රඵන බහහ ඳහඨභහරහ වළදෆරීභට ඳවසුකම් රහ තත.  
යහජය නිරධහරින් ගනුගන්ද යහජය බහහ 
ගදඳහ්ථතගම්න්තු භිනන් බහහ ඳහඨභහරහ ඳත්නු රළගේ. 

  ජහතික බහහ අධයහඳන ව පුහුණු රඹතනඹ භිනන් ද යහජය 
නිරධහරින්ට ගදන බහහ ප්රීමණතහ රඵහ ගළනීභ වහ 
ගන්හසික ව අගන්හසික බහහ ඳහඨභහරහ ඳත්නු රඵයි. 

(ර) (i) බහහ ඉගළන්ීමභ වහ දළනට සිටින ගුරුරුන් ං්යහ 
ප්රභහණත් නළත. 

 (ii) NILET රඹතනඹ භිනන් පුත් ඳත් දළන්ීමම් ඳශ කය අලය 
සුදුසුකම් පුයහ තති ගුරුරුන් ගතෝයහගගන  දින 05ක 
පුහුණුක් රඵහ දීගභන් අනතුරු රඹතනගආ මේඹහ ඳදිංචි 
ගකොට ගුරුරුන්ගේ ංචිතඹට තතුශත් කයනු රඵයි. 

  ඊට අභතය  ිධලස ිධදයහර කිකකහචහ්ථඹරුන් භිනන් බහහ 
ගුරුරුන් පුහුණු කිරීගම් ළඩටවනක් ජහතික බහහ 
අධයහඳන ව පුහුණු රඹතනඹ (NILET) භිනන් ගම් න 
ිධට රයම්බ කය තති අතය  ඒ ඹටගත් ගදන බහහ 
ඉගළන්ීමභ පිබඳඵ වතික ඳර ඳහඨභහරහක් ව උස 
ඩිේගරෝභහ ඳහඨභහරහක් ඳත්හගගන ඹනු රඵයි. 2016 
ගනොළම්ඵ්ථ භ රයම්බ කයන රද වතික ඳර ඳහඨභහරහ 
භිනන් ගුරුරුන් 200ක් පුහුණු රඵන අතය  2017 ග්ථදී 
ද වතික ඳර ඳහඨභහරහ 08ක් ව ඩිේගරෝභහ ඳහඨභහරහ 

04ක් ඳළළත්ීමභට ළරසුම් කය තත. ගභග  ඳහඨභහරහ 
වදහයහ ඉන් භත්න ගුරුරුන් අලයතහ අනු යහජය 
රඹතන  ගඳෞ්ධගමේක රඹතන ව වජීන ංගම් භිනන් 
ඳත්නු රඵන බහහ ඳන්තිර ඉගළන්ීමභ වහ අනුයුක්ත 
කිරීභට ළරසුම් කරු තත. 

  යහජය බහහ ගදඳහ්ථතගම්න්තු භිනන් ද ගුරුරුන්ගේ 
ංචිතඹක් ඳත්හගගන ඹනු රඵයි. 

 (iii) NILET රඹතනඹට ගවෝ යහජය බහහ ගදඳහ්ථතගම්න්තුට 
සිකය ඳදනමින් ගුරුරුන් ඵහ ගළනීභක් සිදු ගනොගකග්ථ. 

(ත) (i) ඔ . 

 (ii) 2016 ්ථඹට ගන් කය තති ප්රතිඳහදන ප්රභහණඹ රු. මි. 31 
න අතය බහඩුඩහගහයඹ භිනන් නිකුත් කය තති ප්රභහණඹ 
රු. මි. 12කි. 

  *2017 ්ථගආ සිට ෆභ යහජය රඹතනඹකටභ යහජය බහහ 
ප්රතිඳත්තිඹ ක්රිඹහත්භක කිරීභ වහ ගනභ ළඹ ීත්ථඹක් 
ඹටගත් මුදල් ප්රතිඳහදන ගන් කය තත. 

(ඈ) අදහශ ගනොග . 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසන අංක 14 - 1144/'16 - (1)  ගරු නම්.නච්.නම්. ල්භහන් 

භවතහ. 
 

ගු ව්දදිත් වමරසිංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு சந்றத் சசறங்க) 

(The Hon. Sandith Samarasinghe)  

ගරු කථහනහඹකතුභනි  ගරු නම්.නච්.නම්. ල්භහන් භන්ත්රීතුභහ 
ගනුගන් භහ නභ ප්රලසනඹ අවනහ. 

 

ගු ලනේර අපේලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஜற அமதர்ண) 

(The Hon. Wajira Abeywardana) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි  භහ නභ ප්රලසනඹට පිබඳතුරු දීභ වහ 

ති ගදකක් කල් ඉල්රහ සිටිනහ. 
 
ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිඳත් කිීමම  නිපයපග කරන දී. 
றணரம ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සථහය නිගඹෝග 23 (2) ඹටගත් ප්රලසන. ගරු ඩේරස 

ග්ධහනන්දහ භන්ත්රීතුභහ. 

 

පඳෞද්ගලිකල  දෆනුේ දීපම්ද ඇස ප්රහනය 
ணற அநறறத்ல் தோன றணர 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 

පකොකළ-පකපළ නිහඳළදන මධයවහථළනය 
 'தகரக்கர-மகரனர' உற்தத்ற மம் 
COCA-COLA MANUFACTURING CENTRE 

 

ගු ඩසවහ පද්ලළන්දදළ මශතළ 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் மரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகப சதரரகர் அர்கமப, அதறறதத்ற உதர 

தொமநகள் ற்தம் சர்மச ர்த்க அமச்சர் தகப லிக் 

சறக்கற அர்கபறடம் மகள்ற மகட்க அதறத்ற்கு 

ன்நற.  
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து ரட்மட 'தகரக்கர-மகரனர' குபறர்தரண உற்தத்றறன் 

மரக ரற்ததும் அன் தறகரம் இங்கு உற்தத்ற 

தசய்ப்தடும் 'தகரக்கர-மகரனர ' குபறர்தரண உற்தத்றகபறன் 

இதற றமபததரதட்கமப, ஆசறரறல் அந்றதணத்றன் 

தரரற சந்மரக றபங்குகறன்ந இந்ற ரட்டுக்கு ற்தற 

தசய்தும அந்றதணத்றன் மரக்கம் ன்தம் இற்தகண 

து ரட்டின் இற்மக லர் பங்கள் ற்தம் மறமன 

உற்தத்றகள் மதரன்நற்மந அந்றதணம் தன்தடுத்ப் 

மதரரகவும் தரறதகறன்நது. இத்றட்டம் து ரட்டில் 

தசற்தடுத்ப்தடுரணரல் தததபறல் 

அந்றச்தசனரறமப் ததற்தக்தகரள்ப இலும் ன்ததும் 

எத தரமக மமனரய்ப்தைக்கமப ங்க தொடித்ம் ன்ததும் 

க்கு இதக்கறன்ந சரகரண றமனரகும். 

இதந்மதரறலும், து ரட்டின் லர் பங்கள் தரடர்தறல் 

ரம் அறகரகச் சறந்றக்க மண்டி எத றமனக்குத் 

ள்பப்தட்டிதக்கறன்மநரம். மற்தடி றதணரணது ணது 

தரரற சந்மரண இந்றரவுக்குக் குபறர்தரணம் ற்தம் 

அமணரடுகூடி மண அமணத்து உற்தத்றகமபத்ம் 

ங்க இனங்மகமத் தரறவுதசய்றதக்கறன்நது . 

இந்றமனறல், இந்றதணம் இற்கரண உற்தத்ற 

மங்கமப இந்றரறல் அமத்ரல் சறரகவும் 

உற்தத்றச் தசனறமணக் கூடிமறல் 

குமநத்துக்தகரள்பவும் துரக இதக்கும். அப்தடிறதந்தும் 

இற்கரக ன், இனங்மகமத் மர்ந்தடுக்கறன்நது? ன்ந 

மகள்ற ழுது றரரணரகும்.  

மற்தடி றதணத்றன் இந்றச் சந்மரணது சுரர் 5 

தறல்லின் அதரறக்க தடரனர் ணக் கூநப்தடும் றமனறல், 

இந்ற ரறனங்கள் தனற்நறல் சுரர் 57 தரறற்சரமனகமப 

இந் றதணம் தகரண்டிதக்கறன்நது . இந்றரறன் லர் 

பத்மப் தரரறபறல் தன்தடுத்ற தகறன்ந இந் 

றதணம், இந்ற அசறணரல் அங்கலகரறக்கப்தட்ட அபமத்ம் 

லநற லம அறகபறல் தன்தடுத்றத்ள்ப சந்ர்ப்தங்கள் 

ரபம் ன்தம் இது தரடர்தறல் தன தொமநப்தரடுகள் தறவு 

தசய்ப்தட்டுள்பரகவும் இணரல் அங்குள்ப சதோக 

ஆர்னர்கள் இந் றதணத்மத் மட தசய் மண்டும் 

ணக் மகரரறப் தல்மத மகறல் ங்கபது றர்ப்தைக்கமபத் 

தரறறத்து தகறன்நணர் ன்தம் தரறதகறன்நது .  

இந்றரறலும் லர்த் ட்டுப்தரடு ன்தது தரரறதரத 

தறச்சறமணரக உததடுத்து, றசரறகள் ற்தகரமன 

தசய்துதகரள்லம் சம்தங்கள் அறகரறத்து தகறன்நண. இந் 

றமனறல் அண்மறல் தசன்மண உர் லறன்நம் 'ததப்சற 

மகரனர' ற்தம் 'தகரக்கர-மகரனர' றதணங்கள் ரறதற 

றறலிதந்து லர் டுப்தற்கரண மடத்த்மப் 

தறநப்தறத்துள்பம குநறப்தறடத்க்கது. இந்றரறன் றனக்கலழ் 

லர் பம் ற்மதரது 54 வீரக வீழ்ச்சற கண்டுள்பரகக் 

கூநப்தடும் றமனறல், மற்தடி றதணத்றற்கு றரகப் 

தல்மத ரறனங்கபறலும் ற்தட்டுள்ப ததரதுக்கள் 

றர்ப்தைக் கரரக இந் றதணத்றன் தல்மத கறமபகள் 

ற்தம் தரறற்சரமனகள் தோடப்தட்டு தகறன்நண.  

இந்றமனறமனம, இந் றதணம் இனங்மகமத் ணது 

மரகக் தகரண்டு இந்றரறன் சந்மம றமனறதத்ப் 

தரர்க்கறன்நது ன்த தரறகறன்நது. 

ற்மதரது து ரட்டிலும் லர்த் ட்டுப்தரடு றகவும் 

உக்கறமடந்துதம் றமனம கரப்தடுகறன்நது . ம 

வீழ்ச்சறறல் ற்தடுகறன்ந ரற்நங்கபரல் தறர்ச்தசய்மககள் 

ஷ்டமடந்தும் குடிலரறன்நறத்ம் து க்கள் ரபரந்ம் 

தரறக்கப்தட்டு தகறன்நணர் . ட்சற கரரக டக்கு, 

கறக்கு உட்தடக் கமமரப் தகுறகபறல் உர் லர் தைகுந்து 

அப்தகுறகள் உர் லர்த்ன்ம தகரண்ட தகுறகபரக ரற்நம் 

ததற்த தகறன்நண. 

'தகரக்கர-மகரனர' றதணத்றன் உற்தத்ற மம் 

இனங்மகறல் அமக்கப்தடக்கூடி சரத்றக்கூதகள் 

தரடர்தறல் றபக்க தொடித்ர? 

இந்றச் சந்மம மற்தடி றதணத்றன் உற்தத்ற 

மரக்கம் ணறல், து க்கபறன் அடிப்தமடத் மமகலக்மக 

இங்கு லரறல்னர றமனறல், இந்றச் சந்மக்குரற 

மகள்றகமபப் தர்த்ற தசய்த்ம் அபவுக்கரண லரறமண இங்கு 

ததற்தக்தகரள்து ந் மகறல் சரத்றம் ணக் கூந 

தொடித்ர? 

மற்தடி, ணது மகள்றகலக்கரண தறமனக் தகப 

அமச்சர் அர்கள் அல்னது அது சரர்தறல் ரரது 

ங்குரதண றர்தரர்க்கறமநன். ன்நற.  

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු බහනහඹකතුභනි  පිබඳතුය අද රඵහ ගදනහද? 
 

ගු ක්හම්ද කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, the Answer will be given later.  

 
ඳළර්ලිපේ්දතුපේ රැවහවීේ 

தரரலன்ந அர்வு 
SITTINGS OF THE PARLIAMENT 

 

I 
 

ගු ක්හම්ද කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move,  

"That notwithstanding the provisions of the Standing Order No.7 of 

the Parliament and the motion agreed to by Parliament on 

08.03.2016, the hours of sitting of Parliament on this day shall be 

10.30 a.m. to 12.30 p.m. and 1.00 p.m. to 7.30 p.m.. At 6.30 p.m. 

Standing Order No. 7(5) of the Parliament shall operate. At 7.30 

p.m. Mr. Speaker shall adjourn the Parliament without question 

put." 

 
ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

II 
 

ගු ක්හම්ද කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I move,   

"That this Parliament at its rising this day do adjourn until 1.00 p.m. 

on Tuesday 07th March 2017." 

 

ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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ඳහ්ථමේගම්න්තු 

ගු දිප්දහ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
 

නෆඟී සිටිප ය. 
ழுந்ரர். 

rose. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු දිගන්ස ගුණ්ථධන භන්ත්රීතුභහ. 
 

ගු දිප්දහ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Sir, I would like to get a clarification on a Bill listed 

for today.  අද දින නිඹමිත නයහඹ ඳරගආ තතුශත් තිගඵන  
the Second Reading of the Engineering Council, Sri 

Lanka Bill is to be taken up in the afternoon.  I just want 

to get a clarification because there is some inconsistency.  

Hon.Speaker, paragraph no. 4 in page 9 of the Supreme 
Court Determination on this Bill states, I quote: 

“We are of the view that, if the words “and recognized by the 

Council” are deleted from Schedule A which relate to “Chartered 

Engineer”, “Associate Engineer”, “Affiliate Engineer”, 

“Incorporated Engineer”, “Engineering Diplomate” and 

“Engineering Technician (i)”, it would cease the inconsistency with 

the Constitution.”                                                                                                                                                   

They have said that this is inconsistent with the 

Constitution. So, you will have to delete this portion, 

Hon. Leader of the House.  It had not been deleted and 
amendments have been proposed.    
 

ගු ක්හම්ද කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි  කහයක බහ අසථහග දී ඒහ ඉදිරිඳත් 

කයනහ. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගවොයි  ඒ අසථහග දී ඉදිරිඳත් කයන්න. 
 

ගු ක්හම්ද කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
කහයක බහ අසථහග දී ඒ අලය ංගලෝධන කයනහ. 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

That is okay.  
 

ගු දිප්දහ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගභොකද  දළනට කහයක බහ අසථහට දීරහ තිගඵන 

ංගලෝධනර ගම්ක නළවළ. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු බහනහඹකතුභනි  ඔඵතුභහ ඒක තතුශත් කයනහ ගන්ද? 

ගු ක්හම්ද කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
කහයක බහ අසථහග දී ගශ්ර සඨහධිකයණඹ ිධසින් ගදන රද 

ංගලෝධන අපි ඉදිරිඳත් කයනහ. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

We will take them up later, Hon. Member.  
 

ගු ක්හම්ද කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
We will take them up at the Committee Stage.  
 

ගු විමල් වීරලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
 
නෆඟී සිටිප ය. 
ழுந்ரர். 

rose. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ිධභල් ීමයංල භන්ත්රීතුභහ. 
 

ගු විමල් වීරලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි  ඊගආ ගම් ගරු බහග දී නක්ත් 
ජනතහ නිදවස න්ධහනගආ හභහජිකත්ගඹන් -ගකොගවොභටත් 

හභහජික ඳක්ඹක් ගනොගයි. නමුත්  නඹට තිගඵන ග්ධලඳහරන 
ඵළඳීම්මේන් අපි -ජහතික නිදවස ගඳයමුගඩු භන්ත්රීරු- ඳස ගදනහ 
ඉත් වුණු ඵ ඔඵතුභහ වමුග  දළනුම් දුන්නහභ ඔඵතුභහත්  ගරු 
බහනහඹකතුභහත් කි හ  මීට ගඳය ගම් ගළන භහ ඳහ්ථමේගම්න්තුග  

ප්රකහලඹක් කයරහ නළවළ කිඹරහ. තත්තටභ ගරු කථහනහඹකතුභනි  
භභ ඔඵතුභහට ඒ ග රහග ත් කි හ  2016 අගප්ර ල් 05ළනිදහ ගම් 
ගරු බහග දී ගම් පිබඳඵ ඔඵතුභහ අභතරහ භභ කරුණු කිඹහ 

තිගඵන ඵ. ඒ අනු නදින වළන්හඩ් හ්ථතහග  අදහශ ගකොට භහ 
ඉදිරිඳත් කයනහ. 

2016 අගප්ර ල් භ 05ළනි දින වළන්හඩ් හ්ථතහග  1046 ළනි 

තීරුග  ගභග  වන් ගනහ: 

''ගරු කථහනහඹකතුභනි  ඔඵතුභහට භභත්  ගම් බහ නිගඹෝජනඹ කයන 

ත භන්ත්රීරුන් වතය ගදගනකුත් -භහ තතුළු ඳස ගදගනක්- අත්න් කය 

මීට ටික කහරඹකට ගඳය මේපිඹක් භිනන් දළනුම් දුන්නහ  ''අපි ජහතික නිදවස 
ගඳයමුගඩු ඳහ්ථමේගම්න්තු භන්ත්රීරුන් වළටිඹට නක්ත් ජනතහ නිදවස 

න්ධහනගඹන් ගන්  සහධීන ිධඳක්ඹ තුශ කටයුතු කයනහ  ඒ 

කහයණඹ පිබඳගගන  ගනභ ඳක්ඹකට හිමි අයිතිහසිකම් අඳට රඵහ 

ගදන්න'' කිඹරහ. මීට ගඳය ඳහ්ථමේගම්න්තුග  නළනි ප්ථහද්ථල ඕනෆටත් 

ඩහ තිබිරහ තිගඵනහ. ඔඵතුභහභ ගම් බහග දී මීට ගඳය වන් කශහ  ශ්රී 

රංකහ නිදවස ඳක්ගආ භන්ත්රීරුන් පිරික් ගනභ කඩුඩහඹභක් 

වළටිඹට පිබඳගන්න ඵළරි ගව තු ගභොකක්ද කිඹරහ. ඔඵතුභහ කි හ  ඔවුන් 
න්ධහනගඹන් ගවෝ ශ්රී රංකහ නිදවස ඳක්ගඹන් ගවෝ ගන් වූහ ඹළයි 

දළනුම් දුන්ගනොත් ඔඵතුභහට ඒක පිබඳගන්න පුළුන් කිඹරහ. 

ශ්රී රංකහ නිදවස ඳක්ගආ භන්ත්රීතුභන්රහට ඒක නගර ඵරඳෆහට  ගම් 

මේපිඹ භිනන් අපි ඔඵතුභහට දළනුම් දී තිගඵනහ  නක්ත් ජනතහ නිදවස 

න්ධහනගඹන් ගන් සහධීනයි අපි කටයුතු කයන්ගන් කිඹරහ. ඉතින්  

ඔඵතුභහභ මීට ගඳය දක්පු කරුණු අනු ඔඵතුභහට පුළුන්කභ 
තිගඵනහ  ගම් ඳහ්ථමේගම්න්තුග  ිධඳක්ගආ සිටින අගේ භන්ත්රීරු ඳස 
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ගදනහ ගනභ කඩුඩහඹභක් වළටිඹට පිබඳගනිමින් -අපි ඒකහඵ්ධධ 

ිධඳක්ඹට තතුශත්. නමුත් ගනභ සහධීන කඩුඩහඹභක්- අඳට හිමි 

අයිතිහසිකම් ගදන්න. නමුත් ඔඵතුභහ ගම් දක්හ ඒ ම්ඵන්ධගඹන් කිසිභ 

හධහයණ ප්රතික්රිඹහක් දක්හ නළවළ. ඒ ගළන තභයි භභ ඔඵතුභහගගන් 

ිධභහ සිටින්ගන්.'' 

භභ ගභගවභ කි ග  ගරු කථහනහඹකතුභනි  2016 අගප්ර ල් භ 
05ළනි දින. අදහශ මේපිඹ භභ ඔඵතුභහට බහය දුන්ගන්ත් ඊට ති 

කිහිඳඹකට ගඳය. ඒ අනුභ ඔේපු ගනහ ගරු කථහනහඹකතුභනි  
භගේ ගම් කහයණහ -ගම් දුක් ගළනිධල්ර- මීට ගඵොගවෝ කරකට 
ගඳය ඉදිරිඳත් කය තිබුණත්  ඒ ම්ඵන්ධ ඔඵතුභහගගන් තභත් 
තීයණඹක් රළබිරහ නළවළ කිඹහ.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි  ඉතහ කහරුණික භභ ඔඵතුභහගගන් 
ඉල්රහ සිටිනහ අගේ භන්ත්රීරු ඳස ගදනහට නක්ත් ජනතහ 
නිදවස න්ධහනගඹන් ගන්  ගම් ඳහ්ථමේගම්න්තුග  ිධඳක්ගආ 
සහධීන කඩුඩහඹභක් වළටිඹට කටයුතු කිරීභට අසථහ රඵහ 

ගදන ගර. ඒකහඵ්ධධ ිධඳක්ඹ භඟ තිගඵන ග්ධලඳහරන 
ඥහතිත්ඹ අඳ අත වළයරහ නළවළ; ඒ තුශ අඳ ඉන්නහ. නමුත්  
ඳක්ඹක් ලගඹන් සහධීන කඩුඩහඹභක් වළටිඹට අඳ පිබඳගළනීභ 
වහ කහරුණික කටයුතු කයන්නඹ කිඹහ ප්රජහතන්රහදගආ 

නහභගඹන් භහ නළතත් ඉල්රහ සිටිනහ.  

ඔඵතුභහ ප්රජහතන්රහදඹ ගනුගන් කළඳ වුණු නහඹකගඹක්; 
කව ඳටි ඳළශගගන ඹම් ප්රජහතන්රහදී ප්රතිංසකයණ ගනුගන් 
ගඳනී හිටපු නහඹකගඹක්. ඒ අතීතඹ අනු ඹමින්  ගම් 
ඳහ්ථමේගම්න්තුග  උත්තරීතය කථහනහඹක පුටු ගවොඵන 

ඔඵතුභන් අඳ ගනුගන් ගම් හධහයණඹ ඉටු කයයි කිඹහ ඉතහ 
ඕනෆකමින් ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ. කල් ගත කයන්ගන් නළති  
කහරුණික ඒ ඉල්ලීභ  ඉටු කය ගදන්නඹ කිඹහ භහ ඔඵතුභහගගන් 

ඉල්රහ සිටිනහ. 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගවොයි. 

ගරු භන්ත්රීතුභනි  ගම් ම්ඵන්ධගඹන් අලය පිඹය ගළනීභට 

හකච්ඡහ කයන්න අලයයි කිඹහ භභ ඊගආත් වන් කශහ. 
ඔඵතුභහගේ භන්ත්රීරුනුත් තතුළු ඒකහඵ්ධධ ිධඳක්ගආ 
භන්ත්රීරුන් 51ගදගනක් ඉන්නහ. ගනත් ඳක් නිගඹෝජනඹ 

කයන තත් භන්ත්රීරුන් 174ගදනකුත් ඉන්නහ. ඒ සිඹ දගදනහභ 
නක්ක හකච්ඡහ කයරහ භහ ඉදිරි පිඹය ගන්නම්.  

 
ගු විමල් වීරලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි  2016  අගප්ර ල් 05න දහ තභයි ගම් 

බහග දී ගම් ප්රලසනඹ භතු කගශ   ඊට ගඳය මේපිඹකින් දන්රහ. අද 
2017 ගඳඵයහරි භහඹ. ඒ අනු ගතගරහ තිගඵන කහරඹ ඉතහ 
දී්ථතයි. භහ දන්ගන් නළවළ  ගභභ ඳහ්ථමේගම්න්තු ගකොයි තයම් 
කහරඹක් ගම් ිධධිඹට ඳතියිද කිඹරහ. ගකග  ගතත්  - [ඵහධහ 

කිරීම්] අගභළතිතුභහට ගභොනහ ගයිද කිඹහ භහ දන්ගන් නළවළ. ඒ 
ගළන භට අදහශ නළවළ. ගරු කථහනහඹකතුභනි  ඔඵතුභහ ගම් 
කටයුත්ත කල් දභන්න නඳහ. අනික් භන්ත්රීරුන් නක්ක කථහ කිරීභ 

ගනොගයි කයන්න ඕනෆ. ඒකහඵ්ධධ ිධඳක්ඹ වළටිඹට අපි ඊගආ 
ඔඵතුභහ වමු වුණහ. වමුගරහ ගම් ගළන හකච්ඡහ කශහ.  

 
ගු ම්දත්රීලරපයක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 

අපි ගම්කට නකඟයි  ගරු කථහනහඹකතුභනි. 

ගු විමල් වීරලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

වළන්හඩ් හ්ථතහග  හක් කඹත් දළන් ඔඵතුභහට තිගඵනහ. ඒ 
නිහ තදුයටත් ගභඹ දිේගසන්න නඳහඹ කිඹහ භහ ඔඵතුභහගගන් 
ඉල්රහ සිටිනහ. 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ම්ඵන්ධගඹන් භහ ඉතහ ඉක්භනින් තීයණඹක් ගදන්නම්.  

 
ගු විමල් වීරලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගභඹ අගේ අයිතිඹක්. ගම් බහග  කටයුතු කිරීගම්දී අඳට නිසි 
හධහයණඹ ඉටු න්ගන් නළවළ. නිසි හධහයණඹ අඳට ඉටු න්ගන් 
නළත්නම් ගම් යගට් කහටද ඉටු න්ගන්? නක ඳළත්තකින් භළතියණ 

ඳත්න්ගන් නළවළ  භළතියණ කල් දභනහ. ගභගවභ ගරහක 
අපි ගකොගවොභද ගම් ය ගට් භවජන භතඹ නිගඹෝජනඹ කයන්ගන්? 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ම්ඵන්ධගඹන් භහ තීයණඹක් ගන්නම් කිඹරහ ඔඵතුභහට 
කි හ ගන්. ගරු බහනහඹකතුභහ. 

 
ගු ක්හම්ද කිරිඇල්  මශතළ  

(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි  ඳහ්ථමේගම්න්තු පිබඳගන්ගන් 

භළතියණඹට තයග කයපු රකහයඹ අනුයි.  

 
ගු විමල් වීරලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඕහ ඳයණ කථහ.  

 
ගු ක්හම්ද කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඳයණ කථහ අවගගන ඉන්නගකෝ. [ඵහධහ කිරීම්] ගරු 
කථහනහඹකතුභනි  ඔඵතුභහට තීයණඹ කයන්න ගනහ  නතුභහ 

තයග කගශ  ගභොන ග්ධලඳහරන ඳක්ගඹන්ද කිඹරහ. ඒක ළදගත්.  
[ඵහධහ කිරීම්] භට කථහ කයන්න ගදන්න.  ඔඵතුභහට තීයණඹ 
කයන්න ගනහ  ිධභල් ීමයංල භන්ත්රීතුභහ තයග කගශ  ගභොන 

ඳක්ගඹන්ද කිඹරහ. ඒක ළදගත්.  

 
ගු දිප්දහ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි  රක්සභන් කිරිතල්ර බහනහඹකතුභහ 
ඳළවළදිමේ කයයි.  

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නතුභහට අසථහ දුන්නහ. බහනහඹකතුභහ අදවස ප්රකහල කශහ. 
සිඹ ද ගදනහටභ අදවස ප්රකහල කයන්න අසථහ ගදනහ. 
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ඳහ්ථමේගම්න්තු 

ගු දිප්දහ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

නක්ත් ජනතහ නිදවස න්ධහනගආ ඳක්ඹක් වළටිඹට ිධභල් 
ීමයංල භන්ත්රීතුභහගේ ඳක්ඹ තතුශත් න්ගන් නළවළ. හ්ථතහගත 
කිරීභ වහ භහ ඉතහභ ඕනෆකමින් කිඹනහ.  [ඵහධහ කිරීභක්] 

නළවළ  නළවළ. ගඳොඩ්ඩක් ඉන්න. [ඵහධහ කිරීම්] You asked a 
question. Just like the Communist Party, just like the 
Democratic Left Front or the Lanka Sama Samaja Party, the 

Jathika Nidahas Peramuna is not  a constituent member 
under the UPFA Constitution. That is very clear. I will take 
all responsibility.   

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අලය ගරහට හකච්ඡහ කයමු. ගරු අගභළතිතුභහ. 
 

ගු රනිල් වික්රමසිංශ මශතළ (අ්ළමළතයතුමළ වශ ජළිනක 
ප්රිනඳත්ින ශළ ආර්ිකක ක යුතු අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க - தற அமச்சதம் மசற 

தகரள்மககள் ற்தம் ததரதபரர அலுல்கள் அமச்சதம்) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  

ගරු කථහනහඹකතුභනි  භභ ගරු දිගන්ස ගුණ්ථධන 

භන්ත්රීතුභහට සතුතින්ත ගනහ. ගභොකද  නතුභහ කි හ  "ජහතික 
නිදවස ගඳයමුණ නක්ත් ජනතහ නිදවස න්ධහනගආ ගකොටක් 
ගනොගයි." කිඹරහ. ඒ ිධධිඹට ගභතළන ඉන්න හභහජිකඹන් දළන් 

නක්ත් ජනතහ නිදවස න්ධහනගඹන් ඉත් ගනහ නම් සහධීන 
භන්ත්රීරු වළටිඹටයි රකන්න තිගඵන්ගන්. [ඵහධහ කිරීම්] 
ඳක්ඹක් වළටිඹට රකන්න ඵළවළ. සහධීන භන්ත්රීරුන් වළටිඹට 

හඩි වුගණොත්  ඒක අඳට නත්න්න ඵළවළගන්. නතුභහත් ඒක 
පිබඳඅයගගන තිගඵනහ. භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහගේ 
නහඹකත්ඹ ඹටගත් ත දුයටත් ඹන්න ඵළවළ කිඹරහ පිබඳගත්ත නක 

ගළන භභ නතුභන්රහට සතුතින්ත ගනහ. [ඵහධහ කිරීම්] 
     

ගු නලි්ද බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ 
(ரண்தைறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු නමේන් ඵඩුඩහය ජඹභව භන්ත්රීතුභහ. 
      

ගු නලි්ද බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ 
(ரண்தைறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු කථහනහඹකතුභනි  ඒකහඵ්ධධ ිධඳක්ගආ භන්ත්රීරු 50ක් 
ඳභණ ගභතළන ඉන්නහ. ඳක්ත් 60ක් ිධතය තිගඵනහ. ගම් 

කට්ටිඹභ 5 ඵළගින් ගඵදිරහ තභන්ට ගනභ ඉන්න ඕනෆ කිඹරහ 
ඉල්රනහ. ඳහ්ථමේගම්න්තු සථහය නිගඹෝග 23(2) ඹටගත් ප්රලසන 
අවන්න - [ඵහධහ කිරීම්] 

 

ගු විමල් වීරලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 
 

නෆඟී සිටිප ය. 
ழுந்ரர். 

rose. 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ිධභල් ීමයංල භන්ත්රීතුභනි  අපි ගම්ක ගභතළනින් අන් 
කයන්න ඕනෆ. [ඵහධහ කිරීභක්]  
 

ගු විමල් වීරලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි  ගරු අග්රහභහතයතුභහ කි හ  "සහධීන 
කඩුඩහඹම් වළටිඹට පිබඳගළනීගම් ප්රලසනඹක් නළවළ." කිඹරහ. අගේ 

ඳක්ඹ සහධීන ග්ධලඳහරන ඳක්ඹක්. භළතියණ 
ගකොභහරිසයඹහ පිබඳගත් ග්ධලඳහරන ඳක්ඹක්. අපි ඒ ඳක්ඹ 
නිගඹෝජනඹ කයමින් තභයි නක්ත් ජනතහ නිදවස න්ධහනඹ 

තතුගශ  හිටිගආ. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගවොයි  ගවොයි. We will discuss this later. දළන් තති. 
 

ගු විමල් වීරලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි  ඒ හගේභ භභ කිඹන්න ඕනෆ  භහින්ද 
යහජඳක් භළතිතුභහගේ ග්ධලඳහරන නහඹකත්ඹ ඹටගත් 
ඒකහඵ්ධධ ිධඳක්ගආ සිටිමින් අපි කයන අයගශඹ  ඒකහඵ්ධධ 

ිධඳක්ඹ තුශ තිගඵන අගේ නිගඹෝජනඹ භිනන් අපි ඒ ටන 
දිගටභ ගගනිඹනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 

ගු ක්හම්ද කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අන්න  පශොරළ 
 

[මළවනප  අණ ඳරිදි ඉලත් කරන දී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

නබඳඹට ඳළන්නහ. [ඵහධහ කිරීම්] ගභතුභහ කි හ  "හිටපු ජනහධිඳති 
භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ නක්ක කයන ටන ඒ ිධධිඹටභ 
කයනහ." කිඹරහ. ඒ කිඹන්ගන් ගම් ගගොල්ගරෝ අයින්ගරහ 
නළවළ. [ඵහධහ කිරීම්] 

 

ගු අනේත් පී. පඳපර්රළ මශතළ (විදුලිබ ශළ පුනර්ජනනීය 
බක්ින නිපයපජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததமர - மின்வலு மற்றும் 

தைதுப்தறக்கத்க்க சக்ற தறற அமச்சர்) 

(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි  භට අසථහක් ගදන්න. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීශඟට  ගරු අජිත් පී. ගඳග්ථයහ නිගඹොජය අභහතයතුභහ.[ඵහධහ 
කිරීම්] 

 

ගු අනේත් පී. පඳපර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததமர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි  ගභභ ඳහ්ථමේගම්න්තු තුශ පිබඳගන්නහ 

ග්ධලඳහරන ඳක් ගන්ගන්  ඳසු ගිඹ ඳහ්ථමේගම්න්තු භළතියණඹට 
ඉදිරිඳත් ීමගම්දී නග  ඉදිරිඳත් ීමභ වහ නහභගඹෝජනහ ඉදිරිඳත් 
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කයන රද නිර ලගඹන් පිබඳගත් ඳක්. ඒ හගේභ නභ ඳක්  

ඳක් කිහිඳඹක් භිනන් න්ධහනගත වුණහ නම්  ඒ න්ධහනඹ 
තුශ තිගඵන ඳක් ගභොනහද කිඹන කහයණඹ පිබඳඵ ඹම් 
ිධලසගල්ණඹක් කයන්න පුළුන්. නමුත්  දළන් දිගන්ස ගුණ්ථධන 
භළතිතුභහ නිළයදි කි  රකහයඹට ිධභල් ීමයංල භළතිතුභහ 

නහඹකත්ඹ දයන ඵ කිඹන ඳක්ඹ නභ න්ධහනගආ ඳක්ඹක් 
ලගඹන් තිබුගඩු නළවළ. ඳසුගිඹ ඡන්දඹට ඉල් දග ත් නළවළ. 
[ඵහධහ කිරීම්] ඳසුගිඹ ඡන්දඹට ඳක්ඹක් ලගඹන් ඉල් දග ත් 

නළත්නම්  ඳසු ගිඹ ඡන්දඹට ඉදිරිඳත් ගච්ච න්ධහනගආ 
න්ධහනගත ඳක්ඹකුත් ගනොගයි නම්  ිධභල් ීමයංල භළතිතුභහ 
ව නතුභහගේ කඩුඩහඹභ අඳට වඳුන්න්න ගන්ගන් "නක් නක් 

භන්ත්රීයඹහ ලගඹන් සහධීන ගම් ඳහ්ථමේගම්න්තු තුශ ළඩ 
කයන කඩුඩහඹභක්" ිධධිඹටයි. ඒ නිහ ඔවුන්ට හිමි ගන්ගන් 
සහධීන භන්ත්රීරුන්ට හිමි න යප්රහද. 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ගළන දී්ථත ලගඹන් කථහ කයන්න අලය ගන්ගන් නළවළ. 
I will take this up at the appropriate forum because I do not 
want to have a Debate on this here. 

 

ගු විමල් වීරලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි  භගේ නභ වන් කශහ.  
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගභතළනින් නවහට ගම් ගළන හද ිධහද කයන්න ඵළවළ. භභ 

තීයණඹක් රඵහ ගදන්නම්. 
 

ගු විමල් වීරලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

භට අහන අසථහ රඵහ  ගදන්න. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගවොයි. ගභතළනින් නවහට අසථහ රඵහ ගදන්න ඵළවළ. This 

is the last chance, please.  අද ළඩ කටයුතු යහශිඹක් කයන්න 
තිගඵනහ. [ඵහධහ කිරීම්] භභ අසථහනුකර තීයණඹක් රඵහ 
ගදන්නම්. ගරු ිධභල් ීමයංල භළතිතුභහ. 

 

ගු විමල් වීරලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු රක්සභන් කිරිතල්ර භළතිතුභහ  භභ දන්න තයමින් 
ඔඵතුභහ අධිනීතිඥයගඹක්. ගරු අජිත් පී. ගඳග්ථයහ භළතිතුභහ නීති 
ශියඹන්ට උගන්නහ. න්ධහනගආ යසථහපිත හභහජික 

ඳක්ඹක් ගනොවුණහට  න්ධහනගඹන් තයග ළදුණු  භළතියණ 
ගකොභහරිසතුභහ නිර ලගඹන් පිබඳගත් ග්ධලඳහරන ඳක්ඹක 
හභහජිකඹන් අපි. අපි ඳස ගදනහ ගත්රී ඳත් වුගඩු න්ධහනගඹන් 

තයග ළදිරහ  ඒ ඳක්ඹට රළබුණු අසථහනුකරයි. ඒ නිහ අපි 
සහධීන කඩුඩහඹම් වළටිඹට ළරකීභ තීයණඹ කයන්න ඵළවළ. 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි ඒ ගළන තීයණඹ කයන්නම්  ගරු භන්ත්රීතුභහ. 

ගු විමල් වීරලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි  භට ත තත්ඳයඹක් රඵහ ගදන්න. 
භහින්ද යහජඳක් හිටපු ජනහධිඳතිතුභන් භඟ ඒකහඵ්ධධ 
ිධඳක්ගආ කටයුතු කිරීගභන් ඳක්ඹක් වළටිඹට අපි ඳස ගදනහට 

තිගඵන සහධීන අයිතිඹ අහිමි ගන්ගන් නළවළ. 

 

ගු ච්දද්රසිරි ගජදීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
 
නෆඟී සිටිප ය. 
ழுந்ரர். 

rose. 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු චන්රසිරි ගජදීය භළතිතුභහ.  මින් ඳසු ගම් ගළන හද ිධහද 
කයන්න ඵළවළ. ගභොකක්ද  ඔඵතුභහගේ ප්රලසනඹ? 

 
ගු ච්දද්රසිරි ගජදීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
භභ නක්ත් ජනතහ නිදවස න්ධහනගඹන් තයග කයපු ඵ 

තත්ත. භභ ශ්රී රංකහග  ගකොමියුනිසට් ඳක්ඹ නිගඹෝජනඹ කයන 
ග්ධලඳහරන ඳක්ඹක හභහජිකගඹක්. නමුත් නගවභ තයග කශත් 
අපි නක්ත් ජනතහ නිදවස න්ධහනගආ ගකොටසකරුන් 
ගනොගයි. [ඵහධහ කිරීභක්] ඔඵතුභහ කට වගගන ඉන්න. [ඵහධහ 

කිරීම්] ගවොම්ඵ 

 
[මළවනප  අණ ඳරිදි ඉලත් කරන දී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

උරහ ගන්ගන් නළති ඉන්නහ අයිග . 

 
[මළවනප  අණ ඳරිදි ඉලත් කරන දී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

[ඵහධහ කිරීම්] 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු චන්රසිරි ගජදීය භන්ත්රීතුභහ  ඔඵතුභහ කථහ කයන්න. භට 

ග රහ පිබඳඵ ප්රලසනඹක් තිගඵනහ. 

 
ගු ච්දද්රසිරි ගජදීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ජහතයන්තයඹ ඳසග  ඹනහ. දළන් ගභතළන කථහ කයනහ. 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු චන්රසිරි ගජදීය භළතිතුභහ කථහ කයන්න. We are already 
15 minutes late. 
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ඳහ්ථමේගම්න්තු 

ගු ච්දද්රසිරි ගජදීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
භභ නක්ත් ජනතහ නිදවස න්ධහනගඹන් තයග කයරහ ගම් 

ඳහ්ථමේගම්න්තුට රග . "ඒකහඵ්ධධ ිධඳක්ඹ" කිඹන නක වදන්න 
ඉසගල්රහත් භභ කි හ  "සහධීන භන්ත්රීයගඹකු ිධධිඹට භභ 

ක්රිඹහ කයනහ." කිඹරහ. භභ ඒ කහයණඹ ගම් ඳහ්ථමේගම්න්තුග දී 
කිඹරහ තිගඵනහ. තත්ත ලගඹන්භ ඔඵතුභහ ඒ ගරහග දීත් 
කි හ  "ඒ පිබඳඵ රකහ ඵරනහ." කිඹරහ. භභ ඔඵතුභහට 

කිඹන්න ඹන්ගන් ගම්කයි. 

ගරු කථහනහඹකතුභනි  මීට ගඳය ගම් ගළන  ප්ථහද්ථලඹක් 
තිගඵනහ. රංකහ භභහජ ඳක්ඹ  ගකොමියුනිසට් ඳක්ඹ 
නිගඹෝජනඹ කයමින් ගම් ඳහ්ථමේගම්න්තුග  හිටපු තභතිරු  ඒ 

හගේභ ජනතහ ිධමුක්ති ගඳයමුණ  ගනභ ඳක් වළටිඹට පිබඳගගන 
-ඒ ගැන ඔබතුමා සාක්ෂි දරනලා.- මේ සභාල නිමයෝජනය කළා. 
අඳට ිධතයක් ඒ අසථහ ගනොදීභ අගතිඹක්. ගම් කහයණඹ ගද 

යර ඵරන්න නඳහ. අඳ අතය ිධිධධ ඳයසඳය භතහද තිගඵනහ. 
නභ නිහ අගේ සහධීනත්ඹ රයක්හ කයන්න කිඹහ භභ 
ඔඵතුභහගගන් ඉල්රහ සිටිනහ.  

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගඵොගවොභ සතුතියි.  

මීශඟට  ගඹෝජනහ පිබඳඵ දළනුම්දීභ ව දිනට නිඹමිත කටයුතු. 
     

  

ඉඩේ අත්කර ගෆනීපේ ඳනත : නිපයපග 
கரற டுத்ற் சட்டம் : எழுங்குறறகள்  

 LANDS ACQUISITION ACT : REGULATIONS 

 
[ප.බහ. 11.18] 

 
ගු පජප්ද අමරතුංග මශතළ (වංචළරක වංලර්ධන ශළ 

ක්රිවහිනයළනි ආගක ක ක යුතු අමළතයතුමළ වශ ඉඩේ 
අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு மஜரன் அதுங்க - சுற்தனரத்துமந அதறறதத்ற 

ற்தம் கறநறஸ் ச அலுல்கள் அமச்சதம் கரற 

அமச்சதம்)  

(The Hon. John Amaratunga - Minister of Tourism 
Development and Christian Religious Affairs and Minister 
of Lands) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි  භහ ඳවත වන් ගඹෝජනහ ඉදිරිඳත් 

කයනහ:  

"ඉඩම් අත්කය ගළනීගම් ඳනගත් (460 අධිකහයඹ වූ) 63 ගන්තිගආ (2) 

උඳගන්තිගආ (ඊ) ගේදඹ ඹටගත් 2013 ඉඩම් අත්කය ගළනීගම් (න්දි 
ගගීමම්) නිගඹෝගර 4(2) නිගඹෝගඹ ංගලෝධනඹ කයමින් ඉඩම් 

අභහතයයඹහ ිධසින් හදන රදු  2016 ගනොළම්ඵ්ථ 18 දිනළති අංක 

1993/26 දයන අතිිධගල  ගළට් ඳරගආ ඳශ කයනු රළඵ  2017.01.24 දින 

ඉදිරිඳත් කයන රද නිගඹෝග අනුභත කශ යුතු ඹ. 

(අභහතය භඩුඩරගආ අනුභතිඹ දන්හ තිගේ.)" 

ගම් පිබඳඵ භහ ගකටිගඹන් අදවස කීඳඹක් ඉදිරිඳත් 
කයන්නම්. ගරු කථහනහඹකතුභනි  දළන් ගම් යගට් ීතඝ්ර 
ං්ථධනඹක් සිදු ගනහ. ිධගල ගඹන්භ භවහ භහ්ථග ං්ථධනඹ 

කයන්න ඉඩම් අත්ඳත් කය ගත් අසථහරදී නභ ගඳෞ්ධගමේක 
ඉඩම්රට න්දි ගගීමගම් රභග දඹ පිබඳඵ ප්රලසනඹක් ඳළන 

නළඟුණහ. නඹ අවුරුදු කීඳඹක් තුශ තතිවුණු ප්රලසනඹක්. ඒ 

ගනුගන් නකට ඳළතුණු යජඹන් ිධටින් ිධට ගළට් ඳර නිකුත් 
කයරහ  ඒ න්දි ගගීමගම් ළඩ පිබඳගශ ක්රිඹහත්භක වුණහ. ගභළනි 
අසථහ 20ක් ගනුගන් න්දි ගගීමම් පිබඳඵ ගළට් නිග දන 
ිධටින් ිධට ඳශ කයරහ  ඒහ කළබිනට් භඩුඩර ිධසින් අනුභත 

කයරහ  ඳහ්ථමේගම්න්තුගන් අනුභත කශ නභ මේපි ගල්්න භහ ශඟ 
දළන් තිගඵනහ. අද අඳ ඉදිරිඳත් කයන්ගන් දක් කණ අධිග ගී 
භහ්ථගඹ දී්ථත කයන්න අත්කය ගත් ඉඩම්රට න්දි ගගීමභ 

පිබඳඵ ප්රලසනඹත්  භධයභ අධිග ගී භහ්ථගඹ-යහඳකතිඹ 2 වහ 
ඉඩම් කඩිනමින් අත්කය ගළනීගම් කටයුතු සිදු කිරීභටත් අලය 
ගළට් ඳරඹයි.  

ඳසු ගිඹ දසර  ගම් න්දි ගගීමභ පිබඳඵ ප්රලසන තති ගරහ 
ගභභ යහඳකති ගදක රයම්බ කිරීභ ප්රභහද ගරහ තිගඵනහ. අගේ 
භවහභහ්ථග තභතිතුභහ ගම් ගරු බහග  දළන් ඉන්නහ. නතුභහත් 
පිබඳගනීිධ  ගම් යහඳකති ගදක අඳ ඉක්භනින්භ රයම්බ කයන්න 

ඕනෆ ඵ. භව ජනතහ වුණත් අද ඵරහගගන ඉන්නහ  
ිධගල ගඹන්භ භධයභ අධිග ගී භහ්ථගඹ ගකොඳභණ කඩිනමින් අපි 
ක්රිඹහත්භක කයනහද කිඹරහ. ගභොනහ වුණත් දක් කණ අධිග ගී 

භහ්ථගඹ පිහිටුීමභ තුබඳන් ිධලහර ග හක් දළන් ජනතහට තති 
ගරහ තිගඵනහ. දළන් භහතය සිට භහ්ථගගආ ඉතිරි ටික දී්ථත කය්ධදි 
ඉඩම් අත්ඳත් කය ගළනීගම් ප්රලසන තති ගරහ තිගඵනහ.  

ඉඩම් අත්ඳත් කය ගළනීගම් න්දි ගගීමගම්දී කමිටු ගදකක් තති 

කයන්න ගම් යජඹ තීයණඹ කයරහ තිගඵනහ. ඒ කිඹන්ගන් 
හධහයණ න්දිඹක් ගනොරළබුගණොත් LARC නකට තමුන්ගේ 
ගඹෝජනහ  නගවභ නළත්නම් ඉල්ලීභ ඉදිරිඳත් කයරහ ිධඳුම් රඵහ 
ගන්න පුළුන්. ත කමිටුක් තති කයරහ තිගඵනහ  Super 

LARC කිඹරහ. LARC නගකන් ගදන තීයණඹ හධහයණ 
නළත්නම්  Super LARC නකට ඉදිරිඳත් කයරහත් තමුන්ගේ 
ගඹෝජනහ  නගවභ නළත්නම් අහධහයණඹ පිබඳඵ කරුණු 

ඉදිරිඳත් කයරහ ගම් න්දි ගගීමභ පිබඳඵ ංගලෝධන තති කය 
ගන්න පුළුන්.  

ගම් අසථහග දී ිධගල ගඹන්භ ගම් ගළට් ඳරගඹන් 
ඵරහගඳොගයොත්තු න්ගන් භහ කමේන් කිඹපු දක් කණ අධිග ගී 

භහ්ථගඹ දී්ථත කිරීගම් කටයුතුරදීත්  ඒ හගේභ භධයභ අධිග ගී 
භහ්ථගඹ තති කිරීගම්දීත් අත්ඳත් කය ගන්නහ ඉඩම් ම්ඵන්ධගඹන් 
තතින ප්රලසනරදී හධහයණ න්දිඹක් ජනතහට රඵහ දීභයි. ඒ 

පිබඳඵ යජඹ කල්ඳනහ කයරහ තභයි ගම් ගළට් ඳර ගදක 
ඉදිරිඳත් කයරහ තිගඵන්ගන්. ගම් තුබඳන් ිධගල ගඹන්භ 
ගකගයන්ගන් ගභන්න ගම් කහයණඹයි. ඒ කිඹන්ගන් භවය අඹට 

ඉඩම් කළඵමේ ගනුට ඒ වහ ගගනු රඵන දීභනහ මුදර ළඩි 
කිරීභ තුබඳන් දළන් තති න ගළට ද වගත තත්ත්ඹ භඟ වයහ 
ගළනීභ. නඵළිධන්  ඳවත වන් ඳරිදි ගම් දීභනහ මුදල් ළඩි කිරීභ 
සුදුසු ඹළයි ගම් ගළට් ඳරඹ තුබඳන් භහ ගඹෝජනහ කයනහ. 

ගභොකක්ද ගම් ළඩි කිරීභ?  

භවනගය බහ ප්රග්ධලර ගඳය ඳළළති දීභනහ වූ රුපිඹල් 
500 000 ගනුට රුපිඹල් මිමේඹනඹක් ගගීමභ. නගය බහ ඵර 
ප්රග්ධලඹ තුශ රුපිඹල් 300 000 ගගීමභ ගනුට රුපිඹල් 

750 000ක් ගගීමභ. ප්රහග්ධීතඹ බහ ඵර ප්රග්ධලඹ තුශ රුපිඹල් 
150 000 ගනුට රුපිඹල් 500 000ක් ගගීමභ. ගම් දීභනහ ළඩි 
කිරීභට (460 අධිකහයඹ වූ) 63 ගන්තිගආ (2) උඳගන්තිගආ (ඊ) 

ගේදඹ ඹටගත්ත්  ඒ හගේභ 2014.05.30න දින ිධගල  ගළට් 
ඳරගආ ඳශ කයන රද 2013 ඉඩම් අත්කය ගළනීගම් (න්දි ගගීමම්) 
නිගඹෝගර 4(2) නිගඹෝගඹ ංගලෝධනඹ කයමින් ඉඩම් 

අභහතයයඹහ ිධසින් හදන රදු  2016 ගනොළම්ඵ්ථ 18න දින 
ගළට් ඳරගආ ඳශ කයනු රළබ නිගඹෝග ඳහ්ථමේගම්න්තුග  අනුභත 
කශ යුතු ඹ. ගම් කටයුත්ත ගඵොගවොභ ළදගත් කටයුත්තක්. ඉඩම් 

1651 1652 
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අත්කය ගළනීභ නිහ තමුන්ගේ ඳදිංචි සථහන  තමුන්ගේ ගහ භමි 

නළති වූ ජනතහට හධහයණඹ ඉටු කිරීභට තභයි ගම් ගළට් ඳරඹ 
ඉදිරිඳත් කයරහ තිගඵන්ගන්. ඒ න්දි ගගීමභ ළඩි කිරීභ වතික 
කිරීභ පිබඳඵ ගඹෝජනහ අද ඳහ්ථමේගම්න්තුට ඉදිරිඳත් කශහ. ඒ 
වහ අපි ගම් බහග  අනුභළතිඹ ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ.  ගම් 

ම්ඵන්ධගඹන් ගඵොගවෝ කරුණු තිගඵනහ. නමුත් භභ ඒහ 
කිඹන්න ඹන්ගන් නළවළ. අඳට  දුන් කහරගඹන් දළනටභත් ිධනහඩි 
20ක් ගනත් කරුණුරට ගත ගරහ තිගඵනහ. ගම් ගඹෝජනහ 

අනුභත කයන වළටිඹට භභ ගම් ගරු බහගන් ඉල්රහ සිටිනහ.  
 
ප්රහනය වභළිමමුඛ කරන දී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සතුතියි  ගරු තභතිතුභනි.  

මීශඟට  ගරු දිගන්ස ගුණ්ථධන භළතිතුභහ. 

[ප.බහ. 11.24] 

 
ගු දිප්දහ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි  ඉඩම් තභතිතුභහ ගම් නිගඹෝගගආ 

තිගඵන ගළට ද ඳළවළදිමේ කශහ. අපි නක ගදඹක් වන් කයන්න 
ඕනෆ  ිධගල ගඹන්භ භවහභහ්ථග පිබඳඵ වන් කයපු නිහ. 
භහින්ද යහජඳක් යජඹ ිධසින් දුය දිග ඵරරහ  ර්ථිකක ං්ථධනගආ 

ගක්න්ද්රීඹ හධකඹක් වළටිඹට දියුණු කශ යුතු ඹළයි සිතහ රයම්බ 
කශ ප්රධහන භවහභහ්ථග ඉදිකිරීගම් ළඩ පිබඳගශ  අධිග ගී භහ්ථග 
ඉදිකිරීගම් ළඩ පිබඳගශ ගනොනත්හ ඉදිරිඹට ගගන ඹහභට ගම් 

රඩුඩු නකඟ ීමභ ගළන අපි තුටු ගනහ. ගම් රඩුඩු ඵරඹට 
ඳත් ගරහ ඒ කටයුතු නළළත්වූහ. "ඒහ ඕනෆ නළවළ" කිඹහ කි හ. 
නමුත් අද රඩුඩුට සිදු ගරහ තිගඵනහ  භහින්ද යහජඳක් 

භළතිතුභහ රයම්බ කශ ං්ථධන ක්රිඹහදහභඹ නිළයදියි කිඹරහ 
පිබඳගගන ඒ කටයුතු ඹබඳත් ඳටන් ගන්න. ඒ හගේභ ගරු 
තභතිතුභනි- [ඵහධහ කිරීභක්] I have only nine minutes. I agreed 

with what you said, Hon. Minister.   

 
ගු පජප්ද අමරතුංග මශතළ  
(ரண்தைறகு மஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 

භට නක චනඹක් කිඹන්න ගදන්න. ඒ යහඳකති භහින්ද 
යහජඳක් රඩුඩුට ඉසය ගරහ තිබුණු රඩුඩුගන් ගඹෝජනහ 
කයරහ තිබුණු ඒහ.  

 

ගු දිප්දහ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

වරි  වරි. ඉසය කහරගආ හුඟක් ග්ධල් ගඹෝජනහ කයරහ 
තිබුණහ. [ඵහධහ කිරීම්] 1957 ග්ථදී තභයි වම්ඵන්ගතොට ඉසය 
ගරහභ ගඹෝජනහ කගශ . ඒ නිහ අපි කථහ කශ යුත්ගත් කයරහ 

තිබුණු කථහ ගනොගයි. යහඳකතිඹක් අඹළඹ ගල්්නඹට තතුශත් 
කයරහ  ඳහ්ථමේගම්න්තුට ඉදිරිඳත් කයරහ අයඹක් අයගගන 
දක් කණ අධිග ගී භහ්ථගගආ කටයුතු රයම්බ කශහ. ඒ නිහ භභ 

ඉඩම් තභතිතුභහගගන් නක ඉල්ලීභයි කයන්ගන්. භවහභහ්ථග 
තභතිතුභහත් ගම් අසථහග  බහ ගළගේ ඉන්නහ. භවහභහ්ථග 
ඉදිකිරීභ වහ වදිසිගආභ ඉඩම්ර බුක්තිඹ ඳයහ ගන්නහ. 

නිග දනඹ නිකුත් කයරහ ඒකට අලය පිඹය ගන්ගන් නළතු  

ගිහිල්රහ ඉඩම් ගන්නහ. භට ළඩි ග රහක්  නළති නිහ භභ නක 

උදහවයණඹක් කිඹන්නම්.   

අත්තනගල්ර ප්රහග්ධීතඹ ගල්කම් කහ්ථඹහරඹ භිනන් මේපිඹක් 
නිකුත් කයරහ තිගඵනහ  "ඉවත කී ඉඩගම් භුක්තිඹ ඵහය ගළනීභට 
2017.02.09 දින ගඳ.. 10.00ට භහ නභ ඉඩභට ඳළමිගණන ඵළිධන්  

නහි ඳදිංචිඹ අතවළය නියවුල් භුක්තිඹ ඔඵගගන් ගවෝ ඔඵ ිධසින් 
ඵරඹ ඳයනු රළබ නිගඹෝජිතගඹකුගේ භහ්ථගගඹන් නදිනට නකී 
ඉඩගම්දී භහ ගත ඵහය ගදන ගර කරුණහගන් දන්මි." කිඹරහ. 

ගම් ිධධිඹට  -[ඵහධහ කිරීභක්] ඔඵතුභහ ඔගවොභ ඉන්න. 

 

ගු ක්හම්ද කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

I can explain that. 

 
ගු දිප්දහ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

I have only nine minutes. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Kiriella, you can reply after his speech. - 

[Interruption.] He has only six minutes more.  
 

ගු දිප්දහ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු තභතිතුභහට ඒ ගළන ඳළවළදිමේ කිරීභක් කයන්න තති ගන්.  

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු භන්ත්රීතුභහට ත ිධනහඩි වඹක කහරඹක් තිගඵනහ. 

 
ගු දිප්දහ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගම් ඉඩම් හිමිඹන්ට වරිඹට න්දි රඵහ ගළනීභට අලය 

කටයුත්ත රහ ගදන්න. - [ඵහධහ කිරීභක්] 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Kiriella, you can reply later. I will give you time. 

 
ගු දිප්දහ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

දළන් ගකොට්ටහග  සිට භත්ගත්ගගොඩට ඹන ඳහය ගම් 
තත්ත්ඹටභ මුහුණ දීරහ තිගඵනහ. කිසිභ න්දි ඳරීක්ණඹක 
රයම්බක පිඹයත් ඳත්න්ගන් නළති ඵගරන් ඉඩම් ටික 

ගන්නහ. It can go parallel, at least in the minimum. නළත්නම් 
ගම් අඹගේ සීභහල් නළති ඹනහ.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි  ඳසුගිඹ දහ ඉඩම් තභතිතුභහ ඉදිරිඳත් 
කශහ  ිධග්ධශිකඹන්ට ඉඩම් පිබඳඵ ඳනහ තිබ ඵදු ඉත් කයන්න.  
ගම්ක වරි ඵයඳතශ ගදඹක්. ඩී.නස. ග නහනහඹක භළතිතුභහ ඉඩම් 
තභතිතුභහ ලගඹන් සිටි කහරගආ ඳටන් ගම් යගට් ඉඩම් 

1653 1654 



ඳහ්ථමේගම්න්තු 

ඳශමුළනිගඹන්භ සග්ධශිකඹහටයි තිබුගඩු. ඔවුන් ඒ ගනුගන් 
ඵ්ධදක් ගග හ. දළන් සග්ධශිකඹහට ඒ ඵ්ධද තිගඵනහ. 
ිධග්ධශිකඹහට ඵදු අයින් කයනහ. ඒ නිහ ගම් රඩුඩුග  
ප්රතිඳත්තිඹ ගභොකක්ද කිඹන නක අඳළවළදිමේයි. අවුරුදු 99ක ඵ්ධදට 
ඹටත් ගම් යගට් ඉඩභක් දුන්ගනොත්  අවුරුදු 99ක ඵ්ධදට ඹටත් ඒ 
ඉඩභ ගදළයඹක් දුන්ගනොත්  අවුරුදු 198ක ඵ්ධදක් ගනහ. අවුරුදු 
180කට ළඩි කහරඹකට ඉඩම් ගදන්න ඔඵතුභන්රහට අයිතිඹක් 
නළවළ; ඳහ්ථමේගම්න්තුටත් අයිතිඹක් නළවළ.  

රඩුඩුරභ යසථහග  157ළනි යසථහග  ඳළවළදිමේ 
කිඹනහ  නඹට ඳහ්ථමේගම්න්තුග  තුගනන් ගදකක අනුභළතිඹක් 
අලයයි කිඹරහ. It needs the approval of two-thirds of the 
whole number of Members of Parliament, if you are to 
proceed in this manner in order to implement anything in 
relation to a foreign holding. දළන් ඳහ්ථමේගම්න්තුග  තුගනන් 
ගදකක අනුභළතිඹක් නළති හිතුක්කහය ගර ගම් නීතිඹ ම්භත 
කයගගන සග්ධශිකඹන්ට අයිති තිගඵන ඉඩම්රට 
සග්ධශිකඹන් ඵදු ගග්ධදී  ිධග්ධශිකඹන්ට ඒ ඵ්ධද නිදවස කයන 
ිධග්ධශික රඩුඩුක් ඵට ඳත් ගරහ තිගඵනහ. ගම් ිධග්ධශික 
රඩුඩු අද අගේ යගට් ජනතහට න් ගදන්ගන් නළති 
කනගහටුදහඹක තත්ත්ඹකට ඳත්ීම තිබීභ ඵයඳතශ කහයණඹක්. ඒ 
නිහ තභතිතුභහ ඳළවළදිමේ කශ ඳරිදි ගම් ඉඩම් ගන්න ගකොට 
අයිතිකරුන් නහථ කයරහ  ඒ අඹගේ න්දි ඳරීක්ණඹ රයම්බ 
කයරහ මි නශරහ දහන්න නඳහඹ කිඹන ඉල්ලීභ භභ ගරු ඉඩම් 
තභතිතුභහගගන් ඉල්රහ සිටිනහ. භවහ භහ්ථග කටයුතුරදී ව 
අගනක් යජගආ කටයුතුරදී හධහයණ කටයුතු කයනහ කිඹරහ 
ගභොන ගඳොගයොන්දු දුන්නත්  සි්ධධ ග ගගන ඹන්ගන් ගන ගදඹක්.  

භහ ගම් අසථහග  ගරු කථහනහඹකතුභහට අහන ලගඹන් 
තත් කහයණඹක් ගළන කිඹන්න කළභළතියි. පුත් ඳතක තිගඵනහ  
"ග කඹහගේ නුණින් ඳහ්ථමේගම්න්තු බහගළගේ ගින්නක් 
ළශගකයි" කිඹහ. අපි දන්නහ ගම් සි්ධධිඹ ඳහ්ථමේගම්න්තු 
බහගළගේයි -ගභතළනයි- සිදුගරහ තිගඵන්ගන් කිඹහ. ගභතළන ගිනි 
අයගගන තිගඵනහ. ග කගඹකු නළඟරහ -තනි ග කඹකුගේ 
භළදිවත් ීමගභන්- ඒ ගින්න නත්හ තිගඵනහ. ගභළනි 
ග කඹන්ගේ ක්රිඹහ භහ්ථග නිහ අඟවරුහදහ ගින්නක් නළති 
ඳහ්ථමේගම්න්තුට රැස න්න පුළුන්කභ තති වුණහ. අපි නළනි 
ක්රිඹහ භහ්ථග අගඹ කයනහ.  

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

භභ තගයීභක් කයනහ. 

 

ගු දිප්දහ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

කම්කරුකු ග හ  භව ගල්කම් ග හ -ග හ තත්ත්ඹ 
කුභක් වුණත්- නළනි කටයුත්තක් කශහභ නඹ අගඹ කිරීභක් 
ගන්න ඕනෆ. ඒ ග කඹහ තභන්ගේ ජීිධතඹ ඳයදුට තඵහ 
නළඟරහ ගම් බහගළඵ ගින්ගනන් ගේයහගත්තහ නම් අගේ යුතුකභක්  

ගකීභක් නහ නළනි ග කඹන්ට හිමි පිබඳගළනීභ  ගගෞයඹ 
රඵහ දීභ. ගරු කථහනහඹකතුභනි  භහ හිතන්ගන් කිසි ගරහක 
ඔඵතුභහ ඒකට ිධරු්ධධ න්ගන් නළවළ කිඹරහයි.  

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

භභ අද උග්ධභ නතුභහ වමු ගන්න වළදුත් උග්ධ කථහ කයන්න 
ඵළරි වුණහ. අපි නඹ අගඹනහ ගරු භන්ත්රීතුභහ. 

ගු දිප්දහ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

භභ ඉතහභ අගඹ කයනහ  ඔඵතුභහ ඒ ප්රකහලඹ කිරීභ. නමුත් 
ඔඵතුභහ ඹටගත් ඉන්න නිරධහරින්ගේ නළනි වළසිරීභක් ගනොභළති 
ීමභ නිහ ඳහ්ථමේගම්න්තු අද මුහුණ ගදන කනගහටුදහඹක 

තත්ත්ඹ ගළන වන් කයන්න කළභළතියි.  

ඉඩම්රට න්දි ගගීමභ ම්ඵන්ධගඹන් භහ ඉවතින් කී 
කහයණඹ ගළන ගරු ඉඩම් තභතිතුභහත්  භවහභහ්ථග තභතිතුභහත් 

අධහනඹ ගඹොමු කයන්න කිඹහ භභ ඉල්රනහ.  

 

ගු ක්හම්ද කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි  භගේ මිර දිගන්ස ගුණ්ථධන 

භළතිතුභහට භහ භතක් කයන්න කළභළතියි  භවහ භහ්ථග 

ම්ඵන්ධගඹන් අඳ න්දි ගගන්ගන් ඳසු ගිඹ රඩුඩු කස 
කයපු නීති රීති අනු ඵ. දකුණු අධිග ගී භහ්ථගඹට  කටුනහඹක 
අධිග ගී භහ්ථගඹට ගගපු න්දි ඳදනම් කයගගන තභයි අපි න්දි 
ගගන්ගන්. ඒ ඳශමුන කහයණහයි.  

ගදන කහයණඹ ගම්කයි. 38න ගන්තිඹ ගළහුහට ඳසු 
යජඹට පුළුන් ඉඩභට තතුළු ගන්න. After Section 38 is 
afixed, the Government has a right to enter the land. 

Compensation may not have been paid, but it is agreed. න්දි 
ගනොගගහ ඉන්න පුළුන්; නමුත්  it is agreed. අගනක් කහයණඹ 
ගම්කයි. නතුභහ කි හ  ිධග්ධශිකඹන්ට ඉඩම් ගදන ගකොට තුගනන් 

ගදගක් ඡන්දඹකින් ම්භත ගන්න ඕනෆ කිඹහ. ඳසු ගිඹ රඩුඩු 
කහරගආ ඉඩම් ගකොච්චය දුන්නහද?  

 
ගු පජප්ද අමරතුංග මශතළ  
(ரண்தைறகு மஜரன் அதுங்க) 

(The Hon.  John Amaratunga) 

ඔ . ළංග්රි-රහ ගවෝටරඹ. 

 

ගු ක්හම්ද කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඒහ තුගනන් ගදකක ඡන්දගඹන් ම්භත වුණහද? භවය ඒහ 
ගළන අපි දන්ගන්ත් නළවළ. ඒහ ඔේපු නළති නිකම් දුන්නහ. ඳසු 
ගිඹ රඩුඩු කහරගආ ගකොච්චය ඉඩම් දුන්නහද? භභ ඒ යටර නම් 
කිඹන්න කළභළති නළවළ. ගභොකද  ඒ යටල් දළන් අඳට උදවු 

කයනහ. [ඵහධහ කිරීම්]  

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීශඟට  ගරු ගභොගවොභඩ් නිධ භන්ත්රීතුභහ. ගරු භන්ත්රීතුභනි  
ඔඵතුභහට මිනිත්තු ඳවක කහරඹක් තිගඵනහ.  

 
[11.32 a.m.] 

 

ගු පමොපශොමඩ් නලවි මශතළ 
( ரண்தைறகு தொயட் ற) 

(The Hon. Mohamed Navavi) 

Thank you, Hon. Speaker, for giving me this 

opportunity to speak on these Regulations. I am very 

happy that the Hon. Minister has brought in these 

Regulations.   
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This issue is not limited to lands in a particular area, 

but it is an issue that affects almost all the lands in the 
country. As you know land valuations have been almost 

the same for so many years.  Therefore, I am very happy 

that you are going to increase the valuation, so that as 

mentioned, not only the value of lands set aside for big 
projects but even small lands with a few perches or acres 

in extent would go up. This has not been done for a very 

long time. Therefore, we must be thankful to the Hon. 

Minister for doing this.  

Further, I would like to mention that there are 

problems with regard to certain areas, especially in my 
Electorate. For example, in the Wanathawilluwa AGA 

Division in the Puttalam District - the Hon. Minister 

visited that area with me - there are hundreds of acres 

which had been cultivated before the LTTE came in. As 
you know, that area was affected by the LTTE problem. 

The LTTE came in and attacked the Eluvakulama Village 

and the villagers had to flee. So, there are over 600 to 700 

acres of land which were used for paddy cultivation 
before the war. But after the war, very unfortunately, 

when the people went back there to cultivate the lands, 

they found that those lands had been taken over by the 

Forest Department and the Department of Wildlife. Now, 
the people are unable to go back there. They hold 

"Jayaboomi" deeds for those lands and all the deeds are 

there. But, unfortunately, those poor villagers cannot go 

back.  So, I want the Hon. Minister - in fact, I will also be 
writing to him about this - to go into this matter and take 

steps to hand over whichever lands those people have 

been cultivating earlier on.    

I must be really thankful to those villagers who had 

not budged an inch from that village, which had been 

attacked by the LTTE five times. Because of that, the 
Puttalam City was safe. They stood up against the LTTE 

for years and you are aware of that. But, very 

unfortunately - once again I am repeating - those lands 

have been taken over by the Forest Department and the 
Department of Wildlife and these poor villagers are 

unable to go back to the lands.   

In addition to that, the Cement Corporation is holding 

5,000 acres of those lands. But, they are digging 

limestone only in 45 to 50 acres of land there and it may 

take another 100 acres to complete it. Therefore, they 
should release whichever lands that do not contain the 

required raw materials. Even the LRC is unable to go to 

those lands. This is the problem that we face in that area.   

Then, with regard to the Kalpitiya AGA Division, 

there are so many government lands occupied by private 

people. The AGA, along with his officers, is doing his 
level best to take back those lands because in Puttalam, 

we are unable to take over at least 15 acres to start some 

development work. Therefore, Hon. Minister, please be 

good enough to resolve the land issue in those two AGA 
Divisions by deploying your officers and getting those 

lands released. You have been to that area. You know 

about Kalpitiya, I need not to tell you. There, more than 

400 to 500 acres are being held by individuals.   

In old Eluwankulama, an area in Wanathawilluwa 

AGA Division, there are two places called Raalmaduwa 

and Thawasamaduwa, where 500 acres belong to the 

people.  Now, those lands have been taken over by the 
Forest Department and they are not releasing those. You 

can send your officers  there.  There is proof to say that 

they have cultivated  those 500 acres earlier.  The lands 

are earmarked,  even tanks are there; everything is done.  
So, you have to consider these facts also.  In fact, as I told 

you, we are unable to take the LRC land back.  

Then, there is the Musali AGA Division in Mannar 

District, where there are thousands of acres bordering 
Wilpattu. I would like to remind you that those poor 

people left their lands because of the LTTE problem.  

They were chased out by the LTTE. They left their lands 

with just Rs. 2,000  and they had to leave within two 
hours. Why did they leave? They did not want to separate 

this country.  They did not listen to the LTTE. They did 

not want to separate the country; they wanted to live with 

us.   
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Member, you have two minutes more.  
 

ගු පමොපශොමඩ් නලවි මශතළ 
( ரண்தைறகு தொயட் ற) 

(The Hon. Mohamed Navavi) 

Okay, Sir.  

Therefore, please be good enough to look into this 

issue in Musali AGA Division.  Please make 

arrangements to give those lands back to these people. 

Thank you.   

 
[ප.බහ. 11.38] 

 

ගු විනේත පශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு றஜற மயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි  ඉඩම් අත්ඳත් කය ගළනීගම් ඳනත 

ඹටගත් ගගන නන ගම් නිගඹෝග ම්භත කය ගළනීභ 
ම්ඵන්ධගඹන් අදහශ කහයක බහග දී දී්ථත ලගඹන් හකච්ඡහට 
රක් වුණහ. නතළනදී භතු වුණ ප්රධහන ප්රලසනඹක් තභයි  භධයභ 
අධිග ගී භහ්ථගඹ ව දක් කණ අධිග ගී භහ්ථගඹ වහ ඳභණක් -ඒ 

යහඳකති ගදක වහ ඳභණක්- ගම් රභග දඹ වඳුන්හදීභයි.  
ගභතළනදී අභහන ළරකීභක් සි්ධධගනහ; මමේක 
අයිතිහසිකම් පිබඳඵ ප්රලසනඹක් ඳළන නිනනහ. ඒ අභහනකභ 

නිහ තත් ඕනෆභ යහඳකතිඹකදී ඕනෆභ පුයළසිගඹකුට පුළුන් 
ගශ්ර සඨහධිකයණඹ ගත ඹන්න  භහන අයිතිහසිකම් උල්රංතනඹ 
ීමභක් ග  රකහ. ඒ නිහ ගම් නිගඹෝග ගඳොදුග  ක්රිඹහත්භක කශ 

යුතුයි කිඹන නි්ථග්ධලඹක් ඉදිරිඳත් කයරහ තිගඵනහ.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි  ං්ථධන යහඳකති කශ යුතුයි කිඹන 
සථහයගආ ඉතහ ඳළවළදිමේ අපි ඉන්නහ. නමුත්  ඒ යහඳකති වහ 

කළඳීමම් කයන අඹට හධහයණ න්දිඹක් රඵහ දීභ යජඹ ිධසින් 
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ඳහ්ථමේගම්න්තු 

අනිහ්ථඹගඹන් ඉටු කශ යුතු කහ්ථඹඹක්.  යජඹ යහඳකති 
ඳත්හගගන ඹනහ; ක්රිඹහත්භක කයනහ. නමුත්  අදහශ අඹට 
හධහයණ න්දි ගගීමභක් සිදු ගන්ගන් නළවළ. ගඵොගවෝ 

යහඳකතිරදී සි්ධධ ගන්ගන් ඒකයි. ගරු රක්සභන් කිරිතල්ර 
භළතිතුභහ භවහභහ්ථග තභතිතුභහ ිධධිඹට නළනි අහධහයණඹට රක් 
ගච්ච ජනතහට ඹම් ඹම් ගඳොගයොන්දු දුන්නහ හධහයණ න්දි 

රභග දඹක් වඳුන්හ ගදනහ කිඹරහ. නමුත්  ගම් න ගතක් තභ 
නගවභ නකක් ක්රිඹහත්භක නළවළ. ඒ හගේභ- 

 
ගු ක්හම්ද කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහත් ගම්ඳව දිස්රික්කඹ තභයි 

නිගඹෝජනඹ කයන්ගන්. මීරිගභ කුඹුරු අක්කයඹක් රක් ඳවකට 

ඩහ ටින්ගන් නළවළ. දළන් අපි ඒ ඳ්ථචස ගණනට න්දි ගග හභ 

 ඒ ගගොල්රන්ට අක්කයඹකට රක්  ගදොශවභහයක් රළගඵනහ. 

What are you talking about? අක්කයඹකට රක් ගදොශවභහයක් 

රළගඵනහ. ගරු කථහනහඹකතුභනි  ඔඵතුභහත් දන්නහ  මීරිගභ 

කුඹුරු අක්කයඹක් රක් ඳවයි. අපි ඒ කුඹුයක ඳ්ථචස ගණනට 

න්දි ගගන ගකොට අක්කයඹකට රක් නගකොශවභහය  ගදොශව  

දවතුන රළගඵනහ. ගරු භන්ත්රීතුභහ ඒක දළන ගන්න ඕනෆ. 

 
ගු විනේත පශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு றஜற மயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඔඵතුභහ මිනිසසු ඉසයවට ගිහිල්රහ ඔඹ කථහ කිඹන්න. ඒ 

මිනිසසු දන්නහ  ඔඹ කිඹන මිර ගණන් රළගඵන්ගන් නළවළ 
කිඹරහ. ඒක තභයි තත්ත කථහ.  

 

ගු ක්හම්ද කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
භභ ඒක කිඹන්ගන් ඳහ්ථමේගම්න්තුග දී. ගන ගකොගව ත් 

ඉගගන ගනොගයි. ළරැදි හ්ථතහ තභයි ඔඵතුභහ කිඹන්ගන්.  
 

ගු විනේත පශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு றஜற மயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඔඵතුභහ ගභතළන ඉන් ගණන් කිඹනහ. නමුත් - 

 

ගු ක්හම්ද කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අතය ප්රකහල කය කය ගම් යට ගිනි තිඹනහ ගන්. 
 

ගු විනේත පශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு றஜற மயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගඳොල් ගවකට රුපිඹල් 2 000යි ගගන්ගන්. භභ ගම් අතය 

ගනොගයි කිඹන්ගන්. ඔඵතුභහ කිඹන්න  ගඳොල් ගවකට කීඹක් 

ගගනහද? ඔඵතුභහයි  භභයි ඉසයව පිටගන් තක්ග රු 
ගදඳහ්ථතගම්න්තුග  නිරධහරියඹහ කි ග   ගඳොල් ගවකට රුපිඹල් 
ගදදහවයි ගදන්ගන් කිඹරහ. 

 

ගු ක්හම්ද කිරිඇල්  මශතළ  

(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒක ගනොගයි ගන් ප්රලසනඹ. 

ගු විනේත පශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு றஜற மயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
නළවළ. ඒක තභයි ප්රලසනඹ. 
 

ගු ක්හම්ද කිරිඇල්  මශතළ  

(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔඵතුභහ ගඳොල් ගවක් ගළන  කථහ කයන්ගන් දළන් ගන්.  

ඉසගල්රහ කථහ කගශ  ගඳොල් ගව ගළන ගනොගයි  ගන්.  
 

ගු විනේත පශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு றஜற மயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගඳොල් ගවටත් නගවභයි  ඉඩභටත් නගවභයි. 
 

ගු ක්හම්ද කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔඵතුභහ ඉසගල්රහ කි ග  ගඳොල් ගව ගළනද? ඔඵතුභහ කථහ 

කගශ  කුඹුරු ඉඩම් ගළන. දළන් කථහ කයමු  ගඳොල් ගව ගළන. 
 

ගු විනේත පශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு றஜற மயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගඳොල් ගව  ගළන මීට කමේනුත් කථහ කශහ. ගඳොල් ගව ව 

ගනත් ගස ගළන මීට කමේනුත් කථහ කශහ. ඒහට ගගන න්දි 
ගළන නකඟ වුණහ. ඔඵතුභන්රහ ගභතළනදී නකඟ ගන ඒහයි  
කහභයරදී නකඟ ගන ඒහයි ගනොගයි ක්රිඹහත්භක ගන්ගන්.  

ගම් අධිග ගී  භහ්ථග වද්ධදී  RDA නගක් න්දි ගගීමගම් රභඹ 
ගභොකක්ද කිඹරහ ඔඵතුභහ වරිඹට දන්ගන්ත් නළවළ. ඒක තීයණඹ 
කයන්ගන් ඒ නිරධහරි භවත්රු. අඩුභ ගණගන් ඒකත් වරිඹට 

අධයඹනඹ කයන්න. අධයඹනඹ කයරහ  ඒ මිනිසුන්ට හධහයණඹක් 
ඉසට කයන්න භළදිවත් ගන්න. [ඵහධහ කිරීභක්] ඔඵතුභහට 
නිඹමිත අසථහග දී කිඹන්නගකෝ. [ඵහධහ කිරීම්] ඔඵතුභහ කථහ 

කයන අසථහග දී ඒක කිඹන්න. භට ිධනහඩි 6යිද ගකොගව ද  
තිගඵන්ගන්.  

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔ . ගරු භන්ත්රීතුභහගේ කථහ අහන  වුණහභ  ගරු 

බහනහඹකතුභහට අසථහ ගදන්නම්.  
 

ගු විනේත පශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு றஜற மயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු තභතිතුභනි  ඔඵතුභහ ගභතළන කථහ කයන ඒහ  

ගනොගයි තය ගර සි්ධධ ගන්ගන්. ඒකයි ප්රලසනඹ.  ඒ 

මිනිසුන්ට  හධහයණඹක් ඉසට ගන්ගන් නළවළ. කවුරුත් ගම් 
අධිග ගී භහ්ථග වදනහට ිධරු්ධධ ගන්ගන් නළවළ. වළඵළයි  නකභ 
ප්රලසනඹ තිගඵන්ගන්   ඒ අඹගේ  ඉඩභට  නිට  හධහයණ 

න්දිඹක් රළගඵන්ගන් නළති නකයි.  තභත් නිසි ගර න්දි 
ගගීමභ ක්රිඹහත්භක ගන්ගන් නළවළ.  

දළන් යත්නපුය අධිග ගී භ්ථගඹ වදන්න භනිනහ; කඤසඤ 

ගවනහ.  නමුත් ඒ මිනිසුන්ට  කිසිභ ඳළවළදිමේ කිරීභක් නළවළ  
යහඳකතිඹ ගකොගවොභද ගකගයන්ගන්  න්දි මුදල්   ගගන 
රභග දඹ  ගභොකක්ද කිඹරහ.  ඒහ ගළන කිසිදු ඳළවළදිමේ කිරීභක් 
නළවළ. ඒක තභයි ඔඵතුභන්රහගේ අරභත් රභග දඹ.[ඵහධහ 

කිරීම්] ඔඵතුභහට නිඹමිත ගරහග දී කථහ කයන්න. [ඵහධහ කිරීම්] 
භගේ කහරඹ භට ගදන්න. [ඵහධහ කිරීම්] 
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ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

I will give you time to speak, Hon. Kiriella. 
 

ගු විනේත පශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு றஜற மயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඉඩභක් අහිමි ගන පු්ධගරඹහට ිධකල්ඳ  ඉඩභක් රඵහ ගළනීගම් 

අයිතිඹක් තිගඵනහ. ඒක මුමේක අයිතිහසිකභක්. ඕනෆභ 
පුයළසිගඹකුට තභන්  ගේ හම්ප්රදහයික - 

 

ගු ක්හම්ද කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella)  
Sir, I rise to a point of Order. 

  

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 Point of Order නකක්. 
 

ගු ක්හම්ද කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි   ගරු ගජෝන් ගගනිධයත්න තභතිතුභහ 

කඩුඩහඹභක් නක්ක තිධත් භහත් නක්ක ඳළඹ  ගදකක  හකච්ඡහක් 

තිබුණහ රුන්පුය අධිග ගී භහ්ථගගආ න්දි ගළන. ගභතුභහ 
ගභොනහද දන්ගන් ඒ ගළන?  [ඵහධහ කිරීම්] කිසි ගදඹක් දන්ගන්  
නළවළ.  

 

ගු විනේත පශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு றஜற மயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
නගවභ හකච්ඡහ කයරහ ළඩක් නළවළ.  ගිහිල්රහ ඒ මිනිසසුත් 

නක්ක හකචඡහ කයන්න. ඒ පිබඳඵ ගත්ත තීයණ ක්රිඹහත්භක 
කයන්න. ගත්ත තීයණඹ ගභොකක්ද? ඒ ඒ ප්රග්ධලරට  ගිහින් 

ජනතහට ඒ කරුණු ඳළවළදිමේ කයන්නයි තීයණඹ වුගඩු. අද න 
තුරු ඒක කයරහ තිගඵනහද?  භහඹක් තතුශත ඳළවළදිමේ 
කයන්නම් කි හ. දළනට ති තුනක් ගගීම ගිහින් තිගඵනහ  ඒක 

කයරහ නළවළ. ඒක තභයි ප්රලසනඹ. [ඵහධහ කිරීම්] ඔඵතුභන්රහගේ 
ඳළත්ගතන් ගකීභ ඉටු කයන්න.  

 ගරු කථහනහඹකතුභනි  ඕනෆභ පුයළසිගඹකුගේ ඉඩභක් අහිමි 
ගනහ නම්  ඔහුට ශු්ධධ වු අයිතිඹක්  තිගඵනහ  රඩුඩුට 

ගකීභක් තිගඵනහ- 

  
ගු ඒ. ඒ. විපේතුංග මශතළ 
( ரண்தைறகு .. றமஜதுங்க) 

(The Hon. A. A. Wijethunga) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ිධ ගේතුංග භන්ත්රීතුභහ ගභොකක්ද point of Order නක?  

 
ගු ඒ. ඒ. විපේතුංග මශතළ 
( ரண்தைறகு .. றமஜதுங்க) 

(The Hon. A. A. Wijethunga) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි  ගම් තභතිතුභහ  ඩේමේ . ඩී.ගේ. 
ගගනිධයත්න තභතිතුභහ  ඒ ඳශහත්ර ජනතහ කළහ  ඳළවළදිමේ 

කය දීරහ තිගඵනහ.  හධහයණ කටයුතු කිරීභ පිබඳඵ 

නතුභන්රහ හකච්ඡහ කශහ.  
 

ගු විනේත පශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு றஜற மயத்) 

      (The Hon. Vijitha  Herath)  
ගරු කථහනහඹකතුභනි  ඒ භවජනතහ දළනුත් කිරීභක් ගම් 

තහක් කල් ගරහ නළවළ. ඒකයි ගම්  නළත කිඹන්ගන්.  
ඔඵතුභන්රහගේ යහඳකතිඹ හ්ථථක ගගනිඹන්න අපි  

ඔඵතුභන්රහට  ගම් ගදන්ගන් වහඹක්. ඒ නිහ ඒහ වරිඹට 
කයන්න. ඒ  මිනිසසු දළන් උ්ධගතෝණ කයනහ; මිනිසසු ඳහයට 
ඵහිනහ. තයි ඒ? ඒ  න්දි මුදර පිබඳඵ හධහයණ දළනුත් කිරීගම් 
රභග දඹක් නළති නිහ.   

ඒ හගේභයි ඉඩම් රඵහදීභත්. ඉඩම් අහිමින ඕනෆභ 
පු්ධගරගඹකුට  ිධකල්ඳ ඉඩභක් රඵහ දීගම්  ගකීභක් රඩුඩුට 
තිගඵනහ. නමුත් ගම් නිගඹෝග වයවහ  පුයළසිගඹකුට අහිමි න 

ඉඩභ ගනුට ිධකල්ඳ ඉඩභක් රඵහ දීගම්  ඵළඳීගභන්  ඔඵතුභන්රහ 
ඉත් ගනහ.  ඒක කිසිග ත්භ හධහයණ  ගන්ගන් නළවළ.  

ගරු කථහනහඹකතභනි  යත්නපුය  දිස්රික්කඹ ගළන කිඹපු 

නිහභයි ගම් කහයණඹ භතක් වුගඩු.  ඔඵතුභන්රහ   අද  නයත්ගන් 
ගභොකක්ද කයන්ගන්? කුරුිධට ිධදුමේඵරහගහයඹකට අය දීරහ 
තිගඵනහ. ඒකට ගකොගවොභද ඉඩම් ඳයහ ගත්ගත්?   [ඵහධහ කිරීම්] 

භරුකන්ද යඳකතිඹට- 

 

ගු අනේත් මළ්දනප්පඳුම මශතළ 
(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததத) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු  භන්ත්රීතුභහ  point of Order  නක කිඹන්න. 
 

ගු අනේත් මළ්දනප්පඳුම මශතළ 
(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததத) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි  ගම් අඹ වළභ දහභ කයන්ගන්  ගඵොරු 

බි ල්ගරෝ භරහ ජනතහ කුරේපු කයන නක  ගම් භට්ටමින්. ඒක  

යගට් ං්ථධනඹට ඵහධහක් ගරහ තිගඵනහ. අපි අධිග ගී 
භහ්ථගගආ කටයුතු නිළයදි රකහයඹට  කය   ගගන ඹනහ.  

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

      (The Hon. Speaker) 
That is not a point of Order. 

 

ගු විනේත පශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு றஜற மயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගවොයි  ගඵොගවොභ සතුතියි. හඩි ගන්න ගරු භන්ත්රීතුභනි.   

කුරුිධට  ප්රහ ග්ධීතඹ ගල්කම් ගකොට්ඨහගආ -නයත්ගන්- ඒ ග ගේ 
දළන් අ දතින්  කුඩහ ජර ිධදුමේ යහඳකති තති ග ගගන  ඹනහ.  
ඔඵතුභන්රහ ඒකට ිධරු්ධධයි?  ඔඵතුභන්රහ ිධරු්ධධ ගන ගව තු 

ගභොකක්ද? කිඹන්න වරිඹටභ ඒ ගව තු. ඔඵතුභන්රහ ිධරු්ධධ 
ගන්ගන් ඳළවළදිමේ නතළන අහධහයණඹක්  සි්ධධ ගන නිහ. 
නතගකොට ඒක ජනතහ උසි ගළන්ීමභක්ද? ඒක  ගම් රඩුඩුග  
යහඳකතිරට ඵහධහ කිරීභක්ද?  ඒක  ගනොගයි නතළන තිගඵන 

ප්රලසනඹ.  ිධධිභත් රභග දඹකට ඒ කටයුතු සි්ධධ ගරහ නළවළ. 

1661 1662 



ඳහ්ථමේගම්න්තු 

ඒකයි නතළන තිගඵන ප්රලසනඹ. ප්රහග්ධීතඹ ගල්කම්යගඹක් 
ගකොගවොභද  ඉඩභකට ඵරඳර ගදකක් ගදන්ගන්? නතළනදී ප්රධහන 
ගකොන්ග්ධසි තුනක් තිගඵනහ.  

නකක් තභයි  ිධගල ගඹන්භ  ගංගහ රශ්රිත යක් කත ඉඩභක් කිසිදු 
රකහයඹකට ඳරිවයණඹ කයන්න  ඉඩ ගදන්න ඵළවළ. නහි ගක 
තිගඵන පරඹක් ගනශහ ගළනීභ වහ හ්ථ කක ඵරඳරඹක් ගදන්න 
පුළුන්. ඒක තභයි  නීතිඹ. ඒ හගේභ  ගම් ඵරඳර නිකුත් 
කිරීගම්දී  ඳනතට අනු නිලසචිත රකකති ඳරඹක් තිගඵනහ 
ම්ප්ථණ කයන්න. ඒ රකකති ඳරඹ ගනස කයන්න නීතිඹක් 
නළවළ.  වළඵළයි  ගම් ඵරහගහයඹට අය ගද්ධදී ඒ රකකති ඳරඹ  
ගනස කය තිගඵනහ. ඒක ඳනතට ඳටවළනියි.  නකභ ඉඩභට 
පු්ධගරඹන් කීඳ ගදගනකුට  ඵරඳර  ගදන්ගන් ගකොගවොභද? 
නගවභ  ගදන්න රභඹක්  නළවළ.  

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ  ඔඵතුභහට නිඹමිත ගරහ අහන ගමින් 
ඳතිනහ. 

 

ගු විනේත පශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு றஜற மயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
නඹ ඉඩම් ප්රතිඳත්තිඹ ඳළවළදිමේ ය්ධදහ ගළනීභක්. ඒ නිහ 

ඔඵතුභන්රහත් දකිනහ  නයත්න ප්රග්ධලගආ ජනතහ ිධලහර 
පීඩනඹකට රක් ීම තිගඵන ඵ. ඒ ප්රලසනඹට උත්තයඹක් නළවළ. අද 
යජගආ ඉඩම් පිබඳඵ ප්රතිඳත්තිඹක් නළවළ. නහයහගව න්පිට තිගඵනහ 
ඉඩම් ප්රතිඳත්තිඹ පිබඳඵ කහ්ථඹහරඹක්. නතළනින් වදන ළරසුම් 
ගනොගයි ක්රිඹහත්භක ගන්ගන්. නක නක යහඳකතිඹට නක නක 
ිධධිගආ ඉඩම් ප්රතිඳත්ති තභයි වළගදන්ගන්. ඒක ගනොගයි ිධඹ 
යුත්ගත්.  

යජඹකට සිකයහය ඉඩම් කශභනහකයණ ප්රතිඳත්තිඹක් තිබිඹ 
යුතුයි. ඒ වදරහ තිගඵන ප්රතිඳත්තිඹ ක්රිඹහට නළිනඹ යුතුයි. ගම් 
ප්රග්ධලගආ නක තභතියගඹකුගේ  ඒ දිස්රික්කගආ 
තභතියගඹකුගේ ඵෆනහගේ යහඳකතිඹක් ගම්ක. ඒක තභයි 
ඳළවළදිමේ තත්ත. ඒ තභතියඹහගේ ඵෆනහගේ යහඳකතිඹ 
ගනුගන් ඔඵතුභන්රහ ්ධද නළති ඉන්නහ  ගකොච්චය කෆ 
ගළහුත්. දිස්රික් ං්ථධන කමිටු තීන්දුක් ගත්තහ වහභ ගම් 
යහඳකතිඹ නතය කයන්න කිඹරහ. නමුත් අද ගනකම් ඵළරි වුණහ 
නතය කයන්න. හිටපු දිස්රික් ගල්කම්යඹහ  භහරු කශහ. ඔහු  
දළම්භහ  pool නකට. ඒක ඔඵතුභහ දන්නහ. තයි ඒ? ගම් 
තභතියඹහගේ ඵෆනහගේ යහඳකතිඹ ක්රිඹහත්භක කයන්න ඕනෆ 
නිහ. තභතිරුන්ගේ ඵෆනරහගේ යහඳකති ක්රිඹහත්භක කයන්න 
ගනොගයි  යගට් ං්ථධනඹ ව ජනතහගේ අයිතිහසිකම් 
රයක්හ කයන්න ඳනත් ක්රිඹහත්භක ිධඹ යුතුයි කිඹන කහයණඹ 
අධහයණඹ කයමින්  භගේ කථහ අන් කයනහ. ගඵොගවොභ 
සතුතියි.  

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු භවහභහ්ථග අභහතයතුභහ  ඔඵතුභහට ඳළවළදිමේ කිරීභක් 
අලයයි කි හ.   

 

ගු ක්හම්ද කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි  ඔඵතුභහ මීරිගභ ඉඩම්ර ටිනහකභ 

දන්නහ. මීරිගභ කුඹුරු අක්කයඹක දළන් ටිනහකභ රුපිඹල් රක් 

5ක්. නමුත් අපි දළන් න්දි ගගන ිධට  අක්කයඹකට රුපිඹල් 

රක් 10 - 15 අතය ගණනක් ගගනහ. ඒ ප්රභහණඹත් භදි නම්  
LARC, Super LARC ගිහිල්රහ ළඩි කය ගන්න පුළුන්. ඒ ගරු 
භන්ත්රීතුභහ ඒ ගළන ම්ප්ථණ  ළයදි චිරඹක් භළ ග . තත්ත 
ලගඹන්භ ඒ කුඹුරු ඉඩම්ර  ටිනහකභ හගේ තුන් ගුණඹක් 

න්දි වම්ඵ ගනහ. ඒක තභයි තත්ත.  

අගනක් කහයණඹ ගම්කයි. රුන්පුය අධිග ගී භහ්ථගඹ 
ම්ඵන්ධගඹන් ගරු ඩේමේ .ඩී.ගේ. ගගනිධයත්න භළතිතුභහත්  

අගේ ගරු ඒ.ඒ. ිධගේතුංග භළතිතුභහත් භඟ අපි ඒ මිනිසසු වම්ඵ 
වුණහ. ඉඩම් අහිමි ගන අඹ ව ප්රලසන තිගඵන අඹ නක්ක 
හකච්ඡහ කයරහ අපි ඒ අඹගේ ප්රලසනරට ිධඳුම් දීරහ තිගඵනහ.  

 

[தொ.த. 11.47] 

 

ගු අමීර් අලි සිශළේදී්ද මශතළ (්ළමීය ආර්ිකකය ිළිතබ 

නිපයපජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு அலர் அலி சறயரப்லன் - கறரற ததரதபரர 

அலுல்கள் தறற அமச்சர்) 
(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen - Deputy Minister of 
Rural Economic Affairs) 
தறஸ்றல்னரயறர்  ஹ்ரணறர்  யலம். 

தகப சதரரகர் அர்கமப, இன்த கரற 

சம்தந்ரக மடதததகறன்ந றரத்றமன மதசுற்குச் 

சந்ர்ப்தம் தகரடுத்மக்கரகத் ங்கலக்கு ன்நற 

கூதகறன்மநன். இந் ரட்டிமன டக்கறலும் கறக்கறலும் கரற 

சம்தந்ரண ரபரண தறச்சறமணகள் தற்நறத் தரடர்ந்து 

மதசப்தட்டு தகறன்நது. தகப கரற அமச்சர் அர்கள் 

இந் றடத்றமன அறக அக்கமநதகரண்டு தசற்தட 

மண்டுதன்த ரன் றரக இந்ச் சமதறமன 

மண்டுமகரள் றடுக்கறன்மநன். றமசடரக தொல்மனத்லவு 

ரட்டத்றமன மகப்தரப்தைனவு க்கள் லண்ட ரட்கபரகத் 

ங்கலமட கரறறன் உரறம் மண்டுதன்தம் அற்குள் 

குடிமதகறன்ந சந்ர்ப்தத்மத் மண்டுதன்தம் மகட்டுக் 

தகரண்டிதக்கறன்நரர்கள். இமமதரன்த ன்தமட 

ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றலுள்ப ரனடிப் தறமசத்றமன 

இதக்கறன்ந தொகரறலுள்ப தமடறணர் றகவும் கூடுனரண 

கரறகமபப் தறடித்து மத்றதப்தரல், தமடறணரறன் 

மமக்குரறம டுத்துக்தகரண்டு றகுறமத் ரங்கள் 

குடிறதப்தற்கு ங்கமண்டுதன்த க்கள் மகட்டுக் 

தகரண்டிதக்கறன்நரர்கப.   

மற்த ரமன ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றமன LRC இன் 

அரது கரற சலர்றதத் ஆமக்குழுறன் தறப்தரபரக 

இதக்கறன்ந றல்ரஜ் ன்தர் சுடப்தட்டு உறதக்குப் 

மதரரடி றமனறல் ட்டக்கபப்தை மத்றசரமனறல் 

அதறக்கப்தட்டிதக்கறன்நரர். இந் ல்னரட்சறறமன 

டக்கறலும் கறக்கறலும் இதக்கறன்ந கரற சம்தந்ப்தட்ட 

தறச்சறமணகள் லர்க்கப்தடும் ன்த ல்மனரதக்கும் ம்தறக்மக 

இதந்து. அமமதரன்த றடுமனப் தைலிகபறணரல் ட 

தைனத்ற லிதந்து துத்ப்தட்டுந் தொஸ்லிம் க்கபறணது 

கரறப் தறச்சறமணகள் அமணத்தும் லர்க்கப்தட 

மண்டுதன்த லண்ட ரட்கபரக ரங்கள் 

மதசறக்தகரண்டிக்கறன்மநரம். ஆணரல், துவும இதும 

லர்ந்தரடில்மன.   

தகப சதரரகர் அர்கமப, லண்டகரனப் தறச் 

சறமணம எத குதகற கரனப்தகுறக்குள் லர்த்துமக்க 

மண்டும் ன்ந தொமணப்தை ங்கபறடத்றமன இதக்கறன்நது . 

தரடர்ந்மர்ச்சறரக க்கள் வீறக்கு ததும் ங்கலமட 

இதப்தறடத்றற்கரக, கரறக்கரகப் மதரரடுதும் தரடர்ந் 
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ண்தொள்பது. ணம, அந் க்கலக்கறதக்கறன்ந 

அடிப்தமட உரறமம இல்னரற் தசய்ற்கு இந்ச் சமத 

தொனரது ன்கறந ம்தறக்மக ணக்கறதக்கறன்நது . கடந் 

கரனத்றமன இனட்சக்கக்கரண க்கள் ட தைனத்மறட்டு 

தபறமநறப் தைத்பத்றலும் இன்தம் மத தறமசங்கபறலும் 

குடிமநறணரர்கள். ஆணரல், அர்கமப லள்குடிமற்நம் 

தசய்ற்கரண மமனத்றட்டத்றல் அற்கரண கரற 

சம்தந்ரக ரதம் இன்ணதொம் தபறரண தொடிறமண 

டுக்கரது கமனபறக்கறன்நது.  ன்ணரரறலிதந்து, 

ரழ்ப்தரத்றலிதந்து துத்ப்தட்ட ற்மதரது லள்குடி 

மற்நம் தசய்ப்தடறதக்கறன்ந தொஸ்லிம் க்கலமட 

தறச்சறமணகமபப்தற்நறப் மதசப்மதரணரல், அந்ப் 

தறமசத்றலிதக்கறன்ந றல்தத்துக் கரட்டிமண அதகரறக் 

கறன்நரர்கள் ன்ந குற்நச்சரட்டுக்கள் எத சரரரறணரல் 

தொன்மக்கப்தட்டண.  ஆணரல், றல்தத்து றல்தத்ரகம 

இதக்கறன்நது. அறமன ந் ரற்நதொம் ற்தடறல்மன. ரதம் 

அமணப் தறடித்ரகமர, அதகரறத்ரகமர, அற்குள் 

லள்குடிமற்நம் தசய்ப்தட்டரகமர றகழ்வுகள் இல்மன. 

இது தபறரக்கப்தட்ட றடம். இதந்ரலும், அவ்ரத 

குற்நம் சரட்டுதர்கலக்கு அந் றடத்றமண இன்ணதொம் 

அசு தபறவுதடுத்ரல், அந் க்கலக்குரற றரத்ம 

ங்கரல் இதக்கறநது. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Member, you have only two more minutes. 
 

ගු අමීර් අලි සිශළේදී්ද මශතළ  
(ரண்தைறகு அலர் அலி சறயரப்லன்) 
(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen) 

Okay.  

அந் க்கலக்குச் மசமண்டி கரறம ரங்கள் 

ததற்தக்தகரடுக்க மண்டும்.  அர்கள் லள்குடிமற்நம் 

தசய்ப்தட மண்டும். அற்கு ட தைனத்றமன இதக்கறன்ந 

றழ்க் கூட்டமப்தைப் தரரலன்ந உதப்தறணர்கள் 

ல்மனரதம் ஆவு ங்கமண்டுதன்த இந்ச் சமதறமன 

ரன் மண்டுமகரள் றடுக்கறன்மநன். தணன்நரல், மதரரட் 

டத்றற்கு எத்துமக்கரணரல் அந்ப் தறமசத்றல் 

இதந்ர்கள் துத்ப்தட்டரர்கள் ன்ந றடத்றமணத் 

றழ்த் மசறக் கூட்டமப்தை தபறரக உர்ந்றதக் 

கறன்நது; உள்ரங்கறறதக்கறன்நது.  அற்கரண ன்ணறப்தைம் 

மகரப்தட்டிதக்கறன்நது. இதந்ரலும், றர்கரனத்றமன எத 

ல்தனண்த்மக் கரட்டமண்டுதன்நரல், இந் 

லள்குடிமற்நத்றற்குப் தரறதரண ஆம ங்க 

மண்டும். அமமதரன்த ட தைனத்றமன ற்ததரழுது 

மரன்நறறதக்கறன்ந றழ் க்கலமட கரறப் 

தறச்சறமணம இந் ல்னரட்சற அசரங்கம் மர்மரண 

சறந்மணமரடு லர்த்துக்தகரடுப்தற்கு அச டடிக்மக 

டுக்கமண்டும். அந் க்கள் ரழ்ந் அந்ப் தறமசத்ம 

அர்கலக்கு இல்னரல் தசய்கறன்ந அல்னது அங்கு இரட 

தொகரம்கமப அமக்கறன்ந றடங்கபறமன இந் அசரங்கம் 

றகவும் தபறரகவும் றட்டுக்தகரடுப்மதரடும் டந்துதகரள்ப 

மண்டும் ன்தது ங்கலமட றர்தரர்ப்தரகும். அது 

மதரன்தரன் ங்கலமட ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றலும் 

தன தறமசங்கபறமன கரற ல்மன ரலறரண தறச்சறமணகள் 

இடம்ததற்தக்தகரண்டிதக்கறன்நண. இது சம்தந்ரகத் றழ் 

அசறல் மனர்கபறடதொம் ரன் தன டமகள் தபறரகச் 

தசரல்லிறதக்கறன்மநன். அந் மகறமன அர்கள் இந் 

றடத்றமன வுகூர்ந்து அறக சறத்ம டுத்துச் தசற்தட 

மண்டும் ன்த மண்டுமகரள் றடுத்து, றமடததத 

கறன்மநன். ன்நற. ஸ்மனரம்.  

[தொ.த. 11.52] 
 

ගු සිලක්ින ආන්දද්ද මශතළ 
(ரண்தைறகு சறசக்ற ஆணந்ன்) 

(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
தகப சதரரகர் அர்கமப இன்மந றணம் கரற 

டுத்ற்சட்டத்றன் கலரண எழுங்குறறகள் தரடர்தரகப் 

மதசுற்குச் சந்ர்ப்தம் ந்மக்கு ன்நறமத் தரறறத்துக் 

தகரள்கறன்மநன். உண்மறமன டக்கு, கறக்மகப் 

ததரதத்ம, த்த்ம் தொடிமடந்து ட்டு தடங்கள் 

ஆகறன்ந இவ்மமபறலும் இடம்ததர்ந் ஆறக்கக்கரண 

றழ் க்கள் இன்ணதொம் ங்கலமட தசரந்ப் - தர்வீக 

றனங்கபறமன லபக் குடிமந தொடிரல் இனங்மகக்குள் 

மநறடங்கபறலும் றழ்ரட்டிலும் சறத்துதம லங்கள் 

ல்மனரதம் அநறவீர்கள். டக்கு ரகரத்றமன 1,50,000 

தமடறணர் அச கரறகமபத்ம் ணறரதமட கரற 

கமபத்ம் மககப்தடுத்ற மத்றதக்கறன்ந கரத்றணரமன 

இந் க்கள் ங்கலமட தசரந் றனங்கபறமன லபக் 

குடிமந தொடிரல் இதக்கறன்நது. இது இந் க்கலமட 

லள்குடிமற்நத்றற்குப் தரரற மடரக இதக்கறன்நது . 

அமமம் கறபறதரச்சறறல் இதக்கறன்ந றன அபமத் 

றமக்கபத்றணரல் ததரதுக்கலமட - ணறரர் கரற 

கமப இரடத்றற்கரகச் சுவீகரறப்தது சம்தந்ரக 

ர்த்ரணறறல்கூட அநறறக்கப்தட்டிதக்கறன்நது . இந் ஆட்சற 

ரற்நம் மடததற்நற்குப் தறற்தரடும், ட ரகரத்றன் 

தொல்மனத்லவு, கறபறதரச்சற மதரன்ந ரட்டங்கபறமன தன 

இடங்கபறல் இவ்ரத ணறரர் கரறகமபச் சுவீகரறத்து 

இரடத்துக்கு ங்குற்கு டடிக்மக டுக்கப் 

தட்டிதக்கறன்நது. ஆகம, ணறரதமட கரறகமபச் 

சுவீகரறப்தற்தகண றன அபமத் றமக்கபம் 

டுத்துதகறன்ந தொற்சறமப் தரதுகரப்தை அமச்சரணது 

டுத்து றதத்ற, இது சம்தந்ரக தபறறடப்தட்டுள்ப 

ர்த்ரணற அநறறத்மன இத்துச் தசய்மரடு, 

ணறரதக்குச் தசரந்ரண அத்மண கரறகமபத்ம் 

ததரதுக்கலக்கு ங்குற்கு டடிக்மக டுக்க மண்டு 

தன்த ரன் இவ்வுர் சமதறமன மகட்டுக்தகரள்கறன்மநன்.  

டக்கு ரகரத்றமன 69,992 க்கர் கரறகமப - 

கறட்டத்ட்ட 70,000 க்கர் -தரதுகரப்தைத் ப்தறணர் 

மககப்தடுத்றறதக்கறநரர்கள். இதுமக்கும் 3.6 வீரண 

கரறகள்ரன் றடுறக்கப்தட்டிதக்கறன்நண. அரது, 

தொல்மனத்லவு ரட்டத்றமன 19,790 க்கதம், கறபறதரச்சற 

றமன 12,840 க்கதம், வுணறரறமன 23,778 க்கதம், 

ரழ்ப்தரத்றமன 6,270 க்கதம், ன்ணரரறமன 7,314 

க்கதம் ண தரத்ரக 69,992 க்கர் கரறம ட 

ரகரத்றமன தரதுகரப்தைத் ப்தறணர் மககப்தடுத்றறதக் 

கறன்நரர்கள். ஆக இதுமக்கும் 2,500 க்கர் கரறகள்ரன் 

றடுறக்கப்தட்டிதக்கறன்நண. ஆகம, றகுறக் கரறகள் 

றடுறக்கப்தடரதடிரல், அந் க்கள் கறட்டத்ட்ட 20-25 

தடங்கபரகத் ங்கலமட தசரந் - தர்வீக றனங்கபறல் 

லள்குடிமந தொடிரல், தல்மததட்ட இன்ணல்கமப 

அததறத்துக்தகரண்டிதக்கறநரர்கள்.  

அந் மகறமன தொல்மனத்லவு ரட்டத்றல் 

மகப்தரப்தைனறலுள்ப தறனக்குடிறதப்தை க்கள் க்குச் 

தசரந்ரண றனத்ம றடுறக்குரத குந்மகள், சறநரர்கள், 

ததரறமரர்கள் உட்தட அமணதம் கடும் தறலுக்கு 

த்றறல் கடந் 24 ரட்கபரக வீறமரத்றல் இதந்து 

தரடர்ச்சறரண மதரரட்டத்மச் தசய்துதகரண்டிதக் 

கறநரர்கள். ணறதம், இது தரடர்தறல் ஜணரறதறமர, 

தறமர, தரதுகரப்தை அமச்சமர தம இதும 

ந்றரண டடிக்மகத்ம் டுக்கறல்மன. இணரல், அந் 
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ඳහ්ථමේගම්න්තු 

க்கள் றர்க்கறரண றமனமக்குத் ள்பப்தட்டிதக்கறநரர்கள். 

அந் இடத்றலுள்ப க்கபறல் தததம்தரனரணர்கள் 

ததண்கள், சறநரர்கள், குந்மகள்! இந்ப் மதரரட்டத்றணரல் 

24 ரட்கபரக 54 ரர்கள் தரடசரமன தசல்னதொடிரல் 

இதக்கறநரர்கள். அதுரத்றன்நற, அர்கள் த்றறல் 

ரணர்கலம் மரரபறகலம் இதக்கறநரர்கள். ரங்கள் 

இந் க்கலமட கரறகமப மரறல் தசன்த 

தரர்மறட்டன் அடிப்தமடறமன, அந்க் கரறகள் 

தரதுகரப்தை அமச்சறன் றரணப்தமட ல்மனக்குள் 

றல்மன ன்தமத் தரறந்துதகரண்மடரம். மலிடத்ற 

லிதந்து உத்வு ந்ரல், ரங்கள் அந்க் கரறகமப 

றடுறப்தற்குத் ரரக இதப்தரக றரணப்தமடறணர் 

தசரல்கறன்நணர். அமமம், தொல்மனத்லவு அசரங்க 

அறததௐடரக சகன றரண ஆங்கலம் உரற 

இடங்கலக்கு அதப்தறமக்கப்தட்டிதக்கறன்நண. ஆணரல், 

அசரங்கமர 24 ரட்கபரக வீறமரத்றல் மதரரட்டம் 

டத்துகறன்ந அந் க்கலக்கு - ஆட்சற ரற்நத்துக்கு 

ரக்கபறத் இந் க்கலக்கு - இதுமக்கும்  ததரதப்தரண 

ந்ப் தறமனத்ம் ங்கறல்மன. இமரறரறரண எத 

மதரரட்டம் தன்தகுறறமன டந்ரல் அரது , சறங்கப 

க்கலமட எத தர்வீகக் கரறம இரடம் 

மகப்தற்நறறதந்ரல், அமண றடுறக்கக் மகரதம் மகறல் 

அந் க்கள் 24 ரட்கபரக இப்தடி வீறறல் இநங்கறப் 

மதரரடுற்கு லங்கள் அதறப்தேர்கபர? இல்மன. ரநரக, 

லங்கலம் ததபத் த் மனர்கலம் ண ல்மனரதரகச் 

மசர்ந்து ஏரறத ரட்கபறல் இந்ப் மதரரட்டத்ம தொடிவுக்குக் 

தகரண்டுதவீர்கள்! ஆணரல், து தகுறறல் லங்கள் கடந் 

24 ரட்கபரக அந் க்கமபப் தரர்க்க தொன்ரற்குக் 

கரம், அங்மக கரறக்கரக மதரரடுகறன்நர்கள் 

றர்கள்; அந்க் கரறகலம் றழ் க்கலக்குச் தசரந் 

ரணம ன்ததுரன். இது ங்கலக்கு றகுந் 

கமனபறக்கும் றடரக இதக்கறன்நது . இந் க்கள்ரன் 

இந் ஆட்சற ரற்நத்துக்கு ரக்கபறத்ரர்கள் ன்தம லங்கள் 

நந்துறடக்கூடரது.  

இதுட்டுல்ன, மகப்தரப்தைனவுடன் மசர்ந்து தைதுக்குடி 

றதப்தை தறமச தசனகத்துக்கு தொன்தரகவும் க்கள் 

தரடர்ச்சறரண மதரரட்டத்றல் ஈடுதடுகறன்நரர்கள். 

அண்மறமன, தற ந்றரற அர்கள் தைதுக்குடிறதப்தை 

கரறக்குரறர்கமப அமத்துப் மதசறமதரது , "அக்கரற 

றல் இதக்கறன்ந இரடத்றணர் தபறமநற , அச 

கரறறல் தொகரறடுர்" ன்த எத ரக்குதறமக் 

தகரடுத்றதக்கறநரர். ஆணரல், கடந் அசரங்கத்றல் கரற, 

கரற அதறறதத்ற அமச்சரக இதந் ஜணக தண்டர 

தன்ணக்மகரன் அர்கபறணரல், 2014ஆம் ஆண்டு இக்கரற 

இரடத்துக்குச் சுவீகரறக்கப்தட்டிதப்தரக ர்த்ரணற 

அநறறத்ல் தபறறடப்தட்டிதக்கறநது. எததைநத்றல் தறர் 

அர்கள் ன்மணச் சந்றத் க்கலக்கு அந்க் கரறகள் 

றதப்தறக் மகபறக்கப்தடும் ன்தம் இரடத்துக்கு மத 

இடத்றமன அச கரற ங்கப்தடும் ன்தம் 

தசரல்லிறதக்கறன்ந றமனறல், ததைநத்றல் 2014ஆம் 

ஆண்டிமன இந்க் கரற இரடத்துக்கரகச் சுவீகரறக்கப் 

தட்டிதக்கறன்நது ன்த ர்த்ரணற அநறறத்ல் 

தபறறடப்தட்டிதக்கறன்நது. இது தொன்தக்குப்தறன் தொரண 

றடரக இதக்கறன்நது. ஆகம, அசரங்கம் - 

ஜணரறதறமர, தற ந்றரறமர, தரதுகரப்தை அமச்மசர - 

அந் க்கலமட லள்குடிமற்நத்துக்கு உ மண்டும். 

இரடம் தரடர்ச்சறரக அற்குப் தரரற மடகமபப் 

மதரட்டு தகறன்நது. அந் க்கலட லள்குடிமற்நத்துக்கு 

அமச்சமறல் உரற டடிக்மக டுக்கரறட்டரல் 

அர்கபது லள்குடிமற்நத்மச் தசய் தொடிரல் 

மதரய்றடும். இற்கப்தரல், கறபறதரச்சற ரட்டத்றல் தறப் 

தரஞ்சரன் கறரத்து க்கள் ங்கலமட கரறகமப 

றடுறக்கக் மகரரறப் மதரரட்டத்றல் ஈடுதட்டுக் 

தகரண்டிதக்கறன்நரர்கள். வுதசய்து அற்மநத்ம்  லங்கள் 

றடுறத்துக் தகரடுக்க மண்டும்.  

டக்கு ரகரத்ம டுத்துக்தகரண்டரல், இரடம் 

கரற சுவீகரறப்தற்கப்தரல் தரல்ததரதட் றமக்கபதொம் 

தன கரறகமபக் மககப்தடுத்றறதக்கறன்நது. அரது 

வுணறர, தொல்மனத்லவு, கறபறதரச்சற மதரன்ந தன 

ரட்டங்கபறல் தரல்ததரதட் றமக்கபம் ணறரதக்குச் 

தசரந்ரண கரறகமபக் மககப்தடுத்றறதக்கறன்நது. 

றதக்மகலஸ்ம் மகரறலுக்குப் தக்கத்றல் ணறததக்குச் 

தசரந்ரண 10 க்கர் கரறமத் தரல்ததரதட் 

றமக்கபம் ங்கலமட மமக்தகண 

மககப்தடுத்றறட்டு அறமன 3 க்கர் கரறறல் ததௌத் 

றகரம கட்டுற்கு அதறத்ம் ங்கறறதக்கறன்நது. ஏர் 

அச றமக்கபம் ணறரரறடறதந்து கரறமச் 

சுவீகரறக்கறன்நது; தறன்ணர் அம றமக்கபம் ததௌத் க்கள் 

இல்னர இடத்றல் 3 க்கர் கரறறல் ததௌத் றகரம 

கட்டுற்கு அதற ங்கறறதக்கறன்நது. இப்தடிரண 

றடங்கள் உடணடிரக றதத்ப்தடல் மண்டும். எததைநம் 

ண இனரகரறணர் கரறகமபச் சுவீகரறக்கறன்நரர்கள்; 

இன்தணரததைநம் தரல்ததரதட் றமக்கபதொம் கரறகமபச் 

சுவீகரறக்கறன்நது. ற்தநரததைநத்றல் தொப்தமடறணரலும் 

க்கலமட கரறகள் சுவீகரறக்கப்தட்டிதக்கறன்நண. இந் 

றமனமகள் ரற்நறமக்கப்தட மண்டும் ன்ததுரன் 

ங்கலமட மகரரறக்மகரகும். இது சம்தந்ரக ரங்கள் 

கடந் ரம்  ஏர் எத்றமப்தைப் தறமமம இங்மக 

தகரண்டுந்மரம். 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Member, you have two more minutes. 

 

ගු සිලක්ින ආන්දද්ද මශතළ 
(ரண்தைறகு சறசக்ற ஆணந்ன்) 

(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
ரங்கள் இந்ச் சமதறமன இமணத் தரடர்ச்சறரகச் 

தசரல்லிக்தகரண்டு தகறன்மநரம். ஆறதம், உங்கபரல் 

அந் றடங்கலக்குத் லர்வு கர தொடிரல் இதக்கறன்நது. 

"இந் ரட்டிமன தங்கரப் தறச்சறமண இதக்கறன்நது . 

அந்ப் தறச்சறமண லர்க்கப்தட்டரல்ரன் ரட்டிமன 

றந்ரண சரரணத்ம, அதறறதத்றமக் தகரண்டு 

தொடித்ம்" ன்த லங்கள் சர்மச சதோகத்துக்குச் தசரன்ணலர்கள். 

இவ்பவு கரனதொம் அந்ப் தறச்சறமணமத் லர்க்க 

தொடிரமக்கு இமணம லங்கள் கரரகச் 

தசரன்ணலர்கள். ஆணரல், 2009ஆம் ஆண்டு த்த்ம் 

தொடிமடந்து, இன்தம 8 தட கரனரகறத்ம் உங்கபரல் 

றந்ரண சரரணத்மக் தகரண்டு தொடிறல்மன; 

றந்ரண அதறறதத்றமத்ம் தகரண்டு தொடிறல்மன. 

அதுமதரல், இந்ப் தரரலன்நத்றல் தோன்நறலிண்டு 

தததம்தரன்மப் தனம் இல்மனதன்த இன்தணரத 

கரத்மச் தசரன்ணலர்கள். இன்மநக்கு இண்டு தறரண 

கட்சறகலம் இமந்து மசற அசரங்கதரன்மந 

அமத்றதக்கறன்நலர்கள். உங்கலக்கு தோன்நறலிண்டு 

தததம்தரன்மப் தனம் இதந்தும்கூட இந்ப் தறச்சறமணமத் 

லர்ப்தற்கு லங்கள் ரரறல்மன. இற்கப்தரல், தைற 
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அசறனமப்தறதெடரக இந் ரட்டின்  தறச்சறமணகமபத் 

லர்க்கனரதன்த லங்கள் தசரல்கறன்நலர்கள். இந் 

அசரங்கத்றன் தகப அமச்சர் ஸ்.தற. றமரரக்க 

அர்கள் ரங்கள் றர்தரர்க்கறன்நரநரண தைற அசறன 

மப்தைக்கு ரற்நரகச் சறன றடங்கமபச் தசரல்கறநரர். 

இவ்ரத தசரல்லிச்தசரல்லிம லங்கள் தரடர்ச்சறரக 

க்கமப ரற்நறக் தகரண்டிதக்கறன்நலர்கள். இந் றமன 

மகள் ரற்நப்தட மண்டும்.  

தற்கறமன தல்மததட்ட மதரரட்டங்கள் டக்கறன்நண. 

ஆணரல், டக்கறமன றழ் க்கள் ங்கலமட உரறம 

கலக்கரகப் மதரரட தொமணந்ரல் அற்கு இணர 

சரத்மப் தசுகறன்நலர்கள். ஆகம, லபக் குடிமந தொடிரல் 

இதக்கறன்ந எட்டுதரத் க்கமபத்ம் லள்குடிமற்நம் தசய் 

மண்டுதன்த மகட்டுக்தகரள்மரடு, மகப்தரப்தைனவு 

மதரன்ந இடங்கபறல் மதரரட்டம் டத்துகறன்ந க்கலக்கு 

உடணடிரக எத லர்மப் ததற்தக்தகரடுப்தற்கு உரற 

டடிக்மககமப டுக்கமண்டுதன்தம் ற்தைதத்ற 

றமடதததகறன்மநன். ன்நற.  

 

[தற.த. 12.02] 

 

ගු සීනිතේබි පයපපශේවහලර්ද මශතළ 
(ரண்தைறகு சலணறத்ம்தற மரமகஸ்ன்) 

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
தகௌ சதரரகர் அர்கமப, இன்மந கரற 

சம்தந்ரண எத்றமப்தைப் தறமமலது உமரற்த 

ற்கு ணக்குச் சந்ர்ப்தம் தகரடுத்மக்கரக உங்கலக்கு 

ன்நற தரறறக்கறன்மநன். தகௌ கரற அமச்சர் அர்கள் 

இங்கறதக்கும்மதரது ரன் எத தொக்கறரண றடத்மச் 

சுட்டிக்கரட்ட மண்டும். ட்டக்கபப்தை ரட்டக் கரறச் 

சலர்றதத் ஆமக்குழுறன் தறப்தரபரக இதக்கறன்ந 

மசகுரர் றல்ரஜ் ன்தர் மற்மந றணம் ட்டக்கபப்தை 

கலரமப கடற்கம வீறறலுள்ப அது வீட்டில் மத்து 

சுடப்தட்டிதக்கறநரர். உண்மறமன இந்ச் சம்தரணது 

அந் ரட்டத்றமன ரழ்கறன்ந ல்னர க்கலக்கும் 

தத்மத்ம் தேறமத்ம் ற்தடுத்றறதக்கறன்நது. ரட்டக் 

கரற உத்றமரகத்ரக இதப்தன் கரரக கரற 

சம்தந்ரண தன றடங்கபறல் அர் மனறட்டு 

ந்றதக்கறநரர். குநறப்தரக, தைன்ணக்குடரறல் LRC கரற 

றடத்றல் அர் லறரகத் மனறட்டரர். அது 

சம்தந்ரண தறச்சறமணரல் அச்சம்தம் ற்தட்டிதக்கனரம் 

ன்ந சந்மகம் றனவுரக இப்மதரது தனரகக் கம 

அடிதடுகறன்நது. ஆகம, றப்தைக்குரற கரற அமச்சர் 

அர்கள் இந் றடத்றமன கணம் தசலுத்ற உ 

மண்டுதன்த மகட்தமரடு, அற்கு இந்ச்  சமதத்ம் 

ஆவு ங்கமண்டுதன்த மகட்டுக்தகரள்கறன்மநன். 

ட்டக்கபப்தை ரட்டத்மப் ததரதத்மறமன, தன 

கரறப் தறச்சறமணகள் இதந்துதகரண்டிதக்கறன்நண. கடந் 

வு தசனவுத் றட்ட றரத்றன்மதரதும். ரன் இந்ச் 

சமதறமன அதுதற்நற உமரற்நறறதக்கறமநன். 1990ஆம் 

ஆண்டபறமன தொநக்தகரட்டரஞ்மசமண ன்ந தகுறறல் 

இரடத்றணர் அங்கறதக்கறன்ந தரடசரமனம  இரட 

தொகரதொக்தகண டுத்ரர்கள். த்த்த்றன் தறன்ணர் அங்கறதந்து 

அகன்ததசல்ரக அர்கள் தசரல்கறநரர்கள். ஆணரல், 

இதுமறமன அர்கள் தசல்னறல்மன. அந் இரட 

தொகரம் இதக்கறன்ந கரற கறட்டத்ட்ட 75 மததக்குச் 

தசரந்ரண, உதறத்ள்ப குடிறதப்தைக் கரறரகும். அந் 

க்கள் அந்க் கரறக்கரக ரரடிக்தகரண்டிதக்கறநரர்கள். 

அந்க் கரறமத்ம் ததற்தத்தற்கு அமச்சர் அர்கள் 

றமரக டடிக்மகதடுக்க மண்டுதன்த மகட்டுக் 

தகரள்கறன்மநன்.  

அவ்ரமந, தைரமண ன்ந தகுறறலும் க்கலமட 

உதறக் கரறகபறமன இரடத்றணர் தொகரறட்டிதக் 

கறநரர்கள். அது 8 மததக்குச் தசரந்ரண கரறரகும். அந்க் 

கரறமத்ம் றடுறத்துத் தரத  க்கள் 

மகட்டுக்தகரண்டிதக்கறன்நரர்கள்.  இரடத்றணதக்கு 

ரற்தக் கரறம அச கரறறல் தகரடுத்துறட்டு, 

க்கலக்குரற கரறறல் க்கமபக் குடிமற்தற்கு 

டடிக்மகதடுக்க தொன்மண்டுதன்த அன்தரகக் 

மகட்டுக்தகரள்கறன்மநன்.  

அத்மரடு, ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றமன எத றடம் 

மடததற்த தகறன்நது. அரது, கரற அதறறதத்றக் 

கட்டமபச் சட்டத்றன் கலழ் ததரதுக்கலக்கு ற்தகணம 

ங்கப்தட்டிதக்கறன்ந கரறகமப அண்மக்கரனரகச் 

சறனர் தத்மக் கரட்டி அர்கமப ரற்நற, ஆட்சறத்தற 

ரரறத்து அமண ட்டக்கபப்தை கரறப் தறகத்றமன 

தறவும் தசய்றதக்கறநரர்கள். இப்தடிரகப் தததம்தரனரண 

அச கரறகள் ஆட்சறத்தற தசய்ப்தட்டு  

ரற்நப்தடுகறன்நண.  
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker)  

Hon. Member, you have two more minutes. 

 
ගු සීනිතේබි පයපපශේවහලර්ද මශතළ 
(ரண்தைறகு சலணறத்ம்தற மரமகஸ்ன்) 

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 

Okay.  

ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றல் சறன தறமச தசனரபர் 

தறரறவுகபறலுள்ப அச கரறகள் இவ்ரத மகரபப்தடு 

கறன்நண. இற்கரண ததரலிஸ் றசரமகபறலும் அசறல் 

மனதௌடு கரப்தடுரக அநறகறன்மநரம். இந் அச 

கரறகமபப் தரதுகரப்தறல் அமச்சர் அர்கள் கூடி 

கணம் தசலுத் மண்டும். தசன்ந வு தசனவுத் றட்ட 

றரத்றலும் அமண ரன் சுட்டிக்கரட்டிறதந்மன். 

றமசடரக லங்கள் ட்டக்கபப்தைக்கு றஜம்தசய் 

மண்டும். அங்கறதக்கறன்ந அசரங்க  அறதர், தறமச தச 

னரபர்கள்  ஆகறமரதடன் ங்கமபத்ம் என்தமசர்த்து கரறப் 

தறச்சறமணகமபத் லர்ப்தற்கு லங்கள் தொன்மண்டும். 

இந்க் கரறத் கரதகள் அங்கு தரரற தறச்சறமணரக 

இதப்தரல், உங்கபது அந்ச் தசற்தரட்டுக்கரகப்  த 

ஆவு தற்கு ரங்கள் ரரக இதக்கறன்மநரம்.   

மலும், ரகமறமன தைச்சரக்மகற ன்ந தகுறறல் தன 

அச கரறகள் ணறரர் எததக்கு றற்கப்தட்டிதக்கறன்நண. 

அந்க் கரற  சம்தந்ரண தறச்சறமணறமன தறமச 

தசனரபர் மனதௌடு தசய்றதந்ரர். அர் மனதௌடு 

தசய்ன் றறத்ம் ததரலிஸ் தைனணரய்வுப் தறரறவு அந்க் 

கரறக்குள் தமந்து றசரமம மற்தகரண்டது . அந்க் 

கரறம ஆட்சற உதற தொடித்து றமனக்குப் ததற்நறதப்தர் 

உரற ததரலிஸ் உத்றமரகத்ம இடரற்தற்கு 

டடிக்மகதடுப்தரக அநறகறன்மநரம். இது எத தறமரண 

டடிக்மகரகும். தறமச தசனரபதக்குக் கரற சரர்தரக 

இதக்கறன்ந அறகரம் தரக இதக்க மண்டும். 

ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றமன தறமச தசனரபர்கள் கரற 

சம்தந்ரக டடிக்மக டுக்கும்மதரது ரட்டச் தசனகங் 

கபறலிதந்து அற்கு றரகக் கடிங்கள் தசல்கறன்நண. 

1669 1670 



ඳහ්ථමේගම්න්තු 

அற்கரண ஆரங்கள் ம்றடம் இதக்கறன்நண. லங்கள் 

றசரம மற்தகரண்டரல், ரங்கள் அற்மநக் தகரண்டு 

ந்து சர்ப்தறக்கத் ரரக இதக்கறன்மநரதன்த கூத 

மரடு, இந்ச் சந்ர்ப்தத்ம ங்கற தகப சதரரகர் 

அர்கலக்கு லண்டும் ன்நற தரறறத்து, றமநவு 

தசய்கறன்மநன்  

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Okay. Thank you.  

Order, please! ගම් අසථහග දී ගරු නිගඹෝජය කහයක 
බහඳතිතුභහ මරහනඹට ඳළමිගණනහ තති. 

 
අනතුුල ගු කථළනළයකතුමළ මළවනපය්ද ඉලත් වුපය්ද  

නිපයපජය කළරක වභළඳිනතුමළ [ගු පවල්ලේ අවඩක්කනළද්ද 
මශතළ] මුළවනළරූඪ විය. 

  

அன்தறநகு, ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள் அக்கறரசணத் 

றணறன்த அகனம, குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள் 

[ரண்தைறகு தசல்ம் அமடக்கனரன்]  மனம கறத்ரர்கள். 
 

 Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 

CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 

ADAIKKALANATHAN]  took the Chair. 

 
ගු නිපයපජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
அடுத்து, ரண்தைறகு அப்துல்னர ஹ்தௐப் அர்கள்! 

உங்கலக்கு 5 றறடங்கள் எதுக்கப்தட்டிதக்கறன்நண.  

[தற.த. 12.07] 

 

ගු අේදුල්ළශහ මශහරූසහ මශතළ 
(ரண்தைறகு அப்துல்னர ஹ்தௐப்) 

(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
தகப குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கமப, கரற 

டுத்ல் சட்டத்றன்கலரண எழுங்குறறகள் சம்தந்ரண 

இன்மந றரத்றல் கனந்துதகரண்டு மதசுற்குச் சந்ர் 

ப்தம் ந்மக்கரக உங்கலக்கு ன்நறமத் தரறறத்துக் 

தகரள்கறன்மநன். றதமகரமன ரட்டத்றலுள்ப மமன 

ற்ந இமபஞர்கலக்கு மமனரய்ப்தை ங்குதொகரக அங்கு 

எத மகத்தரறல் மதட்மடம அமப்தற்கு மகத்தரறல் 

ற்தம் ரறத அலுல்கள் அமச்சறணரல் 17.06.2016ஆம் 

றகற அங்குள்ப LRC கரறம றடுறக்குரத மகரரறக்மக 

றடுக்கப்தட்டது. அமமம் ங்கலமட தறமச அதறறதத் 

றக் குழுறலும் ரட்ட அதறறதத்றக் குழுறலும் 

டுக்கப்தட்ட லர்ரணத்றன்தடி, மகத்தரறல் ற்தம் 

ரறத அலுல்கள் அமச்சறணரல் குநறத் எத மதடத்றல் 

கரட்டப்தட்டுள்ப 318 தரடக்கம் 330 மரண 30 க்கர் 

றஸ்லரண கரறகமபக் மகத்தரறல் மதட்மட என்மந 

அமப்தற்கும் 315A, 315 B, 316, 318 ன்தற்தக்குரற 

கரறத்துண்டுகமபக் தகப அமச்சர் யறந் சசறங்க 

அர்கபறன் றநன்கள் அதறறதத்ற ற்தம் தரறற்தறற்சற 

அமச்சறணரல் University College என்மந அமப்தற்கும், 

303A, 304, 305, 306 மத்ள்ப கரறத் துண்டுகமப அங்கு 

சுற்தனரத்துமநம அதறறதத்ற தசய்த்ம் மரக்கறல் Kinniya 

Safari Resort  றர்ரறப்தற்கு அங்கு தரறப்தைக்குள்பரண 

ஏர் அமப்தைக்கு எதுக்குற்கும் கரற அமச்சறடம் 

மகரரறக்மக றடுக்கப்தட்டது. ஆணரல், இந்க் மகரரறக்மக 

றடுக்கப்தட்டு 8 ரங்கள் கடந்தும் இற்மநம இற்கரண 

டடிக்மககள் டுக்கப்தடறல்மன. இந்க் கரறகமப 

ங்குரத  LRC றசரபதக்கு அமச்சர் அர்கள் 

தரறந்தும தசய்தும்கூட இந் டடிக்மக 

கரனரரகறன்நது.  

இவ்தடம் - 2017ஆம் ஆண்டு 5,000 இமபஞர்கலக்கு 

மமனரய்ப்மத ங்கக்கூடிரத அங்கு மகத்தரறல் 

மதட்மட என்மந அமக்குதொகரக மகத்தரறல் ற்தம் 

ரறத அலுல்கள் அமச்சர் அர்கள் இந்க் கரறக்கரண 

மகரரறக்மகம றடுத்மதரது, கரற அமச்சர் அர்கள் 

அந்க் கரறம ங்குரத  LRC றசரபர் அர்கலக்கு 

தறப்தைம றடுத்றதந்ரர். அமமம் அந்ப் தறமசத்றல் 

கரறக்குப் ததரதப்தரண அலுனரண றல்ரஜ் 

அர்கள்கூட அங்கு றஜம்தசய்து, LRC றசரபர் 

அர்கலக்கு அது சம்தந்ரகப் தரறந்தும ங்கறறதந்ரர். 

ஆணரல், இற்மநம அந்க் கரற ங்கப்தடறல்மன. 

றதமன ரட்டம் கடந் 30 தட கரனரக த்த்த்றணரல் 

தரறக்கப்தட்டன் கரரக அங்குள்ப இமபஞர்கலக்கு 

ந்தரத மமனரய்ப்தைம் ததந தொடிர சூழ்றமன 

இதந்துதகறன்நது. இன்மநக்கு 35 துக்குக் கலழ்ப்தட்டர் 

கபறடறதந்ம எவ்மரர் அமச்சும் மமனரய்ப்தைக்கரண 

றண்ப்தங்கமபக் மகரதகறன்நது. ஆணரல், இப்தடிரண 

தரறற்மதட்மட என்மந அங்கு அமக்கறன்நமதரது 35 - 45 

துமடர்கள் அமணதக்கும் அங்கு மமனரய்ப்தை 

ங்க தொடித்ம். 

இன்த ரட்டில் ஆத University Colleges இதக்கறன்நண. 

ங்கலமட இமபஞர்கள் குநறத் துமநறல் மனறகப் 

தறற்சறகமபப் ததற்தக்தகரள்ற்கும் குநறத் துமநறல் 

degree தட்டம் ததற்தக்தகரள்ற்கும் அங்கு உப்தரத 

கங்மகக்கு இமடறமன எத த்றரண இடத்றமன - 

ட்டக்கபப்தை வீறறமன ரது University College 

அமப்ததந மண்டும் ன்த ரங்கள் மகரரறக்மக 

றடுத்றதந்மரம். அற்குக் கரற ங்குற்கும் கரற 

அமச்சர் அர்கள் தரண ஆமத் ந்தும்கூட 

அமச்சு அற்கரண தசற்தரடுகமப இன்ணதொம் 

தொன்தணடுக்கறல்மன. ஆகம, அந் தோன்த றட்டங்கள் 

சம்தந்ரகவும் உடணடிரகக் கரறகள் ங்கப்தட 

மண்டும். அரது, Kinniya Safari Resort  அமப்தற்குத் 

மமரண கரறகமபத்ம் மகத்தரறல் மதட்மடம 

அமக்கும் மகறல் 30 க்கர் கரறகமபத்ம் University 

College அமப்தற்கு ஆத க்கர் கரறகமபத்ம் எதுக்கறத் 

தரத தகப அமச்சர் அர்கமப ரங்கள் தறரகக் 

மகட்டுக்தகரள்கறன்மநரம்.  

அமமம் ரங்கள் குநறப்தறடும் அந்க் கரறகலக்குப் 

தக்கத்றமன - உப்தரதக்குப் தக்கத்றமன உள்ப 175 க்கர் 

கரறகள் தல்மததட்ட அமப்தைக்கபறணரலும் மரசடிரண 

தொமநறமன சூமநரடப்தடுகறன்நண. அரது, 1972ஆம் 

ஆண்டின் கரற உச்ச ம்தைச் சட்டத்றன்தடி சம்தந்ப்தட்ட 

இடத்றலுள்ப குநறத் 50 க்கர் கரறமத் ற, ற்நக் 

கரறகள் ல்னரம் LRC க்கு உரற கரறகள் ஆகும். 

இதந்மதரறலும் இன்ணதொம் அந்க் கரறகள் இணங் 

கரப்தடரன் கரரக இன்த அம ணறதர்கபரல் 

றற்கப்தடுகறன்நண. அந் மகறல் அங்குள்ப ழு க்கர் 

கரறக்குச் தசரந்ரண தோர் 135 க்கர் கரறகமப 

றற்தமண தசய்றதக்கறன்நரர்கள். ஆணரல், அங்கு University 

College றதப்தட்டு அதறறதத்ற தசய்ப்தடுகறன்நமதரது 

அந்க் கரறகமப அசரங்கம் ரர்கபறன் கல்றக்கரக 

1671 1672 

[ගරු සීනිතම්බි ගඹෝගව සයන්  භවතහ] 



2017 ගඳඵයහරි 23  

அந் University College க்கு எதுக்கறக்தகரடுக்க தொடித்ம். 

அந்ப் தறமசத்றமன இப்தடிப் தன கரறகள் LRC இணரல் 

இணங்கரப்தட்டிதந்தும்கூட, அம இன்த ணறதர் 

கலமட தசரந்த் மமகலக்கரக றற்கப்தடுகறன்நண.  

மகத்தரறல் ற்தம் ரறத அலுல்கள் அமச்சர் 

நறசரட் தறத்லன் அர்கலமட அமச்சு சம்தந்ரகவும் 

அமச்சர் யறந் சசறங்க அர்கலமட அமச்சு 

சம்தந்ரகவும் ங்கலமட தறமச Tourism தரடர் 

தரகவும் தொன்மக்கப்தட்ட இந்க் கரறக் மகரரறக்மகம 

கரற அமச்சர் அர்கள் ற்தக் தகரண்டிதந்மதரதும்கூட 

அற்கரண மனறக டடிக்மக டுத்து அந்க் கரறகள்  

றடுறக்கப்தடறல்மன.  ஆகம, இந் றடத்றமன தகப 

அமச்சர் அர்கள் றகப் தைரறந்துர்மரடு தசற்தட்டு , இந் 

ரத்றமனம இந்க் கரறகமப றடுறத்துத் ந்ரல், 

ரறம் இமபஞர்கலக்கு மமனரய்ப்தை ங்குற் 

கரண மகத்தரறல் மதட்மடம அங்கு  இவ்தடத்றமன 

அமக்க தொடித்ம்; குநறத் மயரட்டமன றர்ரறத்து 

அதறறதத்ற தசய்ன்தோனம் 100 இமபஞர்கலக்கு 

மமனரய்ப்மத ங்க தொடித்ம்; இந் ரட்டின் 7து  

University College  றதமகரமனறல் அமத்து 

இமபஞர்கலக்குப் தறற்சறம அபறக்க தொடித்ம். ற்தகணம 

ங்கலமட ரட்டம் ல்னரமகறலும் தைநக்கறக்கப் 

தட்டிதக்கறன்நது. ஆகம, ங்கலமட இமபஞர்கலக்கு 

மமனரய்ப்தைக்கரண சந்ர்ப்தத்ம ங்க தகப 

அமச்சர் அர்கள் ஆண தசய் மண்டும் ன்த மகட்டு, 

றமடதததகறன்மநன். ன்நற. 

 
[தற.த. 12.12] 

 

ගු ඩසවහ පද්ලළන්දදළ මශතළ 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் மரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகௌ குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கமப! கரற 

டுத்ல், கரற தகரடுத்ல் தற்நற சட்டத்றன்லது ரம் இங்கு 

றரறத்துக்தகரண்டு இதக்கறன்மநரம். ஆணரல், து 

க்கபறன் தசரந்க் கரற றனங்கமப றடுறத்ல் குநறத்து 

இந் அசு ன்ண லர்ரணத்ம டுத்றதக்கறன்நது? ன்த 

இந்ச் சந்ர்ப்தத்றமன ரன் மகட்க றதம்தைகறன்மநன். இன்த 

து க்கள் ங்கபது கரற றனங்கமப றடுறக்குரத 

மகரரற, அயறம்சரறப் மதரரட்டங்கபறல் ஈடுதட்டு தகறன் 

நணர். இர்கள் மகரதகறன்ந இர்கபது கரற றனங்கள் 

ததமண குடிறதப்தை றனங்கள் ரத்றல்ன. அர்கபறன் 

ரழ்ரரங்கலம் அற்நறல் தொடக்கப்தட்டுள்பண. அற்மந 

றடுறத்து, அந் க்கபறடம் எப்தமடத்ரல், ங்கபது 

ரழ்க்மகம றம்றரக அமத்துக் தகரள்பதொடித்ம் 

ன்தது அந் க்கபறன் றரரண மகரரறக்மகரக 

இதக்கறநது. இந்க் கரறகள் ததரதபரர பறக்க, தசறப் 

தரண றசர ற்தம் கடற்தநரறல் சரர்ந் கரறகபரகும்.   

மசற தரதுகரப்தை ன்தது க்கு அசறரகும். 

அற்குரற ற்தரடுகமப மற்தகரள்ற்கு , ததரதபரர 

பற்ந அச கரறகள் தன டக்கு, கறக்கு ரகரங்கபறல் 

ரரபரகம இதக்கறன்நண. ணம, து க்கபறன் 

ததரதபரர பறக்க றனங்கமப அம்க்கபறடம் 

மகபறத்ல் ன்தது, இந் ரட்டின் ததரதபரர 

பர்ச்சறக்கு மலும் லுச்மசர்ப்தரகம அமத்ம். இந் 

றமனறல், அந்க் கரறகள் கட்டிடங்கள் அமக்கப்தட்டும் 

தரமடந்து மதரகறட்டும் சுற்நறலும் தொட்கம்தற மலிகள் இட்டு 

அமடத்தும் மக்கப்தட்டுள்பண. 

இங்கு எத றடம் குநறத்து ரம் தொக்கற அரணத்மச் 

தசலுத் மண்டித்ள்பது. அரது, டக்கு, கறக்கறமன து 

க்கபறன் கரற றனங்கமப றடுறத்ரல், அது மசற 

தரதுகரப்தைக்கு அச்சுதத்ல் ன்ந எத கம கூநப்தட்டு 

தகறநது. இறல் ந் உண்மத்றல்மன ன்மந ரன் 

கூதகறன்மநன். மசற தரதுகரப்தறல் அக்கமநத்ள்ப தம் 

இம ற்தக்தகரள்ரர்கள் ண ரன் றமணக்கறன்மநன். 

மசற தரதுகரப்தறமண உதறப்தடுத்துற்குத் மமரண 

இரடத்றணர் ரறத்றதப்தற்குப் ததரதபரர பம் 

குன்நற அச கரறகள் தன இதக்கறன்ந றமனறல், து 

க்கபறன் ரழ்ரர பங்கமபக் தகரண்ட கரறகபறல் 

அர்கள் ரறத்றதப்தம ப்தடி ற்தக்தகரள்து? ணம, 

மசற தரதுகரப்மதத்ம் து க்கபறன் கரற றனங்கள் 

றடுறப்மதத்ம் இமத்து தொடிச்சுப் மதரடக்கூடரது; அந் 

மகறல் மரசறத்து து க்கபறன் கரறகள் றடுறப்மத 

மலும் ரரக்கக்கூடரது ன்த மகட்டுக்தகரள்கறன்மநன். 

மகப்தரப்தைனவு க்கள் மதரரட்டத்ம இணரக் 

கண்மரட்டத்றல் தரர்க்கறன்ந எத றமன தன்தகுறறல் சறன 

ப்தறணரறடம் கரப்தடுகறன்நது. இமண இணரக் 

கண்மரட்டத்றல் தரர்க்கக்கூடரது ன்த ரன் சமகர 

சறங்கப க்கபறடம் மகட்டுக்தகரள்கறன்மநன். இது அந் 

க்கபது ரழ்க்மகப் தறச்சறமணம அன்நற, தும் அசறல் 

தறச்சறமணல்ன ன்தம இங்மக ரன் சுட்டிக்கரட்ட 

றதம்தைகறன்மநன். து க்கபறன் ரக்குகமப அதகரறப் 

தற்கரக "றழ்த் மசறம்" ணக் கூநறக்தகரண்டு சறங்கப 

றர்ப்தை ரத்ம ட்டும தொன்ணறமனப்தடுத்ற தகறன்ந 

சறன சுன அசறல்ரறகள், து க்கபரகம 

தொன்தணடுத்து தகறன்ந இந் ரழ்க்மகப் மதரரட்டம் 

தற்நறப் தரமறல் கர்ந்து தகரண்டிதக்கும் றமனறல், 

அமணத் ங்கபது குதகற அசறலுக்கு தன்தடுத்றக் 

தகரள்ற்கரக, அந் க்கலடன் மதரய் 

உட்கரர்ந்துதகரள்ரல், இப்மதரரட்டத்றல் அர்கலக்கும் 

தங்குண்டு ண ண்டது நரகும் ன்தம ரன் இங்கு 

தபறவுதடுத் றதம்தைகறன்மநன். 

டக்கு, கறக்கு ரகரங்கபறல் கரற, றனங்கள் 

றடுறப்தை, கரறப் தறக்குகள், கரறகபறன்ம மதரன்ந 

தல்மத தறச்சறமணகள் உச்சத்றல் றனவுகறன்ந றமனறல், 

மற்மந றணம் இவு ட்டக்கபப்தை, கலரமபப் 

தகுறறல் கரறச் சலர்றதத் ஆமக்குழுறன் தறப்தரப 

ரண றத. மசகுரர் றல்ரஜ் லது துப்தரக்கறச் சூடு 

டத்ப்தட்டுள்பது. ட்டக்கபப்தை ரட்டத்மப் ததரதத் 

மறல், கரறப் தறச்சறமண தததபறல் இதக்கறன்ந எத 

சூழ்றமனறமனம இந்ச் சம்தம் டந்றதக்கறநது. 

இத்துப்தரக்கறச் சூட்டுச் சம்தரணது , கரற தரடர்தறனரண 

றடங்கமபக் மகரலகறன்ந அச அறகரரறகள் த்றறல் 

ட்டுல்னரது, அமணத்து அச அறகரரறகள் த்றறலும் 

அச்சத்ம ற்தடுத்றத்ள்பது ன்தம இங்கு சுட்டிக்கரட்ட 

றதம்தைகறன்மநன். அமமம், மற்மந றணம் லிகரம் 

டக்கு க்கள் ரழ்ப்தரத்றல் மடததற்ந கரற லட்தைப் 

மதரரட்டத்றல் கனந்துதகரள்பச் தசன்நறதந் றமனறல், 

அம்க்கலக்கு இரடப் தைனணரய்வுப் தறரறறணர்  

அச்சுதத்ல் றடுத்துள்பரகவும் தரறதகறநது. இவ் 

ரநரண சம்தங்கமப ரம் ன்மரகக் கண்டிக்கறன்மநரம். 

இந்ச் சம்தங்கள் குநறத்து இந் அசு உடணடி 

றசரமகமப டத்ற, உரற டடிக்மககமப டுக்க 

தொன்மண்டும் ணக் மகட்டுக்தகரள்கறன்மநன். 

மலும், கடந் கரனத்றல் ரழ்ப்தரத்றல் வீற 

அதறறதத்ற டடிக்மககலக்தகணப் ததநப்தட்ட து 
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க்கபறன் கரறகலக்கரண ட்ட ஈடுகள் இதுமறல் 

ங்கப்தடறல்மன. ததத்றத்துமந - ரழ்ப்தரம் வீற, 

கரங்மகசன்துமந - ரழ்ப்தரம் வீற, தனரலி - ரழ்ப்தரம் 

வீற அடங்கனரகப் தன வீறகள் அகனரக்கப்தட்டு இத றப் 

தரமகபரக ரற்நப்தட்டண. இன்மதரது ததநப்தட்ட 

க்கபது மரட்டக் கரறகள் குநறத்து றதங்கள் 

மசகரறக்கப்தட்டு றண்ப்தங்கலம் தர்த்ற தசய்ப்தட்டு 

ந்து தடங்கலக்கு மனரகறத்ம் குநறத் க்கலக்கு 

இன்ணதொம் அந் ட்ட ஈடுகள் கறமடக்கப்ததநறல்மன ணத் 

தரறதகறன்நது. ணம, தகௌ தடுஞ்சரமனகள் 

அமச்சர் அர்கள் இது தரடர்தறல் கணம் தசலுத்ற , உரற 

டடிக்மக டுக்கமண்டுதணக் மகட்டுக்தகரள்கறன்மநன்.  

ன்நற! 

 

ගු නිපයපජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු ඉන්දික අනුරු්ධධ ගව යත් භන්ත්රීතුභහ. 

 
[අ.බහ. 12.17] 

 
ගු ඉ්දදික අනුුද්ධ පශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு இந்றக அததத் மயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගඵොගවොභ සතුතියි  ගරු නිගඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි.  

අද දින ිධහදඹට ගනු රඵන ඉඩම් අත්කය ගළනීගම් ඳනත 
ඹටගත් නිගඹෝග ම්ඵන්ධගඹන් කථහ කිරීගම්දී ිධගල ගඹන්භ 

කිඹන්න ඕනෆ  භධයභ අධිග ගී භහ්ථගඹ ම්ඵන්ධගඹන් ඉඩම් 
අත්ඳත් කය ගළනී භට ඹහගම්දී දිස්රික්කඹක් ිධධිඹට ගම්ඳව 
දිස්රික්කඹ ගම් දසර ිධලහර ගළට ද ගණනහකට මුහුණ දීරහ 

තිගඵන ඵ. ඒ ම්ඵන්ධගඹන් අගේ ගරු ගජෝන් අභයතුංග 
තභතිතුභහට ගරොකු ගකීභක් තිගඵනහ කිඹහ භහ හිතනහ.  

ගරු තභතිතුභනි  ඔඵතුභහ ගම්ඳව දිස්රික්කඹ නිගඹෝජනඹ 

කයන්ගන්. ඔඵතුභහගේත් හිතතුන් ළඩි ප්රභහණඹක් ගභභ භහ්ථගඹ 
ඉදිීමගම්දී ඉඩම් අහිමිීමගභන් අඳවසුතහට ඳත් ගනහ. ඒ නිහ 
සිඹ ද ගදනහ නකතු ගරහ ගම් වහ ඹම් ංගලෝධන ඉදිරිඳත් 
කයරහ ගම් කහර කහනු තුශ නභ ජනතහට හධහයණඹක් 

කයනහ නම් නහි ිධලහර ටිනහකභක් තිගඵනහ කිඹහ භහ හිතනහ. 
ගභභ ජනතහ ගළන ගරොකු උනන්දුකින් කටයුතු කයපු ඔඵ 
තමුන්නහන්ග රහගේ රඩුඩු ඒ ඉදිගන භහ්ථගඹ රන්නගආ 

සිටින පු්ධගරඹන්ට ඊගආ-ගඳග්ථදහ මේපි භගින් දළනුම් දී තිගඵනහ  
"කරුණහකය  ඳදිංචිඹ අත වළය නියවුල් භුක්තිඹ බහය දී ඉඩගභන් 
ඹන්න"ඹ කිඹහ. ගම්ක වරිභ ංග දී කථහක්. ගභභ පු්ධගරඹන්  

ඔවුන්ගේ ඳහල් ඹන දරුන්  ගභභ පු්ධගරඹන්ගේ යහඳහයර 
ගඹදී සිටින උදිධඹ  ගභභ පු්ධගරඹන්ට ගභත් භඟ තිගඵන 
ම්ඵන්ධතහ කිඹන ගම් සිඹල්ර අද ගනගකොට අත වළය දභහ 

ඹන තත්ත්ඹකට ඳත් ගරහ තිගඵනහ.  

අද ගනගකොට ිධලහර ඉඩම් භහෆිඹහක් ගභභ ප්රග්ධලගආ 
තිගඵනහ. ඒ ගභොකද  ගභභ ප්රග්ධලගආ භහ්ථගඹ ඉදි ගන ඵ 

දන්නහ ඉඩම් ගන්ග්ධසිකරුන්  යගට් ප්රසි්ධධ පු්ධගරඹන්ට 
ම්ඵන්ධ ඉඩම් ගන්ග්ධසිකරුන් රුපිඹල් 25 000ට  රුපිඹල් 
30 000ට  රුපිඹල් 40 000ට තිබුණු ඳ්ථචස න කක ටිනහකභ අද 
රුපිඹල් රක් ගදක  ගදකවභහයට අයගගන ගිහින් තිගඵනහ  

රළගඵන න්දි මුදමේන් නභ පු්ධගරයින් ඉඩම් මිරදී ගනියි කිඹන 

ඵරහගඳොගයොත්තු තතු. නභ නිහ  අද ගම් ඉඩභ අත වරින 

පු්ධගරඹහට සි්ධධ ගරහ තිගඵනහ  ඳ්ථචස නකක් රුපිඹල් රක් 
ගදකවභහයකට  තුනකට ගේ මිරකට ඉඩභක් ගන්න. ගරු 
තභතිතුභනි  ඒ ගගොල්රන්ට වම්ඵ ගන න්දිඹ කීඹද? ඒ 
ගගොල්රන්ට යජගආ තක්ග රුගන් වම්ඵ ගන න්දිඹ භභ 

හිතන්ගන් ඳ්ථචස  නකකට රුපිඹල් 35 000යි  රුපිඹල් 40 000යි  
නගවභ නළත්නම් රුපිඹල් 45 000යි. LARC කිඹනහ  Super 
LARC  කිඹනහ. ගම් කමිටු ගභොකකට ගිඹත්  ගම් ගගොල්රන්ගේ 

තක්ග රු රළගඵන්ගන් නළවළ. ඒ හගේභ භභ ඳසු ගිඹ දසර 
භතක් කය දුන් කහයණඹක් ම්ඵන්ධ නළත වන් කයන්න 
කළභළතියි. ගරු තභතිතුභනි  ගම් ගළන ගවොට ගොඹහ ඵරන්න. 

ඉඩභ අත වරින පු්ධගරඹහගේ ඉඩගම් ප්රභහණඹ ඳ්ථචස 100ක් නම් 
නභ ඳ්ථචස සිඹගඹන් ඉදිගන භවහභහ්ථගඹට අයිති ගන්ගන් 
ඳ්ථචස 80යි නම් ඉතුරු ඳ්ථචස ිධස යජඹට ගන්ගන් නළවළ. ඒ 

ඉතුරු ඳ්ථචස ිධසට නභ පු්ධගරඹහට නන්නත් ඵළවළ. ඒ ඉතුරු 
ඳ්ථචස ිධස තුශ නභ පු්ධගරඹහගේ ගගදය ළසිකිබඳඹ ගවෝ බඳ 
ගවෝ තිගඵනහ නම් ඒක අතවළය දභහ නභ පු්ධගරඹහ ඹන්න ඕනෆ. 
වළඵළයි  තුය ටික ගන්න  ළසිකිබඳ ඳවසුකම් රඵහ ගන්න අය 

ඳදිංචි ඉඩගම් ඉරහ අත වළයපු ඉඩභට  නන්න ගනහ. ගභගවභ 
තත්ත්ඹක් තිගඵන්ගන්. ඒ නිහ අද ිධලහර අහධහයණඹක් සි්ධධ 
ගනහ.  

ඳසුගිඹ යජඹ කහරගආත් ගභභ ප්රලසනඹ ඳළන නළඟුණහ. වළඵළයි  
ඳසු ගිඹ යජඹ කහරගආදී ගභභ ප්රලසනඹට නිඹභ පිබඳතුයක් රඵහ 

දුන්නහ. නභ පු්ධගරඹන්ට අඹත් සිඹ දභ ඉඩම් ප්රභහණඹන් යජඹට -
භවහභහ්ථග අභහතයහංලඹට- අයිති කය ගන්න කිඹහ ඳනතකින් 

ගඹෝජනහ කයරහ  ම්භත කයරහ  ඒහ මිරදී ගන්න කටයුතු 

ගක රුහ. අපි ගම්ක  උස අධයහඳන වහ භවහභහ්ථග අභහතය ගරු 
රක්සභන් කිරිතල්ර භළතිතුභහට කි හ. ඳළවළදිමේභ ඒ ප්රභහණඹත් 

රඵහ ගන්න කිඹරහ ගරු  තභතිතුභහ ඒ ම්ඵන්ධීකයණ කමිටුග දී 
ප්රතිඥහක් දුන්නහ. ඉඩගම් මිර ළඩි කයනහ කි හ. ගඳොගයොන්දු 

ගණනහක් දුන්නහ. ඒක තභයි  අගේ ගරු ිධජිත ගව යත් භන්ත්රීතුභහ 

කි ග   ඒහ භව ගඳොගශොග  ක්රිඹහත්භක න්ගන් නළවළයි කිඹරහ. 
ගරු තභතිතුභහ ඉන්න ගරහග  භභ ඉල්රහ සිටින්ගන් අගේ 

තභතිතුභහගේ චනමේන්භ කිඹනහ නම්  දශදහ වන්ග  
න්දනහ භහන කයන්න ඹන්න වදන ගම් භහ්ථගඹ කඩිනමින් 

වදන්න නම්  අගේ උස අධයහඳන වහ භවහභහ්ථග තභතිතුභහ 
නක්ක හකච්ඡහ කයරහ ගම්ඳව දිස්රික්කගආ මීරිගභ  

අත්තනගල්ර  මිනුන්ගගොඩ  දිවුරපිටිඹ භළතියණ ගකොට්ඨහර  

ජනතහට හධහයණ න්දිඹක් රඵහ ගදන්න කිඹරහයි. භට 
අසථහ රඵහ දීභ ම්ඵන්ධගඹන් ඔඵතුභහට සතුතිඹ පුද කයමින් 

භහ නිවඬ ගනහ. ගඵොගවොභ සතුතියි.     

 
[අ.බහ. 12.22] 

 
ගු පජප්ද අමරතුංග මශතළ (වංචළරක වංලර්ධන ශළ 
ක්රිවහිනයළනි ආගක ක ක යුතු අමළතයතුමළ වශ ඉඩේ 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு மஜரன் அதுங்க - சுற்தனரத்துமந அதறறதத்ற 

ற்தம் கறநறஸ் ச அலுல்கள் அமச்சதம் கரற 

அமச்சதம்)  

(The Hon.  John Amaratunga - Minister of Tourism 
Development and Christian Religious Affairs and Minister 
of Lands) 

ගරු නිගඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි  රඩුඩු ඳක්ගආත්  
ිධඳක්ගආත් සිඹ දභ භන්ත්රීරුන්ට භභ සතුතින්ත ගනහ   
ගභභ ිධහදගආදී ඔවුන්ගේ ප්රග්ධලර තිගඵන ප්රලසන  ඔවුන්ගේ 

ප්රග්ධලරට ඵරඳහන ප්රලසන පිබඳඵ ගම් බහ තුබඳන් භහ දළනුත් 
කිරීභ පිබඳඵ. භභ කිඹන්න කළභළතියි  වළන්හඩ් හ්ථතහ 
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[ගරු ඩේරස ග්ධහනන්දහ භවතහ] 
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අයගගන ඵරරහ  නක් නක් භන්ත්රීතුභන් ඉදිරිඳත් කශ අදවසරට 

අනු ඒ වළභ ගඹෝජනහක් පිබඳඵභ පුළුන් ිධධිඹට  වළකි 
ඉක්භනින් ිධඳුම් රඵහ ගදන්න කටයුතු කයනහඹ කිඹන නක. 

ගරු නිගඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි  ඊගආ සිදු වුණු 
කනගහටුදහඹක සි්ධධිඹක් ගළන ගම් අසථහග  භභ කිඹන්න 

කළභළතියි.  ඒක තභයි යජගආ ග කගඹක් න භඩකරපුග  ඉඩම් 
බහය ඉන්න   අගේ ඉඩම් ප්රතිංසකයණ ගකොමින් බහග  

දිස්රික් අධයක්යඹකුට ගඩි තළබීගම් සි්ධධිඹ. හනහට ඔහු 

ජීිධතක්ඹට ඳත් වුගඩු නළවළ. ඹන්තම් ඔහුගේ ජීිධතඹ ගේයහ 
ගන්න පුළුන් වුණහ. ගභගවභ කටයුතු සි්ධධ වුණහභ  

ිධගල ගඹන්භ අද උතුරු නළ ගඟනහිය ඳශහත්ර භන්ත්රීරු  කශ 
ගචෝදනහරට  නගවභ නළත්නම් ඉල්ලීම්රට පිබඳතුරු ඳඹහ 

ගදන්න අඳට අභහරු ගනහ. ගම් හගේ දහභරිකකම් සිදු කයන්න 
ඉඩ ගදන්ගන් තයි කිඹරහ අඳට අවන්න ගනහ. ඒ සි්ධධිඹ වුගඩු 

යජඹට අයිති ඉඩම් අක්කය තුන්  වහයසිඹඹක භඩකරපුග  ජනතහ 

ගිහිල්රහ ඵගරන් ඳදිංචි ීමභ නිහයි. ඒකට ඉඩ ගදන්න ඵළවළ ගන්. 
නගවභ කයන්න ගිගඹොත්- නකිගනකහට අලය ිධධිඹට ගම් 

ඉඩම්ර ඵරවත්කහයගඹන් ඳදිංචි ගන්න ගිගඹොත්-  ගම් යගට් 
නීතිඹක් නළවළ; රීතිඹක් නළවළ. ඒ ම්ඵන්ධගඹන් ගඳොලීසිඹට 

ඳළමිණිමේ කයරහ  ඒ අඹට ිධරු්ධධ කටයුතු කයන්න  අලය පිඹය 
ගන්න ඒ නිරධහරිතුභහට  සි්ධධ වුණහ. අහනහට ගම් අඹ වහභ  

ඉත් කයන්න කිඹරහ උහිධගඹනුත් හධහයණ තීන්දුක් රළබුගඩු 

නළවළ. ඒගකන් තභයි ගම් ප්රලසනඹ තති වුගඩු. නීතිඹ වරිඹට 
ක්රිඹහත්භක කයරහ  ඒ ඉන්න කඩුඩහඹම් ඉත් කශහ නම් ගම් 

පු්ධගරඹහට ගඩි තළබීභක් සිදු න්ගන් නළවළ.  ගකග  ගතත් අපි 
ඒ නිරධහරිඹහට සුඹ ප්රහ්ථථනහ කයනහ.  

ගභභ ිධඹ ම්ඵන්ධ දළන් ගරු භන්ත්රීරු ගණනහක් කථහ 
කශහ. ජනතහ ිධමුක්ති ගඳයමුගඩු අගේ ගරු ිධජිත ගව යත් 

භන්ත්රීතුභහ ිධගල ගඹන්භ කිඹන්න ගඹදුගඩු  භවහ භහ්ථග දී්ථත 
කිරීගම් වහ ඳශල් කිරීගම් කටයුතුරට ඉඩම් ඳයහ ගළනීගම්දී 

ගගන න්දිඹ භදිඹ කිඹරහ. අද ගම් නිගඹෝග ගගනහග   ඉඩම් 
අත්ඳත් කය ගළනීභකදී නළනි අහධහයණ ගනොීම හධහයණ 

න්දිඹක් රඵහ ගදන්න. ඒකයි ගභහි ඳයභහ්ථථඹ.  

නතුභහ තත් ිධිධධ ගචෝදනහ ඉදිරිඳත් කශහ. ඊශඟට කි හ  
යත්නපුය ඳළත්ගත් නගවභ නයක ිධධිඹට ඉඩම්ර ළඩ කටයුතු 
නහ කිඹරහ. භභ හිතන ිධධිඹට නම් ඒ කිඹන ග්ධර තයතහක් 

නළවළ. ඒ කටයුතු ගඵොගවෝ දුයට හධහයණ සි්ධධ නහ කිඹන 
නක භහ ඔඵතුභහට භතක් කයන්න ඕනෆ. තමුන්නහන්ග රහගේ 

ඳක්ගඹන් වළභ දහභ කගශ  ඔඹ හගේ ිධග චන තභයි. යට 

ං්ථධනඹ ගමින් ඉදිරිඹට ඹන ගකොට ඒක කඩහකේඳල් 
කයන්න  ඊට වයසන පුරු්ධද තභයි තිබුගඩු. නභ නිහ භභ 

ඉල්ලීභක් කයනහ  ඹම්කිසි ගවො ළඩක් කයන ගකොට දළන්ත් 
කරුණහකයරහ වගඹෝගඹ ගදන්න කිඹරහ   ගම් යගට් අහිංක 

ජනතහට දුක් ිධඳින්නට ඉඩ ගනොදී.  [ඵහධහ කිරීභක්] ගරු 
නිගඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි  නතුභහට හඩි ගරහ ඉන්න 

කිඹන්න. නතුභහ දන්න ගදඹක් නළවළ.  

සිලක්ති රනන්දන් ගරු භන්ත්රීතුභහ කිඹන්න ගඹදුණහ  
ඹහඳනගආ ඉඩම් ප්රලසන පිබඳඵ. භභ ඒක පිබඳගන්නහ. උතුරු 
නළ ගඟනහිය තිස අවුරු්ධදක් පුයහ යු්ධධඹක් තිබුණහ. යුද පිටිඹක් 

තිබුණු නභ ප්රග්ධලඹ දළන් ඹන්තම් හභකහමී තත්ත්ඹකට තිධල්රහ 
තිගඵනහ. නදහ ඒ ඉඩම්ර වමුදහ ඳදිංචි කයන්න සි්ධධ වුණහ. 

නළත්නම්  ඳහරනඹ කයන්න ඵළරි නහ. ඒ භන්ත්රීතුභන්රහත් ඒ 

කහරගආ ඒහට ම්ඵන්ධ වුණහද කිඹරහ භභ දන්ගන් නළවළ. 
ගකග  ගතත් අපි කනගහටු නහ  නගවභ වුණහ නම්.  ගභොකද  

ඒගකන් දුක් ිධඳින්ගන් අහිංක ජනතහ.  

අද ගරු ජනහධිඳතිතුභහ කහ්ථඹ හධක ඵරකහඹක් පිහිටුරහ ගම් 

ඉඩම් නිදවස කිරීගම් කටයුතු රභහනුකර රභරභගඹන් කය 
ගගන ඹනහ. වමුදහ කඩින් කඩ ඉත් කයන ළඩ පිබඳගශ දළන් 

ක්රිඹහත්භක නහ. නක දසින් ඔක්ගකෝභ ඉත් කයන්න ඵළවළ. 

හභඹ සිකය ගරභ නභ ප්රග්ධලගආ අපි සථහපිත කයන්න ඕනෆ. 
ඒක යජඹක යුතුකභ. දළනට කරඵරඹක් නළවළ. දළන් ඔඹ 

භඩකරපුග  වුණු සි්ධධිඹ නකක්. ඉදිරිඹටත් ඒ හගේ සි්ධධීන් නභ 
ඳශහත්ර තති ගන්න ගිගඹොත්  නළත වමුදහ ඹන්න ඵළවළ. 

අපි දළනට රභරභගඹන් වමුදහ ඉත් කය ගගන  උතුය 
නළ ගඟනහිය ජීත් වුණ අඹට ඔවුන්ගේ අයිතිහසිකම් රඵහ ගදන්න 

කටයුතු කයනහ. කරඵර ගන්න නඳහ. දළනටභත් ෆගවන ඉඩම් 

ප්රභහණඹක් දීරහ තිගඵනහ. ත ගදන්න තිගඵනහ. ඒක අපි 
පිබඳගන්නහ. ඒ අඹ අභහරුගන් ජීත් නහ තති. නමුත්  ළඩි 

කල් ඹන්න ඉසගල්රහ ඒහ ඔක්ගකෝභ නිළයදි නහ. [ඵහධහ 
කිරීභක්] තමුන්නහන්ග  දන්නහ ගන්  භහින්ද යහජඳක් තභයි 

වමුදහ නවහට ගගන ගිගආ. ඒක නිහ ළඩිඹ කෆ ගවන්න නඳහ. 
නතුභහ නභ ප්රග්ධලර වමුදහ ඳදිංචි ගකගය හ. දළන් අඳට ගරහ 

තිගඵන්ගන්  රභරභගඹන් වමුදහ ඉත් කයන්නයි.  

ඊශඟට  ගභොගවොභඩ් නිධ භන්ත්රීතුභහත් කරුණු කිහිඳඹක් 
වන් කශහ. භභ නතුභහට කි හ  පුත්තරම් දිස්රික්කගආ ජංගභ 
ග හක් ඳත්න්නම් කිඹරහ. නග  ඳත්හ  ප්රලසන ගභොනහද 

කිඹහ ගොඹහගගන ඒහට කටයුතු කයන්නම්. ඒ හගේභ සීනිතම්බි 
ගඹෝගව සයන් භන්ත්රීතුභහත් අගේ ප්රහග්ධීතඹ ගල්කම්රුන්ගේ 
ක්රිඹහදහභඹ පිබඳඵ කථහ කශහ. ප්රහග්ධීතඹ ගල්කම්රුන් ගවො 

කයන අඹත් ඉන්නහ; නයක කයන අඹත් ඉන්නහ; ඉඩම් 
ගවොයකම් කයන අඹත් ඉන්නහ; ඹට ගවන අඹත් ඉන්නහ; 
හධහයණ කටයුතු කයන අඹත් ඉන්නහ. ගම්ක ගම් භට්ටමින්  
ඉඩකඩම් පිබඳඵ තිගඵන ිධලහර ප්රලසනඹක්. නමුත් නතුභහ කිඹපු 

කරුණු ගකගයහි අගේ අධහනඹ ගඹොමු කයන්නම්.  

ඊශඟට  ගරු ඉම්යහන් භවරුෂස භන්ත්රීතුභහ කථහ කශහ. ඉඩම් 
ප්රතිංසකයණ ගකොමින් බහගන් - LRC නගකන්- ං්ථධනඹ 

වහ ගදන්න තීයණඹ කයන රද ඉඩම් ටික රඵහ දුන්ගන් නළවළ 
කිඹහ නතුභහ කි හ. අද දින නහි බහඳතිතුභහත් ඳහ්ථමේගම්න්තුට 
ඳළමිණ සිටිනහ. භභ නතුභහට කිඹනහ   තයි  ගම් ඉඩම් දීරහ 

නළත්ගත් කිඹහ රඵන තිඹ ගනගකොට වහභ  ගොඹහ ඵරන්න 
කිඹරහ. ගවො කටයුතුරට  අධයහඳන කටයුතුරට  ඒ හගේභ 
ිධිධධ ං්ථධන කටයුතුරට රඵහ ගදන රද ඉඩම් ගභගතක් කල් 

රඵහ ගනොගදන්න ගව තු ගොඹහ ඵරහ වහභ ඒ රඹතනරට 
රළගඵන්න රසන්න කිඹහ භහ දළනුම් ගදන්නම්.  

ගරු ඩේරස ග්ධහනන්දහ භළතිතුභහත් කථහ කගශ  ඹහඳනගආ 
ඉඩම් ප්රලසනඹ පිබඳඵයි. ඒ ගළන අපි කවුරුත් දන්නහ. ගරු 

නිගඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි  තමුන්නහන්ග ත් උතුරු 
නළ ගඟනහිය ප්රග්ධලඹට ම්ඵන්ධ භන්ත්රීයගඹක් ලගඹන්  
දන්නහ   අවුරුදු තිස ගණනක් තිසග  ගම් යට ගභොනතයම් 

අඳවසුතහකට ඳත් වුණහද කිඹරහ.  උතුරු නළ ගඟනහිරින් 
බිහිගච්ච ඒ රසතහදී කල්මේඹ යගට් තති කයපු ප්රලසනඹ නිහ මුළු 
යටභ අඳවසුතහට ඳත් වුණහ. දළන්  රභරභගඹන් ඒ ප්රග්ධල මුදහ 

ගගන ඒ ප්රග්ධලර හභඹ තති කිරීගම් ළඩ පිබඳගශ ගම් යජඹ 
කයගගන ඹනහ. ගඳොගයොන්දුක් දුන්නහ නම්  අගේ අතිගරු 
ජනහධිඳතිතුභහ ගකොගවත්භ නඹ අත්වරින්ගන් නළවළ. 

 
ගු නිපයපජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු තභතිතුභනි  ඔඵතුභහට රඵහ දුන් කහරඹ අහනයි.  
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ඳහ්ථමේගම්න්තු 

ගු පජප්ද අමරතුංග මශතළ  
(ரண்தைறகு மஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
ගවොයි.  

ඊශඟට  ගරු ඉන්දික අනුරු්ධධ ගව යත් භන්ත්රීතුභහ ඳහයල් 
වහ ඉඩම් අත්ඳත් කය ගළනීභ පිබඳඵ කථහ කශහ. දළන් ගම් ගළට් 
ඳරගඹන් කයන්න වදන්ගන් ඒ අහධහයණඹ නළති කයරහ 
හධහයණ න්දිඹක් රඵහදීගම් ළඩ පිබඳගශක්  ක්රිඹහත්භක 
කයන්නයි. ඒ වහ තභයි අද ගම් නිගඹෝග ගගන රග .  
තමුන්නහන්ග රහ සිඹ ද ගදනහභ ගම් ගළන න්ගතෝ න්න ඕනෆ. 
ගම් ඉඩම් අත්කය ගළනීභ තුබඳන් අහධහයණඹක් ගනොීම අඩු තයමින් 
ඉඩම් නළති අඹට පුළුන් ිධධිඹට ඉඩම් ගදන්නත්  අනික් අඹට 
හධහයණ න්දිඹක් රඵහගදන්නත් වළකිඹහ රළගඵයි කිඹහ භහ 
ිධලසහ කයනහ. ඒ නිහ ගම් නිගඹෝග අනුභත කයන ගභන් 
ඉල්රමින් භභ නිවඬ නහ. 

 

ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගු නිපයපජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

The Sitting is suspended till 1.00 p.m. 

 
රැවහවිම ඊ  අනුකල තළලකළලිකල අත්හිටුලන දි්ද  අ.භළ. 

1.00  නෆලත ඳලත්ලන දී. 
அன்தடி அர்வு இமடறதத்ப்தட்டு, தற.த. 1.00 றக்கு 

லண்டும் ஆம்தரறற்த.     

Sitting accordingly suspended till 1.00  p.m.  and then resumed. 
 

 

ගු නිපයපජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

We will now take up Item No. 2,  Engineering 

Council, Sri Lanka Bill - Second Reading.  Hon. Minister, 

you can start the Debate. 
 

 

ශ්රී ංකළ ඉංනේප්දුලු්දපස වභළල ඳනත් 

පකටුේඳත 
இனங்மகப் ததரநறறற்  மதம 

சட்டதோனம் 
ENGINEERING COUNCIL, SRI LANKA BILL 

 
පද ලන ලර කියවීපේ නිපයපගය කියලන දී. 
இண்டரம் றப்தறற்கரண கட்டமப ரசறக்கப்தட்டது. 

Order for Second Reading read. 

 
[අ.බහ. 1.00] 

 

ගු රංනේත් සියඹළිළටිය මශතළ (විදුලිබ ශළ පුනර්ජනනීය 
බක්ින අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு  ன்ஜறத்  சறம்தனரதறடி - றன்லு ற்தம் 

தைதுப்தறக்கத்க்க சக்ற அமச்சர்) 

(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya - Minister of Power and 
Renewable Energy) 
ගරු නිගඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි  "ශ්රී රංකහ 

ඉංජිගන්රුරුන්ගේ බහ ඳනත් ගකටුම්ඳත ගදන ය  කිඹිධඹ 
යුතුඹ" යි භහ ගඹෝජනහ කයනහ. 

ගරු නිගඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි  රක් ං්යහත වූ 

ඉංජිගන්රු ශිල්පීන්ගේ ප්රමිතිඹ පිබඳඵ හගේභ  ඔවුන්ගේ ග ඹ 
රඵහ ගන්නහ භසත භවජනතහට ඒ ග ඹ පිබඳඵ නිසි 
ගකීභක් රළබීභ පිබඳඵ වූ සුිධගල ෂී ඳනත් ගකටුම්ඳතක් වළටිඹට 
ගභභ ඳනත් ගකටුම්ඳත වන් කයන්න පුළුන්. ඒ ිධතයක් 

ගනොගයි. ගම් යගට් ඉදිකිරීම් ක්ග රඹ  ං්ථධනඹ  ගම් යගට් 
ඉදිරි ගභන  කහ්ථඹක්භතහ කිඹන ගම් සිඹල්ර භඟ කජු 
ඵළ ගන ඳනත් ගකටුම්ඳතක් වළටිඹටත් අඳට ගම් ඳනත් 

ගකටුම්ඳත වඳුන්න්න පුළුන්.  

ගරු නිගඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි  අපි කිඹනහ  

'ඉංජිගන්රුහ නහහි සිඹ බු්ධධිභඹ ංකල්ඳ  ිධිධධ දිලහනති ඔසග  
ක්රිඹහ ගකොට ඵහුිධධ නි්ථභහණ ගරොට දහඹහද කයන්නන්' ඵ.  

"ඉංජිගන්රු" ඹන චනඹ රතින් බහහග  චනඹක 

අ්ථථඹකට අනු වළදුණු චනඹක් කිඹරහ අපි දන්නහ. ඉංජිගන්රු 
කත්තිකඹන්ගේ කත්තීඹභඹ තත්ත්ඹ ඳත්හගගන ඹෆභ ව 
ගභගවඹීමභ වහ ගකියුතු ශ්රී රංකහ ඉංජිගන්රුරුන්ගේ 

බහ පිහිටුීමභ වහ ද  ඉංජිගන්රු කත්තිකඹන් මේඹහඳදිංචි කිරීභ 
වහ ව ඒ වහ ම්ඵන්ධ ගවෝ ඊට රනුංගික කරුණු වහ 
ිධධිිධධහන ළරළසීමභ පිණි වූ ගභභ ඳනත් ගකටුම්ඳත ගම් ගරු 

බහට ඉදිරිඳත් කිරීභට වළකි ීමභ පිබඳඵ භහ තත්ත ලගඹන්භ 
න්ගතෝඹට ඳත් ගනහ. ඉංජිගන්රුන් 800ක් සිටින රංකහ 
ිධදුමේඵර භඩුඩරඹ නිගඹෝජනඹ කයන ිධඹබහය අභහතයයඹහ 

වළටිඹට ගභඹ සුිධගල ෂී ඓතිවහසික අසථහක් වළටිඹට භහ 
දකිනහ.  

ගරු නිගඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි  ගභඹ දී්ථත කහරඹක් 

තිසග  ශ්රී රංකහට අඩු ඳහඩුක් ඳළතුණු අලයතහක් ඉටු කිරීභ 
වහ ඉදිරිඳත් ගකගයන ඳනත් ගකටුම්ඳතක්. ඉංජිගන්රු 
ක්ග රගආ ගනොගඹකුත් තයහතියගම් ඉංජිගන්රු කත්තිකඹන් 

ග ඹ කයනහ. ඔවුන් මේඹහඳදිංචි කිරීභට ගවෝ නිඹහභනඹ කිරීභට 
කිසිදු රභග දඹක් ශ්රී රංකහ තුශ තිබුගඩු නළවළ. ඒ වහ භහන 
අගනකුත් කත්තිකඹන් න නීති  වදය  ගකව නි්ථභහණ ශිල්පී  

මිනින්ගදෝරු රදී කත්තීන් මේඹහඳදිංචි කිරීභට අදහශ නීතිභඹ 
රභග ද  ඳතිනහ.  

ගරු නිගඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි   උදහවයණඹක් ගර 

වදය කත්තිකඹන් නිඹහභනඹ කිරීභ වහ වදය බහ 
තිගඵනහ. ගරෝකගආ ගඵොගවෝ යටර  ිධගල ගඹන් ෆභ දියුණු 
යටරභ ඉංජිගන්රු කත්තිකඹන් මේඹහඳදිංචි කිරීභ වහ ඔවුන්ගේ 

ග ඹ නිඹහභනඹ වහ න රභග දඹක් නීතිගත කය 
තිගඵනහ. 

ිධගල ගඹන් ශ්රී රංකහග  දළනට ක්රිඹහත්භක න  ීතඝ්ර 

ං්ථධන කටයුතු නිහ අදහශ කත්තීන්ර ප්රමිතිඹ ඳත්හගගන 
ඹෆභ වහ ගභළනි රභග ද ශ්රී රංකහටද වඳුන්හ දීභ අතයලය 
තත්ත්ඹක ඳතිනහ. ගරු නිගඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි   

ගභඹ ය 35ක් ළනි දී්ථත කහලීන උත්හවඹක ප්රතිපරඹක්.  
ඒකයි භහ කි ග  ගභඹ ඓතිවහසික අසථහක් කිඹරහ.  

ශ්රී රංකහග  ඉංජිගන්රු රඹතනඹ ිධසින් දී්ථත කහරඹක් 

තිසග  ගභභ අලයතහ පිබඳඵ  ඳළළති යජඹන් වට කරුණු 
ඉදිරිඳත් කශත්  ගභගතක් නඹ හ්ථථක කය ගළනීභට වළකි වුගඩු 

නළවළ. යරත් ඉංජිගන්රුරුන් ගගන් භන්ිධත ශ්රී රංකහ 
ඉංජිගන්රු රඹතනඹ වහ ංසථහපිත ඉංජිගන්රු රඹතනඹ නක් 
ගභභ කහ්ථඹඹ වහ දහඹක වුණහ. 

ිධගල ගඹන් ශ්රී රංකහ ඉංජිගන්රු රඹතනඹ ගම් වහ ිධගල  
කහ්ථඹබහයඹක් ඉටු කශහ. ශ්රී රංකහ ඉංජිගන්රු රඹතනගආ 
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බහඳති  ිධදුමේඵර භඩුඩරගආ නිගඹෝජය හභහනයහධිකහරී 

ජඹිධරහල් මීගගොඩ භවතහ ගම් ගනුගන් ගත් ගගව  භහ ගම් 
අසථහග දී සිහිඳත් කයනහ. 

ගරු නිගඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි  ඉංජිගන්රු ක්ග රගආ 
සිඹ ද කත්තිකඹන් තතුශත් න ගර ිධිධධ භට්ටම්ර ඉංජිගන්රු 
කත්තිකඹන්  නනම්  යරත් ඉංජිගන්රුරු  රශ්රිත ඉංජිගන්රුරු   

අනුඵ්ධධ ඉංජිගන්රුරු   ංසථහපිත ඉංජිගන්රුරු  ඉංජිගන්රු 
ඩිේගරෝභහධහරින් ව ඉංජිගන්රු කහ්ථමිකඹන් ගභගර මේඹහඳදිංචි 
කිරීගම් අයමුණ නුගආ   නභ භට්ටම්ර කහ්ථඹඹන් කිරීභ වහ 
අලය සුදුසුකම් රඵහ තිබීභ පිබඳඵ වතික ීමභයි. 

ගරු නිගඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි  2011ගඳඵයහරි භහගආ 
ගභභ ඳනත් ගකටුම්ඳත පිබඳඵ ඳශමු කළබිනට් ඳ්රිකහ ඉදිරිඳත් 
කයන ර්ධග්ධ  නකට සිටි ිධදුමේඵර වහ ඵරලක්ති අභහතය  භහ මිර 
ඳහඨලී චම්පික යණක තභතිතුභහ ිධසින්. නදහ  කළබිනට් 

අනුකමිටුක් භිනන්ද ංගලෝධන හිත ගම් ඳනත් ගකටුම්ඳත 
නි්ථග්ධල කශහ. ඳහඨලී චම්පික යණක ගරු අභහතයතුභහ ගම් ඳනත් 
ගකටුම්ඳත කස කිරීභ වහ දළක්වූ ගගව පිබඳඵත් ගම් 
ග රහග  චනඹක් කිඹන්න  ඕනෆ. නතුභහ කිහිඳ තහක් 

ගඳෞ්ධගමේක භහ වමු ගරහ  අගේ නිගඹෝජය තභතිතුභහ වමුගරහ  
ිධිධධ හකච්ඡහ ට යහශිඹක් ඳත්රහ තභයි  ගඵොගවෝ භති 
භතහන්තයරට බහජන වූ   ිධලහර පිරික් නිගඹෝජනඹ න  ිධලහර 

පිරිකගේ අයිතිහසිකම් පිබඳඵ ප්රලසන භතු කයන ගම් ඳනත් 
ගකටුම්ඳත සිඹ දගදනහගේ ඒකභතික වගඹෝගගඹන් ගම් ගරු 
බහට  ඉදිරිඳත් කයන්ගන්. ඒ වහ නතුභහගගන් රද දහඹකත්ඹ 

භභ ගම් ග රහග  ගඵොගවොභ ගගෞයගඹන් සිහිඳත් කයනහ. 

ගරු නිගඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි  ගම් ඳනත් ගකටුම්ඳත 
භිනන් යටටත්  ඉංජිගන්රු ක්ග රඹටත්  භසත භව ජනතහටත් 
ිධලහර ග ඹක් ඉටු ගනහ.  දළනට ශ්රී රංකහග  සිටින ඒ ඒ 
ක්ග රර ිධගල ඥ දළනුභළති ඉංජිගන්රු කත්තිකඹන් පිබඳඵ 

ජහතික දත්ත ඳ්ධධතිඹක් අඳ තු නළවළ.  නළනි ඳ්ධධතිඹක් 
ගනොතිබීභ ජහතික ළරසුම් කටයුතුරදී අපි මුහුණ දුන් ගරොකු 
ගළට දක්. නඹ ං්ථධනඹ න යටකට අලයභ කහයණහක්. ඒ 

හගේභ  භවජනතහට තභන්ගේ කහ්ථඹඹන් වහ සුදුසුකම්රත් 
ඉංජිගන්රු තහක්ණග දීන්  ිධගල ගඹන් ඉංජිගන්රු කහ්ථමිකඹන් 
වඳුනහ ගළනීභට රභග දඹක් නළවළ. භවයිධට අපි ඉංජිගන්රුන් 

ගළන දළනගගන හිටිඹත්  ඊශඟට ඉන්න කඩුඩහඹභ පිබඳඵ නිසි 
අගඵෝධඹක්  තිබුගඩු නළවළ. ගම් ඳනත ම්භත ීමගභන් ඳසු 
සුදුසුකම්රත් මේඹහඳදිංචි කත්තිකඹන් ගර  ඔවුන් වඳුනහ ගන්න 

ජනතහට පුළුන්. ඒ හගේභ  නහිදී නක් නක් ක්ග ර වහ 
ඳත්හ ගත යුතු ප්රමිති පිහිටුන ගභභ බහ භිනන් වඳුන්හ ගදනු 
රඵනහ. නඹ ගභභ ඳනත් ගකටුම්ඳගත් තත් ඳළත්තක්. ඔවුන්ගේ 
ප්රමිතිඹ  තත්ත්ඹ පිබඳඵ කිසි බඹක් නළති භව ජනතහට 

කරුණු ගොඹහ ගන්න  ගත්රුම් ගන්න  ගකීම් ඳයන්න ගම් 
තුබඳන් ඉඩක් රළගඵනහ  ගරු නිගඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි.  

ළදගත්භ ග්ධ ගම්කයි ගරු නිගඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි. 
ගභභ මේඹහඳදිංචි කිරීම් භිනන් ඳහරිගබෝගික රයක්හ  භවජන 
ගෞ්ය රයක්හ  සුඵහධනඹ  ඳරියඹ සුරැකීභ ව ඉංජිගන්රු 

කහ්ථඹඹන්රදී තත්ත් ඳහරනඹක් හගේභ වතිකඹ රඵහදීභත් 
තවවුරු ගනහ.  භවජනතහ ඳළත්ගතන් ඒ කරුණු ඉතහභ 
ළදගත්. ගඵොගවොභ අභහරුගන් තභන්ගේ නි වදහ ගන්නට 

උත්හව කයන හභහනය ජනතහට නිසි ප්රමිතිගඹන් යුත් 
ඉංජිගන්රුයගඹක් ගවෝ ඉංජිගන්රු කහ්ථමිකගඹක් බඹක් නළති  
ගකීගභන් වඳුනහ ගළනීගම් අසථහ ගම් තුබඳන්  උදහ ගනහ  

ගරු නිගඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි.  

ගම් ඳනගත් ිධධිිධධහන අනු ඉංජිගන්රු බහග  හභහජිකඹන් 
දවවත් ගදගනකුගගන් භන්ිධත ගනහ. නිර ඵරගඹන් ඳත් න 

වතය ගදගනකුත් නහි සිටිනහ.  ිධලසිධදයහර ප්රතිඳහදන ගකොමින් 

බහ භිනන් ඳත් කයන  ඉංජිගන්රු පීඨර පීඨහධිඳතිරු තුන් 

ගදගනක් ව තකතීයික වහ කත්තීඹ අධයහඳන ගකොමින් බහග  
අධයක් ජනයහල්යඹහ ගවෝ ඔහුගේ නිගඹෝජිතගඹකු ඊට අඹත් 
ගනහ. ඉතිරි හභහජිකඹන් දවතුන් ගදනහ ඳවත රකහයගඹන් 
ිධඹ බහය අභහතයයඹහ ිධසින් ඳත් කයනු රඵනහ. 

ශ්රී රංකහ ඉංජිගන්රු රඹතනඹ ිධසින් නම් කයනු රඵන යරත් 
ඉංජිගන්රුරුන්. ඒ හගේභ ශ්රී රංකහ ංසථහගත 
ඉංජිගන්රුරුන්ගේ රඹතනඹ භිනන් නම් කයනු රඵන 
හභහජිකඹන්. ශ්රී රංකහ ඉංජිගන්රු ග හ භිනන් නම් කයනු 
රඵන යරත් ඉංජිගන්රුයගඹක්. තකතීඹ වහ කත්තීඹ අධයහඳන 
ගකොමින් බහග  අධයක් ජනයහල්යඹහ ිධසින් නම් කයන 
ඉංජිගන්රු කහ්ථමිකඹන් වහ නිගඹෝජිතගඹක්. ිධඹ බහය 
අභහතයයඹහ ිධසින් බහග  හභහජික  යරත් 
ඉංජිගන්රුරුන්ගගන් නක් අගඹකු බහඳති ගර ඳත් කශ යුතු 
අතය  අභහතයයඹහගේ අයඹක් ගනොභළති ඒ බහඳතියඹහ 
ගනත් ගගීමම් කයනු රඵන රැකිඹහක නියත ගනොිධඹ යුතුයි.  
ඔහුට ම්ප්ථණ ගකීභ ඳයහ  ප්ථණ කහරඹ ගම් කටයුතු වහ 
ගඹොදන්න නභිනන් ප්රතිඳහදන රසහ තිගඵනහ  ගරු නිගඹෝජය 
කහයක බහඳතිතුභනි.  නිර ඵරගඹන් ඳත් න හභහජිකඹන් ගභභ 
ධුයඹ දයනු රඵන ගතක් බහග  ධුය දළරිඹ වළකි අතය  අගනකුත් 
හභහජිකඹන්ගේ ධුය කහරඹ ය ගදකක් ග . නග  වුද  ිධනඹ 
ගව තු භත ඉත් කය තති අසථහකදී වළරුණු ගකොට නළත ඳත් 
කිරීභද කශ වළක. 

ගරු නිගඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි  ගභභ ඳනත ්ථතභහන 

කහරඹට ඉතහභ  කහගරෝචිත න තත් කහයණඹක් නම්  ගභභ 
ඳනත භිනන් ිධග්ධලගඹන් ඳළමිගණන ඉංජිගන්රු කත්තිකඹන්ද 
නිඹහභනඹ කිරීභට වළකිීමභයි. ඒක ඉතහභ ළදගත්. ිධග්ධල යහඳකති 
වයවහ ිධග්ධල ඉංජිගන්රුන්  ඉංජිගන්රු කත්තිකඹන් ිධලහර 
ලගඹන් ගම් යටට ඳළමිගණනහ. ගම් ඳනත භිනන් ඔවුන්ද 
නිඹහභනඹකට බහජන ගනහ. ගම් ඳනතට අනු  ඔවුන් ශ්රී 
රංකහග  ග ඹ කිරීභ වහ ඉංජිගන්රු බහග  මේඹහ ඳදිංචි ිධඹ 
යුතු අතය  ඒ වහ අලය සුදුසුකම් දළරිඹ යුතුයි.  සුදුසුකම් 
ගනොරත් පු්ධගරඹන් ශ්රී රංකහට ඳළමිණ ඉංජිගන්රු කහ්ථඹඹන්හි 
ගඹදීභ ශක්හ ගළනීභට ගම් භිනන් ිධලහර පිටුවරක් රළගඵනහ  
ගරු නිගඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි. ඹම් ඉංජිගන්රුයඹකු 
කත්තීඹ ලගඹන් ළරැදි ක්රිඹහක් සිදු කයනු රළබු ගවොත් 
ඉංජිගන්රු බහ භිනන් ඔහුගගන් කරුණු ිධභසිඹ වළකි අතය  ඒ 
ගනුගන් සුදුසු ිධනඹ කටයුතු කිරීභ වහ බහ ගත ඵරඹ 
ඳළග්ථ. නඵළිධන් මේඹහඳදිංචි කත්තිකඹන් බහ භිනන් ඳනනු 
රඵන ිධනඹ නීති භහරහට ඹටත් න අතය  නඹ ඉංජිගන්රු 
ක්ග රඹට  යටට ව භව ජනතහට හිතකය නු තත. 

ගරු නිගඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි  ඳනත් ගකටුම්ඳත 
ක්රිඹහත්භක ීමගභන් ඳසු අදහශ කත්තිකඹන් වට මේඹහඳදිංචි ීමභ 
වහ භහ වඹක කහරඹක් රළගඵන අතය  අදහශ රීති ම්ඳහදනඹ 
කිරීභ ඉංජිගන්රු බහ භිනන් කශ යුතුඹ. අද ශ්රී රංකහග  
ගකරීගගන ඹන ීතඝ්ර ං්ථධන කටයුතු වහ අලය න පුහුණු 
ශ්රමිකඹන්ගේ ිධලහර හිඟඹක් ඳතිනහ. අපි ඒ ඵ දන්නහ. අඳට 
සිටින ගඵො ගවෝ ශ්රමිකඹන් නිසි තහක්ණික අධයහඳනඹක් ගනොරඵහ 
ඳශපුරු්ධගදන් ළඩ කයන අඹයි. නඵළිධන් ිධලහර යහඳකති 
ක්රිඹහත්භක කිරීගම්දී ඔවුන්ගේ දහඹකත්ඹ රඵහ ගළනීභට ගනොවළකි 
නහ. නගවත් ගඹෝජිත ඉංජිගන්රු බහ පිහිටුීමගභන් ඳසු නක් 
නක් ඉංජිගන්රු කත්තිකඹන්ට අලය දළනුභ වහ ඳශපුරු්ධද පිබඳඵ 
නි්ථණහඹකඹන් නිඹභ කශ වළකියි. ඒ අනු ිධධිභත් අධයහඳනඹක් 
ගනොරළබ ඉවත කී ශ්රමිකඹන්ටද තකතීයික වහ කත්තීඹ අධයහඳන 
ගකොමින් බහ භිනන් පිබඳගත් ඳහඨභහරහ වහ පුහුණු රඵහ ගගන 
ගම් බහග  මේඹහඳදිංචි ීමභ කශ වළකිඹ. නඵළිධන් ගඳෞ්ධගමේක 
ඔවුන්ටද  ගඳොදුග  යටටද ිධලහර ප්ර ගඹෝජනඹක් න අතය  නභිනන් 
යගට් ඳතින පුහුණු ශ්රමික හිඟඹටද ිධඳුභක් රළගඵනු තත.  
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ඳහ්ථමේගම්න්තු 

ගරු නිගඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි  අගේ යගට් අතිිධලහර 
ප්රභහණඹක් ඉන්ගන් ිධිධධ ිධබහග ඳහස කයරහ වතික ගත් 
කහ්ථමිකඹන් ගනොගයි. ඔවුන් ඳශපුරු්ධගදන් රපු දක්ඹන්. 

ඔවුන්ට ඹම්කිසි ප්රමිතිඹක් රඵහ දීරහ  ඹම්කිසි වතික රත් 
තළනකට ගගන ඒභ දවස ං්යහත වූ නභ පිරිට න ග ඹක් 
හගේභ   ඉදිකිරීම් ක්ග රඹටත්  අගනකුත් ක්ග රරටත් සිදු න 

ිධලහර පිටුවරක්.  

ගරු නිගඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි  යජඹ පිබඳගත් 
ජහතයන්තය ම්භතඹන්ට අනුකර සුදුසුකම් රඵහ ගත් ශ්රභ 
ඵරකහඹක්  ගභභිනන් යටට දහඹහද නහ. නභිනන් අගේ යගට් 
යහඳකති වහ රගඹෝජනඹ කිරීභට ිධග්ධල භහගම් ඩහත් කළභති 

ග ිධ කිඹහ අපි ඵරහගඳො ගයොත්තු නහ. ගම් ඳනත් ගකටුම්ඳත අද 
කහලීන අලයතහක් න අතය  නභිනන් යගට් දී්ථත කහලීන 
තිබුණු අඩුඳහඩුක් පිගයනහ. නඹ ම්භත කිරීභ වහ ගරු 

බහග  ඒකභතික වගඹෝගඹ අපි ඵරහගඳොගයොත්තු නහ  ගරු 
නිගඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි.   

ිධදුමේඵර ිධඹ බහය අභහතයයඹහ වළටිඹට ිධදුමේ ඵරඹ ළඳයීභ 
ම්ඵන්ධ ්ථතභහනගආ මුහුණ දීරහ තිගඵන අභිගඹෝගඹ ගළනත් 
චනඹක් කථහ ගනොකගශොත් නඹ යුතුකභ ඳළවළය වළරීභක් නහඹ 

කිඹරහ භභ කල්ඳනහ කයනහ. ගම් කහර කහනු අගේ යටට 
ිධදුමේ ඵරඹ ළඩිගඹන්භ අලය ගරහක් ඵ අපි දන්නහ. 
හභහනයගඹන් ගභගහගොට් 2300  ගභගහගොට් 2400 

ඉක්භන්ගන් නළවළ. අපි ශඟ  ගභගහගොට් 3900ක මුළු ධහරිතහක් 
තිගඵනහ. වළඵළයි  නග  තිබුණත් ඒගකන් වරි අඩක් ිධතය 
තිගඵන්ගන් පුන්ථජනනීඹ ඵරලක්තිඹ. ිධගල ගඹන් ජර ිධදුමේඹ. ඒ 

නිහභ නිඹඟඹ ඉතහ කජු අගේ ිධදුමේඵර ළඳයුභට ඵරඳහනහ. 
ගකගනකු අවන්න පුළුන්  "තයි ගම්කට තත්  සදහනම් ගන්ගන් 
නළත්ගත්?" කිඹරහ. මීටත් ඩහ ඒ ගනුගන් සදහනම් ගන්න නම් 

අපි තත් ධහරිතහ ළඩි කය ගත යුතුයි. නභ ිධදුමේඵර ධහරිතහ 
ඳත්හ ගළනීභ වහ අඳට  ිධලහර ිධඹදභක්  දයන්න සිදු ගනහ. 
නහි ඵය ඳළටගන්ගනත් අහනගආ ඳහරිගබෝගිකඹහ භතයි.  අපි  
දළනට උඳරිභ ිධදුමේ ඵර ධහරිතහක් ඳත්හගගන ඹනහ කිඹරහ 

භභ කල්ඳනහ කයනහ.  

වළඵළයි  ග්ධලගුණඹ නක්ක අඳට ිධලහර අභිගඹෝගඹන්ට මුහුණ 
ගදන්නට සිදු ගනහ. අවුරුදු දවඹකට ඳසග  - 2006ට ඳසග  - 
අඩුභ ළස රළබුණු කහරඹක් තභයි අපි ඳසු කයරහ ඉන්ගන්. නිරිත 

දිග ගභෝභ වරිඹට ක්රීඹ වුගඩු නළවළ; ඊහන දිග ගභෝභ ක්රීඹ 
වුගඩුභ නළවළ. අගේ මුළු ජර ධහරිතහගන් අද තිගඵන්ගන් සිඹඹට 
32යි. ගිඹ ්ථගආ ගම් නගකොට සිඹඹට 70ක ජර ධහරිතහක් 
තිබුණහ. ගිඹ ්ථඹට හගේක් ගම් නගකොට වරි අඩක් 

අඩුගන් තභයි  තිගඵන්ගන්. සිඹඹට සිඹඹක් ිධදුමේඹ රඵහ දුන් 
යටක් ගර අ ගේ යට ගම් නගකොට අභිගඹෝගඹකට මුහුණ 
ගදනහ.  

දකුණු රසිඹහග  සිඹඹට සිඹඹක්භ ිධදුමේඹ රඵහ දුන් යටක් 
තභයි අගේ යට. අපි ඒ ම්ඵන්ධගඹන් ඹම් රඩම්ඵයඹකුත් භුක්ති 

ිධඳිනහ. වළඵළයි  ඒ නක්කභ අඳට තිගඵන අභිගඹෝගඹ ළඩියි. ගම් 
අභිගඹෝගඹ තිබිඹදී අපි අ්ඩුඩ ිධදුමේඹ රඵහ ගදන්ගන් 
ගකොගවොභද  ජනතහට අ දත් ඵයක් ඳටන්ගන් නළති ිධදුමේඹ 

රඵහ ගදන්ගන් ගකොගවොභද කිඹන කහයණඹට අපි අද මුහුණ 
ගදනහ. ගම් නගකොටත් අපි ගවො  ගඳය සදහනභක් තති 
කටයුතු කයනහ. කළබිනට් භඩු ඩරඹ වතය තහක් කළබිනට් 

ඳ්රිකහ භිනන් අපි ගභොනහද කයන්න ඹන්ගන් කිඹරහ දළනුත් 
කශහ. අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහගේ නහඹකත්ගඹන් පිහිටුහ තිගඵන 
රඳදහ කශභනහකයණ කමිටුග  නිතය හභහජිකඹන් ගරහ අපි ගම් 

පිබඳඵ හකච්ඡහ කශහ. අගේ අභහතයහංලඹ  හගේභ ිධදුමේඵර 

භඩුඩරඹ ගවො සදහනභක ඉන්නහ. අපි වදිසිගආ ිධදුමේඹ 
ගභගහගොට් 60ක් මිරදී ගත් ඵ භභ ගම් අසථහග දී කිඹන්න 
කළභතියි.  

ගරු නිගඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි   භහ දන්නහ ඳරිදි ප්රථභ 
තහට ජහතයන්තය මිර ගණන් කළීමභක් කයරහ  ඉතහ ිධකත  

රහබදහයී ිධධිඹට අපි  වදිසි ිධදුමේඹ මිරදී ගළනීභක් සිදු කශහ. 
ඉන්ධනමේන් ළඩ කය්ධදි අලය ඉන්ධන නිසි ඳරිදි රඵහ ගළනීභ 
ම්ඵන්ධගඹන් අඳට ප්රලසනඹක් තිබුණහ.  ඒ ම්ඵන්ධගඹන් ිධඹ 
බහය අභහතයතුභහ භඟ හකච්ඡහ කයරහ  ඒකහඵ්ධධ කළබිනට් 

ඳ්රිකහක් ඉදිරිඳත් කයරහ  ඒ ගළට ද අපි දළන් සිඹඹට සිඹඹක් 
ිධහ ගගන තිගඵනහ. ඒ හගේභ අපි බහිධත කශ භහතය  
තඹිමේපිටිඹ  පුත්තරභ හගේ ඵරහගහය ත භහ වඹකට දික් 

කයරහ  ඒ භහ වඹ තුශ ඒහ මිරදී ගන්නත් අපි කටයුතු ගඹොදරහ 
තිගඵනහ. ඊට අභතය  තත් ගභගහ ගොට් 50ක generators 
නිතය ලගඹන්භ රඵහ ගළනීභට අපි ගටන්ඩ්ථ කළහ කටයුතු 

කයගගන ඹනහ. අගේ ගම් සදහනභට භවජනතහගගන් ගරොකු 
පිටිවරක්  දිරිගළන්ීමභක්  භඟගඳන්ීමභක්  ලක්තිඹක් අලය 
ගරහ තිගඵනහ ගරු නිගඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි.  ඒක තභයි 

ළදගත්භ ග්ධ.     

අද ගම් ගරු බහත් ිධගල ගඹන්භ  ගම් වහ ප්රගඹෝජනඹට 
ගන්න හිතුග  ඒකයි.  භවජනතහගගන් අඳට ඒ ලක්තිඹ රළගඵයි 
කිඹරහ අපි ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ. අඳට ඳහරිගබෝගිකඹන් 
රක් 60ක් ඉන්නහ.  වළභ දකභ අඩු ගණගන් නක ඵල්ේ 

නකක් ගනදහට ළඩිඹ අඩුගන් ඳහිධච්චි කයන්න; ළඩිගඹන් 
නින්න කිඹහ අපි ඔවුන්ගගන් ඉල්රනහ. ඒ වහ අපි  ඔවුන්ට 
ගවො යප්රහදඹක් දීරහ තිගඵනහ. ගම් වහ දිරිගළන්ීමභක් 

ලගඹන්  ජනහරි භහඹට ඩහ ගඳඵයහරි භහගආ ිධදුමේ ඵරඹ 
ඳහිධච්චි කිරීභ සිඹඹට 10කින් අඩු කය ගන්නහ ඳහරිගබෝගිකඹන්ට 
ිධදුමේ ඵර භඩුඩරඹත් ත සිඹඹට 10ක යප්රහදඹක් - තෆේගක්- 

රඵහ ගදනහ. ඒ හගේභ අගේ යගට් ක්ථභහන්තකරුන් තු 
ගභගහ ගොට් 500ක සඹං ජනන ඹන්ර - generators - තිගඵනහ.   

අපි ඔවුන්ට නක ඒකකඹක් වහ රුපිඹල් 36ක  ඉතහ 
රක්ථණීඹ මිරක් රඵහ දීරහ රයහධනහ කයරහ තිගඵනහ  ගම් 
අසීරු කහරගආ තභන්ගේ generators ඳහිධච්චි කයන්න කිඹරහ. 

නමුත් අපි දකිනහ  තභත් ගම් ගභගහ ගොට් 500න් ගභගහ ගොට් 
200ක් ඳභණ තු පිරික් තභයි ගම්කට නකතු ගරහ ඉන්ගන් 
කිඹහ. ඔවුනුත් ඒක ඳහිධච්චි කයන්ගන් නළවළ. ම්ඵන්ධ කයගගන 

ඵරහගගන ඉන්නහ.  ගම් භහජ ඳන්තිඹ ගම් යට ගළන  ර්ථිකකඹ 
ගළන  ගම් අභිගඹෝගඹ ගළන අගඵෝධඹක් තිගඵන සුිධගල ෂී 
ඳන්තිඹක්. ඒ හගේභ අපි ඔවුන්ට රුපිඹල් 36ක මිරක් රඵහ 
දීගභන් ගවො යප්රහදඹක් දීරහ තිගඵනහ. ඒ නිහ අපි ගම් පිරිට 

රයහධනහ කයනහ  නභ ගභගහ ගොට් 500න් අඩුභ ගණගන් දට 
ගභගහ ගොට් 250ක් ගම් යට ගනුගන් නකතු කයන්න කිඹරහ. ඒ 
ගව තුගන් ඔවුන්ට අරහබඹක් ගන්ගන් නළවළ. අගේ නිරධහරින් 

සදහනමින් ඉන්නහ  ඔවුන්ට උඳරිභගඹන් උද  කයන්න. ඒ වහ 
ිධගල  මීටය ිධ කයරහ අඳවසුක් නළති ගම් කටයුත්ත 
කයගගන ඹහභට උදවු කයනහ.  

ගම් යගට් තිගඵනහ  ීමික රහම්පු රක් 5ක්. ඳශහත් ඳහරන 
රඹතන ප්රධහනීන්ගගන් අපි ඉල්ලීභක් කයනහ  ගම් ීමික රහම්පු 

රක් ඳව  දල්න ගරහට ඳළඹක් අඩුගන් දල්න්න; 
උග්ධ ඳළඹක් කමේන් නිහ දභන්න කිඹරහ. ඒ තුබඳන් අඳට ිධලහර 
ඉතිරිඹක් ගනහ. ගම්හ ප්රහගඹෝගික කශ වළකි ග්ධල්. ඒ නිහ 

ගම් ඳණිිධඩඹ ඹන්න ඕනෆ; නඹ අගේ කිඹහ බහයගන්න ඕනෆ. ඒ 
හගේභ අගේ ඉල්ලීභක් තිගඵනහ  හයුමීකයණ ඹන්ර 
ගන්ටිගග්ර ඩ් 26ට ඳත්හගගන ඹන්න කිඹරහ. ඒක ගවොටභ 
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ප්රභහණත්. ඒ හගේභ තත් උත්හවඹක් තිගඵනහ.  රක් 60ක් 

කිය ිධදුමේ ඳහරිගබෝගිකඹන්ගගන් සිඹඹට 42ක ිධතය ප්රභහණඹක් 
තභ අඩු රදහඹම්රහභී ඳහරිගබෝගිකඹන් නහ. ඔවුන් බහිධත 
කයන්ගන් ිධදුමේ ඒකක 60කට අඩු ප්රභහණඹක්. ඔවුන්ගේ හභහනය 
බිර රුපිඹල් 300කට අඩුයි. ඔවුන්ගේ තිගඵන රදහඹම් ප්රලසනත් 

නක්ක ඔවුන් තභත් ඳහිධච්චි කයන්ගන් ඳයණ ස්රිකහ ඵල්ේ නකයි. 
ඔවුන් තභ CFL ඵල්ේ නකට භහරු ගරහත් නළවළ. වළඵළයි LED 
ඵල්ේ නකට භහරු වුණහඹ කිඹන්ගන්  ිධදුමේඹ සිඹඹට 75ක් ඉතිරි 

කය ගන්න පුළුන් සුිධගල ෂී තත්ත්ඹක්. ඔවුන්ගේ රදහඹම් 
පිබඳඵ ප්රලසනඹටත් උත්තයඹක් දීරහ  රංකහ ිධදුමේඵර භඩුඩරඹ 
සදහනම්  ිධකත මිර ගණන් කළීමභකින් ඉතහභ අඩු මිරකට ඵල්ේ 

මිමේඹන 10ක් මිරදී ගන්න. අපි ිධලසහ කයනහ  දළනට ගගශ 
ගඳොගශ  ඳතින මිගරන් 1/3කටත් අඩු මිරකට අගේ 
ඳහරිගබෝගිකඹන්ට ගම් ඵල්ේ නක රඵහ ගදන්න පුළුන්ඹ කිඹරහ. 

භහ කිහිඳඹකදී ඳහරිගබෝගිකඹහ ගේ බිගරන් තභයි ඒ මුදර අඩු කය 
ගන්ගන්. ඒ ඵල්ේ නක ගනුගන් බිගරනුත් ඔහුට අමුතු ඵයක් 
ඳළටගන්ගන් නළවළ. ඔහුට LED ඵල්ේ නක බහිධත කිරීභ නිහ 
රළගඵන ඉතිරිගඹන් තභයි ඒ ඵල්ේ නක ගනුගන් අපි මුදල් අඹ 

කය ගන්ගන්. ජනතහ දළනුත් ගරහ ගභඹට ඉදිරිඳත් නහ නම් 
අපි කළභළතියි. නතගකොට අපි සදහනම් ඒ කටයුත්ගත් ගඹගදන්න.  

ඒ ිධතයක් ගනොගයි. අපි වඳුන්හ දීරහ තිගඵනහ  ස්ථඹ ඵර 
ංග්රහභඹ. අපි ඵරහගඳොගයොත්තු නහ  ගම් ගළන ජනතහගේ 
තිගඵන උනන්දු තත් ළඩිගයි කිඹරහ. අපි රභග දඹන් තුනක් 
ඉදිරිඳත් කයරහ තිගඵනහ. ඳශමුන රභග දඹ  මීට ගඳය තිබුණු 
net metering -ශු්ධධ භනුකයණඹ-. තභන්ගේ නිග  වරඹ ස්ථඹ 
ඵරහගහයඹක් ඵට ඳත් කයරහ  නයින් උඳඹන ිධදුමේඹ ප්රභහණඹ 
තභන් ඳහිධච්චි කයන ප්රභහණඹට ඩහ ළඩි නම්  නඹ තුරනඹ 
කිරීභට ඔහුට අවුරුදු 10ක් තභන්ගේ ගිණුගම් තඵහගගන ඉන්න 
පුළුන්.  

ඊශඟට  අපි ගදන රභග දඹ ලගඹන් ශු්ධධ ගිණුම්කයණඹ 
බහිධත කයනහ. තභන්ගේ බහිධතඹට ඩහ ළඩිගඹන් නිසඳහදනඹ 
කයන අඹකුට ඒ ළඩිපුය නිසඳහදනඹ වහ රංකහ ිධදුමේඵර 
භඩුඩරඹ භහසඳතහ රදහඹභක් ගගන්න සදහනම්. ළදගත්භ ග්ධ 
Net Plus කිඹන රභග දඹයි. ගම් යගට් අඩු රදහඹම්රහභී 
ජනතහට -භහ කමේන් කි  කඩුඩහඹභට- තභත් ිධදුමේඹ 
ඒකකඹක් ගදන්ගන් රුපිඹල් 4ක් ළනි අඩු මිරකටයි. ඔහුගේ 
වරඹ ිධදුමේඹ නිසඳහදනහගහයඹක් ඵට ඳත් කයනහ නම්  ඔහුට 
රුපිඹල් 4කට ගදන ිධදුමේඹ ඒකකඹ රුපිඹල් 19.50කට ඔහුගගන් 
මිරදී ගන්න අපි රෆසතියි. ඳශමුන අවුරුදු ඳගව දී අපි නඹ රුපිඹල් 
22.50 දක්හ ්ථධනඹ කයනහ. නඹට ගව තු ඔහුට ඹම්කිසි මරය 
අලයතහක් ගරහ  ඵළංකුකින් ණඹ මුදරක් ගත්තහ නම් ඒ ණඹ 
මුදර ගගීමභ වහයි.  

දළන් අපි ඊටත් නවහ ගිඹ රභග දඹකට ගිහින් ස්ථඹ ඵර 
ගම්භහන පිහිටුහ අඩු රදහඹම්රහභී ජනතහට තභන්ගේ වරඹ 
තත් අඹකුට හධහයණ කුමේඹකට රඵහදීගම් අයිතිඹකුත් ඳයහ 
තිගඵනහ. ගභහි අහන ඉරක්කඹ නිහ දරක්ඹක වරල් 
ස්ථඹ ඵරහගහය ඵට ඳත් කිරීභයි. අගේ ඉරක්කඹ ගම් තුබඳන් 
ගභගහගොට් 1 000ක් නිසඳහදනඹ කිරීභයි. ගභඹ ංන්දනඹ 
කයන්න පුළුන්  ගනොගයොච්ගචෝගල් ඵරහගහයඹ භඟ. 
ගනොගයොච්ගචෝගල් ඵරහගහයගඹන් නිසඳහදනඹ කයන්ගන් 
ගභගහගොට් 900යි. ස්ථඹ ඵර ංග්රහභඹ තුබඳන් ගභගහගොට් 
1 000ක් නිසඳහදනඹ කයන්න පුළුන් නම්  නඹ ිධලහර වනඹක් 
නහ. ගම් කහනු තුශ ඒ වහ ළඩි-ළඩිගඹන් අනුගත 
න්නඹ කිඹරහ ජනතහගගන් ඉල්ලීභක් කයන්න අපි කළභළතියි.  

ගම් තත්ත්ඹ ඹටගත් ජනතහට අ දත් ඵයක් ඳටන්ගන් 
නළති  අපි කි  අභිගඹෝගඹ ජඹ ගත යුතු නහ. ගභභ ළසි යහිත 
කහරගුණඹ ගව තුගන් ජනතහට අ්ඩුඩ ිධදුමේඹ රඵහ දීභට 

අඳවසු තත්ත්ඹක් තති ීම තිගඵනහ. ගභභ ්ථගආ ඳශමුගනි 
භහ 6ගතක්භ -ජුනි 30 දක්හ- ගභභ තත්ත්ඹ ඳළළතුගණොත් 
රුපිඹල් බිමේඹන 51ක අභතය ිධඹදභක් දයන්න සිදු න ඵ අපි 
ගණනඹ කයරහ තිගඵනහ. ඒක අපි යජඹ නක්ක හකච්ඡහ කයරහ 
තිගඵනහ. ගම්ක තත්ගතන්භ ිධඹදභක්  අරහබඹක් කිඹරහ 
ගකගනකුට කිඹන්න ඵළවළ. නගවභ කිඹනහ නම් ළයදියි. ගම්ක 
රඳදහක්. ගම් තිගඵන සුිධගල ෂී කහරඹ තුශ අවුරුදු 10කට ඳසු 
තති වුණ අඹවඳත් කහරගුණික තත්ත්ඹක්. භවරු කිඹනහ  ත 
භහඹක් ඉදිරිඹට ගම් නිඹඟඹ තිබුගණොත් ඒක අවුරුදු 40කින් 
ඳසු තති න සුිධගල ෂී තත්ත්ඹක් කිඹරහ. අන්න  ඒ රඳදහ 
තත්ත්ඹ ගනුගන් ඒ ජනතහට ග ඹ කයන්න අපි අභතය 
ිධඹදභක් දළරීභට සිදු නහ. අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහගේ 
ප්රධහනත්ගඹන් රැසවුණු රඳදහ කශභනහකයණ කමිටු  
බහඩුඩහගහයඹ නක් අගේ අලයතහ ඳරිදි ිධදුමේඵර භඩුඩරඹ 
වහ රභහනුකර ගගීමම් කයන්න අඳට නකඟ ගරහ තිගඵනහ. 
ඒ වහ අපි සතුතින්ත නහ.  ගම් අභිගඹෝගඹත් අගනක් 
අභිගඹෝග ජඹ ගත්තහ ග භ ජඹග්රවණඹ කයරහ ජනතහට අ දත් 
ඵයක් තති ගනොන රකහයඹට අ්ඩුඩ ිධදුමේඹ කශභනහකයණඹ 
කය රඵහ ගදන්නට අඳට පුළුන් ග ිධ කිඹරහ අඳ ිධලසහ 
කයනහ. ගම් අභිගඹෝගඹ ිධදුමේඵර භඩුඩරගආ ප්රලසනඹක්ත්  
අභහතයහංලගආ ප්රලසනඹක්ත්  යජගආ ප්රලසනඹක්ත් ගනොගයි. ගම් 
ග්ධලගුණික තත්ත්ඹ ගම් රසිඹහග  -ගම් කරහඳගආභ- තිගඵන 
සුිධගල ෂී තත්ත්ඹක්. ගම් තත්ත්ඹ ජඹගන්න නම්  අපි සිඹ ද 
ගදනහභ -වළටරක්ඹක් වූ ඳහරිගබෝගික ජනතහගේ සිට භහධයග දී 
ගවෝදයඹහගේ දක්හ- ගභඹ ගඵදහ ගත්ගතොත් නඹ ජඹ ගළනීභ අපිට 
අඳවසුක් නළවළ. භභ මීට ළඩිඹ කථහ කයන්න ඵරහගඳොගයොත්තු 
න්ගන් නළවළ. ගරු නිගඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි  ගම් කහරඹ 
රඵහ දීභ පිබඳඵ භභ සතුතින්ත නහ. නළත තහක් ගම් 
 ගපතිවහසික ඳනත ඉදිරිඳත් කිරීභට රළබීභ ගළන භගේ ිධගල  
තුට ප්රකහල කයනහ.  

 

ගු කනක පශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு கணக மயத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

දළන් ගම් ංගලෝධන ඹටගත්  සුප්රීම් උහිධගඹන් 
ංගලෝධනඹක් ගනස කයන්න කිඹරහ තිගඵනහ. ඉතින්  ඒ 
ගනසකම් කිහිඳඹ ංගලෝධනරට තතුශත් කයනහද?  

 
ගු රංනේත් සියඹළිළටිය මශතළ 
(ரண்தைறகு  ன்ஜறத்  சறம்தனரதறடி) 

(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya) 
ඳළවළදිමේයි. ඒ සිඹල්රභ කයරහ තිගඵන්ගන් භන්ත්රීතුභහ. 

 

ගු කනක පශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு கணக மயத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

නළවළ. කයපු නළති ගදකක් තිගඵනහ. ඕනෆ නම්  නකක ඉංග්රීසි 
ගකොපිඹ භගේ ශඟ තිගඵනහ. උග්ධ දිගන්ස ගුණ්ථධන භළතිතුභහ 
බහනහඹකතුභහගගන් ඉල්ලීභක් කශහ "අ" උඳගල්්නඹ රග්ධල 

කයන නක ගළන.  අහන අසථහග දී  ඒ ංගලෝධන කයන්න 
පුළුන්ද? 

 
ගු රංනේත් සියඹළිළටිය මශතළ 
(ரண்தைறகு  ன்ஜறத்  சறம்தனரதறடி) 

(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya) 
අපි රකහ ඵරන්නම්.  

 
ගු කනක පශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு கணக மயத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

ඉංග්රීසි බහහගන් තභයි වන් ගරහ තිගඵන්ගන්. 
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ඳහ්ථමේගම්න්තු 

ගු රංනේත් සියඹළිළටිය මශතළ 
(ரண்தைறகு  ன்ஜறத்  சறம்தனரதறடி) 

(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya) 
කිඹන්න. ඒක කිඹන්න. 

 

ගු කනක පශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு கணக மயத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

සුප්රීම් උහිධ ගඹන් ගනස කයන්න කිඹරහ කිඹපු 

ං ගලෝධනර ඉංග්රීසි පිටඳත ිධතයයි රළබිරහ තිගඵන්ගන්. නහි 9 
න පිටුග  ගභග  වන් තිගඵනහ: 

“We are of the view that, if the words “and recognized by the 

Council” are deleted from Schedule A which relate to “Chartered 

Engineer”, “Associate Engineer”, “Affiliate Engineer”, 

“Incorporated Engineer”,  

“Engineering Diplomate” and “Engineering Technician (i)”, it 

would cease the inconsistency with the Constitution.”    

 

ගු ඳළඨලී චේිළක රණලක මශතළ (මශළනගර ශළ 
බවහනළහිර වංලර්ධන අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு தரட்டபற சம்தறக க்க - ரக ற்தம் மல் 

ரகர அதறறதத்ற அமச்சர்) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka - Minister of 
Megapolis  and Western Development) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි  ගභගවභයි. ඒක තිගඵන්ගන් ඒ 
ිධනිසුරුතුභන්රහගේ අදවස දළක්ීමගම්. ඊට ඳසු ඒ ඔක්ගකොභ 

ඳදනම් කයගගන නතුභන්රහ තීන්දුක් දීරහ තිගඵනහ.  
 

ගු කනක පශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு கணக மயத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

ඒ තීන්දු තභයි භභ කිගඹ ග   ගරු තභතිතුභනි. 
 

ගු ඳළඨලී චේිළක රණලක  මශතළ 
(ரண்தைறகு தரட்டபற சம்தறக க்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

නළවළ  ඒ තීන්දු ගනොගයි. දළන් ඔඵතුභහ කිගඹ ග  ඒ 

ිධනිසුරුතුභන්රහ ගම් නිගභනඹට නන්න ගත්ත comment නකයි. 
ඊට ඳසු decision නක තිගඵනහ. ඒ Decision නකට අඳ 
ම්ප්ථණගඹන්භ නකඟ ගරහ තිගඵනහ.  

 

ගු කනක පශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு கணக மயத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

ඒ නක්කභ තිගඵන decision  නක තභයි භභ ඒ කිගඹ ග   
ගරු තභතිතුභනි.  

 

ගු ඳළඨලී චේිළක රණලක  මශතළ 
(ரண்தைறகு தரட்டபற சம்தறக க்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

නළවළ. ඔඵතුභහ ඊට ගඳොඩ්ඩක් ඳවබඳන් තිගඵන හකයඹ 

කිඹරහ ඵරන්න. It states, I quote:   

"In the foregoing circumstances, our determination is summarized 

as follows;" 

ඒ ඔක්ගකොභ කය තිගඵනහ.  
 

ගු කනක පශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு கணக மயத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

අධිකයණඹ ඉල්ලීභක් කය තිගඵන නක Oversight 

Committee නගකන් ගනස කයන්න ඵළවළ ගන්.  

ගු රංනේත් සියඹළිළටිය මශතළ 
(ரண்தைறகு  ன்ஜறத்  சறம்தனரதறடி) 

(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya) 

අධිකයණ නිගඹෝගඹ ක්රිඹහත්භක ගරහ තිගඵනහ  ගරු 
භන්ත්රීතුභනි. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ගු අනේත් පී. පඳපර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததமர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි  ඒ තීන්දුග  අගට ඒගක් හයහංලඹ 
තිගඵනහ. ඒ කිඹන්ගන්  ගශ්ර සඨහධිකයණඹ specifically නිඹභ 
කය තිගඵනහ   ගම් ගම් ග්ධ කයන්නඹ කිඹහ.  

 

ගු කනක පශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு கணக மயத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

භභ දන්නහ. නභ  ිධසතය තතුශත් ගකොට භහ ශඟ තිගඵනහ.  

 
ගු අනේත් පී. පඳපර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததமர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ඒ ටික අපි කය තිගඵනහ. නකක්ත් භඟ වළය නළවළ.  

 

ගු රංනේත් සියඹළිළටිය මශතළ 
(ரண்தைறகு  ன்ஜறத்  சறம்தனரதறடி) 

(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya) 
නඹ අපි ගකීගභන් කිඹන්ගන්  ගරු භන්ත්රීතුභනි.  

ගරු නිගඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි  භභ මීට ඩහ ගරහ 
ගන්ගන් නළවළ. ගම් සිඹ ද කරුණු ගගොනු කයරහ  නකඟතහන් 
තති  ගම් කිඹන තළනට ගම් ඳනත් ගකටුම්ඳත ගගන ඒභට 

ගගව වූ සිඹ දගදනහට ිධඹ බහය අභහතයයඹහ වළටිඹට භහ 
නළත තහක් සතුතිඹ පුද කයනහ.  

 
ප්රහනය වභළිමමුඛ කරන දී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 

 

ගු නිපයපජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගඵොගවොභ සතුතියි.  

මීශඟට  කනක ගව යත් භන්ත්රීතුභහ. 

 
[අ.බහ. 1.25] 

 
ගු කනක පශේරත් මශතළ 
( ரண்தைறகு கணக மயத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 
භට කථහ කයන්න අසථහ රඵහදුන්නහට ගඵොගවොභ සතුතියි  

ගරු නිගඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි.  

ගරු අභහතයතුභහ කිඹපු රකහයඹට ශ්රී රංකහග  ඉංජිගන්රු 
ක්ග රඹට ඉතහභ ළදගත් න ඳනත් ගකටුම්ඳතක් තභයි අද ගම් 
ඳහ්ථමේගම්න්තුට ඉදිරිඳත් කය තිගඵන්ගන්. භහ දන්ගන් නළවළ  

ගභහි වනතිකබහඹ; ඉසය ගරහ භභ ඒ ඳළවළදිමේ කිරීභ 
ඵරහගඳොගයොත්තු වුණු නක ගළන. ගභොකද  ිධගල ගඹන්භ සුප්රිම් 
උහිධගඹන් ඒ ඉල්ලීභ කය තිගඵන ංගලෝධනඹ ගභහි අඩංගු 

න්ගන් නළවළ. ඒ නිහ ඒ පිබඳඵ ගරු කථහනහඹකතුභහ 
තීයණඹක් ගනියි කිඹහ අඳ හිතනහ.  

1687 1688 
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අගේ යගට්  භවය ගරහට ගරෝකගආභ  නළත්නම් 

ිධගල ගඹන්භ දකුණු රසිඹහග  ඉතිවහගආ වුණු ළරැ්ධදක්  
වරිගළසසීභ තභයි අද ගම් අභහතයරු ගම් ඳනත් ගකටුම්ඳත 
ඉදිරිඳත් කිරීභ තුබඳන් කයන්ගන්.  

ඳහකිසතහනඹ ගත්තත්  ය 40කට ඉසය ගරහ ඉංජිගන්රු 
බහක් තති කය තිගඵනහ. ඉංජිගන්රුන්ගේ ප්රමිතිඹ ව 
ඔවුන්ගේ ක්රිඹහකහයකම් පිබඳඵ ගවොඹහ ඵරන්න වළකිඹහක් 
තිගඵන්ගන් ඉංජිගන්රු බහට ඳභණයි. 2011දී -අගේ යජඹ ඳළති 
කහරගආ-  ඳහඨලී චම්පික යණක තභතිතුභහ ගම් පිබඳඵ කටයුතු 
කශහ. ඒ පිබඳඵ ගම් අසථහග  නතුභහට අගේ සතුතිඹ පුද 
කයනහ.  

  ගම් දසර අගේ භහජගආ ගළට දකට මුහුණ දී  තිගඵන 
වදය බහත් භඟ අපි ගභඹ න්න්දනඹ කගශොත්  1927දී 
නදහ යසථහදහඹකඹ ගම් යට ගනුගන් වදය බහක් බිහි 
කයන්න කටයුතු කය තිගඵන ඵ ගඳගනනහ. නමුත්  1927 සිට 
2017 දක්හ කහරඹ තුශ ඉංජිගන්රු බහක් වදහගන්න අඳට ඵළරි 
වුණහ. ගකග  ගතත්  ගම් ඉතහභ ළදගත් ඳනත් ගකටුම්ඳත 
ඉදිරිඳත් කයන අගේ අභහතයරුන්ට  සතුතිඹ පුද කයන අතග්ථ  භභ 
ගභන්න ගම් කහයණඹ කිඹන්න කළභළතියි. ගභභ 
ඉංජිගන්රුරුන්ගේ බහග  හභහජිකඹන්ගේ ං්යහ වහ ඔවුන් 
ඳත් කිරීභ පිබඳඵ ඵළ දහභ අඳට නක් කහයණඹක් ගත්ගයනහ. අද 
භහජගආ තිගඵන ගළට දකට මුහුණ දී  තිගඵන වදය බහ අපි 
නළතත් උදහවයණඹක් ගර ගනිමු. වදය බහ යජඹටත්  
ිධඳක්ඹටත්  ගන කහටත් අල්ගල් නටන්න ඵළවළ.  අල්ගල් 
නටන්න ඵළරි වදය බහ ගනුටද අද ගම් 
ඉංජිගන්රුරුන්ගේ බහ ඉදිරිඳත් කය තිගඵන්ගන් කිඹහ 
සිගතනහ. කමේන්  ංගලෝධනර තිබුගඩු අග්රහභහතයතුභහ ඹටගත්  
නතුභහ ඳත් කයන යරත් ඉංජි ගන්රුන් තතුළු ඉංජිගන්රුන් 13 
ගදගනකුගගන් භන්ිධත බහක්.  4 ගදගනක් වනතික 
ඵරගඹන් ඳත්ගනහ. ඒ නිහ කිඹන්න ඕනෆ කහයණඹ ගභඹයි.  
වදය බහ නටන්න ඵළරි වුණත් දළන් ඉංජිගන්රු බහ 
නටන්න වදනහද කිඹහ අපි ඔඵතුභන්රහගගන් ප්රලසන කයනහ. 
ඔඵතුභන්රහ ගනොගන්න පුළුන්  ගවට ග්ධදී ගනත් 
අභහතයරු නන්න පුළුන්. නමුත්  අදහශ අභහතයයඹහ ගනස 
වුණහට ඳසග  ඒ හභහජිකඹන් තභන්ට ඕනෆ රකහයඹට ගනස 
කයන්න පුළුන්. නගවභ තභයි භභ නම් හිතන්ගන්. භභ ඵරලක්ති 
පිබඳඵ  රංශික අධීක්ණ කහයක බහග  හභහජිකගඹක් 
ගනොගයි. ඒ නිහ ගභභ ඳනතට ංගලෝධන ඉදිරිඳත් කය්ධදී භගේ 
අදවස හගේභ ගනොගඹකුත් කත්තීඹ මිතිර අදවස ඉදිරිඳත් 
කයන්න භට අසථහක් රළබුගඩු නළවළ. 

 

ගු ච්දදිම ගමපස මශතළ 
(ரண்தைறகு சந்ற கமக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගු නිපයපජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Member, what is your point of Order? 
 

ගු ච්දදිම ගමපස මශතළ 
(ரண்தைறகு சந்ற கமக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
ගරු නිගඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි  රංශික අධීක්ණ 

කහයක බහග දී අදවස ඉදිරිඳත් කිරීභට අසථහ ගනොරළබුණහ 

කිඹරහ ගභතුභහ කිඹනහ. නහි බහඳතියඹහ ලගඹන් භභ 
කිඹනහ  අපි ඳළවළදිමේභ  ඳහ්ථමේගම්න්තු භන්ත්රීරුන් රංශික 
අධීක්ණ කහයක බහග  රැසීමම් පිබඳඵ දළනුත් කයරහ තිබුණ 

ඵ. 

ගු නිපයපජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
That is not a point of Order. 
 
ගු කනක පශේරත් මශතළ 
( ரண்தைறகு கணக மயத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 
ඒක point of Order නකක් ගනොගයිගන්. ඔඵතුභහට හගේ 

ගනොගයි. භගේ ංගලෝධන ඉදිරිඳත් කයන්න ඉතහභත්භ ගකටි 
කහරඹක් තභයි රළබී තිගඵන්ගන්. ගම් පිබඳඵ අඳ දළනුත් 
කයන්ගන් නළවළ. දළනුත් කයන්ගන් Oversight Committeesර 

හභහජිකඹන් ඳභණයි. භභ අගේ ගල්කම් කහ්ථඹහරගඹන් 
ඉල්ලීභක් කශහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ඒක ගනොගයි. ගකග  ගතත් 
භගේ අදවස  භගේ ගඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කයන්න ගරු 

කථහනහඹකතුභහගේ අයඹ රළබී තිගඵනහ. ගම් අසථහග දී 
ගඹෝජනහ කිහිඳඹක් පිබඳඵ ඳළවළදිමේ කයන්න භභ 
ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ. ඳළවළදිමේ කයන ගඹෝජනහ ව 

ංගලෝධනමේන් භභ අයමුණු කයන්ගන් ඉංජිගන්රු බහ නළති 
කිරීභත්  ඉංජිගන්රු බහට ිධරු්ධධීමභත් ගනොගයි. ගම් 
ංගලෝධන ඉදිරිඳත් කයන්ගන්  "ශ්රී රංකහ ඉංජිගන්රුරුන්ගේ 
බහ" ඳනගත් තති භහ ව කත්තීඹ මිති දකින ඹම් කිසි 

දු්ථරතහ භඟවයහ ගළනීභට මික් කහටත් ප්රලසනඹක් තති 
කයන්න ගනොගයි. අගේ යගට් ඉංජිගන්රු කත්තීඹ ගනුගන් ව 
අගේ යගට් ං්ථධනඹ ගනුගන් තභයි භභ අද ඒ ංගලෝධන 

ඉදිරිඳත් කයන්න  ඵරහගඳොගයොත්තු ගන්ගන්. 

ඳශමුළනි ංගලෝධනඹ වළටිඹට භහ දකින්ගන් ගභඹයි. 
ඳශමුළනි පිටුග  3ළනි ගන්තිගආ වන් ඳරිදි නිර ඵරගඹන් 

හභහජිකඹන් 4ගදගනක් ඳත්ගනහ. පීඨ තුනකින් 
තුන්ගදගනකුත්  ඒ හගේභ තකතීයික වහ කත්තීඹ අධයහඳන 
ගකොමින් බහග  අධයක් ජනයහල්යඹහ ගවෝ ඔහුගේ 

නිගඹෝජිතගඹකු තභයි ඒ වහ ඳත්ගන්ගන්. 

ඊශඟට  භභ අවන්න ඵරහගඳොගයොත්තු න ප්රලසනඹ ගම්කයි. අද 
අගේ යගට් ිධලසිධදයහරර පීඨ 6ක් තිගඵනහ. ිධකත 

ිධලසිධදයහරඹත් නක්ක පීඨ 7ක් තිගඵනහ. නභ නිහ අගනකුත් පීඨ 
නිගඹෝජනඹ කයන්න අසථහ ගනොගදන්ගන් තයි කිඹහ භභ ප්රලසන 
කයනහ. ිධගල ගඹන්භ උතුරු ව නළ ගඟනහිය ිධලසිධදයහරර 
ඉංජිගන්රු පීඨ නිගඹෝජනඹ ගන්ගන් නළත්ගත් තයි කිඹන 

ප්රලසනඹ භභ අවනහ. නහි හභහජිකඹන් ප්රභහණඹ ළඩි කයන්න 
ඵළරි වුණත්  "ය 2ක් වහ භහරුගන් භහරුට" කිඹන නක 
වහ ඔඵතුභන්රහ ංගලෝධන ඉදිරිඳත් කශහ. ඒ වහ භහනභ 

ෆභ පීඨඹක්භ ම්ඵන්ධ න රකහයඹට භහරුගන් භහරුට නක් 
නක් පීඨරට අසථහ රඵහගදන්න කිඹහ භහ ඉල්ලීභක් කයනහ. 
ඒක තභයි ඳශමුළනි ංගලෝධනඹ වළටිඹට භහ ඉදිරිඳත් කයන්ගන්. 

ඊශඟට  ගදළනි පිටුග  3. (ර) (i) උඳ ගන්තිඹ භිනන් 
යරත් ඉංජිගන්රු රුන් වත්ගදගනකු ඳත් කයනු රඵනහ. 
ඉසගල්රහ ගරු අභහතයතුභහ වන් කශහ  දළන් ංයුතිඹ 17යි 

කිඹරහ. නමුත්  ගම්ගක් වන් න රකහයඹට - ංගලෝධනගආ 
රකහයඹට - යරත් ඉංජිගන්රුරුන් ඳත් කයරහ තිගඵනහ. භගේ 
ඉල්ලීභ ගභඹයි. ගම් හභහජිකඹන් 17ගදනහ අතය ඉංජිගන්රු 

කහ්ථමිකඹන් නළවළ. ඉංජිගන්රු කහ්ථමිකගඹෝ ගදගදගනකු ගම් 
වහ ඳත් කයන්න පුළුන් නම්  3. න ගන්තිගආ (ර) (iii) 
ඉත් කය ඒ ගනුට තකතීයික වහ කත්තීඹ අධයහඳන ගකොමින් 
බහ පිබඳගත් ඉංජිගන්රු කහ්ථමිකගඹෝ ගදගදගනකු ඳත් කයන්න 

වළකිඹහ තිගඵනහ නම්  ඒක භ රකහයගඹන් සිඹ දභ 
ඉංජිගන්රුන් අතය ගඵදී ඹනහ කිඹන නක තභයි භගේ අදව 
න්ගන්.  
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ඊශඟට  4. න ගන්තිඹ ඵරන්න. ඉංජිගන්රුරුන්ගේ බහ 
ගත්තත්  වදය බහ ගත්තත්  ගනත් බහන් ගත්තත්  ඒ 
බහන්ට ඕනෆභ යජඹක් ඹටගත්; ඕනෆභ අභහතයයගඹකු ඹටගත් 

සහධීන කටයුතු කිරීගම් අසථහ ගභගතක් තිබුණහ. නමුත්  ගම් 
ගන්තිඹ තුබඳන් ඒ සහධීනත්ඹ නළති නහ. නභ නිහ භහ 
ඉල්ලීභක් කයනහ  පුළුන් නම් ගම් ගන්තිඹ ඉත් කයන්න 

කිඹරහ. ඒ තුබඳන් ගම් බහ තත් සහධීන න ඵ ප්රකහල 
කයන්න ඕනෆ. 

5න පිටුග  8.(2) උඳ ගන්තිඹ ඵරන්න.  

ශ්රී රංකහ ඉංජිගන්රුරුන්ගේ බහ ඳනත් ගකටුම්ඳගත් 8(2) 
ගන්තිඹ ඉසගල්රහ තිබුගඩු ගභග යි: 

"අග්රහභහතයයඹහ ිධසින් ගව තු දක්හ ඹම් ඳත්කශ හභහජිකඹකු ධුයගඹන් 

ඉත් කයනු රළබිඹ වළකි ඹ." 

ඒක "අභහතයයඹහ" වළටිඹට ංගලෝධනඹ කයරහ තිගඵනහ. 
නභ ගන්තිඹත් ඉත් කයන්න පුළුන් නම්  ඉංජිගන්රු 

කත්තිකඹන්ට ඒක ලක්තිඹක් කිඹරහයි භහ හිතන්ගන්. 
ිධගල ගඹන්භ ඒ තුබඳන් සහධීන තත්ත්ඹක් තති න නිහ 
ඉංජිගන්රුරුන්ගේ බහ ලක්තිභත් නහ.  

8න පිටුග  II න ගකොට ඹටගත් 12. න ගන්තිඹ. ගම් 

ගන්තිඹ ම්ඵන්ධ භහ ඉල්ලීභක් කයනහ. අගේ ගඹෝජනහ 
කීඳඹක් තිගඵනහ. ඒ ගඹෝජනහ කීඳඹ තතුශත් කයන්න පුළුන් 
නම්  න තහක්ණ දළනුභ අගේ ඉංජිගන්රුන් අතයට ඹන්න  ගම් 

යගට් ඳ්ථගආණ ව ං්ථධනඹ වහ ළඩි අසථහක් ගම් 
ඉංජිගන්රුන් අතයට ඹන්න  ඒ හගේභ ඉංජිගන්රුන්ගේ 
ගුණහත්භකබහඹ ව කත්තීඹභඹබහඹ ්ථධනඹ කය ගළනීභ 

වහ අසථහක් රළගඵයි කිඹරහ භහ හිතනහ. ඒක තභයි න 
ඉංජිගන්රු රඹතනඹ පිබඳගනිමින් ඳතින සිඹ දභ ඉංජිගන්රු 
රඹතනර ගුණහත්භකබහඹ වහ කත්තීඹභඹබහඹ රයක්හ කය 

ගළනීභ ගනුගන් අලය පිඹය ගළනීභ. ඹම් ඉංජිගන්රු 
රඹතනඹක් ගුණහත්භකබහඹ වහ කත්තීඹභඹබහඹ පිබඳඵ 
ෆහීභකට ඳත් ගනොවුණගවොත්  නඹ පිබඳගළනීභ නතහ දළමීභ. 

මේඹහ ඳදිංචි න කත්තිකඹන්ට තභ කත්තීඹභඹබහඹ 
ළඩිදියුණු -upgrade- කය ගළනීභට  කත්තීඹභඹ ං්ථධනඹ 

ගනුගන් අලය රභග දඹන් කසගකොට නභ රභග දඹන් 
ක්රිඹහත්භක න ඵ තවවුරු කශ යුතුයි. කත්තීඹභඹ රැකයණඹ 
රඵහ දීභ  උස අධයහඳනික ඳ්ථගආණ වහ ණඹක් රඵහ දීභ  

රධහය රඵහ දීභ  ඒ හගේභ අධයහඳනඹ වහ ශියත් රඵහ දීභ 
ළනි කහයණහ තුබඳන් ගම් කටයුත්ත තත් ලක්තිභත් ගයි කිඹන 
ඵරහ ගඳොගයොත්තු තතු ඒ ංගලෝධනඹ ඉදිරිඳත් කයන්න භහ 
ඵරහගඳොගයොත්තු නහ.  

ඊශඟට  21 න පිටුග  34. න ගන්තිඹ. ඒ ගන්තිඹත් 
ඉත් කයන්න පුළුන් නම්  ඉතහභත් ළදගත්. ගභොකද  භහ 
ඉසගල්රහ කිඹපු රකහයඹට නග  කගශොත් ගම් බහ තත් 
ලක්තිභත් නහ. නගවභ වුගණොත් කිසිභ ග්ධලඳහරනඥඹකුගේ  

නගවභත් නළත්නම් ගනත් ගකගනකුගේ ඵරඳෆභකින් ගතොය 
සහධීන ගම් බහ කය ගගන ඹෆභ වහ වළකිඹහක් රළගඵයි 
කිඹන ඵරහගඳොගයොත්තු තිගඵනහ.  

ඊශඟ කහයණඹ තභයි  12න පිටුග  17.(1) උඳ ගන්තිඹ. ඒ 
උඳ ගන්තිඹ ංගලෝධනඹ කයන්න පුළුන් නම්  ඉතහභත් 

ළදගත්. ගභොකද  ඉංජිගන්රු කත්තිකඹන් ිධගල ගඹන්භ 
ජහතයන්තයඹත් භඟ ම්ඵන්ධ නහ. ජහතයන්තය අධයහඳනඹට  

පුහුණුරට ඔවුන් ම්ඵන්ධ නහ. ඒ හගේභ රැකිඹහ වහත් 

ඔවුන්  ජහතයන්තයඹට ඹනහ. ඒ රකහයගඹන් කටයුතු කය්ධදී 
හභහනයගඹන් ගනත් යටර -ිධගල ගඹන්භ අගේ අධයහඳන  
ක්ග රඹට ම්ඵන්ධ නක්ත් යහජධහනිඹ  ඕසගේමේඹහ ළනි 
යටර- ඉංජිගන්රු බහ ඳතින්ගන් ඉංජිගන්රු කත්තිකඹන් 

තුන් ගදගනක් ඹට ගත්යි. යරත් ඉංජිගන්රුගක් - CEng -, 
ංසථහගත ඉංජිගන්රුගක් වහ ඉංජිගන්රු කහ්ථමික -Engineering 
Technician- කිඹන අංල තුගනන් තුන් ගදගනක් ඉංජිගන්රු බහ 

නිගඹෝජනඹ කයනහ. ඊට ඩහ ළඩි අලයතහක් වළටිඹට තභයි 
ගම් රශ්රිත ඉංජිගන්රු -Associated Engineer- ව අනුඵ්ධධ 
ඉංජිගන්රු -Affiliated Engineer- කිඹන අංලත් ගම්  ඉංජිගන්රු 

බහට තතුශත් කයරහ තිගඵන්ගන්. ගම්කට කහයණහ කිහිඳඹක් 
තිගඵනහ.  

අද ගම් යගට් ඉන්න ඉංජිගන්රුන්  නගවභ නළත්නම් ගම් යගට් 
ිධලසිධදයහරමේන් නබඳඹට නන ඉංජිගන්රුන්- භභ අය ඉසය 

ගරහ කිඹපු රකහයඹට යරත් ඉංජිගන්රුන් ඹටගත්  ංසථහගත 
ඉංජිගන්රුන් ඹටගත්  ඒ හගේභ ඉංජිගන්රු කහ්ථමිකඹන් ඹටගත් 
තභයි HND ඩිේගරෝභහධහරින් ඳත් ගන්ගන්. ගභතළනදී ගම් 

රශ්රිත ඉංජිගන්රු ව අනුඵ්ධධ ඉංජිගන්රු  ඒ හගේභ ඉංජිගන්රු 
ඩිේගරෝභහධහරින් ඹන අංල තුන ළදගත් ගන්ගන් නළවළ. අඳට 
භවය ගරහට හිගතනහ   ගම් වදන්ගන් ගනත් යටමේන් නන 
ඉංජිගන්රුන්ට අසථහක් රඵහ ගදන්නද කිඹරහත්. ගභොකද  

ගඵොගවෝ යටර ඉංජිගන්රු බහර ඉන්ගන් ඒ කත්තිකයින් 
තුන්ගදනහ ඳභණයි.  

24 න පිටුග  41න ගන්තිඹ ගළනත් භහ  කිඹන්න ඕනෆ. 
අපි හිතනහ  ගම් ගන්තිගආ ඹම් කිසි ගනක් කයයි කිඹරහ. 

ගභොකද  "ඉංජිගන්රු කත්තිකඹහ" ඹන්න ගනස කගශොත් 
ිධගල ගඹන්භ ගම් තුබඳන් ග්ධීතඹ ඉංජිගන්රුහ ිධග්ධල යටරදී 
අඳවසුතහට ඳත් ගන්න පුළුන්. ඒ හගේභ ිධග්ධල යටර 

උඳහධිඹක් රඵහගගන නන ඉංජිගන්රුන්ට අසථහක් රඵහ 
ගදන්නත් ගම් තුබඳන් වළකිඹහක් තිගඵනහ. 

අහන ලගඹන් භහ කිඹන්නට කළභළතියි  25 න පිටුග  
"අ" උඳගල්්නඹ ංගලෝධනඹ ිධඹ යුතු ඵ. සුප්රීම් උහිධඹ භිනන් 

ඉල්ලීම් කයරහ තිගඵන ඳරිදි නඹ ංගලෝධනඹ ිධඹ යුතුයි කිඹන 
සථහයගආ භභ ඉන්නහ. "අ" උඳගල්්නඹ ංගලෝධනඹ කයරහ 
ඉංජිගන්රු කත්තිකඹහ වළටිඹට  යරත් ඉංජිගන්රුගකු  

ංසථහගත ඉංජිගන්රුගකු ව ඉංජිගන්රු කහ්ථමිකගඹකු ඹන 
කත්තිකයින් තුන්ගදනහ අදවස කිරීභට කටයුතු කයයි කිඹන 
ඵරහගඳොගයොත්තු  අඳට තිගඵනහ.  

නක් නක් අංලඹ ගත්ගතොත්  උඳගල්්නගආ වන් න ඳරිදි 
යරත් ඉංජිගන්රුගකු ඹටගත් දළක්ගන ඳරිදි  යරත් 
ඉංජි ගන්රුගකු තත්ත්ඹ ප්රදහනඹ කිරීභට වළකි රඹතනගආ 
යරත් ඉංජිගන්රුයඹකු ීමභ ව බහ ිධසින් පිබඳගගන තිබීභ 

ඉතහභත් ළදගත් ගනහ.  

ගරු ඳහඨලී චම්පික යණක අභහතයතුභනි  ගම් කරුණු 
කිහිඳඹක් වහ  භට නිළයදි උත්තය රඵහ ගදන්න පුළුන් නම් 
ඉතහභ ළදගත්. ිධගල ගඹන්භ ගම් ඉංජිගන්රු කත්තිගආ ඉන්න 

ෆභ ඉංජිගන්රුගක්භ -ඉංජිගන්රු කහ්ථමිකඹහගේ ඉරහ යරත් 
ඉංජිගන්රුහ දක්හ- අගඳන් කයපු ඉල්ලීම් කිහිඳඹක් තභයි ගම් 
අසථහග දී ඉසට කයන්ගන්. ඒ හගේභ ප්රහගඹෝගික තතින 
ගළට ද කිහිඳඹක් තභයි ගම් ංගලෝධන තුබඳන් භහ ඉදිරිඳත් කගශ . 

ගම් ංගලෝධන ඉදිරිඳත් කයන්ගන් ගම් ඳනත් ගකටුම්ඳතට 
ිධරු්ධධ ගනොගයි. ගම් ඳනත් ගකටුම්ඳත තත් ලක්තිභත් කිරීභ 
වහ ව අගේ යගට් ඉංජිගන්රු කත්තිඹ තත් ලක්තිභත් කිරීභ 

ගනුගන් තභයි භභ ගම් අසථහග දී ගම් ංගලෝධන ඉදිරිඳත් 

1691 1692 

[ගරු කනක ගව යත් භවතහ] 
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කගශ . ඒ නිහ අපි   ගගෞයගඹන් ඉල්රහ සිටිනහ  අය ශ්රී රංකහ 

වදය බහ භඟ තිගඵන ගළටුභ නිහ ගම් ඉංජිගන්රුරුන්ගේ 
බහග  සහධීනත්ඹ නළති කයන්න කටයුතු කයන්න නඳහ කිඹහ. 
ෆභ අංලඹක්භ නිගඹෝජනඹ කයන සිඹ ද ගදනහටභ ඉදිරි කහරගආදී 
ගළට ද භතු ගරහ  නළතත් ඳහ්ථමේගම්න්තුග  ංගලෝධන ඉදිරිඳත් 

කයමින් ගම්ක ඉදිරිඹට ගගනිඹන්ගන් නළති ගන්න  අපි නකයභ 
ගම් ඉතහ ළදගත් වූ ඳනත් ගකටුම්ඳත ංගලෝධන කයන්න කිඹරහ 
භහ ගම් අසථහග දී ගගෞයගඹන් ඉල්රහ සිටිනහ.  

ඈත ඉතිවහගආ අගේ යගට් සිටි ඉංජිගන්රුන්ගේ ිධශිසට 
ග හ වහ භහන ග හක් ඉදිරිගආදීත් අගේ ඉංජිගන්රුන්ගේ 
ප්රමිතිඹකින් යුතු ග හ තුබඳන් රඵහ දී  අගේ යට ං්ථධනඹ 

කිරීභට වළකිඹහ  ලක්තිඹ  වධ්ථඹඹ ඔවුනට රළගේහ! කිඹරහ 
ප්රහ්ථථනහ කයමින් භභ නිවඬ ගනහ. 

 

ගු නිපයපජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගඵොගවොභ සතුතියි.  

මීශඟට  ගරු ඳහඨලී චම්පික යණක තභතිතුභහ කථහ කයන්න. 

 
[අ.බහ. 1.44] 

 

ගු ඳළඨලී චේිළක රණලක මශතළ (මශළනගර ශළ 
බවහනළහිර වංලර්ධන අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு தரட்டபற சம்தறக க்க - ரக ற்தம் மல் 

ரகர அதறறதத்ற அமச்சர்) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka - Minister of 
Megapolis  and Western Development) 

ගරු නිගඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි  ගම් ගපතිවහසික 
අසථහග දී ශ්රී රංකහග  ඉංජිගන්රු වහ තහක්ණ කත්තීන් 

ම්ඵන්ධගඹන් පිබඳගත් නිඹහභන බහක් පිහිටුීමභ වහ "ශ්රී 
රංකහ ඉංජි ගන්රුරුන්ගේ බහ ඳනත් ගකටුම්ඳත" අද 
ඳහ්ථමේගම්න්තුග  අනුභත කිරීභට කටයුතු ගඹදීභ ගළන 

ඳශමුගන්භ භහ ඉතහභත් සතුතින්ත ගනහ.  

2011 ්ථගආ නකට භහ ිධදුමේඵර වහ ඵරලක්ති අභහතයයඹහ 
ිධධිඹට කටයුතු කයන අසථහග  ශ්රී රංකහ ඉංජිගන්රු රඹතනඹ 

ව මීට අනුඵ්ධධ අගනකුත් ංසථහගත ඉංජිගන්රුන් තතුළු ිධිධධ 
පිරිස කහරහන්තයඹක් තිසග  ඉදිරිඳත් කයපු අදවස අපි නකට කළටි 
කයරහ ගම් ඳනත් ගකටුම්ඳත නදහ කළබිනට් භඩුඩරඹට ගගනහහ. 

ඊට ඳසග  ගම් ඳහ්ථමේගම්න්තුග  හකච්ඡහ ගණනහක් තිඹරහ ය 
6කට ඳසු ගභඹ අද ඳහ්ථමේගම්න්තු ට ඉදිරිඳත් කිරීභ ගළන භහ 
ිධගල ගඹන්භ තුටට ඳත් ගනහ. අගේ ගජයසඨ 

ග්ධලඳහරනඥඹන් ගදඳශකට භභ ගභහිදී ිධගල ගඹන්භ 
සතුතින්ත ගනහ. ඒ තභයි  ඵ්ථනහඩ් ගොයිහ භළතිතුභහ ව 
භවහචහ්ථඹ තිස ිධතහයණ භළතිතුභහ. නතුභන්රහගේ කහරර 
ඉංජිගන්රු ක්ග රඹට ගභළනි රකහයගආ නිඹහභන අධිකහරිඹක් 

අලයයි කිඹන ඳදනගම් හිඳිමින් 1994 සිට ිධිධධ උත්හවඹන් 
දයරහ තිබුණහ. ඒ උත්හවඹන්  පර ගනොන්න ප්රධහන ගව තු 
වළටිඹට තිබුගඩු  අඳගේ ඉංජිගන්රු ක්ග රගආ  'ඉංජිගන්රුහ' 

කිඹන ගකනහ කවුද; 'වහඹක ඉංජිගන්රුහ'  කවුද; 
'තහක්ණග දිඹහ' කිඹන්ගන් කවුද කිඹන නක පිබඳඵ නිලසචිත 
ප්රමිතිඹක් පිබඳඵ නකඟතහක් තති කයගන්න ගනොවළකිීමභ.  

ගම් නිහ ිධිධධ රඹතන  ඉංජිගන්රු රඹතනඹ ව ංසථහපිත 
ඉංජිගන්රු රඹතනඹ කිඹන ප්රධහන රඹතන ගදක නක්ක ිධලහර 

හකච්ඡහ ප්රභහණඹක් කයරහ තභයි අපි ගම් නකඟතහ ගත්ගත්. ගරු 
යංජිත් සිඹමරහපිටිඹ තභතිතුභහ ිධදුමේඵර වහ පුන්ථජනනීඹ 
ඵරලක්ති තභතිතුභහ වළටිඹට ඳහ්ථමේගම්න්තුට ගම් ඳනත් 

ගකටුම්ඳත ඉදිරිඳත් කිරීභ ගළන භභ සතුතින්ත ගනහ.  

නිදවස අධයහඳනගඹන් ිධලසිධදයහරගආ ඉංජිගන්රු පීඨඹට 

ගිහිල්රහ ඉංජිගන්රුගක් වුණු පු්ධගරගඹක් වළටිඹට භභ ඉතහභත් 
තුටින් තභයි ගම් අසථහග දී ඳහ්ථමේගම්න්තුග  කථහ කයන්ගන්. 
ඒ හගේභ අද න ිධට භගේ දිඹණිඹත් ඉංජිගන්රු කත්තිඹ 
පිබඳඵ ගභොයටු ිධලසිධදයහරගආ අධයහඳනඹ රඵනහ. ගම් 

ඳනගත් ළඩි ප්රගඹෝජනඹ තිගඵන්ගන් අගේ දරුන්ටයි.  

අවුරුදු ගණනහක්  දලක ගණනහක් අතිිධශිසට ගණගආ 
ඉංජිගන්රුන් රැක් බිහි කයපු ගම් යටට  ඉංජිගන්රුභඹ ලගඹන් 
ිධශිසට ඉතිවහඹක් තිබුණු ගම් යටට තභත් ඵළරි වුණහ  අඳට 
ගළශගඳන රකහයගආ ඉංජිගන්රු නිඹහභන රඹතනඹක් වදහගන්න. 

ඒක නිහ ගම්ක අඳට ඩහ අගේ දරුන්ට ප්රගඹෝජනත්. ඒ වහ 
දහඹක වුණු ශ්රී රංකහ ඉංජිගන්රු රඹතනඹට  ංසථහපිත 
ඉංජිගන්රුන්ට  තහක්ණග දීන්ට ගේභ ගභඹට දහඹක වුණු 

සිඹ දභ ගදනහට අගේ සතුතිඹ ගම් අසථහග දී පිරිනභනහ.  

මිනිහ කිඹන ගම් ිධගල  ත්ත්ඹහ ගසු ත්ත්ඹන්ගගන් 
ගනස ගන්ගන් ඔහුගේ නි්ථභහණීතලීත්ඹ නිහයි. ඔහුගේ 

නි්ථභහණීතලීත්ඹ ිධසින් බහහ ව ංගක්ත බිහි කශහ. ඒ 
හගේභ භව ගඳොගශොග  ඹම් ඹම් රකහයඹක ගනසකම්  ඳරිය 
ඳ්ධධතිගආ ඹම් ඹම් රකහයඹක ගනසකම් කයන්න ඔහු ගේ 

නි්ථභහණීතලීත්ඹ ිධසින් ඔහු ගඹොමු වුණහ. ඒ නිහ අඳට අද 
ගරෝකගආ දළකගන්න පුළුන් භනුය ්ථගඹහ තභන්ගේ 
නි්ථභහණීතලීත්ඹ නිහ ඉතහ ිධලහර ප්රගතිඹක්  ිධලහර ප්රගභනඹක් 

ගම් ක්ග රර අත්ඳත් කයගගන තිගඵනහ. ගම් මිනිහගේ 
නි්ථභහණීතලීත්ඹ ඉදිරිඹට ගගන ඹන  ං්ථධනගආ දියුණු ඹළයි 
අඳ වඳුන්න ගම් දන් ගඳශ ඉදිරිඹට ගගන ඹන ප්රධහනතභ 
ක්ග රඹ ඉංජිගන්රු ක්ග රඹයි; තහක්ණ ක්ග රඹයි. ගභහිදී 

අඳට ඒ ගළන රඩම්ඵය ගන්න පුළුන්. ිධගල ගඹන්භ 
"ඉංජිගන්රු" ගවත් "engineer" කිඹන චනගආ මුර ගත්තත්  
නඹ තිධත් තිගඵන්ගන් රතින් බහහග  නන 'නගෝත්ඳහදනඹන් 

බිහි කයන්නහ' කිඹන අ්ථථඹ තති "ingenium" ඹන චනගඹනුයි. 
නගෝත්ඳහදනඹ  න නි්ථභහණීතමේත්ඹ කිඹන නක අගනක් 
ත්ත්ඹන්ගගන් ගනස න භනුයඹහගේ ප්රධහන ගුණඹයි. 

ඉංජිගන්රු ඉතිවහගආ ඒ තුබඳන් ඳවශ වූ ිධදයහ තභයි ඉංජිගන්රු 
තහක්ණඹ.     

ගරු නිගඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි  ඒ හගේභ භහ කිඹන්න 

ඕනෆ අද ගරෝකගආ ඉදිරිඹ ඵරහ ඹන වළභ යටකභ ප්රධහන ිධඹ 
වළටිඹට ගතෝයහගගන තිගඵන්ගන් ගණිතඹත්  ගබෞතික ිධදයහත් 
ඵ. කහරඹක් තිසග  ගම් ගරෝකගආ භතඹක් තිබුණහ 

යසථහදහඹකඹ ක්රිඹහත්භක න්න ඕනෆ නීතිග දින්ට ඕනෆ 
ිධධිඹටයි කිඹරහ. නමුත් අද පිබඳගත් මර ධ්ථභඹ තභයි ගණිතඹත්  
ගබෞතික ිධදයහත් ඳදනම් කයගගන ගගොඩ නළ ගඟන ඉංජිගන්රු වහ 
තහක්ණ ක්ග රඹ ිධසින් යට ඉදිරිඹට ගගන ඹනු රඵන්න ඕනෆ 

කිඹන නක. ගරු නිගඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි  ීනනගආ අද 
සථහපිත ග්ධලඳහරන භඩු ඩරගආ ෆභ හභහජිකගඹක්භ 
ඉංජිගන්රුගක්. සිංගේපරු ගගොඩ නඟපු ලීක්හන් ය භවතහ 

නීතිඥඹකු වුණත්  ඔහුගේ පුරඹහට -්ථතභහන අගභළතිතුභහට- ඔහු 
ඉගළන්වූගආ ගබෞතික ිධදයහ වහ ගණිතඹයි. නඹ අද ගරෝකඹ 
පිබඳගත් ම්ප්රදහඹක් ඵට ඳත් ගමින් තිගඵනහ. නීතිග දින් 

අභහතය ධුය දළරීභ ගනුට තහක්ණග දින්  තහක්ණ ශිල්පීන් 
ව ඒ ක්ග රර පිරිස ිධසින් -තහක්ණඹ කි හභ  
කශභනහකහරිත්ඹ දක්හ දි ඹන ිධලහර ිධඹඹ ක්ග රඹක්- 

යජගආ ිධධහඹකඹ වළසියිධඹ යුතුයි කිඹන අදව අද ගරෝකඹට 
තිධත් තිගඵනහ. ඒ නිහ ගම් ඳනත් ගකටුම්ඳත ඒ අතිනුත් අඳට 
ඉතහ ළදගත් ගනහ. ගභොකද  ගම් ඳහ්ථමේගම්න්තුග ත් 
තහක්ණග දින් ිධලහර පිරික් ඉන්නහ.  

අඳට  යටට අනහගතගආ ඉදිරිඹට ඹන්න නම් අගේ දරුන් 
ඉතහභ අභහරු ිධඹඹක් ගකොට රකන ගණිතඹ  අගේ දරුන් 

1693 1694 



ඳහ්ථමේගම්න්තු 

ඉතහභ අභහරු ිධඹඹක් ගකොට රකන ගබෞතික ිධදයහ ව ඒ වහ 
ඵළඳුණු තහක්ණග දඹ මුල් කයගගන  නඹ ප්රගුණ කයගගන අඳ 
ඉදිරිඹට ඹහ යුතු ගනහ. නහිදී අපි ඉතහ රඩම්ඵයගඹන් කිඹන්න 

ඕනෆ  අගේ ඉතිවහගආ ඉතහභ ඵරගතු තහක්ණඹන් රැක් අපි 
නි්ථභහණඹ කයපු ිධත්තිඹ. ය 2 000කට 3 000කට නපිට ගම් 
ගරෝකගආ මුමේන්භ ඹකඩ බිහි කගශ  ගම් යගට්යි. ඒ තුබඳන් තභයි 

අගේ කක කක්ථභ ක්ග රගආ  හසතු ිධදයහ ක්ග රගආ භවහ ඉදිරි 
පිම්භක් ඳනින්න අඳට පුළුන් වුගඩු. ගම් මුළු ගරෝකගආභ 
තහක්ණඹ ගළන ිධශිසට ඳරීක්ණඹක් කයපු  ිධගල ගඹන්භ 

රසිඹහග  තහක්ණඹ ගළන ිධශිසට ඳරීක්ණඹක් කයපු ගජෝලේ 
නීඩ්වළම් භළතිතුභහ ගඳන්හ දී තිගඵනහ ගරෝකගආ ගඵොගවෝ 
තහක්ණඹන්ගේ මුර -මුරණ ශිල්ඳඹ ග හ  ගඩි ගඵගවත් 

ශිල්ඳඹ ග හ  ගනත් ගඵොගවෝ තහක්ණඹන්ගේ මුර- ීනනඹයි 
කිඹරහ. නමුත් හරි ක්ථභහන්තගආ ජරඹ වළසියීමභ පිබඳඵත්  
හසතු ිධදයහත්භක තත්ත්ඹන් පිබඳඵත්  ඒ හගේභ ඹකඩ 
ඳදනම් කයගත් කහ්ථඹඹන් පිබඳඵත් ප්රමු් යහජය ගර 

වඳුනහගගන තිගඵන්ගන් ගම් ශ්රී රංකහයි. ඒ නිහ අපි රඩම්ඵය 
ගන්න ඕනෆ අගේ ඒ අතීත හරි උරුභඹ  හසතු උරුභඹ ව 
ඹකඩ ක්ථභහන්තඹ වයවහ ගගොඩ නළඟුණු අගේ තහක්ණඹ ගළන. ඒ 

හගේභ  කුරු යු්ධධඹ අසථහග දී ඉතිවහඹ ගනස කයපු 
ගජරුරභ අල්රහගළනීගම් ටගන්දී ළරඩින්ගේ අිධඹ -ඔහු 
ඳහිධච්චි කයපු ඩළභසකස කඩු- නි්ථභහණඹ වුගඩු රංකහගන් 

ගගන ගිඹ ඹකඩමේන්. ඉතිවහගආ ඉතහභ තීයක ටන -භළද 
ගඳයදිග කරහඳගආ සිදු ගච්ච ඒ ටන- ගනස වුගඩු අගේ යගට් 
තති වූ ඒ තත්ත්ගඹනුයි. ඒ හගේභ ඒ කහරගආ අගේ යට ගම් 

කරහඳගආ ිධලහර හණිජ භධයසථහනඹක් ඵට ඳත් ගමින්  ිධලහර 
නළ  තනන තළනක් ඵට ඳරි්ථතනඹ ගරහ තිබුණහ. ඒ නිහ ඒ 
පිබඳඵ -අගේ හසතු නි්ථභහණ ව අගනකුත් දෆ පිබඳඵ- අපි 

ගඵගවිධන්භ රඩම්ඵය ගන්න ඕනෆ. 

ගරු නිගඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි  අපි දන්නහ ගම් 
ගරෝකගආ කහ්ථමික ිධේරඹ නමින් වූ ිධගල  ක්රිඹහමේඹක් රයම්බ 
වුණහ කිඹහ. නඹ රයම්බ වුගඩු ක්රිසතු ්ථගඹන් ගත්ගතොත්  
1760දී ඳභණ නංගරන්තගආ භළන්ගචසට්ථ ප්රහන්තගඹන්. නඹ තති 

වුගඩු වහග්රීවුස කිඹන පු්ධගරඹහ ිධසින් කපු කටින ඹන්රඹ 
ඳරි්ථතනඹ කිරීභත් භඟයි. අපි දන්නහ කුග ණිඹගේ සිට 
ගහන්ධිතුභහ දක්හ ඳහිධච්චි කයපු  අගේ ගම්ර තිබුණු ච්ථකඹ 

ගළන. කපු කටින ඹන්රඹ ඔහු ිධසින් ඳරි්ථතනඹ කශහ  ශ්රභඹ 
ගුණහත්භකකයණඹ කයන සඹංක්රිඹ ඹන්රඹක් ඵට. ඒ තභයි 
කහ්ථමික ිධේරගආ රයම්බඹ. නතළනින් ඔහුට පුළුන් වුණහ  ය 
දවස ගණනක තිබුණු ච්ථකගආ ශ්රභ ගුණහකහයඹ අටගුණඹකින් 

ඉවශ නංන්න. ඉන් ඳසු දලක කීඳඹක් තතුශත නඹ 200 
ගුණඹකින් ඳභණ ඉවශ නංන්න බ්රිතහනයඹට වළකි වුණහ. නඹ 
ගකශය වුගඩු ඉතහ කුඩහ යටක් වූ බ්රිතහනයඹ ගරෝකගආ 

ප්රධහනතභ ර්ථිකක භධයසථහනඹ ඵට ක්රිසතු ්ථ 1820දී ඳත් 
ීමගභන්. ඒ නිහ ඒ කහ්ථමීකයණගආ මුල් යුගඹ තුශ සි්ධධ වුගඩු 
ගභොකක්ද? ශ්රභගආ පරදහයිතහ  ශ්රභගආ ගුණහත්භකබහඹ 

ගුණහකහය ගමින් ඉදිරිඹට ඹෆභයි.  

ඉන් ඳසු ්ථ 1860දී අ දත් යුගඹක් රයම්බ වුණහ. ඒ යුගඹට 
අපි කිඹනහ  "ගඳොසිර ඉන්ධන යුගඹ" කිඹරහ. නඹ තරැඹුගඩු 
තගභරිකහ නක්ත් ජනඳදගඹන්. නඹට මල් වුගඩු ගජෝන් ඩී. 
ගයොකගෂර්ථ. ඔහු ිධසින් ගතල් ඉන්ධන ඳහිධච්චි කයරහ ගතල්  

ගල්අඟුරු  ගෆසමේන් දි ඹන ගරෝකඹක් තති කශහ. අද ගම් 
ගරෝකගආ සිදුන ර්ථිකක ක්රිඹහමේන්ගගන් සිඹඹට 80ක්භ ගම් 
ඵරලක්ති ප්රබ තුබඳන් තභයි තති ගරහ තිගඵන්ගන්. ඒ වහ ඵළඳිච්ච 

ිධදුමේඹ ඒ හගේභ යථ හවන ඳ්ධධති ඹනහදී ගම් සිඹල්රභ අද ගළට 
ගළසිරහ තිගඵන්ගන් ගභඹත් නක්කයි. ඒ හගේභ තත් අවුරුදු 

100කට ඳසග  ගරෝක යු්ධධ ගණනහකින් තති ගච්ච තහක්ණ 

ිධේරඹත් භඟ 1960දී අපි ්ථතභහනගආ වඳුනහ ගත්ත ඒ 
න්නිග දන ිධේරඹ රයම්බ වුණහ. ඒකට මුල් වුගඩු රංකහග  
පුයළසිගඹක් ඵට ඳත් ගච්ච රත්ථ සී. ක්රහක් භළතිතුභහයි. 
නතුභහ තභයි 1945දී ගඳන්රහ දුන්ගන් චන්ද්රිකහමේන් 

න්නිග දන ක්රිඹහමේඹක් කයගගන ඹන්න පුළුන්  කිඹරහ.  

ග්ථඩිගඹෝ ං්යහත ඳහිධච්චි කයමින් ඒ හගේභ ං්යහත 

ජහරඹ ඳහිධච්චි කයමින් භවහ න්නිග දන ිධේරඹක් සිදු වුණහ. 
ඊට භහන්තය දත්ත තළන්ඳත් කය ගළනීභ පිබඳඵ ඳරිගණක 
ිධේරඹක් ගොන් නියුභහන්ගේ මමේකත්ගඹන් තති වුණහ. ගම් 

ක්රිඹහමේන් ගදක නකට නකතු ගමින් තභයි 1968දී ඳශමුළනි 
තහට ARPANET නමින් අද අපි වඳුනහ ගන්නහ අන්ත්ථ ජහරඹ 
බිහි වුගඩු. අන්ත්ථ ජහරඹ බිහි වුගඩු  ඊගආ -ගඳග්ථදහ ගනොගයි  
1968 ්ථගආයි. නනම් මීට ය 50කට කමේනුයි. නයින් තති 

ගච්ච ප්රගඵෝධහත්භක ගතොයතුරු තහක්ණ යුගඹ 2010 දක්හ 
රහ. පිඹගයන් පිඹය අතිිධලහර තහක්ණ ප්රගඵෝධඹන් තති 
කයගනිමින්  න ඉංජිගන්රු වහ ගනත් ප්රග ලඹන් තති 

කයගනිමින්  ජහන තහක්ණඹ  ජී තහක්ණඹ  ගතොයතුරු 
තහක්ණඹ  නළගනෝ තහක්ණඹ රදී අ දත් තහක්ණ ිධඹ 
ප්රග ලඹන් අයගගන 2010 දක්හ රහ. 

2010න් ඳසග  අ දත් යුගඹක් තති වුණහ. ඒකට අපි 
කිඹන්ගන්  වතයළනි කහ්ථමික ිධේරඹ කිඹරහ. නනම්  සුහුරු 

යුගඹ ගවත් “Smart Age”. ගභතළනදී ගභොකක්ද ගන්ගන්? 
අන්ත්ථ ජහරඹ භිනන් ගගොඩ නඟපු ගරෝකඹත්  ගබෞතික අපි 
ජීත් ගන ගරෝකඹත් නකට මුසු ගමින් අන්ත්ථ ජහරගඹන් අගේ 
ගබෞතික ගරෝකඹ දි ඹන ක්රිඹහමේඹක් ගගොඩනළඟීභ සිදු ගනහ. 

න තහක්ණ යුගගආ නගෝත්ඳහදනඹ අගේ ප්රධහන ර්ථිකක 
උඳහඹ භහ්ථගඹ ගර පිබඳගත්තු යුගඹක අතයලය කහයණඹක් 
වළටිඹට අපි  දකිනහ  ඉංජිගන්රු කත්තිඹ  තහක්ණික කත්තිඹ 

නිඹහභනඹ කිරීභ වහ ිධගල  රඹතනඹක අලයතහ. ගරු 
නිගඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි  ගරෝකගආ ඉංජිගන්රු කත්තීන් 
ප්රමිතිකයණඹ කයන්න ජහතයන්තය ඉංජිගන්රු ම්මුතිඹ - 

International Engineering Alliance - IEA - පිහිගට ග  2001 
්ථගආදීයි. නහි මමේක අයමුණ වුගඩු යටල් අතය 
ඉංජිගන්රුන්ගේ ංචයණඹ ිධධිභත් කිරීභ වහ ප්රමිතිඹක් 

වඳුන්හ දීභයි. ඒ IEA ඹටගත් ප්රධහන ලගඹන් ජහතයන්තය 
ම්මුතීන් වඹක් ක්රිඹහත්භක ගනහ.  

නයින් තුනක් ඉංජිගන්රු වහ තහක්ණ අධයහඳන ඳහඨභහරහ 

වහ න අතය ඉතිරි තුන කත්තීඹ නිපුණතහ ප්රමිතීන් ගනහ. 
අධයහඳන ම්මුතීන්ගගන් ඳශමුළනි නක න්ගන් ගො කන්ටන් 
ම්මුතිඹයි. ඒ භිනන් සිවු අවුරුදු ඉංජිගන්රු ඳහඨභහරහ තත්ත් 

වතික කිරීභ සිදු ගනහ. අපි ඉතහ රඩම්ඵයගඹන් කිඹනහ  
රංකහග  ඉංජිගන්රු රඹතනඹට අද ගො කන්ටන් ම්මුතිඹ 
රළබිරහ තිගඵන ඵ. අගේ වදයරුන්ට පිට යට ගිහිල්රහ 

ග ඹ කිරීගම්දී ිධබහගරට ගඳනී සිටින්න සිදු වුණත් ඉංජිගන්රු 
කත්තිඹට ඒ ඵහධහ නළවළ. ගභොකද  ගො කන්ටන් ම්මුතිඹ තභයි 
"ඉංජිගන්රුහ" කිඹන පු්ධගරඹහ නි්ථණඹ කයන ප්රමිතිඹ. ඒක අද 

අගේ යගට් ඉංජිගන්රු රඹතනඹට රළබිරහ තිගඵනහ. ඒ හගේභ 
තභයි සිඩ්නි ම්මුතිඹ. ඒ භිනන් තහක්ණ උඳහධිඹ අ්ථථ දක්රහ 
තිගඵනහ. අද තහක්ණ පීඨ අගේ යගට් රයම්බ ගරහ තිගඵනහ.  

ිධගල ගඹන්භ ගතොයතුරු තහක්ණ ිධලසිධදයහර භිනන් ය 

තුනක තහක්ණ උඳහධි තති කයරහ තිගඵනහ. ඒ තහක්ණ උඳහධි 
පිබඳගළනීභ සිඩ්නි ම්මුතිගඹන් තති ගරහ තිගඵනහ. ඒ හගේභ 

අගේ යගට් තිබුණු ප්රධහන  ගදඹක් තභයි ඩිේගරෝභහධහරින් තති 
කිරීභ. ඒ වහ න දෆ අවුරුදු ඳහඨභහරහ ඩේමේන් ම්මුතිගඹන් 
තති ගරහ තිගඵනහ. ඒ හගේභ කත්තීඹ නිපුණතහ වහ න 

ම්මුතීන්ගගන් ජහතයන්තය කත්තීඹ ඉංජිගන්රුන්ගේ ම්මුතිඹ 
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ළදගත් ගනහ. ශ්රී රංකහ ඉංජිගන්රු රඹතනඹ 2007දී නහි 

හභහජිකත්ඹ ගත්තහ. ඒක දකුණු රසිඹහගන්භ අඳට තභයි 
මුමේන්භ රළබුගඩු.  

භභ කමේන් කි හ හගේ 2014දී ගො කන්ටන් ම්මුතිගආ ප්ථණ 
හභහජිකත්ඹ අඳට රළබුණහ. ගො කන්ටන් ම්මුතිඹ ක්රිඹහත්භක 

න හභහජික යටල්න ඕසගේමේඹහ  කළනඩහ  තහයිගේ  
ගවොංගකොං  ඉන්දිඹහ  අඹ්ථරන්තඹ  ජඳහනඹ  නක්ත් යහජධහනිඹ  
තගභරිකහ නක්ත් ජනඳදඹ  දකුණු අප්රිකහ  සිංගේපරු  

නසීරන්තඹ ළනි යටල් අතයට අගේ යටත් අද නකතු ගරහ 
තිගඵනහ. අපි ඒ ගළන තුටු ිධඹ යුතුයි. ගරු නිගඹෝජය කහයක 
බහඳතිතුභනි  භභ ගම් රඹතනඹ ම්ඵන්ධගඹන් කරුණු 

කිහිඳඹක් කිඹන්න ඕනෆ. ගම් රඹතනඹ ම්ඵන්ධගඹන් ඉතහභ 
ඵයඳතශ දු්ථභත ගණනහක් 1994 ඉන් ගම් දක්හ අවුරුදු 30කට 
අධික කහරඹ තුශ ගරහ තිධල්රහ තිගඵනහ. ඉන් නක් කහයණඹක් 

තභයි  නක ඳළත්තකින් ගම් රඹතනඹ කත්තීඹ ලගඹන් සහධීනද 
කිඹන නක. ඔ . ගම් රඹතනගආ කත්තීඹ සහධීනත්ඹ අපි 
ම්ප්ථණගඹන්භ රයක්හ කයරහ තිගඵනහ. ඳශමුළනි 
අසථහග  භතු ගච්ච ප්රලසනඹ තභයි ගම් ඉංජිගන්රු කත්තීඹ 

ම්ඵන්ධගඹන් කටයුතු කයන්න සුිධගල  තභති ධුයඹක් 
ගනොභළතිීමභ. 

දළන් වදය කත්තිඹ ම්ඵන්ධගඹන් ගත්ගතොත්  

වදයරුන් ිධලහර පිරික් ග ඹ කයන ගෞ්ය අභහතයහංලඹ 
බහය ගෞ්ය තභති ධුයඹ තිගඵනහ. නමුත් ඉංජිගන්රු කත්තිඹ 
ම්ඵන්ධගඹන් නිලසචිත තභති ධුයඹක් නළවළ. 2011දීත්  ඔඹ 

ප්රලසනඹ රහ. ඒ නිහ තභයි ඒ කටයුතු අග්රහභහතයයඹහට ගඹොමු 
කගශ . නමුත් අඳට ගශ්ර සඨහධිකයණඹ කිඹරහ තිගඵනහ  
අග්රහභහතයයඹහට නළනි ිධධහඹක ඵරඹක් ගනොභළති නිහ අදහශ 

අභහතයහංලඹක් ගළට් කගශ  නළත්නම් ජනහධිඳතියඹහට ඒ ඵරඹ 
රඵහ ගදන්න කිඹරහ. අපි ඒ කහයණඹ පිබඳගගන ගම් ඳනත් 
ගකටුම්ඳතට තතුළු කයන්න පිඹය ගගන තිගඵනහ.  

 ගම් ඳනත වයවහ කිසිභ රකහයඹකින් කත්තීඹ අධිකහරිඹක්  - 
ඒකහධිකහයඹක්- තති න්න ඉඩ තිඹන්ගන් නළවළ. 
ගඵොගවෝගදගනක් බඹ ගරහ තිගඵනහ  ගම් රඹතනඹ තුශ 
යරත් ඉංජිගන්රුන්ගේ ඒකහධිකහයඹක් තති ගයි  ඒ තුබඳන් 

ගනත් රකහයඹක උඳහධි වහ තහක්ණ ඳහඨභහරහ වදහයපු අඹ  
අහධහයණඹකට රක්ගයි  ඔවුන් ඹම් කිසි රකහයඹකට ගවශහ  
තරහ දළමීභකට රක් ගයි කිඹරහ.  අපි නළනි තත්ත්ඹකට  

කිසිග ත් ඉඩකඩ රඵහ ගදන්ගන් නළවළ. ගම් රඹතනගආ ංයුතිඹ 
ගනස කයන්න කිඹරහ අඳට ගශ්ර සඨහධිකයණගඹන් උඳගදස දීරහ 
තිගඵනහ. අපි ඒ ංයුතිඹ නිසි රකයඹට ගනස කයරහ  කිසි 

ගකගනකුට  නළනි ඵරහධිකහයඹක් තති කයන්න ඉඩ තිඹන්ගන් 
නළවළ.  

ගරු නිගඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි  අධිකයණගආ ක්රිඹහ 

නිඹහභනඹ කයන්න අධිකයණ ග හ ගකොමිභ තිගඵනහ. ඒ 
හගේභ වදය ංගභඹ තිගඵනහ  වදයරුන්ගේ කටයුතු 
නිඹහභනඹ කයන්න.  ගණකහධිකහරිරුන්ටත්  නළනි රඹතනඹක් 
තිගඵනහ.  වළඵළයි  අධිකයණ ග හග  ගතෝල්ක මුදමේරහ  

මේපිකරුගෝ රදි තත් අඹ හිටිඹහට ඒ වළභ කත්තිඹක්භ අධිකයණ 
ග හ ගකොමිගම් නිගඹෝජනඹ ගන්ගන් නළවළ.  අධිකයණ ග හ 
ගකොමිගම් ඉන්ගන් හභහජිකගඹෝ තුන්ගදනහයි. ඒ තුන් ගදනහභ 

ගශ්ර සඨහධිකයණගආ ිධනිසුයන් ඳභණයි.  ඒ කත්තිගආ නිඹළගශන 
ඉවශභ ගණගආ  පිරික් ඒ කටයුතු වසුරුන්නට  වුභනහ නිහයි 
ඒ ිධධිඹට ඳත්ීමම් කයන්ගන්. ඒ ිධධිඹට ගම් තහක්ණග දීන් වහ 

අගනකුත්  කත්තීඹ නිපුණතහ හිත අඹ  නිගඹෝජනඹ කයන්න 
යගට් අධයහඳන රඹතනර ප්රධහනින් ගම් රඹතනඹ නිගඹෝජනඹ 
කයනහ. තහක්ණග දීන් නිගඹෝජනඹ කිරීභ වහ  ඵහස 

උන්නළගව  ගකගනක් ගම් තනතුරු නිගඹෝජනඹ කයනහඹ කිඹන 

ගදඹක් ගභතළන නළවළ.  කත්තීගආ ප්රමිතිඹ  ව ක්රිඹහදහභඹ 

නිගඹෝජනඹ කයන්න ඒ කත්තිකඹන් බිහි කයන රඹතනර  
ප්රධහනින් ගම් තනතුරුරට තතුළු ිධඹ යුතුයි කිඹරහ ගඹෝජනහ කය 
තිගඵනහ. ඒ අනු ඒ ගදඳළත්තභ අපි රයක්හ කයරහ තිගඵනහ. 
නයින් නක ඳළත්තක් තභයි ගම් රඹතනගආ සහධීනත්ඹ. ගම් 

රඹතනඹට ඳත්ගන සිඹ දගදනහගගන්භ අපි ඵරගඳොගයොත්තු 
ගනහ   ඓතිවහසික තති ගච්ච ගභභ රඹතනඹ ලක්තිභත් 
කයගගන  ඉංජිගන්රු වහ කහ්ථමික කත්තින්ර ගඹදී සිටින 

සිඹ දගදනහටභ  යුක්තිඹ ඉටු ගන තළනට   හගේභ ඒ වළභ 
තළනකභ ප්රමිතිඹ වතික ගන තළනට ගම් රඹතනඹ ඉදිරිඹට 
ගගන ඹහ යුතුයි කිඹරහ.  ගම් ක්ග රගආ ිධිධධ කත්ති  ිධිධධ තර 

නිගඹෝජනඹ කිරීභ වහ  අපි ඒ ක්රිඹහභහ්ථග  ගත යුතුයි.   

 භහ ගභහිදී කිඹන්න  ඕනෆ  ගශ්ර සඨහධිකයණඹ ිධසින් ගඹෝජනහ 
කය තිගඵන ඹම් ඹම්  දෆ තුගනන් ගදගක් ඡන්දගඹන්  ගනස 
කයන්න ඳහ්ථමේගම්න්තුට වළකි වුණත්  අපි නළනි උත්හවඹක් 
කයරහ නළති ඵ. ගශ්ර සඨහධිකයණඹ ිධසින්  මමේක  මිනිස 

අයිතිහසිකම් ක්ග රඹට අදහශ දන්හ තිගඵන නිලසචිත කරුණු 
සිඹල්ර  ගම් ඳනත් ගකටුම්ඳතට තතුශත්.   ඒ තීන්දු කිඹන්ගන්  
ඔවුන් ිධසින් ප්රකහල කශ  ක්රිඹහමේඹ ගනොගයි.    

ගරු නිගඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි  ඒ හ ගේභ  අපි ගම් 
කහයණඹ ගළන ගරු භන්ත්රීතුභන්රහත්  භඟ  ිධිධධ අසථහරදී 

හකච්ඡහ කශහ.  අගේ රංීතක අධීක්ණ කමිටුග දී  දක්න රද 
අදවස  ිධිධධ ගඹෝජනහ ඒ සිඹල්රභත් ගම් ඳනත් ගකටුම්ඳතට 
තතුශත් කය තිගඵනහ.  ගම් සථහනගආ අද නීතිඳති 

ගදඳහ්ථතගම්න්තුග  නිරධහරිනුත්  ඉන්න නිහ  ගම් කරුණු  
පිබඳඵ ඹම්  කිසි ළක ංකහක් තිගඵනහ නම්   ඒ සිඹල්රභ 
හකච්ඡහ කයරහ අදහශ ක්රිඹහමේඹට අනුකර ගන ිධධිගආ ඳනතක් 

අඳට ම්භත කය ගළනීභට වළකි ගනහ. 

ගරු නිගඹෝජය  කහයක  බහඳතිතුභනි  අද ගම් ඉංජි ගන්රු 
කත්තිඹ නදහ හගේ කිසිඹම් ක්ග ර කිහිඳඹකට ඳභණක් සීභහ 
ගච්ච කත්තිඹක් ගනොගයි.  නදහ සිිධල් ඉංජිගන්රු ිධදයහ  
කහ්ථමික ඉංජිගන්රු ිධදයහ   ිධදුමේ ඉංජි ගන්රු ිධදයහ ිධධිඹට 

ක්ග ර කීඳඹකටයි  තිබුගඩු. අද ඒ  ක්ග රගආ තත්ත්ඹ ඉතහ 
පුළුල් ඳයහඹකට ගිහින් තිගඵනහ. ිධගල ගඹන්භ අද 
ගනගකොට වදය ක්ග රගආ  ප්රධහනභ ධහයහක් ඵට  වදය 

ඉංජිගන්රු ිධදයහ ඳරි්ථතනඹ ගමින් ඳතිනහ.  ඒ ගේභ  
ජහන තහක්ණඹ  ජී තහක්ණඹ වහ ඒ වහ ඵළඳුණු  නළගනෝ 
තහක්ණඹ ඉදිරිඹට තිධත් තිගඵනහ. යහඹන ිධදයහග  ප්රධහනභ  

ක්රිඹහදහභඹ ඵට අද නළගනෝ ඉංජිගන්රු ිධදයහ  ඳත් තිගඵනහ.  
ගබෞතික ිධදයහ ක්ග රගආ ප්රධහන සි්ධධහන්තරට ඩහ අද 
හකච්ඡහ කයන්ගන් ක්ගොන්ටම් ඹහන්රණඹ ගළනයි; ක්ගොන්ටම් 
ඉංජිගන්රු ිධදයහ ගළනයි. 

දළන් අගේ ඳරිගණකගආ ඊශඟ පිඹය ිධධිඹට ක්ගොන්ටම් 
ඳරිගණකඹ නනහ. ඒ හගේභ  අගේ ගරෝකඹ ගනස කයන ඊශඟ 
ක්රිඹහමේඹ ගර ්රිභහන මුරණ ඹන්රඹ - 3D printer - එනලා. මේ 
3D printer  නක රහභ ගභොකද ගන්ගන්? ගභගතක් දක්  
ජහඹහ පිටඳත්  ඹන්රඹකින් - photocopy  machine නකකින්-   

කශ ්ධිධභහන ක්රිඹහමේඹ  ්රිභහන ගදඹක් මුරණඹ කය ගළනීභ දක්හ 
ගගන ඹන්න අඳට වළකි ගනහ. ඒ භිනන් ඉතහභ ඵයඳතශ ිධධිඹට 
ගම් යගට් කහ්ථමික ගරෝකඹ ගනස ගන්නට නිඹමිතයි. ගම් 

තුබඳන් ෆභ ගකගනකුටභ යහඹකගඹකු ීමගම් වළකිඹහ 
රළගඵනහ. ගකගනකුට අලය බහඩුඩඹ  ඔයගරෝසු  ඳත්තු 
කුට්ටභ නගවභ නළත්නම් කමිඹ  කමේභ ග හ ඳරිගණකඹ 

වයවහ ඉල්රහ සිටිඹහභ  ඒක ්රිභහන මුරණ ඹන්රගඹන් මුරණඹ 
කයරහ අදහශ පු්ධගරඹහට රඵහදීගම් යුගඹක් නශළගමන්නට 
නිඹමිතයි.  
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ඳහ්ථමේගම්න්තු 

අඳට භතකයි ඳරිගණකඹ අද තිගඵන තත්ත්ඹට ඳරි්ථතනඹ 
වුණු වළටි. මීට දලක තුනකට කමේන් අපි ිධලසිධදයහරර සිටින 
ිධට   1977දී ගම් යගට් ඳරිගණක ඹළයි කිඹන්න පුළුන් ගණක 
ඹන්ර 13යි තිබුගඩු. අද ෆභ ගකගනකු අගත්භ තිගඵන 
smartphone නක ගණක ඹන්රඹකට ඔේගඵන් ගිඹ ඵරගතු 
ඳරිගණක ඹන්රඹක්. අද ෆභගදනහ අගත්භ තිගඵන smartphone 
නගක් ඵරඹ  තඳගරෝ ඹහනඹ වට ගගන ඹන්න ඳහිධච්චි කශ ඒ 
ඳරිගණකගආ ඵරඹට ඩහ ඵරත්. ඒ නිහ ඕඳහදඳ මේඹන්න  
කුණුවරුඳ මේඹන්න ගනොගයි  ඉන් ඔේඵට ගිඹ යගට් 
ං්ථධනඹට  අධයහඳනගආ භවහ ඉදිරි පිම්භක් ශඟහ කය ගන්නට 
අඳට ගම් ඳරිගණක නිළයදි බහිධත කිරීගභන් වළකි ගනහ.  

අපි කවුරුත් අවුරුදු ඳව වඹකට කමේන් ඵරහගඳොගයොත්තු 
වුගඩු නළවළ නකභ ටළක්සිඹක්ත් නළති  ටළක්සි භහගභක් 
ගරෝකගආ තිගඹයි කිඹරහ. අද නකභ ටළක්සිඹක්ත් නළති 
ගරෝකගආ ගරොකුභ  ටළක්සි භහගභක් තිගඵනහ  "ඌඵ්ථ" 
රඹතනඹ නමින්. ඒ හගේභ  අපි මීට කමේන් ඵරහගඳොගයොත්තු 
වුගඩු නළවළ කිසිභ තළනක හේපු ංකී්ථණඹක් නළති  ගරෝකගආ 
ළඩිභ බහඩුඩ ිධකුණන රඹතනඹක් බිහි ගයි කිඹරහ. නමුත් අද 
"තභන්" නමින්  අන්ත්ථ ජහරඹ වයවහ බහඩුඩ ිධකුණන නළනි 
රඹතනඹක් බිහි ගරහ තිගඵනහ. ගම් ිධධිඹට අපි මීට අවුරුදු 
ඳවකට කමේන් ඵරහගඳොගයොත්තු ගනොවුණු භවහ තහක්ණික 
ිධේරඹක් අද සිදු ගමින් තිගඵනහ. ගම් අ දත් බහඩුඩත් භඟ 
ඊශඟ අ දත් දලකගආ අඳට හිතහ ගන්නත් ඵළරි තහක්ණ 
ිධේරඹක්  නි්ථභහණඹ ගමින් තිගඵනහ. ඒ වහ අලය කයන 
නීතිභඹ ඳසු බිභ  නීතිභඹ ක්රිඹහමේඹ කස ිධඹ යුතුයි. ඒ නිහ අද 
ද දවස ගණන් අගේ දරුගෝ ඉංජිගන්රු ක්ග රරට තගදනහ. 
කරහ පීඨරට ඹන්න  ඕනෆ පිරික් ඉන්නහ. පුයහිධදයහ 
වදහයන්න  හහිතය වදහයන්න  ඉතිවහඹ වදහයන්න පිරික් අලය 
ගනහ. නමුත් යගට් උස අධයහඳනගඹන් සිඹඹට 57ක් කරහ 
පීඨරට ගඹොමු කිරීභ ළයදියි. නතළනට ඹන්න ඕනෆ ඒ පිබඳඵ 
ිධඥහනඹ හිත  වළකිඹහ හිත පිරි. නමුත් අද ඒ පිරි ිධරැකිඹහ 
නිහ ඳහයල්ර ගඵෝඩ් රෆමේ නල්රහගගන සිටින තත්ත්ඹට ඳත් 
ගරහ තිගඵනහ. නභ නිහ තහක්ණ පීඨඹ  තහක්ණ ක්ග රඹ 
තභයි සඹං රැකිඹහග ත්  යජගආ රැකිඹහග ත්  ගඳෞ්ධගමේක 
ක්ග රගආත් අනහගතඹ ජඹ ගළනීභට වළකි තළන. ඒ නිහ "උගත 
භනහ ශිල්ඳඹභයි භතු රැගකනහ" කිඹනහට ඩහ  "භතු රැගකනහ 
ශිල්ඳඹභයි උගත භනහ" ඹනුගන් වන් කශයුතු ගනහ. ඒ 
උගත භනහ ශිල්ඳඹ තභයි ඉංජිගන්රු කත්තිඹ  තහක්ණග දඹ 
කිඹන්ගන්. ඒහ ලක්තිභත් කිරීභට තභයි ගම් ඳනත් ගකටුම්ඳත 
ගගනළල්රහ තිගඵන්ගන්. ඒ නිහ ගම් ඳනත් ගකටුම්ඳත 
සිඹ දගදනහගේභ වගඹෝගගඹන් ම්භත කයරහ දීරහ  අගේ යගට් 
ඉංජිගන්රු තහක්ණ ක්ග රගආ න යුගඹකට ගභන් කයමුඹ කිඹහ 
ඉල්රහ සිටිමින්  භහ නිවඬ ගනහ.   

 

[தற.த. 2.06] 

 

ගු එවහ. වියළපල්්දදිර්ද මශතළ 
(ரண்தைறகு ச. றரமந்றன்) 

(The Hon. S. Viyalanderan) 
தகப குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கமப, 

இன்மந றணம் மடதததகறன்ந றரத்றல் 

கனந்துதகரண்டு மதச ரய்ப்தைக் தகரடுத்ற்கரக ரன் 

தொலில் உங்கலக்கு ன்நறமத் தரறறத்துக்தகரள்கறன்மநன். 

உண்மறமன, இந் ல்னரட்சறமக் தகரண்டுதற்கரக 

ங்கலமட க்கள் றகப் ததரற றரகத்மத்ம் 

அர்ப்தறப்மதத்ம் தசய்ரர்கள். இந் ல்னரட்சறறலும் 

குநறப்தரக, டக்கு, கறக்கறமன ரழுகறன்ந து க்கள் 

தல்மததட்ட தறச்சறமணகலக்கும் சறக்கல்கலக்கும் 

தொகம்தகரடுத்துக் தகரண்டிதப்தம ரங்கள் 

கரக்கூடிரக இதக்கறன்நது. மற்மந றணம் ரமன 

7.05 றபறல் ட்டக்கபப்தை ரட்டக் கரறச் சலர்றதத் 

ஆமக்குழுறன் தறறப் தறப்தரபர் மசகுரர் றல்ரஜ் 

அர்கள், அதமட வீட்டில் மத்து சரரறரகச் 

சுடப்தட்டிதக்கறன்நரர். இம ரர் சுட்டரர்கள்? ன்ண 

கரத்துக்கரகச் சுட்டரர்கள்? ன்ந றடம் எததைநம் 

இதக்க, ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றமன குநறப்தரக, 2015ஆம் 

ஆண்டு இந் ல்னரட்சற னர்ந்ற்குப் தறன்தை சறநப்தரகவும் 

மர்மரகவும் கபத்றமன றன்த தசற்தடுகறன்ந அச 

அறகரரறகள்லது அடுத்டுத்து றகவும் றட்டறட்ட தொமநறல் 

ரக்குல்கள் டத்ப்தடுகறன்நண; அர்கள் 

சுடப்தடுகறநரர்கள்; அடித்துக் தகரல்னப்தடுகறநரர்கள்; 

அர்கபது வீடுகலக்குள் தைகுந்து ரக்கப்தடுகறநரர்கள். 

இவ்ரத தல்மததட்ட தறச்சறமணகமப து ரட்டத்றல் 

இதக்கறன்ந அச அறகரரறகலம் உர் தறகபறல் 

இதப்தர்கலம் அததறத்துக்தகரண்டிதப்தமப் 

தரர்க்கக்கூடிரக இதக்கறன்நது. இன் எத கட்டரகத்ரன் 

மற்மந றணம் மசகுரர் றல்ரஜ் ன்தர் அதமட 

வீட்டிமன மத்துச் சுடப்தட்டிதக்கறன்நரர்.  

அவ்ரமந, 2015.02.08ஆம் றகறன்த தற உள்பகக் 

கக்கரய்ரபரண . மகரந்ன் ன்ததமட 

வீட்டுக்கு ரமன மத்றல் தசன்ந எத கும்தல்  அங்கு அர் 

இல்னரரல், அதமட ச்சரமணத்ம் அதமட 

மணறமத்ம் சரரரறரகத் ரக்கறறதக்கறநது. ரன் 

றமணக்கறன்மநன், அப்மதரது அந் இடத்றல் மகரந்ன் 

அர்கள் இதந்றதந்ரல், றச்சரக அர் 

தகரல்னப்தட்டிதப்தரர் ன்த. தணன்நரல், அக்கும்தல் 

வீட்டிலிதந்ர்கமப அந்பவு மரசரகத் 

ரக்கறறதக்கறநது. இது தரடர்தறல் 2015.02.08ஆம் 

றகறன்த ததரலிவல் தொமநப்தரடு தசய்தும்கூட, இதும 

ரதம் மகது தசய்ப்தடறல்மன. இந்றகழ்வு இடம்ததற்த 

தோன்த ரங்கலக்குப் தறன்ணர்  2015.05.26ஆம் றகறன்த 

ஸ். றன் ன்தர் சுட்டுக்தகரல்னப்தட்டரர். ஏர் இபம் 

குடும்தஸ்ரண இர் , மதரலவுப்தற்த தறமச தசனகப் 

தறரறறமன சதோக மசம உத்றமரகத்ரகச் சறநப்தரகக் 

கடமரற்நற எதர் . 26.05.2015 அன்த ரமன 

மத்றமன மரட்டரர் மசக்கறபறல் தசன்நர்கள் அதடன் 

வீட்டில் மதசறக்தகரண்டிதந்ரர்கள். அப்மதரது அர் , 

மணறறடம் மலர் டுத்துதரத கூநறதும் மணற 

உள்மப தசன்ந தறன்ணர் அந் இடத்றமனம றக மரசரண 

தொமநறமன அர் சுடப்தட்டரர்.  இது ட்டக்கபப்தை 

ரட்டத்றமன இண்டரரக அச அறகரரற எதர் 

சுட்டுக்தகரல்னப்தட்ட சம்தரகும். இது மடததற்தக் 

கறட்டத்ட்ட இன்த இண்டு தடங்கபரகறன்நண. ஆணரல், 

இதும ஸ். றன் அர்கமபச் சுட்ட ந்தரத 

தமத்ம் ததரலிசரர் மகதுதசய்றல்மன.   
 

ගු නිපයපජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Will an Hon. Member propose the 

Hon. Shehan Semasinghe to the Chair? 
 

ගු අනේත් මළ්දනප්පඳුම මශතළ 
(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததத) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

I propose that the Hon. Shehan Semasinghe do now 

take the Chair.  
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ගු ඉ. චළල්වහ නිර්මනළද්ද මශතළ 
( ரண்தைறகு இ. சரள்ஸ் றர்னரன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
 
විසි්ද වහිකර කරන දී 
ஆமரறத்ரர். 

Seconded. 
 

ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනතුුල ග  ු නිපයපජය කළරක වභළඳිනතුමළ මළවනපය්ද 
ඉලත් වුපය්ද  ගු පශළ්ද  පවේමසිංශ මශතළ මුළවනළරූඪ විය. 

அன் தறநகு, ரண்தைறகு குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்த அகனம, ரண்தைறகு தசயரன் மசசறங்க 

அர்கள்  மனம கறத்ரர்கள். 

       Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF 

COMMITTEES left the Chair, and THE HON. SHEHAN 

SEMASINGHE  took the Chair. 

 
ගු එවහ. වියළපල්්දදිර්ද මශතළ 
( ரண்தைறகு ச. றரமந்றன்) 

(The Hon. S. Viyalanderan) 
ற்தகணம மகரந்ன் அர்கள் ரக்கப்தட்டுச் சரறரக 

3 ரங்கலக்குப் தறன்தை றன் அர்கள் 

சுட்டுக்தகரல்னப்தட்டரர். அர் சுட்டுக்தகரல்னப்தட்டு இன்த 

இண்டு தடங்கள் தொடிப்மதரகறன்நது . ஆணரல், ந் எத 

குற்நரபறத்ம் மகது தசய்ப்தடறல்மன; அது தரடர்தரகத் 

லற றசரமகள் மற்தகரள்பப்தட்டரகத் 

தரறறல்மன. இந் றமனறமன, அற்குப் தறன்தை 15.04.2016 

அன்த தோன்நரரகக் கலரஞ்சறக்குடிப் தறமச தசனகப் 

தறரறறமன றகச் சறநப்தரகக் கடமதைரறந்  ஸ் . 

றக்கறமணஸ்ன் ன்ந கறர மசகர் அரா்கள் சறதைம் 

ன்ந இடத்றமன மத்து றக மரசரண தொமநறமன 

ரக்கப்தட்டு - அடித்துக்தகரல்னப்தட்டரர். அது தரடர்தரண 

றசரமகள்கூடச் சரறரண தொமநறமன தொன்தணடுக்கப்தட 

றல்மன. அது தரடர்தரண குற்நரபறகலம் இன்ணதொம் மகது 

தசய்ப்தடறல்மன. இந் றமனறமன, அடுத்ரக மற்மந 

றணம் ரமன 7.05 றக்கு  கரறச் சலர்றதத் 

ஆமக்குழுறன் தறற ஆமரபரண  இபம் குடும்தஸ்ர் 

மசகுரர் றல்ரஜ் அர்கபறன் வீட்டுக்கு மரட்டரர் 

மசக்கறபறல் தசன்நர்கள் அதமட ததமச் தசரல்லிக் 

கூப்தறட்டு, அர் தபறம ந்தும் சரரறரகச் 

சுட்டிதக்கறன்நரர்கள். உண்மறமன அரா் றரறமறல் 

உறர் ப்தறணரலும் இம ரங்கள் எத தகரமன தொற்சறரக , 

தரதூரண எத தசனரகப் தரர்க்கறன்மநரம்.  

இந் ல்னரட்சற ந் தறன்தை ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றமன 

தரடர்ச்சறரக ரன்கறற்கும் மற்தட்ட அச அறகரரறகள் 

தரறக்கப்தட்டிதக்கறன்நரர்கள். அறமன இண்டுமதர் 

தகரல்னப்தட்டும் இண்டு மதர் மரசரண தொமநறல் 

ரக்கப்தட்டும் இதக்கறநரர்கள். ஆணரல், இம தரடர்தரண 

றசரமகள் இன்ணதொம் சரறரண தொமநறல் 

தொன்தணடுக்கப்தடறல்மன. குற்நரபறகள் சட்டத்றன்தொன் 

றதத்ப்தடறல்மன.  ஆகம, மற்மந றணத்றலிதந்து 

கபத்றமன றன்த மர்மரக மமன தசய்கறன்ந தன 

ரட்ட அறகரரறகள் ரங்கள் கடமக்குச் தசல்ற்குப் 

தரக இதக்கறன்நதன்த ம்றடம் கூதகறன்நரர்கள். 

ங்கலமட உறதக்கு உத்ரறல்மனதணக் 

கூதகறன்நரர்கள். தணன்நரல், றன் அர்கள் 

சுட்டுக்தகரல்னப்தட்டு இண்டு தடங்கள் கடந்தும் 

ததரலிசரர் இன்ணதொம் எதமக்கூட மகதுதசய்து 

லறன்நத்றற்குக் தகரண்டுறல்மன. இந் றமனறமன 

ங்கலமட உறதக்கு ரர் உத்ரதன்த மர்மரக 

மமன தசய்கறன்ந அச அறகரரறகள் மகட்கறன்நரர்கள்.   

குநறப்தரகக் கரறச் சலர்றதத் ஆமக்குழுறன் தறறப் 

தறப்தரபர் மசகுரர் றல்ரஜ் அர்கள் மற்தச் 

சுடப்தடும்ம அச கரறகள்லது அரது LRC க்குரற 

கரறகள்லது சட்டத்றற்கு றமரரக அத்துலநறச் 

தசற்தடுதர்கலக்கு றரகப் ததரலிசறமன தொமநப்தரடு 

தசய்து அற்குரற டடிக்மககமப மற்தகரண்டிதந்ரர். 

கடந் ஏரறத ரங்கபரக இந் மமனம அர் கூடுனரகச்   

தசய்துதகரண்டிதந்ரர். சறன மமபகபறல் இன் 

தறன்தைனத்றமன இர் சுடப்தட்டிதக்கனரம் ன்த ரன் 

றமணக்கறன்மநன். ஆகம, ரர் தறம தசய்ரலும் றச்சரக 

இந் அசு கரன இழுத்டிப்தைக்கள் இல்னரல், குற்நரபறகள் 

ப்தறப்தற்கு இடபறக்கரல், அர்கமப உடணடிரகக் 

மகதுதசய்து சட்டத்றன் தொன் றதத்மண்டும். இமச் 

தசய்ர்கள் ரர்? இற்குப் தறன்தைனத்றல் இதப்தரா்கள் 

ரர்? 2015இலிதந்து மற்தம அடுத்டுத்து அச 

அறகரரறகள் ரக்கப்தடுதும் சுடப்தடுதும் அடித்துத் 

துன்தைதத்ப்தடுதுரண தசற்தரடுகள் மடததற்தக் 

தகரண்டிதக்கறன்நண. ஆகம, தசய்தர்கலம் இற்குப் 

தறன்தைனரக இதப்தர்கலம் சட்டத்றன்தொன் றதத்ப்தட 

மண்டும் ண ரன் மகட்டுக்தகரள்கறன்மநன்.   

மற்த டந் றல்ரஜ் அர்கபறன் சூட்டுச் 

சம்தத்துடன் தரடர்தைமடர்கமபத்ம் அற்கு தொன் டந் 

றன் அர்கலமட சூட்டுச் சம்தத்துடன் 

தரடர்தைமடர்கமபத்ம் கண்டுதறடிப்தற்குப் ததரலிஸ் 

ரஅறதர் அர்கள், சம்தந்ப்தட்ட அமச்சர்கள், மகு 

ஜணரறதற அர்கள், ரண்தைறகு தறர் அர்கள் ண 

ல்மனரதம் மசரா்ந்து எத றமசட ததரலிஸ் தறரறம அமத்து , 

அமண ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றற்கு அதப்தறச் 

சம்தந்ப்தட்ட குற்நரபறகமப உடணடிரகக் கண்டுதறடித்து 

அர்கலக்குரற க்க ண்டமணம ங்கமண்டும் 

ணவும் மகட்டுக்தகரள்ப றதம்தைகறன்மநன். இந் 

ல்னரட்சறறல் ங்கலமட க்கள் அடுத்டுத்துத் 

துன்தங்கமப றர்மரக்கறணரல், அது அர்கலக்கு இந் 

ஆட்சறறன்லதும் ஏர் அம்தறக்மகம ற்தடுத்தும். ஆகம, 

இந் றடத்றல் அசரங்கம் கரன இழுத்டிப்தறல்னரல் 

உடணடிரக அற்குரற டடிக்மககமப மற்தகரள்ப 

மண்டுதன்த மகட்டுக்தகரள்கறன்மநன்.  ன்நற.   

 

ගු මළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශඟට  ගරු අජිත් භහන්නේගඳරුභ භවතහ. ඔඵතුභහට ිධනහඩි 
10ක කහරඹක් තිගඵනහ.  

 
[අ.බහ. 2.14] 

 
ගු අනේත් මළ්දනප්පඳුම මශතළ 
(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததத) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ශ්රී රංකහ ඉංජිගන්රුරුන්ගේ  
බහ  ඳනත් ගකටුම්ඳත  ිධහදඹට ගළගනන  ගම් ඓතිවහසික 

අසථහට නක්ීමභට ඉඩ රඵහ දීභ පිබඳඵ භභ ඔඵතුභහට 
සතුතින්ත ගනහ.  භගේ දරුහත් ගභොයටු ිධලසිධදයහරගආ 
ඉංජිගන්රු පීඨගආ ඉගගන ගන්නහ. ඒ හගේභ  ගභභ ිධහදඹට 

නක්ීමභට අසථහ රළබීභ ගළන ිධගල ගඹන්භ ඉංජිගන්රුයඹකු 
ලගඹන් භහ තුටු ගනහ.  

1701 1702 



ඳහ්ථමේගම්න්තු 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ගභභ ඓතිවහසික අසථහ 
උදහ කය ගන්න අපි අවුරුදු ගණනහක් තිසග  භවන්සි වුණහ. ගම් 
වහ භවන්සි වුණු අඹ අතරින් භවරුන් අද ජීතුන් අතයත් 

නළවළ. ිධගල ගඹන්භ ිධදුමේඵර වහ ඵරලක්ති අභහතයහංලඹ බහය 
හිටපු  ගරු ඳහඨලී චම්පික යණක අභහතයතුභහ  ්ථතභහන අභහතය 
ගරු යංජිත් සිඹමරහපිටිඹ භළතිතුභහ  නිගඹෝජය අභහතය ගරු අජිත් 

පී. ගඳග්ථයහ භළතිතුභහ  Sectoral Oversight Committee on 
Energy නගක් බහඳති ගර කටයුතු කයන ගරු චන්දිභ ගභගේ  
භන්ත්රීතුභහ  රංකහ ිධදුමේඵර භඩුඩරගආ අතිග්ථක ගල්කම් ගභරිල් 

ගුණතිරක භළතිතුභහ  -භගේ ගවෝදය ශියගඹක් ලගඹන් 
කටයුතු කශ-   ගභොයටු ිධලසිධදයහරගආ උඳකුරඳති භවහචහ්ථඹ 
රනන්ද ජඹ්ථධන භළතිතුභහ  ඉංජි ගන්රුන්ගේ රඹතනගආ හිටපු 

බහඳති යංජිත් ගුණ්ථධන භළතිතුභහ ළනි ිධිධධ බහඳතිරුන්  
ිධගල ගඹන්භ ්ථතභහන බහඳති ජඹිධරහල් මීගගොඩ භළතිතුභහ  ශ්රී 
රංකහ ංසථහගත ඉංජිගන්රුන්ගේ රඹතනගආ සිඹ ද නිරධහරින් 
ඹන සිඹ ද ගදනහභ නකතු ගරහ ගඵොගවොභ අභහරුගන් තභයි අද 

ද උදහ කය ගත්ගත්.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ගරු ඳහඨලී චම්පික යණක 
තභතිතුභහ කි හ හගේ ශ්රී රංකහ ඉංජිගන්රු කත්තිඹ තත්තටභ 

ගප්රෞඪත්ඹක් ගගන ගදන කත්තිඹක්.  ගරෝක ඉතිවහඹ 
ඵළ දගොත් රංකහට ප්රථභ සථහනඹ ගන්න පුළුන් තයභට ශ්රී 
රංකහ තුශ ඉතහභත්භ ලක්තිභත් ඉංජිගන්රු ක්ග රඹක් ඳළතී 

තිගඵනහ. උදහවයණ ිධධිඹට ගත්ගතොත් අවුරුදු 2000කට ඩහ 
ඳළයණි අගේ නි්ථභහණ  සීගිරිඹ  රුන්ළමේ ෆඹ  න භවල් 
ප්රහහදඹ  කරහ ළ  තිහ ළ  ගඹෝධ තශ හගේ ිධලසභඹජනක 

ග්ධල් අදත් ඳතිනහ.  ඒ හගේභ ඒහ ගභොන ග්ධට වුණත්; සුබඳ 
සුශං ගන්න පුළුන්. අ   ළස  සිඹ ද කහරගුණික 
ගනසීමම්රට ඔගයොත්තු ගදමින් ගභච්චය කහරඹක් ඳළතීභ අගේ 

ඉංජිගන්රු ක්ථභහන්තගආ සුිධගල ත්ඹක් ගර භහ දකිනහ. ගම් 
වළභ ග්ධභ ප්රමිතිඹකින් තිගඵනහ. නදහ ප්රමිතීන් පිබඳඵ 
රඹතනඹක් ගනොතිබුණත් -මේඹපු ප්රමිතීන්  නළති ප්රමිතීන්- අද 
ඳතින තත්ත්ඹට ප්රමිතින් තිබීභ අඳට රඩම්ඵය ගන්න පුළුන් 

කරුණක්ඹ කිඹහ භභ හිතනහ. අපි අනුයහධපුයඹට ගිහිල්රහ 
ඵළ දත් අගේ ගකව නි්ථභහණ ශිල්ඳඹ ගභොන හගේ තත්ත්ඹක 
තිගඵන්න ත්ධද කිඹරහ ඒ නටබුන් ගද ඵරන ිධට ගඳගනනහ. 

භවයිධට නදහ තිබුණු අගේ ඉංජිගන්රු තහක්ණඹ අදටත් ඩහ 
දියුණුද කිඹරහ හිගතනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ගභඹ අවුරුදු 2000කට ඩහ 

ඳළයණි ක්ග රඹක්. ිධගල ගඹන්භ ගරෝකගආ තිබුණු ිධශිසටභ 
ක්ග රඹ; රංකහග  තිබුණු ිධශිසටභ ක්ග රඹ තුශ ්ථතභහන 
කත්තීඹ රඹතනඹ  ඒ කිඹන්ගන් ශ්රී රංකහ ඉංජිගන්රු රඹතනඹ 

ඳටන් ගත්ගත් දළනට අවුරුදු 110කට ිධතය ඉසයගරහ. බ්රිතහනය 
ඉංජිගන්රුන් ිධසින් තභයි ඒක ඳටන් ගත්ගත්. අපි ගනොගයි. 
නගතක් අඳට ගම්ක නිඹහභනඹ කිරීගම් රඹතනඹක් තිබුගඩු 
නළවළ. ඒ හගේභ ශ්රී රංකහ ඉංජිගන්රු රඹතනඹ ඉංජිගන්රු 

කත්තීඹග දඹ  ඉංජිගන්රු කත්තිඹට තතුශත්ීමභ පිබඳඵ ප්රමිතිඹ 
ඳත්හ ගගන ඹමින් සුිධගල  කහ්ථඹඹක් ගම් ක්ග රඹ ගනුගන් 
ඉටු කයමින් ඳතිනහ.  

භභ ිධගල ගඹන් කිඹනහ   න යජගආ ප්රතිඳත්තිඹ ඹටගත්  
ගරෝකගආ න ප්රණතහ ළරකිල්රට ගළනීගම්දී ගරො පිබඳගත් 
ඉංජිගන්රු බහක අලයතහ අඳට වළභ තිසග භ දළනුණහ. නදහ 

ිධිධධ යටල් භඟ බහඩුඩ හුභහරු කය ගළනීගම් ගිිධසුම් තභයි අපි 
අත්න් කගශ . අද නගවභ ගනොගයි  අද අපි නීමන ගරෝකගආ  
කත්තිකඹන් හුභහරු කය ගළනීගම් ගිිධසුම්රට නශගමනහ. ඒ 

හගේ අසථහර ිධගල ගඹන්භ  ගභළනි බහක අලයතහ 
අඳට දළඩි ගර දළගනන්න ඳටන් ගත්තහ.  ගරොග  ඵරගතු ශ්රී 

රංකහක් නි්ථභහණඹ කිරීගම්දී - ගරු අග්රහභහතයතුභහ ිධිධධ  තීයණ 

ගන්නහ ඵ අපි දන්නහ. ගරු තභතිරුත් ිධිධධ තීයණ ගන්නහ. 
ගභොකද  අපි ගරො ඵරගතු යහජයඹක් ඵට ඳත් න්ගන් 
ගකොගවොභද? ඒ ගනුගන් තීයණ ගළනීගම්දී භවය අඹ තභත් 
වණමිටි අදවස තිඹහ ගගන ිධිධධ කත්තීඹ ක්රිඹහ භහ්ථගරට ඹනහ.  

ඉන්දිඹහ භඟ ETCA ගිිධසුභ අත්න් කයනහ. ජඳහනඹ 
භඟ  යුගයෝඳඹ භඟ  ීනනඹ භඟ කත්තිකඹන් හුභහරු කය 
ගළනීගම් ළඩටවන්ර අපි නිඹළගරනහ. ගම්හ ගද අන්ධ 
ිධධිඹට ඵරරහ භවය ගරහට කත්තීඹ ක්රිඹහ භහ්ථගරට ඹනහ. 
ළඩ ්ථජන කයනහ. ඳසු ගිඹ කහරගආ රංකහට ගනොමිරගආ 

ගිරන් යථ ග ඹ වඳුන්හ ගද්ධදී කි ග  ගභොනහද?  

"ගයෝ" ඔත්තුකහයගඹෝ ඉන්දිඹහගන් ගගගනන්නයි ගම් 
රළවළසති ගන්ගන් කි හ. ඒ අඹට රැකිඹහ නළති නිහ ඒහගආ 
ඩ්රයි්ථරහ ව වහඹකඹන් ිධධිඹට ඉන්දිඹන් ජහතිකඹන්ට ගභහි 

යක්හ ගදන්න වදනහ කි හ. ඒ හගේ ිධිධධ භත ප්රකහල කයමින් 
ගම් යගට් ං්ථධනඹට ඵහධහ සිදු කයනහ. අද අගේ ප්රග්ධලර 
1990 අංකඹට  කථහ කශ ිධග ගිරන් යථඹ තභන්ගේ නිටභ 
නනහ. නමුත්  ඒහ රංකහට ගගන්න්න වදන ිධට කි ග  

ගභොනහද?  ඒ හගේභ ETCA  ගිිධසුභ ගළන කි ග  ගභොනහද? 
ඒගකන් ගන්ගන් වහනිඹක් කිඹරහ කි හ.  ගතෝග  නකක් කහරහ  
ගඩ් නකක් කහරහ   ගවක් ඹට ඉගගන ගදකයි ඳණවට ළඩ 

කයන ඉංජිගන්රුගෝ ගම් වයවහ බිහි ගනහයි කි හ. නළනි 
කථහ කිඹමින් අහිංක කත්තිකඹන් කුරේපු කයන්න කටයුතු 
කශහ. ඹම් තත්ත්ඹක  පිබඳගළනීභක සිටින ඉංජිගන්රුන් 

රංකග  ග ඹ වහ රඵහ ගළනීභ පිබඳඵ  ඒ කිඹන්ගන් filter 
කිරීභ -ගඳයණඹ කිරීභ- පිබඳඵ කටයුතු කිරීභට ගම් බහ 
පිහිටුහ ගළනීභ කෆ ගගවහ ඉන්න අගනක් සිඹ දභ කත්තිකඹන්ටත් 

රද්ථලඹක් ගනහ කිඹරහ භභ හිතනහ. 

ගනත් යටමේන් නභට ඉංජිගන්රු සුදුසුකභක් අයගගන 
ගභගව  තිධල්රහ ඉංජිගන්රුගෝ ගන්න වදන අඹ ඉන්නහ. 

භවය රඹතන ඉංජිගන්රු සුදුසුකභ නළති අඹ අඩු ඳඩිඹක් දීරහ 
යහ ගන්න ඕනෆ නිහ "ඉංජිගන්රු" කිඹන කත්තීඹ ගල්ඵල් නක 
ගවරහ ළඩ ගන්නහ. නතගකොට ඔහු කිඹනහ භභ engineer 
ගකගනක් කිඹරහ. අඩු ඳඩිඹක් දීරහ කත්තිඹ ිධකුණනහ  කත්තීඹ 

නහභඹත් salary නකක් ිධධිඹට ගදනහ. අන්න නළනි ක්රිඹහ 
නත්න්නට ඳහ ගම් බහට වළකිඹහ රළගඵනහ.  ඒ හගේභ 
අගේ ඉංජිගන්රුරුන්  ගරෝකගආ ඕනෆභ යටක පිබඳගන්නහ 

තත්ත්ඹට ඳත් කයන්නටත් ගභහි ප්රතිඳහදන තිගඵනහ.  

ිධිධධ ඉංජිගන්රු ක්ග රඹන් නි්ථභහණඹ ිධඹ යුතුයි. ගභොකද  
වළභ  categoryරටභ අසථහ ගදන්නට ඕනෆ. ක්ග ර නකක් 

ගදකක් ිධතයක් තිබුගණොත් භවය ිධට ගම් අඹට ම්ඵන්ධ  
ගන්න ඵළරි ගනහ. උදහවයණඹක් වළටිඹට භභ ඉංජිගන්රු 
උඳහධිඹ ගත්තහ කිඹරහ භට නක ඳහයටභ යරත් 

ඉංජිගන්රුයගඹක් ගන්නට ඵළවළ. ඒ වහ ම්ප්ථණ කශ යුතු 
ක්රිඹහමේඹක් තිගඵනහ. ගකගනක් වදය උඳහධිඹ ගත්තහ වුණහට 
සීභහහසික පුහුණු නළත්නම් ඔහුට වදයයගඹක් ලගඹන් 
මේඹහ ඳදිංචි ගන්නට ඵළවළ. ඉතින් වළභ ගකගනකුටභ ගම් 

අසථහට නන්න පුළුන් න ිධධිඹට ්ථගීකයණඹ කයරහ 
තිගඵනහ. ඒ නිහ භහ ිධලසහ කයනහ වළගභෝභ නකතු ගරහ අද 
ගවො තළනකට  තිධල්රහ තිගඵන ඵ. ගම්ක නක දකින් 

බිහිගච්ච නකක් ගනොගයි. අවුරුදු 50ක් ිධතය හකච්ඡහ කයරහ  
හකච්ඡහ කයරහ තභයි රග . ඒ හගේභ අගේ ඉංජිගන්රුහ  අගේ 
තහක්ණ ශිල්පිඹහ ගරෝකඹ පිබඳගන්නහ තළනකට ගගනඹන්න 

පුළුන් න අඩිතහරභ ිධගල ගඹන්භ අපි වදරහ තිගඵනහ. ඒ 
නිහ අගේ කත්තිඹ රයක්හ කයගළනීභට  කත්තිඹ ගරුත්ඹ රඵහ 
ගළනීභට ගත් සුිධගල  පිඹයක් වළටිඹට භහ ගම් කහයණඹ දකිනහ.  
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ිධගල ගඹන්භ අනික් ක්ග රඹන්ට ඩහ ගම් ඉංජිගන්රු 

ක්ග රඹ ංකී්ථණයි; ගඵොගවෝ ංකී්ථණයි. ගකොටින්භ කිඹනහ 
නම් නිඳයුභක් කිරීගම්දී නහි වහඹකඹහගේ සිට ගයොකළට්ටුක් 
වට ඹන ගතක්  වූ නි්ථභහණ ඉංජිගන්රුහ දක්හ ඉතහභත් පුළුල් 
ඳයහඹක ගභඹ ගඵදී තිගඵනහ. ගම් ඳයහ නකක්ත්  අඩු 

තක්ග රු කයන්න අඳට ඵළවළ. වළගභෝභ අලය ගනහ. ගම් 
ඳනත භිනන් කම්කරුගකුට කහ්ථමිකගඹක් ගන්න පුළුන්; 
කහ්ථමිකගඹකුට තහක්ණික ශිල්පිගඹකු ගන්න පුළුන්. 

 
ගු මළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ  ඔඵතුභහට ත ිධනහඩි ගදකක කහරඹක් 
තිගඵනහ. 

 
ගු අනේත් මළ්දනප්පඳුම මශතළ 
(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததத) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගවොයි. 

තහක්ණික ශිල්පිගඹකුට ඉංජිගන්රුගක් ගන්න  පුළුන්; 

ඉංජිගන්රුගකුට යරත් ඉංජිගන්රුගක් ගන්න පුළුන්. ගම් 
වහ භහ්ථගඹක්- path නකක්- වළදිරහ තිගඵනහ. ඒ ිධතයක් 
ගනොගයි  කමේන් කනක ගව යත් භන්ත්රීතුභහ කි හ හගේ  

ගභොනත් ඉගගන ගගන නළති අඹ ගගම් ඉන්නහ  නමුත් න 
නිඳළයුම් කයනහ. ඔහුටත් ඉංජිගන්රුගක් ලගඹන් ශ්රී රංකහ 
ඉංජිගන්රුරුන්ගේ බහග  මේඹහඳදිංචි ීමභට වළකි අඩිතහරභ 

නි්ථභහණඹ කය තිගඵනහ. වළභ ගකනහගේභ වළකිඹහ තුබඳන් 
ඹන්න පුළුන් අඩිතහරභ ඉතහභත්භ රසනට වදරහ තිගඵනහ. ඒ 
හගේභ ශ්රී රංකහ ඉංජිගන්රුරුන්ගේ බහ ඒ අඩිතහරගම් ඹන්න  

අලය දළනුභ රඵහ ගදන්න  අලය කත්තිඹ නිපුණතහ රඵහ 
ගදන්න  අදහශ ිධබහග වඳුන්හ ගදන්න  කත්තිඹ ගරුත්ඹ රයක්හ 
කය ගදන්න කටයුතු හදහ තිගඵනහ.  වළගභෝටභ ගම්කට තතුළු 
ගන්න ඵළරි න ිධධිඹටත්  ඕනෆභ ගකගනකුට නන්න පුළුන් න 

ිධධිඹටත් කස කය තිබීභ භභ හිතන්ගන් සුිධගල  ගදඹක් නහ. 
භභ ිධගල ගඹන්භ කිඹනහ  අපි අද යජඹක් ලගඹන් ජනතහගේ 
අභිරහ ඉසට කයන්න ඕනෆ ඵ. ිධගල ගඹන්භ අපි ඵරන්ගන් ගම් 

යගට් උගතුන් නි්ථභහණඹ කයන්නයි. ගකොගවොභද  ගම් යගට් 
උගතුන් නි්ථභහණඹ කයරහ - 

 
ගු මළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ  අහන කයන්න. 

 
ගු අනේත් මළ්දනප්පඳුම මශතළ 
(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததத) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  භට ත ිධනහඩිඹක් රඵහ 

ගදන්න. 

ගකව ග ිධකහන් පිටයට ඹරහ ල්මේ ගගගනන නක තභයි  අද 
අඳට ිධග්ධල ිධනිභඹ රළගඵන ිධලහරභ භහ්ථගඹ ගරහ තිගඵන්ගන්.  
නමුත් ගකවග ිධකහන් 50ක් ගගගනන ල්මේ නක කත්තිකගඹක් 

පිටයට ඹළීමගභන් ගගගනන්න පුළුන්. අන්න ඒ වළකිඹහ 
නි්ථභහණඹ කයන්න ඕනෆ. වළගභෝටභ කත්තිකගඹකු ීමගම් 
ඕනෆකභ තිගඵනහ. ඒ වළභග්ධටභ ඉඩප්රසතහ වදමින් -අගේ යට 
උගතුන්ගගන් පිරි යටක්.-  අගේ යගට් උගතුන්ට ගරෝකගආ 

ගරුත්ඹ රළගඵන ඳරිදි ඒ අලය කටයුතු ළකසීභ  ගම් ශ්රී රංකහ 
ඉංජිගන්රුරුන්ගේ බහ භිනන් ගකගයනහ. අඩුඳහඩු තිගඵන්න 

පුළුන්; ප්රලසන තිගඵන්න පුළුන්.  නමුත් අභහරුගන් හදහගත් 

ගම් අසථහ උදහකය ගළනීභ වහ ෆභ ගදනහගේභ වගඹෝගඹ 
ඉල්රහ සිටිමින් භහ නිවඬ නහ. ගඵොගවොභ සතුතියි. 

 
ගු මළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගඵොගවොභ සතුතියි. 

මීශඟට  ගරු ිධජිත ගව යත් භන්ත්රීතුභහ. ඔඵතුභහට මිනිත්තු 

25ක කහරඹක් තිගඵනහ. 

 
[අ.බහ. 2.24] 

 
ගු විනේත පශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு றஜற மயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ඉංජිගන්රුරුන්ගේ ප්රමිතිඹ 

වතික කිරීභ වහ ශ්රී රංකහ ඉංජිගන්රුරුන්ගේ බහක් 

පිහිටුීමභ ඉතහභ ළදගත් ගදඹක්. ''ශ්රී රංකහ ඉංජිගන්රුරුන්ගේ 

බහ''  නමින් ඉදිරිඳත් කය තිගඵන ගම් ඳනත් ගකටුම්ඳත නළනි 

වූ ඳනත් ගකටුම්ඳතක්. ඒ අ්ථථගඹන් ගභඹ හධනීඹ පිඹයක්; 

ළදගත් පිඹයක් ිධධිඹට අපි දකිනහ.  ඳසුගිඹ කහරඹ පුයහටභ 

ගභළනි ංහදඹක් යට තුශ තිබුණහ. ිධිධධ ක්ග රර ඉංජිගන්රු 

කත්තිගආ ගඹදුණු අඹගේ ඳළත්ගතන්භ ගම් ඉල්ලීභ දිගින් දිගටභ 

සි්ධධ වුණහ. නමුත් තත්තටභ ගම්ක ක්රිඹහට නළගුගඩු නළවළ. 

ක්රිඹහට නළගීගම්දී අනුගභනඹ කශ යුතු රභග දඹන් පිබඳඵත් 

ගඵොගවෝ හද ිධහද  ංහද තිබුණහ. තත්තටභ ශ්රී රංකහ 

ඉංජිගන්රුරුන්ගේ බහ පිහිටුීමභ කහගරෝචිත ගදඹක්; 

අතයලය ගදඹක්. ගභොකද  වදය ක්ග රගආ වදයරුන්ගේ 

ප්රමිතිඹ තීයණඹ කිරීභ වහ දළනටභත් ශ්රී රංකහ වදය බහ 

තිගඵනහ.  ඒ වදය බහ භිනන් වදයරුන්  වදය 

රඹතන  වදය උඳහධි රඵහ ගදන රඹතන  ිධලසිධදයහරර 

තිගඵන ප්රමිතිඹ පිබඳඵ ගොඹහ ඵළලීභ වහ ඹම් රභග දඹන් 

කස කය තිගඵනහ. ඒ අනු මේඹහඳදිංචි ීමභ  මේඹහඳදිංචිඹ 

අරංගු කිරීභ ව ඹම් ඹම් ිධනඹ ප්රලසන පිබඳඵ භළදිවත්ීමභ ළනි 

කහයණහ වදය බහ භිනන් සිදුකයනු රඵනහ. නමුත් 

ඉංජිගන්රු ිධඹ ම්ඵන්ධගඹන් නගවභ රභග දඹක් කස ගරහ 

තිබුගඩු නළවළ. ඒ නිහභ ඉංජිගන්රු කත්තිඹ තත්තටභ පිබඳගත් 

ප්රමිතීන්ට අනු සිදුවුගඩු නළවළයි කිඹන නක භභ හිතන්ගන් 

කවුරුත් පිබඳගන්නහ. අද ඳතින කහ්ථමික  තහක්ණික  

ිධදයහත්භක දියුණුට හගේක් උස භට්ටගම් ඉංජිගන්රු 

කත්තිඹක් නි්ථභහණඹ කිරීගම් ගකීභ අතයලයයි කිඹහ භහ 

දකිනහ. 

 මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ගම් ඳනත් ගකටුම්ඳත මුල් 

අසථහග  ඳහ්ථමේගම්න්තුට ඉදිරිඳත් වුණහ. ඒ ඉදිරිඳත් වුණහට 

ඳසු ගභඹ ගශ්ර සඨහධිකයණගආදී අභිගඹෝගඹට රක් කශහ. නහිදී 

ගඵොගවෝ අඹගේ ප්රලසනඹ වුගඩු  ගම් ඉංජිගන්රුරුන්ගේ බහ 

ඳත් කිරීභ පිබඳඵ ගළට දක් ගනොගයි. ඉංජිගන්රු බහග  

ංයුතිඹ පිබඳඵ වූ ප්රලසනඹක් තභයි තිබුගඩු. ගභොකද  ශ්රී රංකහ 

ඉංජිගන්රුරුන්ගේ බහට දවතුන් ගදගනකුගගන් යුක්ත 

හභහජිකත්ඹක් තිගඵනහ. අන්න ඒ හභහජිකත්ඹට IESL නක  

නගවභ නළත්නම් ශ්රී රංකහ ඉංජිගන්රු රඹතනඹ නිගඹෝජනඹ 

කයමින් නිගඹෝජිතඹන් ඳත් කිරීභ පිබඳඵ ප්රලසනඹක් භතු වුණහ. 

නතගකොට කහ්ථමික ඉංජිගන්රු හගේ  අගනක් ක්ග රර සිටින 

කත්තිකඹන්ට ඹම් අහධහයණඹක් සි්ධධ ගනහඹ කිඹන ප්රලසනඹ 

භතු වුණහ.  
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ඳහ්ථමේගම්න්තු 

දළන් වදයරුන්ගේ කටයුතු ගනුගන් වදය බහ - 
Sri Lanka Medical Council නක - ක්රිඹහත්භක ගනහ. Sri 
Lanka Medical Council නකට නිර ලගඹන් යජගආ 

වදයරුන්ගේ ංගභගආ නිගඹෝජිතඹන් ගදගදගනකු ඳත් 
වුගණොත්  නතළන ප්රලසනඹක් තිගඵනහ. යජගආ වදයරුන්ගේ 
ංගභඹ කිඹන්ගන් කත්තීඹ මිතිඹක්. නතගකොට නක්තයහ වදය 

කත්තීඹ මිතිඹක නිගඹෝජිතඹන් නිර ලගඹන් වදය බහට 
ඳත් ීමභ කිසිග ත්භ පිබඳගන්න ඵළවළ. නගවභ වුගණොත් ඒක 
ඳක්ග්රහහී ගනහ. නග  ඳක්ග්රහහී ීමභ ක්ග රගආ අගනක් 

වදයරුන්ට ඵරඳහනහ. නළනි ප්රලසනඹක් තභයි ගභතළන භතු 
වුගඩු. "ශ්රී රංකහ ඉංජිගන්රුරුන්ගේ බහ" කිඹන නකට 
කවුරුත් ිධරු්ධධ නළවළ. ඉංජිගන් රුරුන්ගේ බහක් පිහිටුීමභ 

අතයලයයි කිඹහ කවුරුත් පිබඳගන්නහ. නභ ප්රමිතිඹ තීයණඹ කශ 
යුතුයි කිඹහ කවුරුත් පිබඳගන්නහ. වළඵළයි  ඒකට IESL නක  
IIESL නක ළනි ඒහ නිර ලගඹන් නිගඹෝජනඹ කයමින් 
නිගඹෝජිතඹන් ඳත් වුණහභ  නතළන ගන්න පුළුන් 

ඳක්ග්රහහීකභක් තිගඵනහ. ගභොකද  නතගකොට තභයි අය කහ්ථමික 
ඉංජිගන්රු  තහක්ණික ළනි ක්ග ර නිගඹෝජනඹ කයමින් න 
නි්ථභහණ  ත අත් දළකීම් තුබඳන් නළනි ඉංජිගන් රු කත්තිඹ ප්රගුණ 

කය ගන්නහ අඹට ගනොරකහ වළරීභක් සි්ධධ ගන්න පුළුන් 
කිඹන ප්රලසනඹ භතු ගන්ගන්. ඒක තභයි - [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ගු අනේත් පී. පඳපර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததமர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහ වන් කශ ප්රමිතිඹ ව 
නිගඹෝජිතත්ඹ පිබඳඵ කහයණඹ ප්රලසනඹක් ගනොගයි. නමුත් අය 
ංන්දනගආ ගළට දක් තිගඵනහ. යජගආ වදය නිරධහරින්ගේ 

ංගභඹ හුදු කත්තීඹ මිතිඹක්. ඒ කිඹන්ගන් යජගආ ග ගආ 
නියුතු වදයරුන්ගේ කත්තීඹ මිතිඹක්. නමුත් ගභභ 
ඉංජිගන් රු කවුන්සිරගආ හභහජිකත්ඹ දළරීභට අගේක්හ කයන 
හභහජිකඹන් නක්ගකෝ  යගට් පිබඳගත් රඹතනඹක ප්රධහනිඹහ නිර 

ලගඹන්; නගවභ නළත්නම් ඹම් ඉංජිගන් රුභඹ තත්ත්ඹකින් යුතු 
කත්තීඹ මිතිඹක් ගනොන කත්තීඹභඹ රඹතනඹක 
නිගඹෝජිතඹන්. ඒ නිහ ඳටු රකහයගඹන් නිගඹෝජිතත්ඹක් ගයි 

කිඹහ අගේක්හ කයන්න ඵළවළ. ඔවුන් නභ කත්තීඹ නිගඹෝජනඹ 
කිරීභට ඵරඹ තිගඵන අඹයි. ඒගක් ගනක් තිගඵනහ. කත්තීඹ 
මිති ගනොගයි. අපි ගභතළන කිසිභ කත්තීඹ මිතිඹකට -trade 

union නකකට - නිගඹෝජිතත්ඹක් රඵහ දීරහ නළවළ. 

 
ගු විනේත පශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு றஜற மயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
කත්තීඹ මිතිඹක් ගනොවුණහට  කත්තීඹ මිතිඹක 

තත්ත්ගඹන් කටයුතු කිරීභ. ඒ කිඹන්ගන් ංසථහගත කිරීගම් 

රඹතනඹක්. ප්රලසනඹ ඒකයි. ඔඵතුභහ කිඹන රකහයඹට ඍජු 
ගඳනී සිටින කත්තීඹ මිතිඹක් ගනොගයි. වළඵළයි  ංසථහගත 
කිරීගම් රඹතනඹක්. නතගකොට ප්රලසනඹ ගනස. ගභඹ නක වහ 
භහන නළති ඵ භභත් පිබඳගන්නහ. වළඵළයි  ඉංජිගන් රු 

කත්තිගආ නිඹළගරන කවුරුත් දන්නහ  ගම් IESL නක ක්රිඹහත්භක 
ගන්ගන් ගකොගවොභද කිඹහ. ඒක යජගආ පිබඳගත් ිධලසිධදයහරඹක - 
ගභභ ඳනත් ගකටුම්ඳගතහි "බහග  ංයුතිඹ" ඹටගත් වන් 

ගනහ  "ඉංජිගන් රු පීඨඹන්හි පීඨහධිඳතිරු තුන්ගදනකු...." 
කිඹහ.  ිධලසිධදයහර තුනක කිඹන නක ප්රභහණත් නළවළ. ඉංජිගන් රු 
පීඨ තත් ළඩියි. නගවභ නම් සිඹ ද පීඨ නිගඹෝජනඹ ගන්න 

ඕනෆ. නළනි ංගලෝධනඹන් දළනටත් ඉදිරිඳත් ගරහ තිගඵනහ. ඒ 
ිධධිඹට ගම් නක රඹතනඹක් ඳභණක් ගනගකොට නඹ ක්රිඹහත්භක 
ගන්ගන්  තත්තටභ කත්තීඹ මිතිඹකට නවහ ගිහිල්රහ 

ංසථහක් ිධධිඹට තභයි. වළඵළයි  නභ ංසථහග  මේඹහ ඳදිංචි ීමභ 

වයවහ තභයි ඉංජිගන් රුන්ගේ නභ ඵර අධිකහරිඹ ඳත්හ ගගන 
ඹන්ගන්.  

ගභන්න ගම් ඵර අධිකහරිඹ නිහ ඉංජිගන් රු කත්තිගආභ 

නිඹළගරන  ගනත් ඳහඨභහරහ වයවහ -ිධගල ගඹන්භ HNDE නක  

කටුනහඹක TTI නක ළනි රඹතන වයවහ  NDT ඳහඨභහරහ 

වදහයහ ගවෝ - රභහනුකර ඉවශට ඹන ඉංජිගන්රුන්ට ගභහිදී 

ගනොරකහ වළරීභක් ගනහ. ගභතළනයි ප්රලසනඹ තිගඵන්ගන්. ඒක 
තභයි ඒ අඹගේ ඳළත්ගතන් ඉදිරිඳත් වුණු ිධග චනඹ. නහි 

හධහයණත්ඹක් තිගඵනහ. අපි ඵරන්න ඕනෆ ඒ ගළනයි. NDT 

ඳහඨභහරහ වදහයහ ඉංජිගන් රුගක් ඵට ඳත් ගන්න ගකගනකුට 

පුළුන්. ිධිධධ ඳහඨභහරහ වදහයහ ඉංජිගන්රුගක් ඵට ඳත් ගන්න 

පුළුන්. ිධදුමේඵර භඩුඩරඹ ගත්තත් නගවභයි. ඔඵතුභන්රහත් ඒ 

ගළන දන්නහ. NDT Course නක වදහයහ ඳත් ගන ගකනහ තභයි 
ES ඵට ඳත් ගන්ගන්.  

ඊට ඳසග  ඔහුට පුළුන් ඉදිරිඹට ඹන්න. යරත් 

ඉංජිගන්රුයඹකු ඵට ඳත් ගන්නත් පුළුන්. නතගකොට ඒ අඹට 
ඒභට තිගඵන අසථහ අහිමි කිරීභට ඵර අධිකහරිගආ ක්රිඹහත්භක 

ීමභක් තිගඵනහයි කිඹන ප්රලසනඹක් තිගඵනහ. ඒක දළනට 

නීතයනුකර සි්ධධ වුගඩු නළතත්  නීතයනුකර ගනොන 
රකහයඹට ක්ග රගආ තිගඵන තත්ත ප්රලසනඹක්. නතගකොට 

ගම්කට ඹම් නිර බහඹක් දුන්නහභ  නීතයනුකර බහඹක් දුන්නහභ 
ගම්ක තත් ළඩි නහයි කිඹන ප්රලසනඹයි ගභතළන ති ගඵන්ගන්. 

ඒ නිහ තභයි ඔවුන්ගේ ඳළත්ගතන් දිගින් දිගටභ ඉදිරිඳත් වුගඩු  

ිධගල ගඹන් භහ අය කිඹහපු අගේ යගට්  රඹතන වයවහ HNDE  
ගවෝ NDT ඉංජිගන්රු ඩිේගරෝභහ වදහයහ ඊට ඳසග  යරත් 

ඉංජිගන්රුයඹකු ඵට ඳත්ීමභ දක්හ නන ගභගන්දී තති න 
දුසකයතහ ගළන. ඒ නිහ ගම් බහග  නිගඹෝජනඹ කහටත් 

අඳක්ඳහතී භළදිවත් ගන රකහයඹට කස ිධඹ යුතුයි කිඹන 
නක ප්රධහන කහයණහක් ිධධිඹට භහ භතු කයන්න කළභළතියි. ඒගකදී  

ඉංජිගන්රු  කත්තීඹ ජහතයන්තය  ප්රමිතිඹට ගගන ඒභ පිබඳඵ 

කිසිභ ිධහදඹක් නළවළ.  අද ගරෝකගආ ිධදයහට හගේක් 
තහක්ණඹ දියුණු ීම භත් නක්ක සිිධල් ඉංජිගන්රු ිධදයහ  ිධදුමේ 

ඉංජිගන්රු  ඉගරක්ගරොනික් ඉංජිගන්රු ිධදයහ ළනි ගදඹට සීභහ 
ගන්ගන් නළති අද ජහන ඉංජිගන්රු ිධදයහ  වදය ඉංජිගන්රු 

ිධඹ ළනි ක්ග ර දක්හ ගභඹ පුළුල් ගරහ තිගඵනහ. 

ගකොන්ටම් ඉංජිගන්රු ිධඹ දක්හ ගභඹ පුළුල් ගරහ තිගඵනහ. 
නළනි තත්ත්ඹකදී අපි ජහතයන්තය පිබඳගත් රභග දඹකට ගභඹ 

කස කශ යුතුයි කිඹන නක කවුරුත් පිබඳගන්නහ ගදඹක්.  

ජහතයන්තය රභග දඹට ගභඹ කස කය්ධදී  ගරෝකගආ 

ජහතයන්තය ලගඹන් ම්භත වුණු ිධිධධ ප්රඥේතීන් අඳ අධයඹනඹ 

කශ යුතු ගනහ. ගරු තභතිතුභහ භතු කශහ  සිඩ්නි ප්රඥේතිඹ 

හගේභ ගො කංටන් ප්රඥේතිඹ ගළන. නළනි ප්රඥේතීන් තිගඵනහ. 

ඒහගආ ගකොගවොභද ගම් ඉංජිගන්රු ිධඹ ගන් කයරහ 

තිගඵන්ගන්? නහිදී ජහතයන්තය පිබඳගත් ්ථගීකයණඹ තභයි  
යරත් ඉංජිගන්රු  ංසථහගත ඉංජිගන්රු  ඉංජිගන්රු තහක්ණික 

කිඹන මමේක ප්රගේද තුන. 

අපි ඒ අනු නහභකයණඹ කිරීගම්දී තභයි අය CEng, IEng, 

EngTec කිඹන ිධගල  adjectives නගවභ නළත්නම් නහභකයණඹ 

ජහතයන්තය ප්රමිතිඹට අනු  ගරෝකගආ පිබඳගත්ත රභග දඹ 

ගරහ තිගඵන්ගන්. නළනි රභග දඹක් ගම්හට තතුළු න ිධට 

තභයි ගභඹ ඩහත් පිබඳගත වළකි  කහටත් හධහයණඹ ඉටු කයන 

බහක් ඵට ඳත් ගන්ගන්. නළත්නම් බහ ක්රිඹහත්භක ග්ධදී 

අනහගතගආ ප්රහගඹෝගික ප්රලසන කිහිඳඹකට අඳට  මුහුණ ගදන්න 

සිදු ගනහ. 
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 දළන් අපි කිසික් නළති තත්ත්ඹක් ඹටගත්  ගභගවභ බහක් 

පිහිටුන නක ගවොයි.  නතගකොට ඒ බහ භිනන් ඹම් ප්රමිතිඹකට 
ඉංජිගන්රුරුන් ්ථගීකයණඹ කයනහ  ඔවුන් මේඹහ ඳදිංචි 
කයනහ. සුදුසුකම් නළති කත්තිකඹන් ගම් ඉංජිගන්රු ක්ග රඹට 
භළදිවත් ීමගම් භහ්ථගඹ ඹම් ිධධිඹකින්  තහිගයනහ. ඒක ගවොයි. 

ඒත් නක්කභ ගම්ක තත් හධහයණ ීමභ වහ න ග්ධ දත් 
තතුශත් ීමභ අනිහ්ථඹයි කිඹන නක භහ භතු කයන්න කළභළතියි.  

ඒ ිධතයක් ගනො ගභහි ඵරතර ව කහ්ථඹඹන් පිබඳඵත් 

වන් කයරහ තිගඵනහ. නහිදී මමේක ඳරිඳහරනභඹ කරුණු ටිකක්  

ඉදිරිඳත් කයරහ තිගඵනහ. ඊට නවහ ගිහිල්රහ ිධගල ගඹන් 
හභහජිකඹන්ගේ කත්තීඹභඹ අගේක්හ සුරැකීභ  ඉංජිගන්රු 

කත්තීඹට අදහශ න ංසකයණ දිරිගළන්ීමභ  ඉංජිගන්රු 
අධයහඳනඹ ගුණහත්භක ඉවශ නළංීමභ වහ ඳහඨභහරහ 

ප්රතිංිධධහනඹ කිරීභ  කත්තීඹ ඉංජිගන්රු රඹතන නිඹහභනඹ  
කත්තීඹ රඹතන වහ ජහතික ගල්්නඹට තතුශත් කිරීභට 

අඹදුම්කරුන් තක්ග රු කිරීගම්දී ඵරඳර රඵහ දීභ ගභන්භ 

රඹතනඹ නකී ඵරඳර ප්රදහනඹ කිරීගම් ඵරධහරිඹහ ගර 
ක්රිඹහත්භක ීමභ  අදහශ කත්තීඹ රඹතනගආ හභහජිකත්ඹ වහ 

සුදුසු අධයඹන වහ කත්තීඹ සුදුසුකම් නි්ථග්ධල කිරීභ  කත්තීඹ 
ඉංජිගන්රු රඹතන අතය සථහය ප්රමිති තවවුරු කිරීභ කිඹන 

ගභළනි කරුණුත් ගභඹට තතුශත් ගනහ නම් ගභහි 
ගුණහත්භකබහඹ තත් ළඩි කයන්න පුළුන්.  මේඹහ ඳදිංචිඹ ව 

භවය ඳරිඳහරනභඹ මුදල් ගොඹහ ගළනීම් හගේ කටයුතු ගම්ගක් 

ඵරතර වහ කහ්ථඹඹන් ිධධිඹට වන් කයරහ තිගඵනහ. නයින් 
ඔේඵට ගිහිල්රහ ගභඹ ඩහත් පුළුල් කය ගත යුතුයි කිඹන නක 

අභතය කරුණක් ිධධිඹට භහ ඉදිරිඳත් කයන්න කළභළතියි.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  කහ්ථමික ඉංජිගන්රුගක් 

යරත් ඉංජිගන්රුගකුගේ තත්ත්ඹට උසීමගම්දී ඒ අඹට ඒ 

ඉඩප්රසතහ රළගඵන රකහයගඹන්; ඒ අඹට ඒ භහ්ථගඹ ිධකත න 
රකහයගඹන් ගම් රභග දඹ කස ගන්නත් ඕනෆ. ිධකත කථහ 

කගශොත්   දළනට ගභොයටු ිධලසිධදයහරගආ තිගඵන ප්රලසනඹ අපි 
දන්නහ. ඉංජිගන්රු ිධඹඹ වදහයන සිසුන් ව NDT ිධඹඹ 

වදහයන-තහක්ණික ඉංජිගන්රු ඩිේගරෝභහ වදහයන- සිසුන් අතය 
තති ගළටුභ. නළනි ගේදඹක් ිධලසිධදයහර ශියඹන් අතග්ථත් 

තිගඵනහ. ක්ග රඹට රහභ ගම් ප්රලසනඹ තත් පුළුල් ගනහ. 

ගභොකද  ිධිධධ යජගආ රඹතනර  ිධිධධ ගඳෞ්ධගමේක රඹතනර 
NDT ඳහඨභහරහ වදහයපු ශියඹහ ව Engineering Degree නක 

කයපු ශියඹහ අතය තිගඵන ඳයතයඹ නිහ ගම්හ අතය ගරොකු 
ඳයසඳයඹක්  ප්රලසනඹක් භතු ගරහ තිගඵනහ. ඒ නිහ  කහ්ථමික 

ඉංජිගන්රුගකුගේ තත්ත්ගආ ඉරහ යරත් ඉංජිගන්රුගකු 

දක්හ උස ගනගකොට  ිධකත ඒ උසීමභ වහ තති 
ිධබහගරට ගඳනී සිටිමින්  ඒ කත්තීඹ නිපුණතහ ගඳන්මින් ඔහුට 

ඒ වහ ඳළමිණීගම් අසථහ; භහ්ථගඹ පුළුල් න රකහයඹට ගභහි 
ඉඩප්රසතහ වළගදන්න ඕනෆ කිඹන නකත් භතක් කයනහ. නගවභ 

ගනොවුගණොත්  ිධලසිධදයහර තුශ දළනට තති ගරහ තිගඵන 
ගේදනඹභ කත්තීඹ තුශ තත් තති ගන්න පුළුන්. ගම් බහ 

තති කශහට ඳසග  ඵර අධිකහරිඹ ක්රිඹහත්භක ගන්න ඳටන් 

ගත්ගතොත් ගම් ක්ග රඹ තුශ ඵයඳතශ ප්රලසනඹක් ගන්න පුළුන්. 
අපි ඵරහගඳොගයොත්තු න අගේක්හ ඉටු ගනොීම ඒ තුබඳන් අභතය 

ගළට ද ගණනහක් නි්ථභහණඹ ීමගම් අදහනභක් තිගඵනහ. ඒක 
ශක්හ ගත යුතුයි කිඹන නක භභ අධහයණඹ කයනහ. නගවභ 

ගනොවුගණොත්  ඉංජිගන්රු කත්තීඹ තුශ ිධිධධ ගේදීමම් තති ගරහ 
ං්ථධනඹට නඹ ඵහධහක් ගනහ. 

අපි ගම් සිඹල්ර කයන්ගන් යගට් ං්ථධනඹ ගළන  භහජ 
ං්ථධනඹ ගළන හිතරහයි. භහජ ං්ථධනඹට ඉංජිගන්රු ිධඹ 

අතයලයයි. ඉංජිගන්රු ිධඹ ඹම් ප්රමිතිඹකට රක් කිරීභ  ඔවුන්ගේ 
තත්ත්ඹන් උස කිරීභ යගට් ං්ථධනඹට ඍජුභ ඵරඳහනහ. 

ං්ථධනඹ අඩහරීමභට ඹම්ගවඹකින් ගභඹ දහඹක නහ නම්  

නඹ ශක්හ ගළනීභ ගම් ඳහ්ථමේගම්න්තුග  ගකීභ ගනහඹ 
කිඹන නක භතක් කයන්නට කළභළතියි. 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ජහතයන්තය පිබඳගත් 
රභග දඹට අනු ''අත් දළකීම් ඳහදක ඉගගනීභ'' කිඹන නක 
නීමකයණ ළඩ පිබඳගගශ  ප්රධහන අංගඹක්. ඒක ගරෝකගආ 
පිබඳගත් රභග දඹක්. ඒ වයවහ ගකොගවොභද ඉංජිගන්රු කත්තීඹ 
ඉවශට ඹන්ගන්? අපි දන්නහ අගේ යගට් සුප්රසි්ධධ ඉංජිගන්රුරු 
හිටිඹ ඵ. ඒ අතය ග්ථ ිධගේ්ථධන භවතහ  රචහ්ථඹ කුරසිංව  
ඉංජිගන්රු යම්ඳහර   ඉංජිගන්රු ිධභරසුග්ථන්රරහ හගේ අඹ 
හිටිඹහ. ඒ ප්රීමණ  ගශ්ර සඨ ිධ්ධතුන් ඒ ක්ග රගආ නිපුණතහන් 
ගඳන්නුග  තභන්ගේ අත් දළකීම් තුබඳන්. අත් දළකීම් ඳහදක 
ඉගගනීභ ගරෝකගආ පිබඳගත් රභග දඹක්. ඒ රභග දඹට 
ඉඩප්රසතහ වළගදන රකහයඹට ගභඹ භන්ිධත ිධඹ යුතුයි කිඹන 
නකත් භතක් කයන්නට කළභළතියි. 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ශ්රී රංකහ ඉංජිගන්රුරුන්ගේ 
බහ ක්රිඹහත්භකීමගම්දී ගභහි නිගඹෝජිතඹන් ඳත් කිරීගම් ඵරඹ 
කමේන් තිබුගඩු අගභළතියඹහට. ගශ්ර සඨහධිකයණ තීන්දුත් නක්ක 
නඹ ගනසීමභට රක් වුණහඹ කිඹන කහයණඹ භතු කශහ. ිධිධධ 
අභහතයහංලර ිධිධධ ිධඹඹන් ඹටගත් ඉංජිගන්රුන් ඉන්නහ. 
ිධදුමේ ඉංජිගන්රුරු  කහ්ථමික ඉංජිගන්රුරු  mechanical 
engineersරහ  electronic engineersරහ හගේභ civil 
engineersරහ ිධිධධ අභහතයහංලර ඉන්නහ. ගම් ක්ග රඹ නක 
අභහතයහංලඹකට සීභහ කයන්නට පුළුන් නකක් ගනොගයි. 
වදය ක්ග රගආ නම් ඒ වදයරු ගෞ්ය අභහතයහංලඹට 
ම්ඵන්ධ ගනහ. වළඵළයි  ඉංජිගන්රු ිධඹඹ ගත්ගතොත් 
අභහතයහංල ගණනහකට; ක්ග ර ගණනහකට පුළුල් ගනහ. ඒ 
අ්ථථගඹන් ගත්තහභ ගභහි ඳත් කිරීගම් ඵරඹ නළනි ගනස 
කිරීභකට රක් කිරීභ ගවො ගදඹක් කිඹහ භහ හිතනහ. ඒ නිහ  
ගශ්ර සඨහධිකයණඹ භිනන් නඹ ගනස කිරීභ කහගරෝචිත ගදඹක් 
ිධධිඹට රකනහ.  

මුරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ගම් කරුණු සිඹල්රත් නක්ක 
අහන ලගඹන් ගම් කරුණ වන් කයන්නට භහ කළභළතියි.  ශ්රී 
රංකහ ඉංජිගන්රුරුන්ගේ බහ අතයලය ගදඹක්. නඹ 
ප්රමිතිකයණඹකට රක් කශ යුතු ගදඹක්.  නහිදී ඉංජිගන්රු 
ක්ග රගආ අඹ අතය ගේදනඹන් තති න රකහයඹට  
ගනොළරකීම් තති න රකහයඹට ගභහි ංයුතිඹ නි්ථභහණඹ 
ගනහ නම් ඒක ඵයඳතශ යදහ ගළනීභක්. වදය බහ 
නිගඹෝජනඹ කයන්න වදය ක්ග රඹ තුශ ිධිධධ ක්ග ර 
නිගඹෝජනඹ කයන අඹත් ඳත් කයනහ හගේභ  ඉංජිගන්රු 
ිධඹඹන් ම්ඵන්ධගඹන් නිගඹෝජිතඹන් ඳත් කිරීභත් ගවොයි. 
වළඵළයි  නක්තයහ ඵර අධිකහරිඹක් ඳත්හ ගගන ඹන 
කඩුඩහඹභක් ඒ වහ ඳත් කගශොත්  ඒ අසථහග  නභ ක්ග රඹ 
තුශ ගේදනඹක් තති කිරීභ සිදු නහ. ඒක කහ්ථමික 
ඉංජිගන්රුරුන් යරත් ඉංජිගන්රු තත්ත්ඹ දක්හ උස ීමගම්දී 
ඔවුන්ට මුහුණ ඳහන්න සි්ධධ න ඵයඳතශ කත්තීභඹ ගළට දක්  
අ්ථබුදඹක් ඵට ඳත් නහ. නඹ ශක්හ ගළනීභ  ශ්රී රංකහ 
ඉංජිගන්රුරුන්ගේ බහ ඳනත් ගකටුම්ඳත ම්භත කය 
ගළනීගම්දී අධහයණඹට රක් කශ යුතු කරුණක් කිඹරහ භහ භතක් 
කයන්න කළභළතියි.  

ඉංජිගන්රු ිධඹ ම්ඵන්ධගඹන් අපි ගත්ගතොත්  භවය 
අසථහරදී ඉංජිගන්රු ිධඹ පිබඳඵ දන්නහ  වළකිඹහ තිගඵන 
අඹගේ හභහනය භහජභඹ දළනුගම්  නගවභ නළත්නම් නීතිභඹ 
දළනුගම්  නගවභත් නළත්නම් මිනිසුන්ගේ ප්රලසන පිබඳඵ දළනු ගම් 
අඩුකභ නිහ ය්ධදහ ගළනීම් කයන ඵ අපි දන්නහ. නළනි 
නිරධහරින්  නළනි ඉංජිගන්රුරුන් තභ ිධඹඹ ගළන ිධතයක්  ඒ 
සීභහ ිධතයක් ඵරනහ; අනිකුත් ඳළති  ිධගල ගඹන්භ භහජභඹ 
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ඳහ්ථමේගම්න්තු 

ප්රලසන ඳළත්ත පිබඳඵ ඵරන්ගන් නළවළ. ගඵොගවෝ යහඳකති 
කිරීගම්දී -භහ්ථග ං්ථධනඹ න්න පුළුන්  යහඹ ඉදිකිරීම් 
ගන්න පුළුන්  ගුන් ගතොටුගඳොශ ඉදිකිරීම් ගන්න පුළුන්  
ගනත් යහඳකති ඉදිකිරීම් ගන්න පුළුන්- ඉංජිගන්රුයඹහ 
ඔහුගේ ිධඹ ඳථඹ ගළන ිධතයක් ඵරහ ඒ ප්රලසනඹට භළදිවත් 
වුගණොත්  ගනත් ප්රලසන භතු න්න පුළුන්. අපි නළනි අත් දළකීම් 
රඵරහ තිගඵනහ.  

අධිග ගී භහ්ථග ඉදිකිරීගම්දී ඉංජිගන්රුරුන් රකහ ඵරන්ගන් 
ඔවුන්ගේ ිධඹ ඳයහඹ ගළන ිධතයයි. වළඵළයි නතළන භතුන 

භහජභඹ ප්රලසන  ගකගනක් නතළනින් ගනත් තළනකට අතළන් 
වුණහභ ඒ අතළන්වුණු ගකනහ මුහුණ ගදන භහජයීඹ ප්රලසන 
තිගඵනහ. නහිදී ඉංජිගන්රුභඹ  ගණිතභඹ  ගබෞතික ිධදයහභඹ 

ගකෝණඹකින් ිධතයක් ඵරහ ඵළවළ.  

නගෝත්ඳහදනඹ වහ  න නි්ථභහණීතලීත්ඹ වහ  
නයකයණඹ වහ ගණිතඹ ව ගබෞතික ිධදයහ අලයයි. 

වළඵළයි නඹ ගම් භහජඹට ගශඳන්ගන් ගකොගවොභද කිඹරහ 
භහජභඹ අගඵෝධඹ  භහජභඹ ිධඥහනඹ තිබිඹ යුතුයි. නගවභ 
නළත්නම් ගණිතගඹන් මිනිසුන්ගේ ප්රලසන ිධන්න ඵළවළ. ඒ 

ම්ඵන්ධගඹන් භහ උදහවයණඹක් කිඹන්නම්.  

ඳසු ගිඹ තිඹ තුශ අපි දළක්කහ  භවනුය - නුයනබඳඹ 
භහ්ථගගආ ගදඳ ඉදිකය තිගඵන තහකහමේක කඩ ඉත් කයනහ. 
කඩ ඉත් කයන්න ඉංජිගන්රුයඹහට ඵරඹ තිගඵනහ. ඒ 

ප්රග්ධලගආ ඒ ඉදිකිරීම් කයගගන ඉන්න අඹට නුයනබඳඹ 
දිස්රික්කගආ ිධධහඹක ඉංජිගන්රුයඹහ මේපිඹක් ඹනහ. නහි 
වන් න්ගන්  "භහ්ථග ං්ථධන අධිකහරිගආ නි ගඹෝග අනු  නහි 

තිගඵන ඵරතර අනු  2008 අංක 40 දයන ජහතික භංභහත් 
ඳනගත් 50  (1) ගන්තිඹ ඹටගත් භට ඳළරී තති ඵරතර අනු 
ගභභ නිග දනඹ නිකුත් කයමි. ඳවත උඳගල්්නගආ ඩහත් 

ිධසතය ිධසතය කය තති අහියඹ  ඵගරන් තල්ලීභ  ගනස 
කිරීභ  ඵහධකඹ ගභභ නිග දනගආ දින සිට දින 7ක් තුශ ඉත් 
කයන ගර ගවෝ ඹථහ තත්ත්ඹට ඳත් කයන ගර ඔඵට ගභයින් 

දළනුම් ගදමි." කිඹරහයි. ඔහු ඵරන්ගන් ඔහුට අදහශ ඳනත ඹටගත් 
තිගඵන ඵරතර ගළන ිධතයයි. දස 7කින් භනුයඹකුගේ ගගඹක් 
ඉත් කයන්න කි ගොත්  භනුයඹකුගේ කඩඹක් ඉත් කයන්න 

කි ගොත්  ඒ පු්ධගරඹහ  ඒ ඳවුර මුහුණ ගදන භහජභඹ ප්රලසනඹ  
අ්ථබුදඹ ඉංජිගන්රු ිධඹඹට නවහ ගිඹ නකක්. ඒක භහජභඹ 
ප්රලසනඹක්. ඒ පිබඳඵත් අගඵෝධඹකින් ඒ භහජභඹ ප්රලසනඹට 
භළදිවත් න්න ඕනෆ. ඉංජිගන්රු ිධඹඹ පිබඳඵ ගකොයි තයම් 

උඳහධි රඵහ ගත්තත් ඒ අගඵෝධඹ රළගඵන්ගන් නළවළ. ඒ නිහ 
ගභළනි ප්රලසනරදී ඒ ඉංජිගන්රු ිධඹඹට නවහ ගිහින් ඒ ප්රලසනඹ 
භහජඹට ඵරඳහන්ගන් ගකොගවොභද  මිනිසුන්ට ඵරඳහන්ගන් 

ගකොගවොභද කිඹරහ ගත්රුම් ගළනීගම් ග කීභක් අඳට තිගඵනහ. 
දස 7කින්  ඒ කිඹන්ගන් 14න දහ න ගකොට ඉත් න්නඹ 
කිඹරහ ගඳඵයහරි 07න දහ මේපිඹක් ඹනහ. නතගකොට ඒ 

මිනිසුන් ඉත් න්ගන් ගකොගවොභද? ඒ මිනිසසු ඳහය අයිගන් 
නශ ද ටිකක්  භල් ඳළශ ටිකක් ිධකුණහ තභන්ගේ ජීිධකහ ගගන 
ඹන ජනතහක්. ගකොත්භගල් - නුයනබඳඹ භහ්ථගගආ ගදඳ ඉදිකය 

තිගඵන තහකහමේක කඩ අනය ගන්න පුළුන්. අනය 
ඉදිකිරීම් වුණහට දස 7කින් ඒහ ඉත් කය න්න කි හභ  මුළු 
ජීිධතඹක්  ඳවුරක් කඩහගගන ළගටනහ. නතගකොට ඔවුන් මුහුණ 
ගදන තත්ත්ඹ ගභොකක්ද? ඒකට උත්තයඹ ගභොකක්ද?  භවහභහ්ථග 

තභතියඹහ ගවෝ රඩුඩුග  ප්රධහන තභතිරු ගවෝ භළදිවත්ගරහ 
ඒකට උත්තයඹ රඵහ ගදන්න ඕනෆ.  

ඉංජිගන්රුයඹහ ඔහුගේ ිධඹගඹන් ිධතයක් ගම්කට භළදිවත් 

නහ. ඒ නිහ ශ්රී රංකහ ඉංජිගන්රුරුන්ගේ බහ පිහිටුීමගම්දී 

අපි ළරකිල්රට ගත යුතු කරුණු කිහිඳඹක් තිගඵනහ. ඉංජිගන්රු 

ිධඹඹ කිඹන නක අතයලය තභයි. වළඵළයි ඉංජිගන්රු ිධඹඹට 
නවහ ගිහින් භහජභඹ අගඵෝධඹක් තිගඵන අඹගගනුත් ගම් බහ 
භන්ිධත ිධඹ යුතුයි. ඉංජිගන්රු ක්ග රගආභ ඉන්න කත්තිකඹන් 
අතය තිගඵන ගේදනඹ තත් ළඩි කයන රකහයඹකින් ගභහි 

නිගඹෝජිතඹන් ඳත් කගශොත්  නතළනදී මුහුණ ගදන්න සිදුන 
ගළට ද පිබඳඵ තභයි භහ භතු කගශ . ගභොකද  අද ඒ 
ගකොත්භගල්ගභ ප්රග්ධලගආ ජනතහ මුහුණ දී තිගඵන ප්රලසනඹ  

ඔවුන්ගේ නිහමේන් ඔවුන්ට ඉත් න්න කිඹරහ නිකුත් කය 
තිගඵන නි ගඹෝගඹත් නක්ක අද ඳවුල් ගණනහක් අතය භං ගරහ  
අනහථ ගරහ  සිටිනහ. තභන්ගේ මුළු ජීිධත කහරගආභ ගඵොගවොභ 

අභහරුගන් වදහගත් නි  කඩ කහභයඹ අද කිසිභ හිතක් ඳපුක් 
නළතු කඩරහ ිධනහල කයනගකොට ඒ මිනිසුන්ට ඹන නන භං නළති 
ගනහ. ඒක ගණිතගඹන් ිධන්න ඵළවළ; ඉංජිගන්රු ිධදයහගන් 

ිධන්න ඵළවළ. ඒක භහජභඹ ප්රලසනඹක්. ඒ භහජභඹ තත්ත්ඹ 
ගත්රුම් ගගන කටයුතු කයන තළනට ඒ ඉංජිගන්රුරුන්  ගනස 
ගන්න ඕනෆ  නළනි ග්ධල් වහභ නතය කයන්න නම්. නතය 
කයරහ ඔවුන්ට ඹම් වන කහරඹක් ගදන්න ඕනෆ. නීතිගආ  -

ඳනගත්- දස 7ක් කිඹරහ තිගඵනහ තභයි. වළඵළයි ඳනගත් 
නගවභ තිබුණහට ඹම් වන කහරඹක් රඵහදීරහ ඔවුන්ට හධහයණඹ 
ඉටු කිරීභත් රඩුඩුග  ගකීභක් ගනහ.  

ඉංජිගන්රු ිධඹ පිබඳඵ ඹහන්්රික හිතරහ  ඹහන්්රික ිධධිඹට 
කල්ඳනහ කයරහ ගභභ බහ පිහිටුනහ ගනුට  තති ගන්න 
පුළුන් අභතය ගළට ද  අභතය ප්රලසන පිබඳඵත් මීට ඩහ ගළඹුරින් 

හිතරහ  ඳක්ග්රහහී නක කඩුඩහඹභකගේ ඵරඅධිකහයඹ 
ගභගවඹන රඹතනඹක් ඵට ඳත් ගනොකය  ඉංජිගන්රු 
ක්ග රගආ සිඹ ද කත්තිකඹන්ගේ අයිතීන් රයක්හ කයන 

රකහයඹට ගම් බහ ඳත්කශ යුතුයි කිඹන නක අධහයණඹ 
කයමින් භහ නතය ගනහ. ගඵොගවොභ සතුතියි. 

 
ගු මළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගඵොගවොභ සතුතියි. මීශඟට  ගරු (භවහචහ්ථඹ) රශු භහයසිංව 

භන්ත්රීතුභහ. 

 
[අ.බහ. 2.47] 

 
ගු (මශළචළර්ය) ආශු මළරසිංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு (மதரசறரறர்) ஆசு ரசறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ගම් යගට් ඉතහභත්භ ළදගත්භ 

ඳනත් ගකටුම්ඳතක් - ශ්රී රංකහ ඉංජිගන්රුරුන්ගේ බහ ඳනත් 
ගකටුම්ඳත- ගළන කථහ කයමින් ගපතිවහසික අසථහකට 

ම්ඵන්ධ ීමභට අසථහ රළබීභ පිබඳඵ ිධගල ගඹන් භහ 
ගඵොගවෝ තුටට ඳත්ගනහ. 

ඉංජිගන්රු ක්ග රගආ කටයුතු කශ ගකගනක් වළටිඹට - භභ 
ශ්රී රංකහ යහජය ඉංජිගන්රු ංසථහග  බහඳතියඹහ වළටිඹට 

කටයුතු කශහ. ඉංජිගන්රු ිධලසිධදයහරර භවහචහ්ථඹයගඹකු 
වළටිඹට ඉංජිගන්රු ශියඹන්ට ඉගළන්වූහ.-  භගේ ගඳෞ්ධගමේක 
අත් දළකීම් නක්ක ශ්රී රංකහ ඉංජිගන්රුරුන්ගේ බහග  

ළදගත්කභ ඉතහභත් ගවොට දන්නහ. ඒ නිහ 
ඉංජිගන්රුරුන්ගේ බහග  කහ්ථඹඹන් ගළන හගේභ යටට අලය 
ඉංජිගන්රුරු බිහි ිධඹ යුත්ගත් ගකග ද ඹන්න පිබඳඵත් කථහ 

කයන්න භහ කල්ඳනහ කශහ. 

ශ්රී රංකහ ඉංජිගන්රුරුන්ගේ බහ අලය ගන්ගන් ගම් 
යගට් ඉංජිගන්රුරුන්ගේ ප්රමිතිඹ ගගොඩනඟහගගන  ිධිධධ 
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[ගරු ිධජිත ගව යත්  භවතහ] 
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ඉංජිගන්රු තරඹන්ගේ තති අඩු ඳහඩු භඟවයහගගන නක තළනකට 

ගගනඹන්න ගන්නහ උත්හවඹත් නක්කයි. ගභභ ශ්රී රංකහ 
ඉංජිගන්රුරුන්ගේ බහ වයවහ යරත් ඉංජිගන්රුයගඹකු  
රශ්රිත ඉංජිගන්රුයගඹකු  අනුඵ්ධධ ඉංජිගන්රුයගඹකු  
ංසථහගත ඉංජිගන්රුයගඹකු  ඉංජිගන්රු ඩිේගරෝභහධහරිගඹකු  

ඉංජිගන්රු කහ්ථමිකගඹකු රදී ලගඹන් ඉංජිගන්රු ක්ග රගආ 
ිධිධධ තරර සිටින පිරිට තභන්ගේ කත්තීඹ භට්ටභ ඉදිරිඹට 
ගගනඹන්න වළකිඹහ රළගඵනහ. 

ශ්රී රංකහ ඉංජිගන්රුරුන්ගේ බහ ගළන කථහ කයන ගකොට 
ගම් යගට් ඉංජිගන්රු අධයහඳනඹ ගළන කථහ ගනොකයභ ඵළවළ. 
ඉංජිගන්රු කත්තිඹ  ඉංජිගන්රු තහක්ණඹ  නගවභ නළත්නම් ගම් 

වහ ම්ඵන්ධ න ිධඹඹන් වදහයන්න අගේ යගට් ිධලසිධදයහර 5ක 
පීඨ 5ක් තිගඵනහ. ගේයහගදණිඹ  ගභොයටු  ඹහඳනඹ  රුහුණ ව 
South Eastern කිඹන ිධලසිධදයහරර නභ ිධඹඹන් වදහයන්න 

අසථහ තිගඵනහ. ගම් ිධලසිධදයහරර තිගඵන ඳහඨභහරහ ගළන 
කථහ කයන ගකොට  නභ ඳහඨභහරහ ම්ඵන්ධගඹන් ගළට දක් 
භතුගනහ. ගම් යට නගෝත්ඳහදන ර්ථිකකඹකට  නගෝත්ඳහදන 
යුගඹකට ඹන්න උත්හව කයන ගකොට ඳළයණි ඳහඨභහරහ තභත් 

ඒ ිධධිඹටභ ඳතිනහ. නමුත්  යටට අලය අ දත් ඳහඨභහරහ ත 
තත් ළඩිගඹන් රයම්බ න්ගන් නළති ගව තු ගළනත් කථහ 
කයන්න ඕනෆ. ගම් ගළන කථහ කයන ගකොට ඳසු ගිඹ ්ථගආ 

ගභොයටු ිධලසිධදයහරගආ ඒ ඒ අංලඹන්ට තතුශත් වූ ශිය 
ං්යහ ගළන කිඹන්න ඕනෆ. උදහවයණඹක් ලගඹන් ඉංජිගන්රු 
රශ්රිත තිගඵන හසතු ිධදයහ වළදෆරීභ වහ 55යි  ඒ ඹටගත් 

තිගඵන නි්ථභහණකයණඹට - Design ඳළත්තට - 60යි  Town and 
Country Planning වහ 50යි  ප්රභහණ මීක්ණරට 125යි  
Facilities Management වහ 50යි  Landscape Architecture 

වහ 50යි  ගම් රදී ලගඹන් ඉංජිගන්රු ක්ග රඹට හගේභ 
හසතු ිධදයහ ිධඹඹන්රටත් ගගන තිගඵන්ගන් 390ගදනහයි; IT 
ක්ග රඹට 300යි. ගම් රදී ලගඹන් ඉංජිගන්රු ක්ග රඹන්රට 

ගන්නහ ප්රභහණඹ න්ගන් 723යි. ඉංජිගන්රු ක්ග රඹත් ගකොටස 
3කට කඩරහ තිගඵනහ. EM වහ 50යි  TM වහ 60යි  
Transport and Logistics Management වහ 55යි  Fashion 
Design and Product Development වහ 50යි. සිඹල්රභ නකතු 

කගශොත් 1 628ගදගනක් තභයි ඳසු ගිඹ ්ථගආ ගභොයටු 
ිධලසිධදයහරඹට තතුශත් ගරහ තිගඵන්ගන්. 

ිධගල ගඹන්භ ගම් ඹටගත් ප්රභහණ මීක්ණ ක්ග රඹ 

ගකගයහි ගම්  ගරු බහග  අධහනඹ ගඹොමු කයන්න භහ 
කළභළතියි. අද ප්රභහණ මීක්කඹන් - Quantity Surveyors - බිහි 
න්ගන් 125 ගදගනක් ඳභණයි. අද යටට ගභඹ ප්රභහණත්ද? වළභ 

අවුරු්ධදකභ උඳහධිධහරින් වළටිඹට පිටන ඉංජිගන්රුරුන් 125 
ගදනහගගන් සිඹඹට 90ක්භ රංකහග  නළවළ. ගභොකද  ගව තු? ඒ 
ගගොල්රන්ට තිගඵන ඉල් දභයි. ඒ නිහ ගම් ගභොගවොගත් දී භභ 

සිඹ දභ ිධලසිධදයහරර ඉංජිගන්රු පීඨර පීඨහධිඳතිරුන්ට  
ඉංජිගන්රු පීඨ තිගඵන ිධලසිධදයහරර ඉන්න උඳකුරඳතිරුන්ට 
ගඹෝජනහ කය සිටිනහ   ප්රභහණ මීක්ණ ඳහඨභහරහ ගම් ෆභ 
ිධලසිධදයහරඹකභ රයම්බ කිරීභට තිගඵන ඉඩප්රසතහ ගොඹහ 

ඵළමේඹ යුතුයි කිඹරහ. ඒ වයවහ ගම් ගරෝකගආ අනහගත 
තහක්ණඹට ගළශගඳන ප්රභහණ මීක්කයින් බිහි කයන්න 
තිගඵන ඉඩ කඩ අඳට රළගඵනහ ිධතයක් ගනොගයි  තත් 

දරුන් යහශිඹකට ිධලසිධදයහර යම් රළගඵනහ.  

අද දින හකච්ඡහ කයන ගම් ඳනත් ගකටුම්ඳත ිධගල ගඹන් 
ළදගත් න්ගන්  අගේ ඳහල් ඹන දරුන්ටයි. අද  අගේ භවජන 

ගළරරිගආ දිඹතරහග   අ දත්ගර දකුණ ිධදයහරගආ දරුන් රැඳී 
සිටිනහ. ගභළනි දරුන්ට තභයි ශ්රී රංකහ ඉංජිගන්රුරුන්ගේ 
බහ ඳනත් ගකටුම්ඳත භිනන් ළඩි අසථහ රළගඵන්ගන්. 

ඳහල්මේන් උස ගඳශ ිධබහගඹ භත් ගරහ ිධලසිධදයහර යම් 
රඵහ ගන්නහ පිරිගනුත්  අද යගට් ිධලසිධදයහර යම් රඵහ ගන්න 

ඉඩ තිගඵන පිරිගනුත් ිධලසිධදයහරඹට තතුශත් ගන්න ඉඩ 

තිගඵන්ගන් 27 200 ගදගනකුට ඳභණයි. වදය ිධදයහ හගේභ 
ඉංජිගන්රු ක්ග රඹ වහත් ගරෝකඹට ගළශගඳන ඳරිදි ගභළනි 
න ඳහඨභහරහ අඳට අලය ගන්ගන් ඒ නිහයි. Town and 
Country Planning Programme නකට ගතෝයහගන්ගන් 50යි. ගම් 

50 ගදනහ ගතෝයහ ගළනීභ අගනක් facultiesරත් තති ිධඹ යුතුයි. 
ඉංජිගන්රු පීඨර පීඨහධිඳතිරු හගේභ  රචහ්ථඹරු-
භවහචහ්ථඹරු නකතු ගරහ ගභභ ඳහඨභහරහ ප්රභහණඹ ළඩි 

කයනහ හගේභ ගරෝකඹට ගළශගඳන අ දත් ඳහඨභහරහ ගළනත් 
ඔවුන්ගේ ිධගල  අධහනඹ ගඹොමු කශ යුතුයි. උදහවයණඹක් 
ිධධිඹට  Green Technology හගේ ඳහඨභහරහක් තභ අගේ 

ිධලසිධදයහරර නළවළ.  

අපි නළගනෝ තහක්ණඹ ගළන කථහ කශහට  නළගනෝ ඉංජිගන්රු 
ිධදයහ ගළන ම්ප්ථණගඹන්භ උගන්න ඳහඨභහරහ තභ අගේ 

ිධලසිධදයහරර රයම්බ ගරහ නළවළ. ඒ නිහ  ශ්රී රංකහ 
ඉංජිගන්රුරුන්ගේ බහ වයවහ ගම් ගළනත් කථහ කශ යුතුයි 
කිඹරහ භහ ගඹෝජනහ කයනහ. ඉංජිගන්රු රඹතනගආ - IESL- 
බහඳතිතුභහත් ගම් ගභොගවොගත් රැඳී සිටිනහ. ඒ නිහ භහ 

බහඳතිතුභහටත් ඹභක් භතක් කයන්න කළභළතියි. අගේ රංකහග  
ඉංජිගන්රුරු කි හභ නකඳහයටභ භතක් ගන්ගන් "ටයි" නකක් 
දහ ගගන සුදු ්ථට් නකක් ත ගත්ත white collar job නකක් කයන 

අඹ ිධධිඹටයි. නමුත්  ඉංජිගන්රුයඹහගේ job නක නගවභ  නකක් 
ගනොගයි. අපි දළකරහ තිගඵන ඉංජිගන්රුරු ඉන්ගන් ළඩ බිගම්. 
ගම් ගළන කථහ කයන්න ඉංජිගන්රු බහ වයවහ කතිකහතක් 

රයම්බ ිධඹ යුතුයි. ඉංජිගන්රුයඹහ සිටිඹ යුත්ගත් ළඩ බිගම්. 
නමුත් අගේ සිදු න්ගන් ඊට ඳවශ ඳහඨභහරහමේන් නන 
ඩිේගරෝභහධහරින් වයවහ ළඩ බිම්ර ඉංජිගන්රුරුන්ගේ 

කහ්ථඹබහයඹ සිදු කයන අතය  ඉංජිගන්රුරු සීතර කහභයර රැඳී 
සිටිමින් ඉංජිගන්රුරුන්ගේ කහ්ථඹබහයඹට ගභවහ තිගඵන 
ඉංජිගන්රුරුන්ගේ කශභනහකහරිත්ඹ සිදු කයනහ. ඒකත් 

අලයයි. නමුත්  ඒ කහ්ථඹඹ ිධතයක් කයන ඉංජිගන්රුරු අද බිහි 
ගරහ තිගඵනහ. භභ ගම් කිඹන්ගන් අත් දළකීගභන්. යහජය 
ඉංජිගන්රු ංසථහග  බහඳතියඹහ වළටිඹට භහ කටයුතු 
කයනගකොට ග්ත්තහයහභ ක්රීඩහංගනඹ ව ඳල්ගරකළගල් 

ක්රීඩහංගනඹ ඉදි කයන අසථහර භධයභ යහ්රිගඹන් ඳසු ළඩ 
කයන අසථහර ඒ ළඩ බිම්ර කිසිභ ඉංජිගන්රුයගඹක් 
සිටිනහ අපි දළක්ගක් නළවළ.  

 

ගු මළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහට ත මිනිත්තු ගදකක කහරඹක් 
තිගඵනහ.  
 

ගු (මශළචළර්ය) ආශු මළරසිංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு (மதரசறரறர்) ஆசு ரசறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
 ගම් ගළන අධහනඹ ගඹොමු කයමින් ඉං ජි ගන්රු බහ 

තහක්ණඹ ඳළත්ත හගේභ ළඩ බිගම් ළඩ කයන ඉංජිගන්රුරුන් 
ගළන මීට ඩහ අධහනඹ ගඹොමු කශ යුතුයි කිඹරහ භහ ගඹෝජනහ 
කයනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ිධජිත ගව යත් භන්ත්රීතුභහ 
භතක් කයපු නක කහයණඹකට භභත් නකඟ ගනහ. 
ිධගල ගඹන්භ ජහතික තහක්ණ ඩිේගරෝභහධහරින් වහ 

ඉංජිගන්රුරුන් අතය තති වූ ගළටුභ ම්ඵන්ධගඹන් කථහ කයන 
ිධට  ගම් ඉංජිගන්රුරු න්ගේ බහ වයවහ අනහගතගආදී ගභළනි 
ගළටුම් තති ගනොග හ කිඹහ ප්රහ්ථථනහ කයනහ. ගභොකද  නභ 

බහ වයවහ ඒකට අලය ප්රතිඳහදන රළගඵනහ. ජහතික තහක්ණ 
ඩිේගරෝභහධහරින් හගේභ  ඉංජිගන්රුරු අතය තිගඵන ඳයතයඹ 
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ඳහ්ථමේගම්න්තු 

අඩු කයන්න ඔවුන්ට අලය වගඹෝගඹ රඵහ ගදන්න අසථහ 
රළගඵනහ.  

ඊශඟට ඉංජිගන්රු අධයහඳනඹ ම්ඵන්ධගඹන් කථහ 

කයනගකොට  දළන් තහක්ණ ිධලසිධදයහරඹ -UNIVOTEC- 
තිගඵනහ. ගම් UNIVOTEC වයවහ NVQ levelsමේන් රකුණු 
රළගඵන අඹට Level 7 අවුරුදු තුගන් උඳහධිඹත්  Level 8 අවුරුදු 4 

උඳහධිඹත් රදී ලගඹන් නභ ඉංජිගන්රු උඳහධිඹ රඵහ ගළනීභට 
අසථහ රළගඵනහ. නමුත්  ගභභ level නක රඵහ ගන්නහ අඹට 
උඳහධිඹකට භහන කයනහ වළය  උඳහධි වතිකඹ රළගඵන්ගන් 

නළති නිහ ිධලසිධදයහරඹ වයවහ ඉංජිගන්රු උඳහධි වතිකඹ රඵහ 
දිඹ වළකි රභඹක් තිගේද කිඹන නකත් ඉංජිගන්රු බහ වයවහ 
හකච්ඡහ ිධඹ යුතුයි. ගභභ ඉංජිගන්රු බහ වයවහ ගම් කරුණු 

සිඹල්රභ සිදු ිධඹ යුතුයි.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ිධදුමේඵර වහ ඵරලක්තිඹ 
ගළනත් චනඹක්  කථහ කිරීභට භට අසථහ ගදන්න.  

 
ගු මළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහගේ කථහ දළන් අන් කයන්න. 

 
ගු (මශළචළර්ය) ආශු මළරසිංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு (மதரசறரறர்) ஆசு ரசறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ගම් යගට් උ්ධගත ගරහ 

තිගඵන ප්රධහන ප්රලසනඹක් තභයි  අනහගතගආදී ජර ිධදුමේගඹන් 
ිධදුමේඵරඹ නිසඳහදනඹ කය ගළනීභට ගනොවළකි ීමභ. ස්ථඹ ඵරඹ වහ 

 අගනකුත් තහක්ණඹ ගඹොදහ ගගන ිධදුමේ ඵරඹ රඵහ ගත වළකි 
ගනහ. නමුත්  ඉංජිගන්රුරුන්ගේ තිගඵන ඹම් භත නිහ 
තභත් අඳට නභ කටයුත්ත කය ගළනීභට ගනොවළකි ගරහ 

තිගඵනහ.  IESL නගක් බහඳතියඹහ ිධදුමේඵර භඩුඩරගආ ළඩ 
කයන නිහ භහ ඔඵතුභහට ගඹෝජනහක් කයනහ. ඔඵතුභහ ගම් 
ගළන මීට ඩහ  හකච්ඡහ කය  ිධදුමේඵර භඩුඩරගආ 

ඉංජිගන්රුරුන්ට මීට ඩහ ඥහනඹ රඵහ දීරහ ගම් යටට අලය 
තහක්ණ දළනුභ රඵහ දී අනහගතගආ ඒ තළනට ඹහ වළකි 
තත්ත්ඹකට උදහ කය ගත්ගතොත් අඳට ිධදුමේඵර අලයතහ පුයහ 
ගළනීභ වහ පිටිවරක් නහ. ගඵොගවොභ සතුතියි. 
 

ගු මළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

The next speaker is the Hon. Gnanamuthu Srineshan. 

You have 15 minutes.  
 

 

[தற.த. 2.57] 

 

ගු ඥළනමුත්තු ශ්රීප්දව්ද මශතළ 
(ரண்தைறகு ஞரணதொத்து ஸ்ரீமசன்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
தகப மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்கமப, இன்த 

இச்சமதறல் ததரநறறல் மதம தற்நற கதத்ரடல் 

மடததற்தக்தகரண்டிதக்கறன்நது. து ரட்டில் 

ததரநறறல் துமநமத் ரண றமனக்குக் தகரண்டு 

தற்கு ற்ந றத்றல் இந்ப் ததரநறறல் மதமம 

றப்தடுத் மண்டும் அல்னது ஆற்நல் றக்க 

ததரநறறனரபர்கமப ரட்டுக்கு ங்கக்கூடி றத்றல் 

அணது தசற்தரடுகமப தபறப்தடுத் மண்டும் ன்ந 

அடிப்தமடறலும் ரண ததரநறறல் மசம ரட்டுக்குக் 

கறமடக்க மண்டும் ன்ந அடிப்தமடறலும் இந்ச் 

சட்டதோனத்ம ரங்கள் மற்த ற்தக்தகரள்கறன்மநரம். 

ததரநறறல் துமநறமண டுத்துப்தரர்த்ரல், இது அநறறல் 

துமநமரடு இமந்து தறக்கறன்ந எத துமநரகக் 

கரப்தடுகறன்நது. அநறறல் ன்கறன்ந றஞ்ஞரணரணது 

இன்த உனகத்ம ஆட்டிப்தமடத்துக்தகரண்டிதக்கறன்நது . 

அந்மகறல், இந்ப் ததரநறறல் துமநதோனம் ரட்டுக்கு 

ல்ன தறறமண ஆற்நக்கூடி ததரநறறனரபர்கமப 

உதரக்கக்கூடி றத்றல் இந்ப் ததரநறறல் மதம 

ரண தசற்தரடுகமப தொன்தணடுக்கமண்டும்.  குநறப்தரக 

ற்மதரது உதரக்கப்தடுகறன்ந ததரநறறல் மதம 

அல்னது Engineering Council இல் இதக்கறன்ந உதப்தறணர்கள் 

றகவும் குறரய்ந்ர்கபரக, ரண சறந்மணத்ள்பர் 

கபரக இதந்ரலும் அர்கபரல் ங்கப்தடுகறன்ந 

ததரநறறல் சரர்ந் ஆமனரசமணகள், அநறவுமகள் ன்தண 

தல்கமனக்ககங்கபறல் கரப்தடுகறன்ந ததரநறறல் 

சம்தந்ரண தேடங்கலக்குச் தசன்நமடந்து ரண 

ததரநறறனரபர்கமப உதரக்கக்கூடி றத்றல் றகரட்ட 

மண்டும். 

எத ரட்டில் கட்டுரணம் சரர்ந் துமநறமண டுத்ரலும் 

சரற, அல்னது றன்ணறல் சரர்ந் துமநறமண டுத்ரலும் சரற, 

அந்ப் தறகள் தொமநரக மடதததற்கு இந்ப் 

ததரநறறல் ன்தது அடிப்தமடரணரறதக்கறன்நது . 

ததரநறறல் சரறரக அமகறன்நமதரது கட்டுரணப் 

தறகலம் - றர்ரப் தறகலம் சரறரக அமற்கு 

ரய்ப்தறதக்கறன்நது.  ணமரன், ததரநறறல் சம்தந்ரக 

ரங்கள் ஆரகவும் றகவும் றசரனரகவும் 

சறந்றக்கமண்டிர்கபரக இதக்கறன்மநரம். ங்கலமட 

ததரநறறனரபர்கள் தல்கமனக்ககங்கலக்கூடரக தபற 

தகறன்நரர்கள். அத்துடன், ற்மதரது கூநப்தட்டது மதரன்த 

தல்கமனக்ககங்கலக்கு அப்தரல் தரறல்தட்தக் கல்லூரற 

கலக்கூடரகவும் தபறதகறன்நரர்கள். தபறரரறரக NVQ 

level சரன்நறழ்கமபப் ததற்த அந்த் குறகமப அர்கள் 

ததற்தக்தகரள்பக்கூடி எத றமனமத்ம் 

கரப்தடுகறன்நது. இவ்ரநரண றமனறல் தல்கமனக் 

ககங்கபறலிதந்து ந்ரலும் சரற, தரறல்தட்தக் 

கல்லூரறகபறலிதந்து ந்ரலும் சரற, இமதரத் NVQ level 

சரன்நறமப் ததற்தந்ரலும் சரற, அவ்ரத தகறன்ந 

அந்ப் ததரநறறனரபர்கள், தரறல்தட்தறனரபர்கள் ம் 

றகுந்ர்கபரக இதக்க மண்டும். இமண ரங்கள் இண்டு 

மககபரகப் தரர்க்கனரம். என்மநக் quantity ன்தம் 

ற்மநமக் quality ன்தம் தசரல்ரர்கள். அரது, 

அபமக் கூட்டுல் ன்தம் த்மக் கூட்டுல் ன்தம் 

தசரல்னப்தடுகறன்நது. அபவு ன்த தசரல்லும்மதரது 

ததரநறறனரபர்கபறன் ண்றக்மகம அறகரறக்கறன்ந எத 

தரங்கு கரப்தடனரம். இன்ததரன்த 

ததரநறறனரபர்கபறன் த்மக் கூட்டுது . அரது, 

அர்கலமட quality  அறகரறப்தது. Quantity ன்தது 

quality ன்கறன்ந த்மரடு சம்தந்ப்தட்டரக அம 

மண்டும். அவ்ரத அமகறன்நததரழுது உள்ரட்டிலும் சரற, 

தபறரடுகபறலும் சரற து தல்கமனக்ககங்கபரலும் மத 

துமநகபரலும் உதரக்கப்தடுகறன்ந ததரநறறல் 

சரர்ந்ர்கலக்கு உரற தததரணம் அல்னது மற்தை 

அறகரக இதப்தற்கு ரய்ப்தை இதக்கறன்நது. ணம, 

இந்ச் சட்டதோனத்றன் தோனரக அமக்கப்தடுகறன்ந இந்ப் 

ததரநறறல் மதம - Engineering Council இல் தொலில் 

றறக்கப்தடுதர்கலமட தரறல்ரண்ம ன்தது 

தொக்கறரணது.  
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[ගරු (භවහචහ්ථඹ) රශු භහයසිංව  භවතහ] 
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மலும் மகமகமப professional qualifications ற்தம் 

educational qualifications ன்த  தசரல்ரர்கள். கல்ற 

அமடவு ரலறரகவும் சரற அல்னது தரறல்ரண்ம 

ரலறரகவும் சரற அர்கள் ஆற்நல், றநம உள்பர்கபரக 

இதக்க மண்டும். அதுட்டும் இதந்ரல் மதரரது. 

அர்ப்தறப்தைள்பர்கபரகவும் இதக்க மண்டும். ஆற்நல், 

றநம உள்பர்கள் சறன மமபகபறல் அர்ப்தறப் 

தற்நர்கபரக இதக்கறன்நமதரது, அர்கலமட ஆற்நல், 

றநமகள் ரட்டுக்குக் கறமடப்தது குமநரகக் கரப்தடு 

கறன்நது. ங்கலமட கல்ற தொமநம டுத்துப் தரர்க்கறன்ந 

மதரது அறல் KASP ன்த கூதற்மகற்ந கதத்றதப்தமக் 

கரனரம். அரது, கல்றரணது knowledge - அநறவுடன் 

சம்தந்ப்தட்டிதக்க மண்டும்; attitude - ணப்தரங்குடன் 

சம்தந்ப்தட்டிதக்க மண்டும்; skill - றநதடன் 

சம்தந்ப்தட்டிதக்க மண்டும்; practice - தறமரகத்துடன் 

சம்தந்ப்தட்டிதக்க மண்டும். குநறப்தரக, இப்ததரழுதுள்ப 

ததரநறறல் துமநரணது அநறமரடு சம்தந்ப்தட்டரக 

ட்டும் இதந்ரல் மதரரது. இறல் அநறவு ரலறரண 

மகரட்தரட்டுக் கல்ற ங்கப்தடுகறன்ந அமமமப, 

தசற்தரட்டுக் கல்ற - practice ன்தது மதரதுரணபவு 

றரறவுதடுத்ப்தட மண்டும். அநறமரடுகூடி மகரட்தரட்டுக் 

கல்ற ன்தது ஆக்கத்மத் தற்குப் மதரதுரணரக 

இதப்தறல்மன. ணம இந்ப் ததரநறறல் மதம - 

Engineering Council ன்தது, இணறதம் கரனத்றல் 

ங்கலமட ததரநறறனரபர்கபறன் த்ம அறகரறக்கக் 

கூடி றத்றல் அர்கலமட  தறமரகக் கல்றறமண - 

practice education - தசற்தரட்டுக் கல்றறமண 

அறகரறக்கக்கூடி றத்றல்  அமந்றதக்க மண்டும்.  

மலும், ங்கலமட engineers உள்ரட்டில் இதந்ரலும் 

சரற, தபறரடுகலக்குச் தசன்நரலும் சரற , அர்கலமட 

ரரணது சர்மச ட்டத்றலும் ற்தக்தகரள்பக்கூடி 

றத்றல் கல்றப் தரடறரணம் அமக்கப்தட மண்டும். 

மமமற்தட்டரல், ததரநறறல் மதமமரடு 

சம்தந்ப்தட்டர்கலக்குரற ரண ஆமனரசமணகமபப் 

ததற்தக்தகரள்ற்குச் சர்மச ரலறரண றதைர்கபறன் 

உறகமபத்ம் ரங்கள் ததற்தக்தகரள்ப மண்டும். 

அவ்ரத ததற்நரல்ரன், இந்ப்  ததரநறறல் 

மதமரணது அர்த்தைஷ்டித்ள்பரக அமற்கு 

ரய்ப்தறதக்கறன்நது. ணம, தத்துச் சமத 

உதரக்கப்தட்டதுமதரன்த technology - தரறல்தட்தம் 

சரர்ந் கல்ற,  engineering - ததரநறறல் சரர்ந் கல்ற 

ன்தண ப்தடுத்ப்தட மண்டுதன்ந ண்த்மரடு 

ததரநறறல் மதமமத்ம் உதரக்குகறன்ந இந்ச் 

தசற்தரடரணது - இந்ச் சறந்மணரணது உண்மறல்  

மற்கத்க்கது.  

ங்கலமட கல்ற தொமநமரணது அமகரக, 

மகரட்தரட்மட மரக்கறரக அமந்றதக்கறன்நது ; 

தசற்தரடுகமபரடு சம்தந்ப்தட்டிதக்கறன்ந ன்ம குமநந்து 

கரப்தடுகறன்நது ன்தம இவ்றடத்றல் குநறப்தரகச் 

தசரல்னமண்டும். ஆணரல், தசற்தரடுகலடன்கூடி கல்ற 

தொமநமரன் மற்குனக ரடுகபறல் அறகரகக் 

மகரபப்தடுகறன்நது. அங்கு கூடுனரண மகரட்தரட்டு 

றடங்கள் தசற்தரடரகச் தசல்னக்கூடி றத்றல் தன 

தறற்சறகள் அபறக்கப்தடுகறன்நண. தல்மததட்ட 

மமனத்பங்கபறல் - மமனக்கபங்கபறல் அர்கலக்குரற 

தறற்சறகள் அபறக்கப்தடுகறன்நண. ங்கலமட கல்ற 

தொமநமறல், குநறப்தரக ததரநறறல் கல்றறல் 

கரப்தடுகறன்ந தனங்கள் ம? தனவீணங்கள் ம? 

ன்தம SWOT Analysis தோனரக ஆரய்ந்து, அறலுள்ப 

தனத்ம டுத்துக்தகரண்டு தனவீணரண அம்சங்கமப 

அமடரபம் கரக்கூடி றத்றல் இந்ப் ததரநறறல் 

மதம அதமட தசற்தரடுகமப தொன்தணடுக்க 

மண்டுதன்தது ணது கதத்ரகும். ஆய்வுச் 

சறந்மணதடரண கண்டுதறடிப்தைக்கள் இடம்ததநக்கூடி 

றத்றல் இந் ததரநறறல் மதம றப்தடுத் மண்டும். 

தணன்நரல், ததரநறறல் சரர்ந் தன கண்டுதறடிப்தைகள் 

இதக்கறன்நண. தரடசரமன ட்டத்றலும் innovation, invention 
மதரன்நம றகழ்த்ப்தடுகறன்நண.  

தைற தைற கண்டுதறடிப்தைக்கமபக் கண்டுதறடிப்தற்கு 

இபம் றஞ்ஞரணறகமப ஊக்குறக்கறன்ந எத மதரக்கு 

கரப்தடுகறன்நது. ணம, இந்ப் ததரநறறல் 

மதமரணது தைற கண்டுதறடிப்தைக்கமப ற்தடுத்துற்கு 

ற்ந றத்றல் இந்க் கல்றறமண பப்தடுத் மண்டும்; 

அமணச் சரறரண றமசம மரக்கற கர்த்க்கூடி றத்றல் 

அமந்றதக்க மண்டும். ணம, அசறன் தோனரகக் 

தகரண்டுப்தடுகறன்ந இந்ப் ததரநறறல் மதமறமண 

உதரக்குகறன்ந அல்னது ப்தடுத்துகறன்ந இந்ச் சட்ட 

தோனத்றமண ரங்கள் ற்தக்தகரள்கறன்மநரம்; மற் 

கறன்மநரம். ஆணரல், இன் தசற்தரடு வ்ரத அமப் 

மதரகறன்நது? ரங்கள் றர்தரர்க்கறன்ந மரக்குகள் 

அமடப்தததர? ன்ந மகள்றகலக்குக் கறமடக்கறன்ந 

தததமதற்நறல்ரன் அன் தற்நற ங்கறத்ள்பது .  

இமத்ற சகரன றமனமறல் கரப்தடுகறன்ந சறன 

றடங்கமப ரன் குநறப்தறட மண்டும். ரன் ட்டக்கபப்தை 

ரட்டப் தறறறற ன்ந மகறல் ட்டக்கபப்தறல் மற்த 

டந் எத சம்தத்மச் சுட்டிக்கரட்ட றதம்தைகறன்மநன். அச 

அறகரரறகள் சுந்றரகப் தறரற்நக்கூடி எத சூழ்றமன 

இந் ல்னரட்சறக் கரனத்றல் உதரக்கப்தட மண்டும்; 

உதரக்கப்தட மண்டிது கரனத்றன் கட்டரரக 

இதக்கறன்நது. ஆணரல், மற்த ட்டக்கபப்தை, 

கலரமபறல் கரறச் சலர்றதத் ஆமக்குழுறன் -LRC-

தறறப் தறப்தரபர் றல்ரஜ் ன்தர் அது வீட்டில் 

மத்து துப்தரக்கறறணரல் சுடப்தட்டிதக்கறன்நரர். ஆணரல், 

தய்ரலணரக அர் உறர் தறமத்றதக்கறன்நரர். 

ட்டக்கபப்தை ரட்டச் தசனகத்றல் 

தறரற்நறக்தகரண்டிதக்கறன்ந அர் , அச கரறகள் 

அத்துலநற அதகரறக்கப்தடுகறன்நமதரது கபத்றல் றன்த குநறத் 

றடங்கமபக் கண்கரறத்து அற்கு றரக அசறன் 

சட்டத்றற்கு அமரக லறன்நத்றல் தன க்குகமபத் 

ரக்கல் தசய்றதக்கறநரர். அர் ன்தமட தறகமப 

இவ்ரத இதக்கரகச் தசய்ற்கு அதக்கு ங்கும் எத 

தரறசரக துப்தரக்கறரரறகள் அமச் சுட்டிதக்கறன்நரர்கள்.  

இற்கு தொன்தை சதோக மசம உத்றமரகத்ரண றன் 

ன்தர் ண்டூரறல் மத்துச் சுட்டுக் தகரல்னப் 

தட்டிதக்கறன்நரர். ஆணரல், இந்ப் தறறப் தறப்தரபர் 

கரப்தடுத்ப்தட்டிதக்கறன்நரர். இப்தடிரண றமனமகள் 

இந் ல்னரட்சற அசரங்கத்றல் ற்தைமடரக 

இதக்கக்கூடரது. தணன்நரல் இப்தடிரண துப்தரக்கறச் 

தசற்தரடுகள், துப்தரக்கறமரடு சம்தந்ப்தட்ட ன்தொமநகள் 

கடந்கரன ஆட்சறறல்ரன் ரரபரக மடததற்நண. 

ஆணரல், இச்தசற்தரடுகள் லண்டும் மனதூக்குற்கு 

இடபறக்கக்கூடரது ன்தமத்ம் இந்க் குற்நச் தசல்கபறல் 

ஈடுதட்டர்கள் சட்டத்றன் தொன் றதத்ப்தட்டு, 

அர்கலக்குரற ண்டமணகள் ங்கப்தட மண்டும் 

ன்தமத்ம் ரன் கூநறக்தகரள்கறன்மநன். இப்மதரது தறறப் 

தறப்தரபர் றல்ரஜ்  மத்றசரமனறல் சறகறச்மச ததற்த 

தகறன்நரர். உண்மறல் அதமட ரக்குதோனத்மச் 
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சரறரண தொமநறல் தறவுதசய்து, அன்தடி குற்நரபறகமபக்  

கண்டநறந்து சட்டத்றன் தொன் றதத் மண்டும் ன்த இந் 

உர் சமதறல் ரன் தறவுதசய்துதகரள்ப றதம்தைகறன்மநன்.  

அடுத்ரக, ட்டக்கபப்தறல் மமனற்ந தட்டரரறகள் 

ங்கலக்கு மமன மண்டும் ன்ந அடிப்தமடறல் கடந் 

தோன்த ரட்கபரகச் சரத்வீக ரலறரக ஆர்ப்தரட்டம் 

தசய்றதக்கறன்நரர்கள். ணம, இர்கள் மமனரய்ப்மதப் 

ததற்தக்தகரள்பக்கூடி மகறனரண எழுங்குகள் 

மற்தகரள்பப்தட மண்டும். அசறன் றப்தைமகலக்கு 

அமரகத்ரன் இன்த தரடறரணங்கள் அமக்கப் 

தடுகறன்நண. ரர்கள் குநறத் தரடங்கமபத் தரறவுதசய்து , 

கற்தப் தட்டங்கமபப் தததகறன்நமதரறலும் அசறன் 

அங்கலகரறக்கப்தட்ட தரடறரணத்றற்கு அமரண தரறல் 

ரய்ப்தைக்கமபப் தததறல் தன இடர்தரடுகள் கரப்தடு 

கறன்நண. ணம, இந்ப் தட்டரரறகள் றடத்றலும் அசு 

கணம் தசலுத் மண்டும் ன்தம இங்கு கூநறக்தகரள்ப 

றதம்தைகறன்மநன்.  

மலும், மகப்தரப்தைனவு க்கள் ங்கலமட தசரந் 

றனத்ம லட்டுக்தகரள்ற்கரகக் கடந் 24 ரட்கபரக இவு 

தகனரகத் ரர்லக ரலறரண சரத்வீகப் மதரரட்டத்ம 

டத்றக்தகரண்டிதக்கறன்நரர்கள். இதுகுநறத்து எத்றமப்தைப் 

தறமம என்மநக்கூட ரங்கள் இத ரங்கலக்கு தொன்தை 

இங்கு தகரண்டுந்றதந்மரம். அது சம்தந்ரகச் சுதொகரண 

தொடிவு கறமடக்கும் ன்த ரம் றர்தரர்த்மரம். ஆணரல், 

இதும கறமடக்கறல்மன. இணறரது அற்குரற சரறரண 

தொடிவு கறமடக்கமண்டும் ன்த ரன் இந் இடத்றல் 

மகட்டுக்தகரள்கறன்மநன். அமமம், ரகம ற்தம் 

நரவூர் DS Division கபறலும் சட்டறமரரண றன 

அதகரறப்தைச் தசற்தரடுகள் மடததற்தக் தகரண்டிதக் 

கறன்நண. இந் றடத்றல்  கரல் துமநறணர் சரறரகச் 

தசற்தட்டுத் நறமப்தர்கலக்கு றரக உரற 

டடிக்மககள் டுக்கமண்டும் ன்த தரறறத்துக் 

தகரள்மரடு, சட்டங்கமபச் சரறரண தொமநறல் 

மடதொமநப்தடுத்துகறன்ந அறகரரறகலக்குப் தக்கதனரக 

இதக்கமண்டும் ன்தம் கூநற, ணது உமம 

றமநவுதசய்கறன்மநன். ன்நற. 

 
ගු මළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශඟට  ගරු තුහය ඉඳුනිල් අභයග න භන්ත්රීතුභහ. 

 
[අ.බහ. 3.10] 

 

ගු තුළර ඉඳුනිල් අමරපවේන මශතළ 
(ரண்தைறகு துர இந்துணறல் அமசண) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

 මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  අද දින ගභභ ිධහදඹට 
වබහගී ීමභට අසථහ රඵහදීභ ගළන භහ ඳශමුගන්භ ඔඵතුභහට 
සතුතින්ත නහ. අගේ යගට් නියන්තයගඹන් කථහ ඵවට රක් 

න  යටට අතයලයභ  ඹම් පිබඳගළනීභකට රක් වුණු කත්තිඹක් වූ 
ඉංජිගන්රු කත්තිඹ රභහනුකර ර භග දඹකට ගගොනුගත 
කයන්නට වදන ගම් අසථහග  දී ඒ ම්ඵන්ධගඹන් චන 

සල්ඳඹක් කථහ කයන්නට අසථහ රළබීභ පිබඳඵ භභ 
ිධගල ගඹන් න්ගතෝඹට ඳත් ගනහ. භභ ඉංජිගන්රුයගඹක් 
ගනොගයි. වළඵළයි  අගේ යටට ඉතහභ අතයලය කත්තිඹක් තභයි 

ගම් ඉංජිගන්රු කත්තිඹ. නගෝත්ඳහදන ර්ථිකකඹක් කයහ ගභන් 

කයන ගම් අසථහග දී ඉංජිගන්රු කත්තිකඹන්ගේ ග ඹ අඳට 
ළඩි ළ ඩිගඹන් දළගනනහ. ගම් ගරෝකඹ ඉදිරිඹට ගගන ඹන්නට  
අ ගේ ජන ජීිධතඹ ඳවසු කයන්නට  අගේ නදිගනදහ තිගඵන 
ප්රහගඹෝගික බහිධතහන්  - අලයතහන් - සිඹල්ර ඳවසු 

කයන්නට  නදහ ගභදහ තුය ගම් ගරෝකගආ ඳවශ ගච්ච ඉංජිගන්රු 
ශිල්පීන්ට  අගේ ගගෞයඹ ව සතුතිඹ ගම් අසථහග දී පුද 
කයන්නට ඕනෆ.  

අගේ භන්ත්රීරුන් ව තභතිරුන් කීඳ ගදගනකු කථහ 
කයනහ භභ අවගගන සිටිඹහ.  දඬු ගභොනයගඹන් ගිඹ 

කහ්ථමිකඹන්  ිධගල ඥඹන් හිටපු යටක් තභයි අගේ යට.  දියුණු 
ජර තහක්ණඹක් තිබුණු යටක්.  සීගිරි ග ගල් උඩටත් ජරඹ ගගන 
ඹන්න තයම් තහක්ණඹක් තිබුණු යටක්.  දක් කහ්ථමිකඹන්  දක් 

ඉංජිගන්රු ශිල්පීන් ළඩි ළඩිගඹන් බිහිවුණු  උගතුන් යහශිඹක් 
හිටපු යටක් තභයි අගේ යට. වළඵළයි  අද  තිගඵන කහලීන 
අලයතහත් නක්ක  නගෝත්ඳහදන ර්ථිකකඹක් කයහ ගභන් කයන  

ගම් අසථහග    අඳට සිටින ගම් පිරි ෆගවනහද කිඹන ප්රලසනඹ 
පිබඳඵ අඳ ගම් අසථහග දී කල්ඳනහ කය ඵළමේඹ යුතු ගනහ.  
අගේ ගරු රශු භහයසිංව භන්ත්රීතුභහ කි හ  "අගේ භසත 

ිධලසිධදයහර ව කහ්ථමික ිධදයහර රශ්රගඹන් අඳට ්ථඹකට බිහි 
ගන්ගන් ඉතහභ සුළු පිරික්" කිඹරහ. ඵන්දුර ගුණ්ථධන හිටපු 
අධයහඳන තභතිතුභහත් ගම් අසථහග දී ගරු බහට නමින් 

සිටිනහ.  

 මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  "ශඟභ ඳහර ගවොභ 
ඳහර" යහඳකතිඹ ඹටගත් ඳසු ගිඹ අවුරු්ධග්ධ ඳහල් 17 000කට 
ග ඹ රන්නට අලය ළරළසුම් ටික වදහ ගන්න අලය 
ඉංජිගන්රු භවත්රුන්  කහ්ථමික ශිල්පී භවත්රුන් කරට 

ග රහට අඳට ගවොඹහ ගන්න ඵළරි වුණහ. ගම් යජඹ තුශ ළඩ 
ළඩියි; ඒ කටයුතු ඉසට කයන්න ඉන්න නිරධහරින් අඩුයි. ඒ නිහ 
අපි ප්රහගඹෝගික  පුදුභහකහය පීඩනඹක සිටිනහ.   

ඹම ඳශහගත් පුයළසිගඹකු වළටිඹට භභ ගම් කහයණඹ 
පිබඳඵත් වන් කයන්න කළභතියි. අබයන්තය කටයුතු  ඹම 

ං්ථධන වහ ංසකකතික කටයුතු අභහතයහංලගඹන් ිධලහර 
යහඳකති යහශිඹක් අගේ රනරට රළබුණත් ඒ ළ  ටික  ජරහල 
ව හරි ඳ්ධධති තසතගම්න්තු කය ගළනීභ වහ අඳට සිටින 

තහක්ණික නිරධහරින්ගේ ප්රභහණඹ ඉතහභ සීමිතයි. ගදතුන් 
තහක් ඒ අඹ ගවොඹන්න ගිහිල්රහ  කථහ කයගගන රෆසති 
න ගකොට ්ථහ ළවළරහ අහනයි. තහක්ණික නිරධහරින්ගේ 

ඳතින හිඟඹ ප්රහගඹෝගික අපි දකිනහ. භවහභහ්ථග ං්ථධනඹ 
ගත්ගතොත් කහ්ථමික නිරධහරි භවත්රු  ඉංජිගන්රු භවත්රු 
තිධල්රහ ඳරීක්ණ කයරහ  රෆසති න ගකොට කහරඹ ගත ගරහ 
අහනයි. ඳස හම්ඳල්  ගඵොය ද හම්ඳල්  ළමේ හම්ඳල් - භමිගආ 

තිගඵන ිධිධධ හම්ඳල් - ඳරීක්ණහගහයරට අයගගන ගිහිල්රහ  
ඳරීක්ණ කයරහ නනගකොට ති ගදක තුනක්  භහඹක් ගතගරහ 
අහනයි.  

අපි ඳහල් වළදුග ත් නගවභයි  මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි. 
අපි කයපු ළඩ ගකොච්චයද කිඹනහ නම් ඳහල් ටික තසතගම්න්තු 

කය ගන්න අඳට කහ්ථමික නිරධහරි භවත්රු  ඉංජිගන්රු 
භවත්රු ගවොඹහ ගන්න ඵළරි ගිඹහ. අගේ යගට් ඉංජි ගන්රු 
කත්තිඹ පිබඳගත් ක්රිඹහදහභඹකට - පිබඳගත් ශික්ණඹකට  පිබඳගත් 

රභග දඹකට - ඹටත් නහ නම් යජඹක් වළටිඹට අපි සිඹ ද 
ගදනහභ ඒ ම්ඵන්ධගඹන් න්ගතෝඹට ඳත් ගන්න ඕනෆ.  

ගම් අසථහග  භහ ිධසින් ගනොකිඹහභ ඵළරි කහයණඹක් 
තිගඵනහ. ගම් තත්ත්ඹ ිධගල ගඹන්භ ිධදුමේඵර භඩුඩරගආ 
ළඩිපුයභ තිගඵන රකහයඹ අඳ දකිනහ. අගේ ගරු තභතිතුභහත්  

නි ගඹෝජය තභතිතුභහත් දළන් ගම් ගරු බහග  ඉන්නහ. ිධදුමේඵර 
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භඩුඩරඹ  ජර ම්ඳහදන භඩුඩරඹ ළනි අගේ යගට්  ගතෝයහ ගත් 

සථහන කීඳඹක සිටින ඉංජිගන්රු භවත්රු ටිකක් ගළනයි භහ ගම් 
කිඹන්ගන්. නඹහරහ වරිඹට ගදොසතය භවත්රු හගගයි. ඒක 
නගවභ ගන්න ඵළවළ. භවය අඹ තුශ පුදුභ අවංකහයකභක් 
තිගඵනහ. භවය අඹ තුශ පුදුභ ගරොකුකභක් තිගඵනහ. ඒ අඹ 

හිතහගගන ඉන්ගන් දිය ගරෝකගඹන් ගම් ගරෝකඹට ඳවත් වුණහ 
කිඹහයි. ජනතහ මුදමේන් රඵහගදන නිදවස අධයහඳන රභගආ 
පිහිගටන් අධයහඳනඹ රඵරහ  ඒ අධයහඳනගආ පිහිගටන් 

කත්තිකගඹෝ ගරහ  තනතුරු අයගගන  ගම් යටට  ජනතහට  
අහිංක මිනිසුන්ට ග ඹක් කයන්න තිගඵන අසථහගන් ඔවුන් 
ප්රගඹෝජන ගන්ගන් නළවළ.  ගණන් ඉරක්කම්රට ඳභණක් ගකොටු 

වුණු  භනුයත්ගආ ප්රහගඹෝගිකත්ඹ ගනොදකින භවය ගදොසතය 
භවත්රු හගේ ඉන්න ඉංජිගන්රු භවත්රු පිරිකුත් 
ිධගල ගඹන්භ ජර ම්ඳහදන භඩුඩරඹ  ිධදුමේඵර භඩුඩරඹ ළනි 

ගතෝයහ ගත් රඹතන කීඳඹක ඉන්න රකහයඹ අඳ අද දකිනහ. ඒක 
නගවභ ගන්න ඵළවළ.  

ගම්ක නිදවස අධයහඳනඹක්. ගම් අගේ යගට් පුයළසිගඹෝ. 
ඔවුන් ඹම් තනතුයකට ඳත් වුණහ නම්  නඹ ඔවුන්ට හිමි වුගඩු අගේ 

යගට් ජනතහගේ දවඩිගඹන්  කඳුළුමේන්  භවන්සිගඹන් ඉඳය 
ල්මේමේන්. ගම් කහයණඹ පිබඳඵත් භභ ගම් අසථහග  ඉතහභ 
ගක ටිගඹන්  ගවෝ භතක් කයන්න ඕනෆ. නගවභ ගරොකු යක්හ  

අ්ධිධතීඹ යක්හ  ගඳොඩි යක්හ  ඵහර යක්හ කිඹහ ගදඹක් නළවළ. 
කවුරුත් පුයළසිගඹෝ. කහටත් භ අසථහ  රැකිඹහ රදී සිඹල්ර 
රළගඵන්න ඕනෆ.   

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  භහ නිගඹෝජනඹ කයන 
කුරුණෆගර දිස්රික්කගආ හරිඹගඳොර රනගආ ඳසු ගිඹ කහරගආ 
ජරහලඹක් වළදුහ. ඒක ිධලහර ජරහලඹක්. දළදුරු ඔඹ වයස කයරහ 

තභයි නඹ වළදුග . මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි   ඒ ජරහලඹ 
සිඹඹට සිඹඹක්භ පිරුගණොත් හරිඹගඳොර රනඹත් ඹට ගරහ 
නවහ ඳළත්ගත් තිගඵන හිරිඹහර ප්රග්ධලඹටත් තුය ගරනහ. 

ධහරිතහ අනු නභ ජරහලඹට වරිඹටභ -සිඹඹට සිඹඹක්භ- තුය 
පිගය ගොත් ළරසුම් කශ භමි  ප්රග්ධල  ගම් බිම් ිධතයක් ගනොගයි  
ඊට ඩහ ගම් නිඹම්ගම් යහශිඹක් ඹට ගනහ. ජරඹ පිරිරහ පිරිරහ  
පිරිරහ නන ගකොට තභයි ළගඩ් ගත්ගයන්ගන්. නභ නිහ දළදුරු ඔඹ 

වයස කයරහ වදපු ඒ ජරහලඹට අඳ තුය පුයන්ගන් අඩකටත් ඩහ 
අඩුගන්. නභ නිහ ගණන් ඉරක්කම් නක්ක ළඩ කයන ගකොට මීට 
ඩහ ළරකිමේභත් ගන්න ඕනෆ. ගම් අගේ ජහතික ධනඹ. ඒහ 

ගභගවභ නහසති ගන්න ගදන්න ඵළවළ. භටත් ගභගවභ ග්ධල් 
ප්රහගඹෝගික සි්ධධ වුණු අසථහ තිබුණහ. භවය ගරහට ඳහරභ 
ඳහයට ඩහ අඩි 10ක් උයි. නන හවන නක්ගකෝ ඉණිභඟකින් 

ඳහරභට නිනන්න ඕනෆ . නගවභ නළත්නම් නක ඳහයටභ කන්දක් 
නිනන්න ඕනෆ.  

 

ගු මළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහට ත මිනිත්තු ගදකක කහරඹක් 

තිගඵනහ.  
 

ගු තුළර ඉඳුනිල් අමරපවේන මශතළ 
(ரண்தைறகு துர இந்துணறல் அமசண) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  භට අගේ රනන්ද 

අ දත්ගභගේ භන්ත්රීතුභහගේ ිධනහඩි දවඹත් ගන්න කි හ. නතුභහට 
අද කථහක් තිගඵනහ.  

 

ගු මළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගවොයි  ඔඵතුභහ කථහ කයන්න. 

ගු තුළර ඉඳුනිල් අමරපවේන මශතළ 
(ரண்தைறகு துர இந்துணறல் அமசண) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ඳහරභ උඩ ට ගිඹහභ තභයි ඊශඟ ඳළත්ගතනුත් ඳහරභ උඩට 
නිනන හවන වම්ඵ න්ගන්. ඒ හගේභ තභයි  භවය ඳහයල් 
වදනහ  වයස ඳහගයන් අනික් ඳළත්තට නන ගකොට නක ඳහයටභ 

ිධනහඩි ගදක තුනක් රඳහු අතුරු ඳහයට නිනන්න ගනහ. අගේ 
ඉංජිගන්රු භවත්රු ඒ පිබඳඵත් ගඵොගවොභ ප්රහගඹෝගික 
ළඩටවන්රට නන්න ඕනෆ. ගණන් ඉරක්කම්මේන් සිඹල්ර 

භනින්න ඵළවළ. සිඹල්ර ප්රහගඹෝගික ගන්න ඕනෆ. ග්ධලඳහරකඹන් 
වළටිඹට අපිත්  ඉංජිගන්රු භවත්රු  ිධිධධ කත්තිකඹන්  
වහඹකඹන්  කහ්ථමික නිරධහරි භවත්රු රදී සිඹ දගදනහභ යට 
ගනුගන්; ජනතහ ගනුගන් ග ඹ කයන්න ඕනෆ.  

කරුණහ  දඹහ රදයඹ  භහනු කක ගුණහංග  යටට රදයඹ  බක්තිඹ 
ඹන සිඹල්ර ම්ප්ථණ වුණු ගුණහත්භක ඉංජිගන්රු ග ඹක් ගම් 
කහයණඹ වයවහ භතු ගයි කිඹහ භහ ිධගල ගඹන්භ 

ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ.  නග  ග හයි කිඹහ භහ ප්රහ්ථථනහ 
කයනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  වදය බහ   ඉංජිගන්රු 

බහ ළනි  ගම් හගේ ඒහ තුබඳන් අඳ ඹම් ඹම් අසථහරදී 
ගඵොගවොභ බඹහනක  අමිහිරි ප්රතිපර අත්ිධ තිගඵනහ. යටක් 
වළටිඹට ඉංජිගන්රු කත්තිකඹන්ගේ සුඵහධනඹ වහ කත්තීඹ 

ගරුත්ඹ රයක්හ කිරීභ වහත්  යගට් ජනතහට ඹවඳත් 
ග ඹක් ළරසීභ වහත්  ිධධිභත්බහඹක් තති ීමභ වහත් 
සථහපිත කයන්න වදන ගම් ඉංජිගන්රුරුන්ගේ බහ තුබඳන් -

ගම්ක අලසඹන්ට අං ගදන්න වදනහ හගේ කහයණහක් 
ගනොගයි.- අනහගත ගළටුම් බිහි ගනොග හ!යි කිඹහත් භහ 
ිධගල ගඹන් ප්රහ්ථථනහ කයනහ. ගභොකද   ඒහගආ නයක  නපුරු 
ප්රතිපර අඳ  ගම් න ිධට අත්දකිමින් සිටිනහ. ඒ නක්කභ භට ත 

ිධනහඩි කීඳඹකුත් රළබුණු නිහ භහ තත් කරුණක් කිඹන්න 
කළභළතියි. යහජය ඉංජිගන්රු ංසථහග  හිටපු බහඳතිතුභහ වුණු 
රශු භහයසිංව භවත්තඹහ අද කථහ කශහ. භට ඒ නක්කභ භතක් 

වුණහ  යහජය ඉංජිගන්රු ංසථහ බහය කමේන් හිටපු තභතිතුභහ 
පිබඳඵත් චනඹක් කිඹන්න. අගේ ිධභල් ීමයංල හිටපු 
තභතිතුභහ ඊගආ ඉරහ ගරොකු අ්ථබුදඹක ඉන්නහ. නක්ත් ජනතහ 

නිදවස න්ධහනගඹන් ගන් ීමගම් ගරොකු අ්ථබුදඹක; ගරොකු 
ප්රලසනඹක ඉන්නහ  යහජය ඉංජිගන්රු ංසථහ බහය හිටපු 
තභතිතුභහ. මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ගම්ක භහ ිධගල ගඹන් 

කිඹන්න ඕනෆ. ඒක ඒ ගගොල්රන්ගේ වළටි.  

ිධභල් ීමයංල භවත්තඹහ ඉසගල්රහභ ඳහ්ථමේගම්න්තුට 
රග  ජනතහ ිධමුක්ති ගඳයමුගඩු පිහිගටන්. ජනතහ ිධමුක්ති 

ගඳයමුණට පින් සි්ධධ න්න; ජනතහ ිධමුක්ති ගඳයමුගඩු නමින් 
ඡන්දඹ ඉල්රහ ිධභල් ීමයංල භවත්තඹහ වහවහපුයහ කිඹරහ 
ඳහ්ථමේගම්න්තුට රහ. නමුත්  ඒ ඳක්ගආ දිගටභ නතුභහට ඉන්න 
පුළුන් වුණහද? ටික දක් ඳහ්ථමේගම්න්තුග  ගත කයන ගකොට 

ිධභල් ීමයංල භවත්තඹහට ඒ ඳක්ඹ නඳහ ගරහ ඊට ඳසග  ිධභල් 
ීමයංල භවත්තඹහ නක්ත් ජනතහ නිදවස න්ධහනඹට ගිඹහ. 
නතුභහ නළංග ඉණිභඟට ඳයින් ගළහුහ. ඊ ශඟට  නක්ත් ජනතහ 

නිදවස න්ධහනගඹන් ඳසු ගිඹ අසථහග  භළතියණඹට තයග 
කයරහ ිධලහර ඡන්ද ප්රභහණඹකුත් අයගගන රගඹත් ටික කහරඹක් 
හිටිඹහ. නගවභ ටික කහරඹක් ඉන්න ගකොට දළන් රගඹත් නතුභහගේ 

පුටු යත් ගරහ. "කඩළල්රහට ගභට්ගට් ඉන්න ඵළවළ" කිඹරහ 
කථහක් තිගඵනහ ගන්? ගම් ිධභල් ීමයංල භවත්තඹරහගේ වළටි. 
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  "භළක්ගකකුට ගභනක් ඹන්න 

ඵල්ගරක් ඉන්න ඕනෆ"ඹ කිඹරහ ගගම් ගගොගඩ් කිඹන්ගන්  ඕකට 
තභයි. භළතියණඹක් නනගකොට ඡන්දඹ ළඩිපුය තිගඵන ගභොකක් 
වරි ඳක්ඹකට ම්ඵන්ධ නහ. නගවභ කයරහ භන්ත්රීකභ 
වදහගගන ටික දක් ඹනගකොට භළක්කහ අය ඵල්රහගගන් 
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ඵහිනහ. ඕකට තභයි කිඹන්ගන් "භළක්ගකකුට ගභනක් ඹන්න 
ඵල්ගරක් ඉන්න ඕනෆ"ඹ කිඹරහ. ඵල්ගරකුගේ නළඟරහ ගභන 
ගිහිල්රහ ඉය වුණහට ඳසග  භළක්කහ ඵහිනහ. ිධභල් ීමයංල 

භවත්තඹහ කයන්ගන්ත් ඒ හගේ ළඩක්. ගම් භළක්කන්ගේ  
කිනිතුල්රන්ගේ වළටි. අපි ඒ ගළන කනගහටු න්න අලය නළවළ. 
ඕක භහ කිඹන්ගන්ත් නළවළ. අද යහජය ඉංජිගන්රු ංසථහ ගළන 

කථහ කය්ධදි තභයි භටත් ගම් කථහ භතක් වුගඩු. ිධභල් ීමයංල 
භන්ත්රීතුභහ  උදඹ ප්රබහත් ගම්භන්පිර භන්ත්රීතුභහ ගඵොගවොභ 
ග ගගඹන් යණ ිධරු දඩඹභක් ගළන ඊගආ කථහ කයනහ භභ 

අවගගන සිටිඹහ. 
 

ගු මළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

භන්ත්රීතුභනි  අද භහතකකහ ශ්රී රංකහ ඉංජිගන්රුරුන්ගේ 
බහ ඳනත් ගකටුම්ඳත. ඔඵතුභහ ඒ ම්ඵන්ධගඹන් කථහ කයනහ 

නම් ගවොයි. 
 

ගු තුළර ඉඳුනිල් අමරපවේන මශතළ 
(ரண்தைறகு துர இந்துணறல் அமசண) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  යහජය ඉංජිගන්රු ංසථහ 
බහය සිටි අභහතයයඹහ පිබඳඵයි භහ කථහ කගශ . 

 

ගු මළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහ භහතකකහට අදහශ කථහ කයන්න. ඔඵතුභහටත්  
බහටත් ඒක ඩහ ගවොයි. 
 

ගු තුළර ඉඳුනිල් අමරපවේන මශතළ 
(ரண்தைறகு துர இந்துணறல் அமசண) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

යහජය ඉංජිගන්රු ංසථහ බහය සිටි තභතිතුභහ පිබඳඵයි භහ 

කථහ කගශ . යහජය ඉංජිගන්රු ංසථහ බහය ඳසු ගිඹ කහරගආ සිටි 
තභතිතුභහ  නතුභහගේ මිරගඹකු න ගම්භන්පිර භන්ත්රීතුභහ ඊගආ 
වරි ්ධගදට කථහ කශහ  යණ ිධරු දඩඹභක් පිබඳඵ. පුදුභ 

කළක්කුභක්. යහජය ඉංජිගන්රු ංසථහ බහය ළඩ කය්ධදි  නිහ 
තභතිකභ බහය ළඩ කය්ධදි නතුභහ යණ ිධරුන්ට නක නිහඹක් 
වදහ දුන්ගන් නළවළ. යණ ිධරුන් පිබඳඵ ඔච්චය කළක්කුභක් 

තිගඵනහ කි හට නක නිහඹක් වදරහ දුන්ගන් නළවළ. රඵහධිත 
යණ ිධරුන් ගනුගන් නතුභහ නක නිහ ගඹෝජනහ රභඹක්ත් 
වදරහ දුන්නහද? ගම් යණ ිධරුන්ට රදයඹ කයන පු්ධගරගඹෝ! ගම් 
ගගොල්රන්ගේ කඩුඩහඹභ යු්ධධඹ ජඹග්රවණඹ කයපු භව යණ 

ිධරුහ නම් හිග්ථ දළම්භහ  ඒ යත් ගෂොන්ග කහ භළතිතුභහ. යණ 
ිධරුගෝ ටික ිධලසහ නළවළයි කිඹරහ  යණ ිධරුන්ගේ රයක්හ 
පිබඳඵ ිධලසහ නළවළයි කිඹරහ හවන 39ක් අබහිධත කශහ 

කිඹරහ ගම් හිටපු තභතියඹහට ගචෝදනහකුත් තිගඵනහ. හිටපු 
තභතියඹහගේ රයක්හ ගනුගන්  ද ඒ හවන 39 ගත්ගත්. 
තභන්ට ිධලසහ ගගඹෝ න අක්කරහ  අක්කරහගේ පුතහරහට දීරහ 

නතුභන්ට රයක්හ ඳඹන්න  ද ඒ හවන ටික ගත්ගත්.  

යු්ධධඹ දිනහ අන් ගරහ භහ වගඹන් කහනු ටික ගවෝදන්න  
ඳහයල් ටික ගවෝදන්න  ඳස පිඩළමේ අල්රන්න  ඵංගරහර ඵළශ 

ගභගවයකම් කයන්න මුන්නළගව රහ යණ ිධරුන් භව ඳහයට තද 
දළම්භහ. යණ ිධරුගෝ තහතනඹ කයපු  අනුයහධපුයඹට ඳළනරහ භවහ 
ංවහයඹක් කයපු  දශ දහ භහබඳගහග  භවහ ංවහයඹක් කයපු කරුණහ 

අම්භහන්රහ  පිල්ගරඹහන්රහ රඳහු අයමේඹ ගව භන්දියඹට -යජ 
භළදුයට- ගගන්හ  ගදන්න තිගඵන ළඳ ම්ඳත් යප්රහද සිඹල්ර 

දීරහ යණ ිධරුන් රහ ඒ තහතකඹන්ට ග ඹ රසහ යණ 

ිධරුගෝ ටික භව ඳහයට තද දළම මුන්නළගව රහ දළන් රඳහු කිඹුල් 
කඳුළු ගවශනහ  යණ ිධරුගෝ තහතනඹ කයන දඩඹභක් ඹනහ 
කිඹරහ. යණිධ රුගෝ තහතනඹ කයන දඩඹභක් කයනහ ගනොගයි. 
කවුරු ගවෝ ළරැ්ධදක් කශහ නම්  අගේ යගට් නීතිඹක් තිගඵනහ 

නම්  අධිකයණඹක් තිගඵනහ නම්  සහධීන ඳරීක්ණඹක් සිදු 
ගනහ නම් ඊට ඹටත් ිධඹ යුතුයි. ඒ අත් අඩංගුට ගත්ත 
යණිධරුගෝ ළයදිකහයගඹෝ කිඹරහ ගකොගව ත් කිඹරහ නළවළ. 

ඔවුන් ළරැ්ධදක් කයරහ නළත්නම්  සහධීන ඳරීක්ණඹක් භිනන් 
ඔවුන් නි ්ථගදෝ ක ගරහ නබඳඹට නයි. ඒ යණිධරුන්ට ගඵොගවොභ 
රඩම්ඵයගඹන් රඳසු යසහ කයන්න පුළුන්. ඔවුන්ට ඹම්කිසි 

ගචෝදනහක් තිගඵනහ නම්  ඒ ගචෝදනහමේන් නිදවස ගරහ 
ඔවුන් නබඳඹට නයි. ඉතින් නගවභ ගදඹක් කයන්න වද්ධදී රඳසු 
යණිධරුන් අවුසන්න යණිධරුන් ගනුගන් කඳුළු රනහ. 

ඒ නිහ යහජය ඉංජිගන්රු ංසථහ බහය හිටපු ිධභල් ීමයංල 
භළතිතුභහට ඒ පිබඳඵ භහගේ ම්ප්ථණ අප්රහදඹ ඳශ කයමින්  ගම් 
සථහපිත කයන්න වදන ඉංජිගන්රුරුන්ගේ බහ අගේ යටට 
රගරෝකඹක් ගගන ග්ධහ!යි ප්රහ්ථථනහ කයමින්  භහගේ චන 

සල්ඳඹ අන් කයනහ  ගඵොගවොභ සතුතියි. 

 
[අ.බහ. 3.27] 

 
ගු මහි්දද අමරවීර මශතළ (ධීලර ශළ ජජ වේඳත් 

වංලර්ධන අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ - கடற்தநரறல் ற்தம் லக 

பதோன அதறறதத்ற அமச்சர்) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera - Minister of Fisheries 
and Aquatic Resources Development) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  අවුරුදු ගණනහක් තිසග  
ඉංජිගන්රුරුන්ගේ තිබුණු ඉල්ලීභක් ඉසට කයන්න කටයුතු 
කිරීභ පිබඳඵ අභහතයතුභහට  නිගඹෝජය අභහතයතුභහට  යජඹට 

ව ගම් ගනුගන් කළඳ වුණු සිඹ දභ ගදනහට අපි සතුතින්ත 
ගනහ. ශ්රී රංකහ ඉංජිගන්රුරුන්ගේ බහ ඳනත් ගකටුම්ඳත 
පිබඳඵ ිධහද න ගම් ගභොගවොගත් භහ කිඹන්න ඕනෆ  

කහරහන්තයඹක් තිසග  ගම් ඉල්ලීභ කශ ඵ. අපි දන්නහ  
වදයරුන්ට ඔවුන්ගේ කටයුතු ගනුගන් වදය බහ 
තිගඵන ඵ. ඒ හගේභ ඒ වහ භහන ිධලහර කළඳ කිරීභක් කයන 
ඉංජිගන්රුරුන් ගනුගන් ඉංජිගන්රුරුන්ගේ බහ 

පිහිටුීමගභන් ඒ අඹගේ ප්රලසන පිබඳඵ හගේභ ඒ 
ඉංජිගන්රුරුන්ගගන් -ගරු භන්ත්රීතුගභක් වන් කශ රකහයඹට
- යේ ලැරැද්දක්, අකටයුත්තක් සිදු මලනලා නේ ඒ පිළිබඳල ඒ 

බහට දළනුම් දීරහ  හධහයණඹක් ඉසට කය ගන්න යගට් 
පුයළසිඹන්ටත් අසථහ රළගඵනහඹ කිඹන නක අඳට තුටට 
කහයණඹක්.  

ිධදුමේඵර භඩුඩරඹ මුල් කයගගන තභයි ගම් කටයුත්ත සිදු 
ගන්ගන්. අද ිධදුමේඵර භඩුඩරඹ තුශ ඉංජිගන්රුරුන් ිධලහර 
ප්රභහණඹක් ග ඹ කයනහ. ඒ හගේභ ජර ම්ඳහදන වහ 

ජරහඳවන භඩුඩරඹ ව අගනකුත් යහජය රඹතනරත් ිධලහර 
ඉංජිගන්රුරුන් ප්රභහණඹක් ග ඹ කයනහ. ඒ හගේභ යගට් 
රඹතන තුශ ඉංජිගන්රුරුන්ගේ පුයේඳහඩු ිධලහර ප්රභහණඹක් 
තිගඵන ඵත් අපි අභතක කයන්න ගවො නළවළ. රඹතන 

කිහිඳඹකට තතුළු ීමභ වහ තභයි ඉංජිගන්රුරුන් අතය තයගඹ 
තිගඵන්ගන්. භසතඹක් ිධධිඹට යට තුශ ඉන්න ඉංජිගන්රුරුන්ට 
භහන ළටුඳක් ව භහන යප්රහද රඵහ ගදන්න පුළුන් නම්  

සිඹ ද රඹතන තුශ ඉංජිගන්රුන් යහ ගළනීභට අඳට වළකිඹහ 
රළගඵනහ.  තිගඵන යප්රහද කේඳහදු කයන්න  තිගඵන ළටුේ අඩු 
කයන්න කිඹරහ භහ කිඹන්ගන් නළවළ. ඔවුන් ඹම් ළටුේ තරඹකට 

ගගන ඒගම් අලයතහ තිගඵනහ. නළත්නම් අගේ යගට් ඉන්න 
දක් ඉංජිගන්රුරු යට වළයදහ ගිහිල්රහ ගනත් යටර ග ඹ 
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කයන්න ගඳශගමයි. ඒ නිහ අපි ිධලසහ කයනහ  ඒ අඹට 

රඵහගදන යප්රහද භහන රඵහ ගදන්න පුළුන් නම් ිධලහර 
ගළට ද ප්රභහණඹක් ිධහ ගන්න පුළුන්කභ රළගඵනහ කිඹරහ. භහ 
දන්නහ ඳරිදි හරිභහ්ථග ගදඳහ්ථතගම්න්තුග  ිධලහර ගර 
ඉංජිගන්රුරුන්ගේ හිඟඹක් තිගඵනහ. ඒ හගේභ ගගොඩනළිනමේ 

ඳ්ථගආණ රඹතනගආත් ඉංජිගන්රුරුන්ගේ හිඟඹක් ති ගඵනහ. 
ඒ හගේ රඹතන ගණනහක ඉංජිගන්රුරුන්ගේ හිඟඹක් 
තිගඵනහ. ඒ ප්රලසනඹ පිබඳඵත් අපි අධහනඹ ගඹොමු කශ යුතු 

ගනහ.  

උස අධයහඳන තභතිතුභහ ගභතළන ඉන්නහ. නතුභහ දන්නහ  
ිධලසිධදයහරමේන් පිටන ිධලහර ප්රභහණඹක් රැකිඹහ නළතු 
ඉන්නහ කිඹරහ. යටක් ිධධිඹට ගත්ගතොත් අපි -යජඹ- දරුගක් 
ඳශමුන ඳන්තිඹට තතුළු න දග  ඉරහ ිධලසිධදයහරගඹන් 

උඳහධිඹ අයගගන නනකල් ඒ ගනුගන් ිධඹදම් කයනහ. 
ගුරුරුන්ගේ ඳඩි නඩි  ගගොඩනළිනමේ රඵහ ගදන්න  ඒ හගේභ නිර 
තඳුම්රට අලය මරය ප්රතිඳහදන රඵහ ගදන්න  අලය ගඳොත්ඳත් 

සිඹල්රභ රඵහ  ගදන්න යජඹ ිධඹදම් කයනහ. නමුත් 
උඳහධිධහරිගඹක් ිධලසිධදයහරගඹන් නබඳඹට ගිඹහභ ඒ අඹට 
රැකිඹහක් නළතු ඳහග්ථ ඉන්න තත්ත්ඹක් අද තති ගරහ 

තිගඵනහ. ගම්ක අද ගනොගයි  අවුරුදු ගණනහක් තිසග  ගච්ච 
ළරැ්ධදක් කිඹරහයි භභ ිධලසහ කයන්ගන්. රැකිඹහ හිඟඹක් නක 
ඳළත්තක තිගඵනහ. තත් ඳළත්තක රැකිඹහ නළති උඳහධිධහරින් 

දවස ගණනක් ඳහයර යසතිඹහදු ගනහ  පිකටිං කයනහ  
ිධගයෝධතහ ඳත්නහ. 

ජහතික රඩුඩු ිධධිඹට අඳට ිධලහර ගකීභක් තිගඵනහ  
ජහතික ප්රතිඳත්තිඹක් කස කයරහ ගම් තත්ත්ඹ අනහගතඹට තති 
ගනොන භට්ටගම් ළඩ පිබඳගශක් කස කයන්න. අපි දළන් යජඹ 

ිධධිඹට අභහතයහංල ගණනහක ජහතික ප්රතිඳත්ති කස කයගගන 
ඹනහ. ඒ ගළන භභ තුටු ගනහ. රඩුඩු ගනස ගනගකොට 
ජහතික ප්රතිඳත්ති ගනස ගනහ ිධතයක් ගනො  තභතියඹහ 

ගනස ගනගකොට ගනස න ජහතික ප්රතිඳත්ති තභයි අඳට 
ගභගතක් කහරඹක් තිබුගඩු. අගේ යජඹ දළන් ඒ ංකල්ඳගඹන් 
ඉත් ගරහ  සිඹ ද අදවස අයගගන යගට් ගනස ගනොගන 
ජහතික ප්රතිඳත්ති කස කිරීගම් ළඩ පිබඳගශකට ප්රග ල ගරහ 

තිගඵනහ.  

භහ නිගඹෝජනඹ කයන ධීය අභහතයහංලඹ තුශ අපි ගම් න ිධට 
ජහතික ප්රතිඳත්තිඹක් වදනහ. නහිදී ගනෝ්ථග  යජගආ 
ව ගඹෝගඹත් අඳට රළබිරහ තිගඵනහ. ිධිධධ තහක්ණික 

කඩුඩහඹම් ඒ ගනුගන් භළදිවත්ීමභක් කයනහ හගේභ අපි 
ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ සිඹ ද ඳක් නකතු කයරහ  සිඹ ද 
ිධගල ඥ වගඹෝගඹ අයගගන අහන ලගඹන් සිඹ දභ 
ඳක්ර නකතුගන් ධීය ජහතික ප්රතිඳත්තිඹක් වදන්න. 

අධයහඳන අභහතයහංලඹත්  උස අධයහඳන අභහතයහංලඹත් භහ 
දන්නහ ිධධිඹට ඒ හගේ කහ්ථඹඹකට භළදිවත් ගරහ තිගඵනහ. 
ගම්ක අද යගට් අතයලය කහයණඹක් ඵට ඳත් ගරහ වභහයයි. 

භභ කමේන් කි හ හගේභ ඳශමුළනි ග්ථ ඉරහ උඳහධිඹ දක්හ 
අධයහඳනඹ රඵහ දීරහ නබඳඹට ඹන දරුහට රැකිඹහක් ගවොඹහ 
ගන්න රඩුඩුභ භළදිවත් ගන්න ගරහ තිගඵනහ. නගවභ නම්  

අධයහඳන රභගආ ඹම් ගනක් අනිහ්ථඹගඹන්භ තති ගන්න 
ඕනෆ.  

භට භතකයි  අපි හිටපු ඳසු ගිඹ රඩුඩු උඳහධිධහරීන් 
40 000කට ිධතය යසහ දුන් ඵ. අහනගආදී ඔවුන්ට යහජකහරි 
සථහනඹට ගිහිල්රහ හඩි ගන්න පුටු නළවළ; හඩි ගන්න ගම් 

නළවළ; කයන්න යහජකහරිඹක් නළවළ. ඔවුන්ට නිකම් ඳඩි ගගමින් 
හිටිඹහ. නගවභ ගනොීම ිධලසිධදයහරඹට තතුළු කයනගකොටභ ඒ 
අඹට රැකිඹහ ගොඹහ ගන්න පුළුන් උඳහධි ඳහඨභහරහ ගකගයහි 

තභයි අධහනඹ ගඹොමු කයන්න ගන්ගන්. යක් ඳහහ කරහ 

උඳහධිධහරින් ිධලහර පිරික් නබඳඹට නනහ. හණිජ උඳහධිධහරින් 
ිධලහර පිරික් ඒ ිධඹන්ගගන් නබඳඹට නනහ. ඒ අඹ රැකිඹහ 
ගොඹහ ගන්න තභයි ළඩි භවන්සිඹක් දයන්ගන්. අගනකුත් 
අංලර රැකිඹහ ගොඹහ ගළනීභට ඳවසුකභක් තිගඵනහ. ඒ නිහ 

අගේ ිධලසිධදයහර ඳ්ධධතිඹභ මීට ළඩිඹ පුළුල් ගරහ  රැකිඹහ 
තිගඵන අංල ගකගයහි අධහනඹ ගඹොමු කයරහ උඳහධිධහරින් බිහි 
කිරීභ තභයි ළදගත් කිඹන නක භහ ිධලසහ කයනහ.  

ඉංජිගන්රු අංලඹට ත ළරකිඹ යුතු ප්රභහණඹක් දහඹහද 
කයන්න පුළුන් නම්  ගම් යගට් හගේභ ිධග්ධල යටර ිධලහර 

රැකිඹහ ගගශ ගඳොශක් අඳට තිගඵනහ. අද අගේ යටට ිධලහර 
ගළට දක් නි්ථභහණඹ ගරහ තිගඵනහ. ඒ තභයි  යටට අලය 
පුහුණු ශ්රභගආ හිඟකභ. ඒ හගේභ ඉංජිගන්රුන්ගේ  තහක්ණික 

නිරධහරින්ගේ හිඟඹ දිගින් දිගටභ තිගඵනහ. ගම් ගනුගන් 
ිධගල  ළඩ පිබඳගශක් උස අධයහඳන තභතිතුභහ කඩිනමින් 
කස කශ යුතු ගනහ. ඒ හගේභ  ිධග්ධල ගගශ ගඳොගශ  

තිගඵන රැකිඹහරට ිධගල  අධහනඹක් අපි ගඹොමු කයන්න ඕනෆ.  

ිධගල ගඹන්භ  තත් ළඩි ප්රභහණඹකට ගවද උඳහධිඹ රඵහ 
ගදන්න ඕනෆ. ගභොකද  අගේ ගවදිඹන්ට ිධග්ධල යටර ිධලහර 
ඉල් දභක් තිගඵනහ. ඒ හගේභ  ළඩි වදයරු ප්රභහණඹක් බිහි 
කය ගළනීභ වහත් අධහනඹ ගඹොමු කයන්න ඕනෆ. ඒ වහ 

ගළට ද තිගඵන ඵ අපි දන්නහ. අපි ගඳෞ්ධගමේක අංලඹත් ගම්හට 
ම්ඵන්ධ කයගන්න ඕනෆ. ත ගඳෞ්ධගමේක ිධලසිධදයහර 
ප්රභහණඹක් තති ගන්න ඕනෆ. ළඩිගඹන් ඉංජිගන්රුරු බිහි 

ගන්න ඕනෆ. ළඩිගඹන් IT ඳළත්තට  තහක්ණික ඳළත්තට 
ිධගල ඥඹන් බිහි ගන්න ඕනෆ. නතගකොට නක ඳළත්තකින් ග්ධීතඹ 
රැකිඹහ අලයතහ ම්ප්ථණ කයන්න පුළුන්කභ රළගඵනහ 

හගේභ ිධග්ධල රැකිඹහ ගගශ ගඳොශට අගේ අඹ ිධලහර 
ප්රභහණඹක් ගඹොමු කයන්නටත් අඳට පුළුන් ගනහ. අගේ යගට් 
ශ්රභ ම්ඳත ළඩි ඳඩිඹකට ිධග්ධල ගගශ ගඳොශට රඵහදීගභන් 

යට දියුණු කයන්න පුළුන් ගනහ හගේභ ඒ අඹගේ ජීන 
තත්ත්ඹ උස කයගන්නත් පුළුන්කභ රළගඵනහ. දළනටභත් 
අගේ යගට් රැකිඹහ නළති ිධලහර පිරික් ඉන්න ඵ අපි දන්නහ. ඒ 
හගේභ භවය ක්ථභහන්ත ව රඹතන ගඵොගවොභඹකට දදවස 

ගණනක ග ක ග ිධකහන් නළති ඒහ ළගවන තත්ත්ඹට 
ඳත් ගරහ තිගඵනහ.  

පුහුණු ශ්රභඹ හගේභ අද නුපුහුණු ශ්රභඹත් නළවළ. අද ෆභ 
ගකගනකුගේභ ඵරහගඳොගයොත්තු තභයි  කුභන ගවෝ යජගආ 

රැකිඹහකට ඹන නක. උස ගඳශ ිධබහගඹ භත් ගච්ච 
නක්ගකනහ තිධල්රහ කිඹනහ  "භට ගයෝවල් කම්කරු ව රි කභක් 
නළවළ ගදන්න." කිඹරහ. ගභොකද  යහජය ග ගආ තිගඵන ළටුේ 
තරඹ ව රයක් කත ඵ නිහභ තභයි යජගආ රැකිඹහරට 

ගගොඩක් අඹ ගඳශගමන්ගන්.  

ඳසුගිඹ කහරගආ උඳහධිධහරින්ට රුපිඹල් 10 000 ක භහසික 
ළටුඳට යජගආ ඳත්ීමම් ගදනගකොට  රුපිඹල් 75 000ක භහසික  
ළටුඳක් රඵපු ගඳෞ්ධගමේක අංලගආ රැකිඹහ කයපු අඹ ඒහගඹන් 
ඉත් ගරහ යජගආ ඳත්ීමභ ගත්තහ. ගභන්න ගම් භහනසිකත්ඹ 

අපි ගනස කයන්න ඕනෆ. යහජය ග ඹට හගේභ ගඳෞ්ධගමේක 
ග ඹටත් අපි රයක්හක් රඵහගදන ගභන්  භ භට්ටභට ළටුේ 
තරඹන් ගගන ඒගම් ළඩ පිබඳගශකට යජඹ දහඹක ිධඹ යුතු 

ගනහ. වළභ ගරහග භ යහජය ග ගආ ඳඩිඹ ළඩි කයරහ  යහජය 
ග ගආ යප්රහද ළඩි කයරහ ිධතයක් ගම් ගළට ද ිධන්න ඵළවළ 
කිඹන නක අඳ අනිහ්ථඹගඹන් වන් කයන්න ඕනෆ. අගේ යගට් 

දළන් තිගඵන ගම් රැකිඹහ හිඟඹ අඳ ජහතයන්තය භට්ටභටත් 
ගළශපිඹ යුතු  ගනහ. ගභොකද  අගේ ක්ථභහන්තකරුන්ට ඉතහ 
ළඩි ළටුඳකට රැකිඹහරට පිරි ගඹොදහගන්න සි්ධධ වුගණොත් 
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ඳහ්ථමේගම්න්තු 

නතළන ඵයඳතශ තත්ත්ඹක් තති ගනහ. නගවභ වුගණොත්  ඒ 
අඹ ගනත් යටරට ඹෆගම් අදහනභකුත් තිගඵනහ කිඹන නකත් 
අපි වන් කශ යුතු නහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ිධදුමේඵර වහ පුන්ථජනනීඹ 
ඵරලක්ති නිගඹෝජය අභහතයතුභහ ගම් ිධහදඹට භළදිවත් න නිහ 
ඒ අංලගඹන් භහ වන් කශ යුතු කහයණහ කීඳඹක් තිගඵනහ. 
ඒහගඹන් නකක් තභයි  ිධකල්ඳ ඵරලක්ති ගකගයහි අපි අගේ 
අධහනඹ අනිහ්ථඹගඹන්භ ගඹොමු කයන්න ඕනෆ කිඹන නක. අගේ 

යගට් ඹම් ඹම් ප්රග්ධලරට දළනටභත් ළසි රළබුණත් ිධදුමේ ඵරහගහය 
රශ්රිත ළසි නළති ඵ  භභ දන්නහ. ඒ නිහ අපි ගම් පිබඳඵ 
අධහනඹ ගඹොමු කයරහ ිධකල්ඳ ඵරලක්ති ගකගයහි ළඩි 

අධහනඹක් ගඹොමු කයන්න ඕනෆ. Solar power ඳහ තත් ළඩි 
දියුණු කිරීගම් වළකිඹහ අඳට තිගඵනහ. ඒ හගේභ  සුශං භිනන් 
ිධදුමේඵරඹ නිසඳහදනඹ කිරීගම්  මුහුදු යශ උඳගඹෝගි කයගගන 

ිධදුමේඹ නිසඳහදනඹ කිරීගම්  අගේ යගට් ගරොකු ප්රලසනඹක් ඳතින 
කුණු රශ්රිත අඳරය නකතු කයරහ ිධදුමේඵරඹ නිසඳහදනඹ කිරීගම් 
අලයතහ තිගඵනහ. ඒ ිධධිඹට ිධදුමේ ඵරඹ නිසඳහදනඹ කයන්න 

ඳටන් ගත්ගතොත්  නක ඳළත්තකින් ඳරියඹ රයක්හ නහ 
හගේභ ඊශඟට නන නිඹඟඹන්ට ගවෝ ගනත් ිධකල්ඳ ක්රිඹහ 
භහ්ථගරට මුහුණ ගදන්නත් අඳට වළකිඹහ රළගඵනහ. ගල් අඟුරු 

හගේ ග්ධල් ගඹොදහගගන අනහගතගආදී ිධදුමේඹ නිසඳහදනඹ කිරීභ 
පිබඳඵ නළත සිතිඹ යුතු තත්ත්ඹක් අද තති ගරහ තිගඵනහ. 
ගරෝකඹ ගල් අඟුරු ඳහිධච්චිගඹන් දළන් රභහනුකර අයින් න 
ගරහක අඳ ඒ ගකගයහි ගනොගයි අධහනඹ ගඹොමු කශ යුතු 

න්ගන්. ගනත් ිධකල්ඳ රභ ගකගයහි තභයි අගේ අධහනඹ 
ගඹොමු කයන්න ඕනෆ. ඒ හගේභ LNG ිධදුමේ ඵරහගහය දළනටභත් 
ගඹෝජනහ ගරහ තිගඵනහ; ඒහ ගළන හකච්ඡහ ගරහ තිගඵනහ. 

අඳ ඒහ ප්රචමේත කිරීභ තුශ අගේ යටට ිධලහර හසිඹක් රළගඵනහ 
හගේභ ඳරිය හිතකහමි ිධදුමේඵරඹ රඵහ ගන්නත් අඳට 
පුළුන්කභ රළගඵනහ කිඹන නක භහ වන් කයන්න ඕනෆ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  අගේ ඉංජිගන්රුරුන්ගේ 
උන්නතිඹ ගනුගන් කටයුතු සිදු කයන ගම් ගරහග  අඳ වන් 

කයන්න ඕනෆ නියන්තයගඹන් සිදු න ළඩ ්ථජන පිබඳඵ. අපි ඒ 
අඹගගන් ඉල්ලීභක් කශ යුතු නහ. ළඩ ්ථජනඹ අහන අිධඹ 
ඵට ඳත් කයගන්න. හිතුභගත්  හිටපු ගභන් ළඩ ්ථජන 

ඳත්නහ. අගේ යහජය ග ගආ තිගඵන ිධලහරභ -ඵයඳතශභ- 
ගළට ද ඒකයි. ඒ  භවය ගරහට වදයරුන් කයන ළඩ 
්ථජන න්න පුළුන්  ඉංජිගන්රුරුන් කයන ළඩ ්ථජන න්න 

පුළුන්  යහජය ග ගආ ගනත් අඹ කයන ළඩ ්ථජන න්නත් 
පුළුන්. සුළු ග්ධරටත් ගම් ිධධිඹට හිතුභගත් ළඩ ්ථජන කයන්න 
ගිගඹොත් යටක් ිධධිඹට අපි ඉතහ අයණ තත්ත්ඹකට  

අඳහතඹකට ඳත් නහ කිඹන නක තභයි භහ වන් කශ යුතු 
න්ගන්. අඳ වළභ ගරහග භ සිතන්න ඕනෆ 'ගම්ක අගේ යට' කිඹහ. 
නයින් අගේ යගට් ජනතහටයි හිරිවළයඹ සි්ධධ න්ගන්. 
වදයරුන් ළඩ ්ථජනඹ කගශොත්  නයින් යජඹට ඳහඩුක් 

න්ගන් නළවළ. වදයරුන් ළඩ ්ථජනඹ කයනගකොට යජඹට 
රහබ ග ිධ. ගභොකද  යජගආ ගයෝවල්ර ිධදුමේ බිල් අඩු ග ිධ; තුය 
බිල් අඩු ග ිධ; ගේත් ගව ත් ඉතිරි ග ිධ. වළඵළයි  නහි ඳහඩු කහටද? 

නහි ඳහඩු අහිංක ගයෝගි ජනතහටයි. නහි රහබඹ නන්ගන්  
ගඳෞ්ධගමේක ගයෝවල් කයන අඹටයි. ඒ නිහ ඒ වදයරුන්ගේ 
අධහනඹ ගම් කහයණඹ ගකග්ථ ගඹොමු ිධඹ යුතු නහ. 

ඉංජිගන්රුරුන් හගේභ අගනකුත් ක්ග රර අඹ 
නියන්තයගඹන් කයන ළඩ ්ථජනර අහන ප්රතිපරඹ 
ගභොකක්ද? නහි ඳහඩු සි්ධධ න්ගන්  නයින් වහනිඹ සි්ධධ න්ගන් 

යටට ව අහිංක ජනතහටයි. ඒ නිහ යගට් පුයළසිඹන් ිධධිඹට  
නිදවස අධයහඳනඹ රඵපු අඹ ිධධිඹට  අහිංක මිනිසුන්ගේ ඵදු 

මුදමේන් අධයහඳනඹ රඵපු  යප්රහද රඵපු  ඳඩි නඩි රඵන 

පු්ධගරඹන් ිධධිඹට අඳ වළභ නකකටභ ිධගයෝධතහ  ්ථජනඹ 
මමේක කය ගන්ගන් නළති යට ගළන හිතරහ කටයුතු කිරීභ ළදගත් 
කිඹන නක භහ ිධලසහ කයනහ. ගභඹ නක කඩුඩහඹභකට ිධතයක් 
දියුණු කයන්න පුළුන් යටක් ගනොගයි. ඒ නිහ තභයි ගම් 

ගරහග  ඳක් ගදකක් නකතු ගරහ ජහතික රඩුඩුක් ිධධිඹට 
ගම් යට දියුණු කිරීගම් කහ්ථඹ බහයඹට අඳ ප්රග ල ගරහ ඉන්ගන්. 
ඒ ගනුගන් ෆභ ගදගනකුභ උදවු උඳකහය කගශොත් ඒ 

ඉරක්කඹ ජඹග්රවණඹ කයගන්න අඳට අනිහ්ථඹගඹන්භ 
පුළුන්කභ රළගඵනහ කිඹන නකත් භහ වන් කශ යුතු නහ.    

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  භහ ත නක කහයණඹක් 

වන් කයරහ භගේ කථහ අහන කයනහ. ප්රධහන කහයණඹට 
ගභඹ අදහශ ගනොවුණත්  දළනුත් ගම් කහයණඹ භතු වුණු නිහ ගම් 
ගළනත් භභ කිඹන්න ඕනෆ. ිධභල් ීමයංල භන්ත්රීතුභහගේ-  

 

ගු මළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහට ත මිනිත්තු 10ක කහරඹක් තිගඵනහ. 

 

ගු මහි්දද අමරවීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ිධභල් ීමයංල භන්ත්රීතුභහ න්ධහනගඹන් ඉල්රහ අසගන්න 
ඊගආ ගගන ර ගඹෝජනහ පිබඳඵ ඹභක් කිඹන්න ඕනෆ. භභ 
දළක්කහ  නතුභහ ඊගආ ඳහ්ථමේගම්න්තුග දී කථහනහඹකතුභහට දන්හ 

සිටිනහ  ිධඳක්ගආ ගනභ කඩුඩහඹභක් ිධධිඹට ඉන්න 
කළභළතියි කිඹරහ. මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ඒක 
කථහනහඹකතුභහට ගනොගයි දන්න්න ඕනෆ  නක්ත් ජනතහ 

නිදවස න්ධහනඹටයි. භභ න්ධහනගආ ගල්කම්යඹහ ිධධිඹට 
කිඹන්න කළභළතියි  "අඳට නක්ත් ජනතහ නිදවස න්ධහනගඹන් 
ඉත් ගරහ භන්ත්රීයගඹක් ලගඹන් කටයුතු කයන්න අලයයි" 

කිඹරහ නතුභහ ගවට ගවෝ ඉල්ලීභක් ඉදිරිඳත් කයනහ නම්  අඳට ඒ 
පිබඳඵ ළරකිමේභත් ගන්න පුළුන්. නක්ත් ජනතහ නිදවස 
න්ධහනගඹන් තභයි ඔහු තයග කයරහ තිගඵන්ගන්. ඔහු ගනභ 

ඳක්ඹක් ිධධිඹට ගනොගයි අඳට ම්ඵන්ධ ගරහ තිගඵන්ගන්. 
නක්ත් ජනතහ නිදවස න්ධහනගආ හභහජිකගඹක් මික් ඔහු 
ගනත් ඳක් ඹක හභහජිකගඹක් ගනොගයි. මරහනහරඪ ගරු 

භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහට ගඹෝජනහ කයනහ  ඳහ්ථමේගම්න්තුග  ඒ 
කයපු ඉල්ලීභ කථහනහඹකතුභහ භිනන් නතුභහට දළනුම් ගදන්න 
කිඹන්න කිඹරහ. නක්ත් ජනතහ නිදවස න්ධහනගඹන් ඉල්රහ 
අසීමගම් මේයුභ නතුභහට ඕනෆ ගරහක නන්න කිඹන්න. අපි ඒ 

පිබඳඵ ළරකිමේභත් ගරහ තීන්දුක් ගන්න සදහනමින් ඉන්න 
ඵත් වන් කයන්න කළභළතියි.  

අපි වළභ ගරහග භ න්ධහනඹ ලක්තිභත් කයන්න හගේභ 

ඳක්ඹ ලක්තිභත් කයන්න ළඩ පිබඳගශක් වදරහ ක්රිඹහත්භක 
කයනහ.  ගම් ගඵොගවෝ ගදගනක් තයග ළද ශ්රී රංකහ නිදවස ඳක් 
ඡන්දමේන් තභයි ජඹග්රවණඹ කයන්ගන්. ගන් ගරහ ගිහින් තයග 

කශහභ ඵරහගන්න පුළුන් ගකොච්චයද තභන්ගේ ඵරඹ කිඹන නක. 
රක් ගණනින් ඡන්ද ගන්ගන් ශ්රී රංකහ නිදවස 
ඳහක් කකඹන්ගගන්. ඒගකන් ඉත් ගන්න කවුරු ගවෝ කටයුතු 

කයනහ නම් අපි ඒ අඹ පිබඳඵ ළරකිමේභත් ගන්න කළභළතියි. 
ඒ මේයුභ නක්ත් ජනතහ නිදවස න්ධහනඹට ගඹොමු කයන්න 
කිඹන ඉල්ලීභ භභ  කයනහ. 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ඊගආත් ඒ හගේභ අදත්  
දළනුත් ඒ භන්ත්රීතුභහ වන් කශහ  යණිධරුන් ම්ඵන්ධ. ඒ 
පිබඳඵ කථහ කයපු නිහ භභ ඒකට ගදතුන් ඳළත්ගතන්භ 
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උත්තයඹක් දිඹ යුතු ගනහ. ජනහධිඳතිතුභහත්  අපිත් ඳළවළදිමේ 

සථහයඹක ඉන්නහ  ගම් යජඹ යණිධරුන්ට ග්ධලඳහරන ගව තන් 
භත දඬුම් රඵහ ගදන්න කටයුතු කයන්ගන් නළවළ කිඹරහ. 
භහධයග දී කීත් ගනොඹහ්ථ භවත්තඹහ ට හිරිවළය කිරීභ 
ම්ඵන්ධගඹන් ඊගආ දිනගආ ප්රකහල වුණහ. ගඳොමේස නිරධහරින් 

හිතුභගත්ට  කිසිභ ඳදනභක් නළතු යණිධරුන් අත් අඩංගුට 
ගත්තහ  කිඹන ගචෝදනහ නවහ ඳළත්ගතන් ිධභල් ීමයංල භන්ත්රීතුභහ 
ඉදිරිඳත් කශහ. ඹම් නිරධහරිගඹක් අහධහයණ ිධධිඹට යණිධරුගක් 

අත් අඩංගුට ගළනීභක් කයරහ ගවෝ නියඳයහග්ධ දඬුභක් ගදන්න 
කටයුතු කයරහ තිගඵනහ නම් අපි නභ නිරධහරිඹහ පිබඳඵත් 
ගනභ ගවොඹරහ ඒකට දඬුම් කයනහ.  

අපි ඳළවළදිමේ සථහයඹක ඉන්නහ. යණිධරුන් දඩඹගම් 
ඹන්න  යණිධරුන් දඩඹම් කයන්න අඳට වුභනහක් නළවළ. 

වළඵළයි  බු්ධධි අංල මුහගන් කහටවරි ළයදි ග්ධල් කයරහ 

තිගඵනහ නම් -භහධයග දීන්ට ගන්න පුළුන්  ගනත් 

ගකගනකුට ගන්න පුළුන් හිරිවළයඹක් කයරහ තිගඵනහ නම්- 

ඔහු වමුදහග  වුණහ කිඹරහ ඳළත්තකට ගරහ ඉන්න පුළුන්කභක් 

අඳට නළවළ. යගට් නීතිඹ ක්රිඹහත්භක ගන්න ඕනෆ. කහටවරි ඳවය 

දීරහ තිගඵනහ නම්  භයරහ දහරහ තිගඵනහ නම් ඒ ගරහග දී 
අඳට නිවඬ ගරහ ඉන්න පුළුන්කභක් නළවළ. අපි ඒ ගනුගන් 

අනිහ්ථඹගඹන්භ ක්රිඹහත්භක ගන්න ඕනෆ. ඒකයි අගේ සථහයඹ. 

ඒ නිහ යජඹ ිධධිඹට ඒ යණිධරුන් අපි රයක්හ කයන්න කටයුතු 

කයනහ හගේභ කවුරු ගවෝ වමුදහ නිරධහරිගඹක් ළරැදි ගදඹක් 

කයරහ තිගඵනහ නම්  වමුදහග  කටයුතුරට ඳරිඵහහිය ඹභක් 

කයරහ තිගඵනහ නම් ඒ ගනුගන් ඔහුට දඬුම් රළගඵන්න 

ඕනෆඹ කිඹන භතගආත් අපි ඉන්නහ. අපි යටක් ිධධිඹට නගවභ 
තභයි ඉසයවට ඹන්න ඕනෆ. වමුදහ යු්ධධඹ ජඹග්රවණඹ කශහ 

කිඹරහ ඒ අඹ ගකොගව  වරි සත්රී දණඹක් කයරහ තිගඵනහ නම් 

ඒකට දඬුම් රළබිඹ යුතුයි. 

භභ දන්නහ ිධධිඹට අගේ යණිධරුන්ගගන් සිඹඹට 

දලභඹක්ත් ළරැදි කයරහ නළවළ. සිඹඹට අනනඹයි දලභ 

නඹක්භ  ඉතහභ ගවොඳින් යු්ධධඹ ජඹග්රවණඹ කයපු යණිධරුනුයි 
ඉන්ගන්. දලභඹක වරි ළරැ්ධදක් කයපු නක්ගකගනක් වරි ඉන්නහ 

නම් -අනලය ිධධිඹට පු්ධගරඹන් තහතනඹ කයපු නගවභ නළත්නම් 

භහධයග දීන්ට ඳවය දීපු  භයහ දහපු ඒ හගේ ගකගනක් ඉන්නහ 

නම්- ඒ අඹට දඬුම් රඵහ දීභ පිබඳඵ ගම් යගට් ජනතහ ිධරු්ධධ 

ගන්ගන් නළවළ. ඒ හගේභ ජහතයන්තයඹත් ඒ පිබඳඵ ඵරහගගන 

ඉන්නහ. අඳට තිබුණු ඵයඳතශ අ්ථබුදමේන් අපි අද මිදිරහ 

තිගඵන්ගන් ගම් යජඹ ගළන තිගඵන ිධලසහඹ නිහයි. ඔඵතුභහ 
දන්නහ  ගම් යජඹ ඵරඹට ඳත් ගන්නට ගඳය අඳට තිබුණු 

තත්ත්ඹ. ග දිකහර කිඹපු ග්ධල් ඔඵතුභහට භතක් ගනහ 

තති. අපි ිධදුමේ පුටු ගළන කථහ කශහ; ජහතයන්තය යුදහධිකයණ 

ගළන කථහ කශහ; ජහතයන්තය ඳරීක්ණ ගළන කථහ කශහ. ඉදිරිඹට 

භහ්ථතු භහඹ නනහ. අපි ගනදහ භහ්ථතු භහඹ ගන ගකොට 

ගිනිඹම් ගරහයි ඉන්ගන්. යගට් තිගඵන තත්ත්ඹ පිබඳඵ අඳට 
ගවො ළටහීභක් තිගඵනහ. අඳට දළන් ඉන්නහ ගම් තත්ත්ඹට ඳත් 

කය ගන්නට පුළුන්කභ රළබුගඩු  ජනහධිඳතිතුභහත්  ගම් ජහතික 

රඩුඩුත් ගකගයහි  ජහතයන්තයඹ තති කය ගත් ිධලසහඹ නිහයි. 

ඒ නිහ අද  ඒ ගඵොගවෝ ගදයින්  මිදිරහ  ඉන්න අඳට පුළුන්කභ  

රළබී තීගඵනහඹ කිඹන නකත් භහ වන් කයන්නට  ඕනෆ. 

ඵයඳතශ අදහනම් නළවළ.   වළඵළයි නගවභ කිඹරහ අපිට නිකම්  

ඉන්න පුළුන්කභකුත් නළවළ.   

ඳසුගිඹ කහරඹ තුශ  ඹම් ළරැ්ධදක්  සි්ධධ වුණහ නම් ඒ ළරැ්ධද 

අපි නිළයදි කයන්න ඕනෆ.  ඳසුගිඹ කහරගආ අතඳසු ීමභක් සි්ධධ 

වුණහ නම්  අපි නඹ නිළයදි කයන්න  ඕනෆ. ඒ හගේභ සිඹ දභ ජන 

ගකොටසරට  නිදවග  භ අයිතිහසිකම් රළබිඹ යුතුඹ  කිඹන 

භතගආ අගේ රඩුඩු ඉන්නහ. මුසමේම් ජනතහ ගගන් ගවෝ 

ගදභශ ජනතහගගන්  ගවෝ නක කඩුඩහඹභකට ළඩි යප්රහද  

රඵහ ගදන  ගවෝ නක කඩුඩහඹභකට අඩු  යප්රහද රඵහ  ගදන 

භතගආ ගම් ජනහධිඳතිතුභහත්  ගම් ජහතික රඩුඩුත් නළත  කිඹන  

නක භභ ඳළවළදිමේ කිඹනහ.  ඒ සිඹ දභ ජන ගකොටසරට භහන 
අයිතිහසිකම් රළගඵන්නට  ඕනෆ.  ඒ ජනතහගේ ප්රලසන පිබඳඵ 

අපි අගඵෝධ කය ගන්නට ඕනෆ.  නතුභන්රහ දිගින් දිගටභ කි  

කහයණහ පිබඳඵ අපි තහුම්කන් ගදන්නට  ඕනෆ.  

රිධඩ භන්ත්රීරු කිඹන කහයණහ අතය ළදගත් කහයණහ 

තිගඵනහ. ඒ අඹට සිදු වුණු අහධහයණඹක් තිගඵනහ. 

ං්ථධනගආ අඩු ඳහඩු තිගඵනහ. ඒහ නිළයදි කිරීගම් ගකීභ 

යජඹක් ිධධිඹට අපිට ති ගඵනහ. ං්ථධනඹ ඵළ දගොත් 

ගඳගනනහ   ෆභ ක්ග රඹකභ  අඩු ළරකිල්රක් රළබිරහ තිබුණහ 

කිඹරහ. ඒ ප්රග්ධලගආ ජනතහ යු්ධධගඹන් ළඩිගඹන්භ ඵළට කෆහ. 

ඒ ජනතහගේ අලයතහන් අපි ම්ප්ථණ කයන්නට  ඕනෆ 

හගේභ අගනක් ජන ගකොට්ඨහර ජනතහටත් සිංවර 

ජනතහත්  ගදභශ ජනතහත් අතය නළත වයඹක් තති 

ගනොන තත්ත්ඹටයි ඒ කටයුත්ත කයන්න  ඕනෆ කිඹන  නකත් 

අපි ඳළවළදිමේ වන් කයනහ.  

 භවය ඳශහත් බහ  භන්ත්රීරුන් කයන ප්රකහලමේන් සිංවර 

ජනතහගේ සිත් බි ගනහ; සිත් රිගදනහ. නතගකොට අපි ගම් 

කයන්න ඹන ග්ධරට  අගේ භින ළඩටවන්රට නයින්  තති 

න්ගන් ගවො ගදඹක් ගනොගයි. ඵහධහක් ිධතයයි තති ගන්ගන්. 

ගම් ඳහ්ථමේගම්න්තු නිගඹෝජනඹ කයන ගඵොගවෝ භන්්රිරු ගම් 

කහයණඹ පිබඳඵ  ළටහීගභන් කටයුතු කයන ඵත් අඳට ඉතහභ  

ඳළවළදිමේ දළන ගන්නට තිගඵනහ. 

ගදභශ ජනතහ ගනුගන් රඵහ ගදන ග්ධල්   ඒ හගේභ   

රඵහ ගදන්නට තිගඵන   ඒ භ අයිතිහසිකම් ගනුගන් ඉතහභත් 

ඳළවළදිමේ ජනහධිඳතිතුභහ ගඳනී සිටිනහ. නතුභහ  ඒ ගළන කිසිභ 

රකහයඹක ඳසුඵටීමභක් ගවෝ ගනත් ංගු ගළහීභක්  ගකගයන්ගන් 

නළවළ. අපිත් ඒ කහයණහ පිබඳඵත් අගඵෝධගඹන් කටයුතු 

කයනහඹ කිඹන නකත් භහ වන් කයනහ.  

 
ගු විමල් වීරලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  අගේ හිත මිර නක්ත් ජනතහ 

නිදවස න්ධහනගආ භව ගල්කම් ගරු  භහින්ද අභයීමය භළතිතුභන් 

- සභාපති මලයිද දන්මන්ත් නැහැ.- මා කියපු  කාරණයක් 

ම්ඵන්ධගඹන්  කහයණහ ගදකක්   ඳශ කයනු රළබුහ. ිධගල ගඹන් 

යු්ධධ වමුදහ බු්ධධි අංලඹ ම්ඵන්ධගඹන් ඔඵතුභහ කි  කහයණඹ 

ගළන  භට ගඳොඩි ඳළවළදිමේ කිරීභක් කයන්න අලයයි. ඒ අඹ 

ගගනහග   භළගසින් ඵන්ධනහගහයගආ භභ ඉන්න හට්ටුට. 

මුමේන්භ තුන් ගදගනක් ගගනහහ.  ගම්ජ්ථයගඹකුත්  නතළන 

ඉන්නහ.  ඒ  ගම්ජ්ථ බුරත්ත්ත;  කළේගඳටිගඳොර ඳයම්ඳයහග  

ඥහතීත්ඹක් දයන ගකගනක්. ලහනි අගේග කය තතුළු ගඳොමේස 

නිරධහරින් ගම් අඹ ගගනළල්රහ ප්රලසන කය තිගඵනහ. ඔඵතුභහ 

ගොඹහ ඵරන්න. ඒ අඹට අදහශ මේයුභ ඹහ තිගඵන්ගන් යහජකහරි 

මේපිනඹට ගනොගයි; ගම්රටයි. ගඳොලීසිඹත් ගකබඳන්භ ඹන්ගන් 

ගගම් ඒ අඹගේ ගගදයට ගනොගයි; ගභ ගට්භ ඹනහ. 

 
ගු මහි්දද අමරවීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ඔඵතුභහගේ කථහ භභ ඊගආ අවගගන හිටිඹහ.  
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ඳහ්ථමේගම්න්තු 

ගු විමල් වීරලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

භට ිධනහඩිඹක් ගදන්න  ගරු තභතිතුභහ.  

ගම් සි්ධධිඹ වුණු දග  ගදහිර tower  නක අට ගම් 
ගගොල්රන්ගේ දුයකථන ක්රිඹහත්භකීමභ තභයි ගම් අඹ අත් 
අඩංගුට  ගන්න ගව තු. ඊශඟට ගම්ගගොල්රන්ට කිඹනහ " ඔඹහ 
ගම්ක ගත්රුම් ගන්න. ඔඹහ කිඹන්න. ඔඹහට ගවො ජීිධතඹක් 

ගදන්නම්. ඔඹහට මීට ඩහ ගවො තත්ත්ඹක් අපි වදන්නම්" කිඹහ.  
නගවභ කිඹරහ තභයි ගම් ගගොල්රන්ගගන්  ගනොකයපු ගදඹක් ගළන 
අවගන්න ඹන්ගන්.  භභ ගම් තත්ත කිඹන්ගන්. ඒ අඹට කිසිභ 

අලයතහක් නළවළ  ගඵො රු කිඹන්න. ිධශ්රහභ ගිහිල්රහ අවුරු්ධදක් 
න නිරධහරිඹකුත් ගගනළල්රහ ඳවය දීරහ  තිගඵනහ. CID  
නිරධහරින් ගගදයට ගිහින් නදහ රෑ ගගදය නතය ගරහ   නහරහ  

නඹහ නෆහට ඳසග  ඳසුදහ  ගගදය අඹටත් කිඹරහ  " ගභඹහට 
ගකොගව ත් ඹන්න ගදන්න නඳහ  ගගදයභ  තිඹහ ගන්න" කිඹහ.  
නගවභ තභයි  ගම් CID  නිරධහරින්  ඊට ඳසුදහ  නන්ගන්. 

අගනක් කරුණ  කීත් ගනොඹහ්ථ භහධයග දිඹහ කවුරු ගවෝ 
ඳළවළය ගළනීම් කශහ නම්  ඒ  ගළන ගොඹන  නක ගළන  අගේ කිසිභ 

ිධරු්ධධත්ඹක් නළවළ. නමුත් ඔහුගේ කටඋත්තයඹ ගන්ගන් 
ඕසගේමේඹහට ගිහින්. CID නකට ගම් ගළන පුදුභහකහය උනන්දුක් 
තිගඵනහ.  

ගදළනි කහයණඹ  ගම් අඹගේ ඡහඹහරඳ අයගගන තිගඵනහ  
වළභ ඳළත්තටභ. ගම් සිඹ දභ  ඡහඹහරඳ කීත් ගනොඹහ්ථ 

භහධයග දිඹහට ඹනහ. ඔහු  ගම් ඡහඹහරඳ සිල්රභ ඵරරහ 
තිධල්රහ වඳුනහ ගළනීගම් ගඳගයට්ටුග දී  ගම් ගගොල්රන් වඳුනහ 
ගන්නහ. භභ කිඹන්ගන් ඳරීක්ණඹක් ගන්න  ඕනෆ ිධධිඹක් 

තිගඵනහ ගන්. ඔඵතුභහ පිබඳගන්නහ ගන්    ගකොශම ගඵෝම්ඵ  
පිපිගයන  නක නතය කය ගත්ගත් යු්ධධ වමුදහ  බු්ධධි අංලඹයි කිඹන 
නක. ඔඵතුභහ  ඒක  ගනොදන්නහ ගනොගයි ගන්.  නභ නිහයි  ගරු 

තභතිතුභනි භහ ගම් කිඹන්ගන්. අපි හිග්ථ දභපු නගකන් නිදවස 
කයන්නඹ කිඹහ කදහත් අපි ඔඵතුභහගගන් ඉල්රන්ගන්  නළවළ. 
නමුත් ගම් මිනිසසු ගම් යට ගනුගන් ඹම්කිසි සුිධගල ෂී කළඳීමභක් 

කශහ. කීත් ගනොඹහ්ථගේ සි්ධධිඹට තත්තටභ ඔවුන් ම්ඵන්ධ නම් 
ඔඹ කිඹන ඳරීක්ණඹ ඔඹ ිධධිඹට ගනොගයි ඹන්න ඕනෆ. ගම් 
tower area නගක් දුයකථනඹ තිබුණහ කිඹරහ මිනිසුන් අත් 
අඩංගුට ගන්නහ නම් ගම් යගට් න වළභ සි්ධධිඹකටභ ඔඹ 

කිඹන ගටමේගකොම් කු දන ගට් තිබුණු දුයකථන ටික ඵරරහ ඒ 
සිඹ දභගදනහ අයන් ඹන්න ගනහ. නගවභ කයන්නට ඵළවළගන්. 
නභ නිහ හධහයණ ගන්නට ඕනෆ. අගනක් කහයණඹ තභයි ගම් 

සි්ධධිඹ අවුරුදු ගණනක් ගතගච්ච සි්ධධිඹක්.  

ගරු තභතිතුභනි  ඔඵතුභහ ගදගනි කරුණ ලගඹන් කි ග   
භභ න්ධහනගඹන් ඉත් ගනහ නම් ඔඵතුභහට ඒක දළන්ීමගභන් 
ඳසු ඒ ගළන රකහ ඵරන්නම් හගේ කථහක්. ගරු තභතිතුභනි  
භභ දළන් ඒ මේයුභ මේඹරහ අන් කශහ. ඔඵතුභහ ගම් බහගන් 

පිටත් ගන ගකොටභ භභ ඒ මේයුභ ඔඵතුභහට රඵහ ගදන්නට 
කටයුතු කයනහ. භභ හිතනහ  භහ ඵගරන් තිඹහ ගන්නට 
වුභනහක් ඔඵතුභන්රහට නළති තති කිඹරහ. නභ නිහ ඒ මේයුභ 

පිබඳඅයගගන ඒ ම්ඵන්ධගඹන් ගරු කථහනහඹකතුභහට දළනුම්දීභ 
කයන්නට ඔඵතුභහ හධහයණ ගයි කිඹරහ භභ ඵරහගඳොගයොත්තු 
ගනහ.  

 
ගු මහි්දද අමරවීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

අනිහ්ථඹගඹන්භ  ගරු භන්ත්රීතුභහ. ඔඵතුභහගේ මේයුභ අඳට 
රළබුණහභ අපි ඒ ගළන කඩිනමින් තීන්දුක් රඵහගදන්නම්. 

ගු මළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු තභතිතුභහ  ඔඵතුභහට රඵහ දී තිබ කහරඹ නම් අහනයි. 
 

ගු විමල් වීරලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

බු්ධධි අංල නිරධහරින් ගළන මීට ඩහ හධහයණ හිතන්න 
කිඹරහ භභ ඉල්රහ සිටිනහ. 
 

ගු මහි්දද අමරවීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

භගේ කථහග දීත් භභ කි ග  ඒක තභයි. භභ ඊගආ 
ඔඵතුභහගේ කථහ අවගගන හිටිඹහ. භභ ඒ පිබඳඵ ඉතහභත් 
ංග දී කථහ කශහ. ගභොකද  භභ ඒ කහයණඹ ඵළවළය කයන්ගන් 

නළවළ. භභ ඒකයි ඉතහභත් ගකීගභන් කි ග   ගඳොමේස 
නිරධහරිගඹක් ළයදි ිධධිඹට වමුදහග  යණ ිධරුන් ම්ඵන්ධගඹන් 
කටයුතු කයරහ තිගඵනහ නම්  ඒ අඹට හිරිවළය කයරහ තිගඵනහ 

නම් ව ඒ අඹ අනලය ිධධිඹට නඩුරට ඳටරන්නට කටයුතු 
කයරහ තිගඵනහ නම් අපි ඒ පිබඳඵ ගොඹහ ඵළලීභක් කයනහ 
කිඹරහ.  

 

ගු මළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු තභතිතුභහ  කථහ අන් කයන්න. 
 

ගු විමල් වීරලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  භට තත් කහයණඹක් 
කිඹන්න තිගඵනහ. ලහනි අගේයත්නට double promotion  

දුන්නහ. ඒ හගේභ භෆත කහරගආ CID නගක් සිඹ දභ අඹට "ගොඹහ 
ගළනීභට ගනොවළකි තිබ ගතොයතුරු අනහයණඹ කය ගළනීගම්දී 
දක්න රද ිධගල  කුරතහට අදහශ දිරි ගළන්ීමගම් දීභනහ" 

කිඹරහ රුපිඹල් රක් ගදක  තුන  වතය ඳගහ දුන්නහ. ගම්හ දිරි 
ගළන්ීමගම් දීභනහ ගනොගයි. ගඳොමේස ගකොමිභ ඳළත්තක තිබිඹදී 
තභයි ලහනි අගේයත්නට double promotion  වම්ඵ වුගඩු. ගම් 
සිඹ ද ග්ධ ගන්ගන් කිසිඹම් නිලසචිත ඉරක්කඹක් තතියි. 

ගඳොලීසිඹ බහය ඔඵතුභහගේ ජනහධිඳතිතුභහට ගනොගයි. නමුත් 
වමුදහ බහය ඔඵතුභහගේ ජනහධිඳතිතුභහට. නභ නිහ 
කරුණහකයරහ අගභළතිතුභහගේ ගඳොලීසිඹට ජනහධිඳතිතුභහගේ 

වමුදහ බිබඳ ගන්නට ඉඩ ගදන්න නඳහ. 
 

ගු මහි්දද අමරවීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

අනිහ්ථඹගඹන්භ. 
 

ගු මළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු තභතිතුභහ  ඔඵතුභහට රඵහ දී තිබ කහරඹ අහනයි.  
 

ගු මහි්දද අමරවීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ඔඵතුභහ කිය කහයණඹ පිබඳඵ  යණ ිධරුන්ගේ ප්රලසනඹ 
පිබඳඵ භභ අද ගරු ජනහධිඳතිතුභහටත් කථහ කයරහ කි හ. 

නතුභහත් දළඩි සථහයඹක ඉන්නහ  ළයදි ගනොකශ ගකගනකුට 
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දඬුම් රඵහ දීරහ තිගඵනහ නම් ඒ ගළන ිධගල ගඹන් ගොඹහ 

ඵරන්නට නතුභහ භළදිවත් ගන ඵට. ඒ හගේභ අඳට කිඹන්නට 
ඵළවළ ගටමේගකොම් කු දන භිනන් කයන ඳරීක්ණ ඳළත්තකට 
දභන්න හගේ ග්ධල්. ගභොකද  ගඳොලීසිඹට ඒ කටයුතු කයගගන 
ඹහභට ඉඩ දිඹ යුතුයි. ඒ නිහ ඉතහභත් ගකීගභන් කිඹනහ  යජඹ 

ිධධිඹට ළයදිකරුන් රයක්හ කයන්නට අපි කටයුතු කයන්ගන් 
නළවළ  ඒ හගේභ නිළයදි යණ ිධරුගකුට දඬුභක් රළගඵන්නට 
ඹනහ නම් නඹ සිදු ගන්නට ගදන්ගනත් නළවළයි කිඹන නක.  

 

ගු මළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශඟට  ගරු රිහඩ් ඵදියුදීන් අභහතයතුභහ. ඊට  ගඳය ගරු 
කනක ගව යත් භන්ත්රීතුභහගේ නභ මරහනඹ වහ ගඹෝජනහ 
කයන ගර භහ ඉල්රහ සිටිනහ. 

 

ගු ක්හම්ද කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  " ගරු කනක ගව යත් 
භන්ත්රීතුභහ දළන් මරහනඹ ගත යුතුඹ"යි භභ ගඹෝජනහ කයනහ. 

 
ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

අඅනතුුල ගු පශළ්ද පවේමසිංශ මශතළ මළවනපය්ද ඉලත් 
වපය්ද  ගු කනක පශේරත් මශතළ මළවනළරූඪ විය. 

அன் தறநகு, ரண்தைறகு  தசயரன் மசசறங்க அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்த அகனம, ரண்தைறகு கணக மயத்  அர்கள்  

மனம கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. SHEHAN SEMASINGHE left the Chair 

and THE HON. KANAKA HERATH took the Chair.  

 

ගු මහි්දද යළඳළ අපේලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
 

නෆඟී සිටිප ය. 
ழுந்ரர். 

rose. 

 

ගු මළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු භහින්ද ඹහඳහ අගේ්ථධන භන්ත්රීතුභහට භයික් නක 

ගදන්න. 
 

ගු මහි්දද යළඳළ අපේලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

ගරු ිධභල් ීමයංල භන්ත්රීතුභහ භතක් කශහ යවස ගඳොලීසිඹ 
ිධසින් යණ ිධරුගකුට ඳවය දීරහ තිගඵනහ කිඹරහ. ඉතහ දරුණු 

ිධධිඹට ඳවය දීරහ  ගගදය ගගනිහින් රෑ නතය කයරහ  නහරහ පිරිසිදු 
කයරහ තිගඵනහ කිඹරහ. ඒ ම්ඵන්ධගඹන් ඔඵතුභන්රහ 
ඳරීක්ණඹක් කයනහද  නගවභ නළත්නම් ඒ නිරධහරින්ට ිධරු්ධධ 

ගන්නහ ක්රිඹහභහ්ථගඹ ගභකක්ද?  

 

ගු මහි්දද අමරවීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගම් කහයණහ ඔක්ගකොභ කි ග  ිධභල් ීමයංල භන්ත්රීතුභහගන්. 
නතුභහට හිය ගගදයදී ඒ අඹ මුණ ගළහිරහ කිඹපු කහයණහ පිබඳඵයි 

නතුභහ කි ග . නභ නිහ ඒ නිරධහරින්ගගන් ඹම් ඳළමිණිල්රක් 

රළබුගණොත් ඒ ම්ඵන්ධගඹන් අනිහ්ථඹගඹන්භ කටයුතු කයනහ  
ඉතහභත් ඳළවළදිමේ. ගම් යණ ිධරුන් බිල්රට ගදන්නට 
වභත්රීඳහර සිරිග න ජනහධිඳතියඹහ රයක්ක අභහතයයඹහ 
ිධධිඹට කිසිභ ග රහක කටයුතු කයන්ගන් නළවළ. ඒ හගේභ යණ 

ිධරුන් ළරැ්ධදක් කයරහ තිගඵනහ නම් ඒ වහ දඬුම් රඵහදීගම් 
ප්රලසනඹකුත් නළවළ.  

 
[தற.த. 3.54] 

 

ගු රිවළඩ් බදියුදී්ද මශතළ (කර්මළ්දත ශළ ලළණිජ ක යුතු 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு நறமரட் தறத்லன் - மகத்தரறல் ற்தம் 

ரறத அலுல்கள் அமச்சர்) 

(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 
Commerce) 
தறஸ்றல்னரயறர் ஹ்ரணறர் யலம். 

தகப மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்கமப, து 

ரட்டிமன சறநப்தைறக்க  ததரநறறல் துமநக்கரக    எத 

Council  ஆம்தறப்தற்கு லண்டகரனம் தொற்சற தசய்ப்தட்டு 

ந்து. இந்றமனறல், இந்ப் தரரலன்நத்றமன அது 

சட்டதர்ரக றமநமநறதக்கறன்ந இன்மந ரமபச் 

சந்மரசரண, னரற்த தொக்கறரண எத ரபரக ரன் 

தரர்க்கறன்மநன். இற்கரகப் தன தொற்சறகமப தொன்தணடுத் 

தகப அமச்சர் சம்தறக்க க்க அர்கலக்கும் 

அமரடு மசர்ந்து உமத் Chartered Engineers அமமதரன 

Engineering Diplomates ற்தம் அந்த் துமநசரர்ந் 

அறகரரறகலக்கும் Attorney-General's Department, Legal 

Draftsman's Department அறகரரறகலக்கும் 

அமச்சமறமன இற்கு அங்கலகரத்மப் ததற்தத் ந் 

மகு ஜணரறதற அர்கள் உட்தட தகப 

அமச்சர்கலக்கும் ரன் ன்நறமக் கூநறக்தகரள்கறன்மநன்.  

மத்றர்கலக்கரண Council அமக்கப்தட்டு அன் 

உதப்தறணர்கள் வ்ரத தறரற்தகறன்நரர்கமபர அரது 

அந்த் துமநத்மட - துமநசரர்ந்ர்கலமட 

தகபத்மத்ம் அதமட தததறமத்ம் வ்ரத 

தரதுகரத்து தகறன்நரர்கமபர , அவ்ரத இந்ப் ததரநறறல் 

- engineering துமநறன் தகபம், தததற, அந்ஸ்மப் 

தரதுகரக்கக்கூடி ஏர் அத்றரரக இந் Bill 

அமந்றதக்கறன்நது. இற்கரகப் தன தொற்சறகமப 

தொன்தணடுத் தனமரடு மசர்ந்து ரதம் சறன கரனம் 

தசற்தட்டன் ன்ந மகறலும் இந்த் துமநறமன 

கற்நன் ன்ந மகறலும் இது குநறத்து ரன் றகவும் 

சந்மரசப்தடுகறன்மநன்.  

இனங்மகறல் இன்தரன் இவ்ரநரண எத Council 

ஆம்தறக்கப்தட்டரலும் தரகறஸ்ரன் மதரன்ந ரடுகபறல் 40 

தடங்கலக்கு தொன்ணம இது ஆம்தறக்கப்தட்டுள்பரகத் 

ற்ததரழுது சமதக்குத் மனமரங்குகறன்ந உதப்தறணர் 

அர்கள் ன்தமட மதச்சறன்மதரது தசரன்ணரர். 

அமமதரன உனகத்றமன தன ரடுகபறல் இவ்ரநரண Council 

அமக்கப்தட்டு அதெடரக Engineers உமட தததற, 

அர்கலமட அந்ஸ்து - தகபம் தரதுகரக்கப்தடுற்கு, 

அர்கலமட மணம் மதரன்ந றடங்கமப அபவீடு 

தசய்ற்கு டடிக்மக டுக்கப்தட்டுள்பது . அவ்ரநரண 

எத Council சட்டதோனம் இன்த து ரட்டிலும் 

றமநமதகறன்நம றமணத்து ரன் சந்மரசப்தடுகறன்மநன்.  
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ඳහ්ථමේගම්න්තු 

இந்ச் சட்டதோனத்மச் சர்ப்தறத் தகப அமச்சர் 

ஞ்சறத் சறம்தனரப்தறட்டி அர்கமபர , அது 

தறறமச்சர் அர்கமபர ற்ததரழுது இந்ச் சமதறமன 

தறசன்ணரக இல்னரறட்டரலும் தகப மனமரங்கும் 

உதப்தறணர் அர்கபறடம் எத மண்டுமகரமப றடுக்க 

றதம்தைகறன்மநன். அரது, இன்த தல்துமந சரர்ந் 

Engineers ற்தம் Chartered Engineers இதக்கறன்நரர்கள். 

ஆணரல், இந்க் Council இல் அறகரக எத ப்மதச் 

சரர்ந்ர்கமப members ஆக றதக்கறன்நரர்கள். 

அமமம் ந்த் ப்தறனரது ணற உரறம 

தரறக்கப்தடுகறன்நததரழுது சம்தந்ப்தட்டர்கள் Supreme 

Court க்குச் தசன்த அற்கரண லர்மப் ததநனரம் 

ன்ததுதற்நற இறல் றச்சரகக் குநறப்தறடப்தட மண்டும் 

ன்தம லித்தத்துகறன்மநன். ஆணரல், இந் Bill இல் இது 

குநறப்தறடப்தடறல்மன. ணம, இந் றடத்ம லங்கள் 

தகப அமச்சர் அர்கலக்குத் தரறப்தடுத்ற ஆண 

தசய் மண்டும். இந்க் Council  மனம - Chairman  

Prime Minister றறக்க மண்டும் ன்ந தறமமம 

தொன்மத்ர்கபறல் ரதம் எதன். அற்கம இந் Bill 

மப்தட்டிதப்தற்கரக ன்தமட ன்நறமத் 

தரறறத்துக்தகரள்கறன்மநன்.   

இன்த இந் ரட்டிமன தன doctor தட்டங்கள் 

ங்கப்தடுகறன்நம தற்நற உங்கலக்குத் தரறத்ம். 

இதந்மதரறலும் இந் ரட்டின் தகபம் 

தரறக்கப்தடக்கூடி மகறமன தத்றற்கரக அல்னது மத 

மரக்கங்கலக்கரக ரடபரற ரலறறல் இவ்ரத தற்தன 

தட்டங்கள் ங்கப்தட்டு தமத்ம் ரங்கள் 

தரர்க்கறன்மநரம். இவ்ரநரண தசல்கள் து ரட்டிமன 

றர்க்கப்தட மண்டும் ன்ந தகரள்மகமரடு உள்பன் 

ரன்.  

இந் Engineering Council அமக்கப்தடுறல் தன 

சரல்கலம் இமடஞ்சல்கலம் றர்மரக்கப்தட்டம ரங்கள் 

அநறமரம். இந்ச் சட்டதோனத்றமன Engineering Service 

Council ஊடரக ஏர் உதப்தறணர் தரறவு தசய்ப்தட 

மண்டுதன்த தசரல்னப்தடுகறன்நது. அவ்ரத ஏர் 

உதப்தறணர் தரறவுதசய்ப்தடுகறன்நததரழுது எத 

றமக்கபத்றமன மமன தசய்கறன்ந engineer 

ரத்றம்ரன் அந் உதப்தறணரக தொடித்தன்த இங்கு 

குநறப்தறடப்தடுகறன்நது. அப்தடிதன்நரல், அறகரசமத 

அல்னது board மதரன்நற்நறல் மமன தசய்கறன்நர்கலக்கு 

அந்ச் சந்ர்ப்தம் இங்கு கறமடக்கறல்மன.  ணம, 

றமக்கபங்கமபச் சரர்ந்ர்கள் ரத்றறல்னரல் board, 

authority மதரன்நற்நறல் மசமரற்ததர்கள் சரர்தரகவும் 

ஏர் உதப்தறணர் இங்கு மசர்க்கப்தட மண்டுதன்ந எத 

றதத்த்ம மற்தகரள்ப மண்டும்.  இந்ப் மதமக்கு 

தரத்ம் 13 உதப்தறணர்கள் தரறவுதசய்ப்தடுரர்கள்.  

அறல் 7 மதர் எத துமநமச் சரர்ந்ர்கள். 4 மதர் 

இன்ததரத துமநமச் சரர்ந்ர்கள்.  எதர் மதநரத 

துமநமச் சரர்ந்ர் .  அடுத்ர் இன்ததரத துமநமச் 

சரர்ந்ர். இறமன கமடசறரக ரன் குநறப்தறட்ட ஏர் 

உதப்தறணர்ரன்  றமக்கபங்கள் சரர்தரகத் 

தரறவுதசய்ப்தடும் எத ததரநறறனரபர்.  இனங்மகறல் 

அங்கலகரறக்கப்தட்ட த்மணமர றதணங்கள் 

இதக்கறன்நண. ஆகம, Telecom, RDA, Water Board, NHDA 
மதரன்ந றதணங்கபறல் கடமரற்தம் 

ததரநறறனரபர்கலக்கு இந்ச் சந்ர்ப்தம் இல்னரல் 

மதரகறன்ந ரய்ப்தறதப்தமக் கதத்றமன தகரள்லரத ரன் 

அன்தரக மண்டிக்தகரள்கறன்மநன்.   

இந்ப் மதம சம்தந்ரக 4 - 5 தடங்கலக்கு மனரக 

ரம் தன கூட்டங்கமப டத்றமணரம். அந்க் கூட்டங்கபறல் 

ரதம் மடிரகக் கனந்துதகரண்மடன்.  தகப அமச்சர் 

சம்தறக்க க்க அர்கள் சமதறல் இல்னரறட்டரலும் 

ரதம் எத ததரநறறனரபர் ன்ந மகறமன அது 

அர தொற்சறக்கரக அம ரன் தரரட்டுகறன்மநன். 

அந்மகறல், ஆங்கறனத்றலும் எதசறன றடங்கமபக்கூநற , 

ணது உமம தொடிக்கனரதண றமணக்கறன்மநன்.   

Sir, as an engineer and as a Sri Lankan, I praise the 

initiative to establish the Engineering Council.  The Bill  

presented  was to enhance the status of our engineers.  It 
was challenged in the Supreme Court. The Supreme 

Court determined that certain parts of the Bill were 

against Article 121(1) of the Constitution.  It also said 

that the inconsistencies will cease if certain Clauses are 
amended,  and directions were given to this effect.  More 

importantly, we believe that the amendments  directed by 

the Supreme Court are relevant and they would end the 

inconsistencies within the engineering profession. 
Today's Amendments cater to the requirements asked by 

the Supreme Court  and  the engineers are relieved. There 

is no doubt that this step is essential, since it enhances the 
overall status of  Sri Lanka's engineering profession  to 

better levels. 

More importantly, I thank all the engineers who 

worked hard to set up this Council and finalize the related 
issues and the Minister, the Hon. Champika Ranawaka 

for taking this initiative. I also  thank  the Minister, the 

Hon. Ranjith  Siyambalapitiya  and his Deputy,  the Hon. 

Ajith Perera who worked hard to bring  in this Bill. 

Thank you very much. 

 
ගු මළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. I. Charles Nirmalanathan, please. You have 

eight minutes. 

 

[தற.த. 4.03] 

 

ගු ඉ. චළල්වහ නිර්මනළද්ද මශතළ 
(ரண்தைறகு இ. சரள்ஸ் றர்னரன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
தகப மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்கமப, இன்த 

தகப றன்லு ற்தம் தைதுப்தறக்கத்க்க சக்ற அமச்சர் 

ன்ஜறத்  சறம்தனரதறடி அர்கபரல், இனங்மக ததரநறறற் 

மதமச் சட்டதோனரணது இண்டரம் றப்தேட்டிற்கரகப்  

தரரலன்நத்றல் சர்ப்தறக்கப்தட்டிதக்கறநது . 

அந்மகறல், ரன் இதுதற்நற எத சறன கதத்துக்கமபக் 

குநறப்தறட றதம்தைகறன்மநன். உண்மறமன, 

ததரநறறனரபர்கள் மதரற்நப்தட மண்டிர்கள். ரங்கள் 

றகவும் றநமரய்ந் ததரநறறனரபர்கமப இனங்மகறல் 

உதரக்க மண்டும். இவ்ரத உதரக்குகறன்ந 

ததரநறறனரபர்கள் இனங்மகமறட்டு, குநறப்தரக, 

சறங்கப்தர், தைதௐம மதரன்ந ரடுகலக்கு மமன மடிச் 

தசல்து றகவும் மமணக்குரற றடம். இந்ப் 

ததரநறறனரபர்கள் து ரட்டிமன தறதைரறக்கூடி 
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மகறல், சம்தப உர்வு, சலுமககள் மதரன்நற்மந 

அசரங்கம் தசய்துதகரடுக்க மண்டும். அப்தடிச் 

தசய்துதகரடுக்கறன்நமதரதுரன் இனங்மகறல் இதக்கறன்ந 

ததரநறறனரபர்கள் மமன றறத்ம் மத ரடுகலக்குச் 

தசல்னரட்டரர்கள் ன்தம ரன் இந் மத்றல் 

தரறறத்துக்தகரள்ப றதம்தைகறன்மநன்.   

தகப கடற்தநரறல் ற்தம் லக பதோன அதறறதத்ற 

அமச்சர் யறந் அவீ அர்கள் இங்கு 

உமரற்நறமதரது, இனங்மகறல் உதரக்கப் 

தடறதக்கறன்ந அசறல் ரப்தைத் தரடர்தரக எத சறன 

கதத்துக்கமபக் குநறப்தறட்டரர். அது உமறல், "டக்கறல் 

இதக்கறன்ந எத சறனர் இணரத்மத் தூண்டுகறன்ந மகறல் 

கதத்துக்கமப தபறறடுரல், சறங்கப க்கள் த்றறல் 

ணக்கசப்தை ற்தடுகறநது" ன்த குநறப்தறட்டிதந்ரர். 

இப்தடிரண கதத்துக்கமப தபறறடுதர்கள் இண்டு 

தக்கத்றலும் இதக்கறநரர்கள்; அறமன எதசறன அமச்சர்கலம் 

உள்படங்குகறன்நரர்கள். அர்கலமட கதத்துக்குப் தறல் 

தசரல்லும் மகறல், டக்கறல் இதக்கறன்ந எதசறனர் கதத்துத் 

தரறறப்தது, சறனமமப சறங்கப க்கள் த்றறல் எத 

குப்தத்ம ற்தடுத்துகறன்நது ன்தம ரன் தகப 

அமச்சர் யறந் அவீ அர்கபறடம் குநறப்தறட 

றதம்தைகறமநன். தகப அமச்சர் அர்கள் ற்ததரழுதுரன் 

உமததர்ப்மதக் மகட்கறன்நரர். ஆமகரல், ரன் அமண 

லண்டும் தசரல்கறன்மநன்.  

தகப அமச்சரா் அர்கமப, லங்கள் 

உமரற்தம்மதரது குநறப்தறட்டிதந்லர்கள், "டக்கறலிதக் 

கறன்ந எத சறனரறன் கதத்து சறங்கப க்கள் த்றறல் எத 

ணக்கசப்மத - றமரத்ம உண்டுதண்டகறநது" ன்த. 

அப்தடிரண கதத்துக்கமப தபறறடுகறன்நர்கள் இண்டு 

தக்கத்றலும் இதக்கறநரர்கள். சறங்கப க்கள் த்றறல் சறன 

க்கள் தறறறறகலம் எதசறன அமச்சர்கலம் 

இதக்கறநரர்கள். அர்கலமட கதத்துக்கு தறல் கதத்துச் 

தசரல்லுகறன்நமதரதுரன் அந்க் கதத்துத்  றரறதமடந்து, 

குமரரண கதத்துக்கபரக தபறதகறன்நண. ஆகம, 

ரங்கள் இப்தடிரண கதத்துக்கள் கூதம றட்டுறட 

மண்டும். இனங்மகறன் மசற அசரங்கத்றல் றழ், 

தொஸ்லிம், சறங்கப க்கள் இண,  சுந்றத்துடன் 

சத்துரகவும்  சரரணரகவும்  தகபரகவும் 

ரக்கூடி அசறல் ரப்மதம சறததரன்ம க்கள் 

றர்தரர்த்றதக்கறநரர்கள். லங்கள் மசற அசரங்கத்றல் எத 

ததரதப்தைறக்க அமச்சரக இதக்கறநலர்கள். அந் மகறல், 

இனங்மகறல் அசறல் ரப்தை ரற்நத்ம றக றமறல் 

தகரண்டு மண்டுதன்தம் அன்தடி அந்ந் 

ரகரங்கபறல் இதக்கறன்ந க்கபரல் தரறவுதசய்ப்தட்ட 

தறறறறகள் அந் க்கலமட மமகமபப் தர்த்ற 

தசய்க்கூடி மகறல் ல்னர ரகரங்கலக்கும்  

அற்தக்குரற அறகரங்கள் தகறப்தட மண்டுதன்தம் 

ரன் தகப அமச்சர் அர்கபறடம் றரகக் 

மகட்டுக்தகரள்கறன்மநன்.  

மலும், ரகரங்கலக்குரற அறகரங்கள்ரன் இந் 

அசறல் ரப்தறல் றதக்கறன்நண. ஆணரல், சறங்கப க்கள் 

த்றறல் டக்கு, கறக்குக்கு ட்டும்ரன் இந் அசறல் 

ரப்தை ன்தது மதரன்ந எத றரண நரண கதத்து 

இதக்கறநது. ஆணரல், இது இனங்மகறல் இதக்கறன்ந ல்னர 

ரகரங்கலக்கும்ரன். ணம, இமணச் சறங்கபத் 

மனர்கள்ரன் சறங்கப க்கள் த்றறல் தபறவுதடுத் 

மண்டுதன்தம் தகப அமச்சர் அர்கமபக் 

மகட்டுக்தகரள்கறன்மநன்.  

அடுத்து, Engineering Council  உதரக்குற்கு 

01.08.2016 அன்த தரரலன்நத்றல் சட்டதோனம் என்த 

தகரண்டுப்தட்டது. அறல் உள்படக்கப்தட்டிதக்கறன்ந 

றடங்கலக்கு றரக உர் லறன்நத்றல் க்குத் ரக்கல் 

தசய்ப்தட்டது. அந் க்கறன் லர்ப்தறன் அடிப்தமடறல் 

அறலுள்ப லர்ரணங்கமப ரற்நற அமண எத சர்மச 

த்றனரண Engineering Council ஆக அமக்க 

மண்டுதன்ததும் ன்தமட மகரரறக்மகரக இதக்கறநது . 

தகப மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்கமப, அறல் 

லக்கப்தடமண்டி றடம் தரடர்தரண தந்றகமபத்ம் 

Supreme Court இணரல் ங்கப்தட்ட ஆமனரசமணமத்ம் 

ரன் சதரதேடத்றல் *சர்ப்தறக்கறன்மநன். அந் மகறல் 

உதரக்கப்தடுகறன்ந Engineering Council சர்மச த்றல் 

இதக்க மண்டும்.  

அமமத்றல், ற்தகணம இங்கு எதசறன அமச்சர்கள் 

குநறப்தறட்டதுமதரன, றமக்கபங்கபறல் தறதைரறகறன்ந 

ததரநறறனரபர்கலக்கு அப்தரல், இனங்மகறலுள்ப 

குறரய்ந் ததரநறறனரபர்கள் அமணதம் இந்க் 

Council இல் இடம்ததந மண்டுதன்ந ன்தமட 

கதத்மத்ம் ரன் இங்கு குநறப்தறட றதம்தைகறன்மநன். உர் 

லறன்நத்றன் கதத்துகலக்கு அமரக இந்ச் 

சட்டதோனத்மத் றதத்ம் தசய்து இனங்மகறல் சர்மச 

த்றனரண எத Council  ஆக  உதரக்கறணரல், உண்மறல் 

அன் தனரதனன்கமபப் ததரநறறனரபர்கள் 

ததற்தக்தகரள்ரர்கள். அர்கள் அவ்ரத தனரதனன்கமபப் 

தததம்மதரது ங்கலமட ரடு றகவும் ம்ரய்ந் 

றட்டறடலுடன், ம் ரய்ந் சறந்மணத்டன் தொன்மணரக்கற 

கதம் ன்தமத்ம் ரன் இந் மத்றல் தசரல்லிக்தகரள்ப 

றதம்தைகறன்மநன்.  

அடுத்து, கறபறதரச்சறறல் லுக்கட்டரரக கரரல் 

ஆக்கப்தட்டர்கலமட உநவுகள் இன்த ரன்கரது 

ரபரகத் தரடர்ந்து மதரரட்டம் டத்றக் 

தகரண்டிதக்கறநரர்கள். இந் க்கலமட மகரரறக்மக 

ன்ணதன்நரல்,  கடந் ட்டு தடங்கபரக - 

 

ගු මළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ  දළන් අන් කයන්න. 

 
ගු ඉ. චළල්වහ නිර්මනළද්ද මශතළ 
(ரண்தைறகு இ. சரள்ஸ் றர்னரன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  භට ත ිධනහඩිඹක් ගදන්න. 

இந் க்கலக்குரற லர்ம, இது தரடர்தறனரண 

உண்மத் ன்மம அரது, அர்கலக்கு ன்ண 

டந்து ன்தது தரடர்தறல் அநறத்தரத ரங்கள் கடந் 

ட்டு தடங்கபரகத் தரடர்ந்து எவ்தரத தரரலன்ந 

அர்றலும் எவ்தரத கூட்டத்றலும் லித்தத்ற 

தகறன்மநரம். ஆணரல், அசரங்கரணது கரரல் 

ஆக்கப்தட்டர்கபறன் றடம் தரடர்தறல் தரடர்ந்தும் 

தபணம் சரறத்துதகறநது. இணரல் இந் 

அசரங்கத்றன்லது து க்கள் ம்தறக்மக இக்கறன்ந எத 
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————————— 
*  පුවහතකළප  තබළ ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහ්ථමේගම්න්තු 

றமனம உதரகறன்நது ன்தமத்ம் ரன் உங்கலமட 

கணத்துக்குக் தகரண்டு றதம்தைகறன்மநன். அமமத்றல், 

கரரல் ஆக்கப்தட்டர்கலக்கு  உண்மறமன ன்ண 

டந்து? ன்தம இந் அசரங்கம் தபறரகச் 

தசரல்னமண்டும். லங்கள் அர்கமப ன்ண தசய்றதந்ரலும் 

உண்மமத் தரறறத்து, அற்தகரத லர்ம ங்கறணரல் 

ட்டும இது எத ல்னரட்சற அசரங்கரகக் தகரள்பப்தடும் 

ன்த கூநற, றமடதததகறன்மநன். ன்நற!  
 

ගු මළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශඟට  ගරු චන්දිභ ගභගේ භවතහ. ඔඵතුභහට ිධනහඩි 10ක 
කහරඹක් තිගඵනහ. 

 
[අ.බහ. 4.12] 

 
ගු ච්දදිම ගමපස මශතළ 
(ரண்தைறகு சந்ற கமக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ඉංජිගන්රු කත්තිකඹන්ගේ 

කත්තීඹභඹ තත්ත්ඹ ඳත්හ ගගන ඹහභ ව ගභගවඹීමභ වහ 
ගකියුතු ශ්රී රංකහ ඉංජිගන්රුරුන්ගේ බහ පිහිටුීමභ වහ ද; 
ඉංජිගන්රු කත්තිකඹන් මේඹහඳදිංචි කිරීභ වහ ව ඒ වහ 

ම්ඵන්ධ ගවෝ ඊට රනුංගික කහයණහ වහ ිධධිිධධහන 
ළරළසීමභ පිණි ඉදිරිඳත් කයනු රඵන ඳනත් ගකටුම්ඳතක් 
ලගඹන් ගභඹ වඳුන්න්න පුළුන්.  

ඉංජිගන්රු අධයහඳනඹ රඵහ දීභ ගරෝකගආ ගඵො ගවෝ යටර 

ිධිධධ රඹතනමේන් සි්ධධ ගනහ. නභ රඹතනරට අදහශ 
ළඩටවන්ර ප්රමිතිඹ අනු ිධිධධ අත් දළකීම් ව ිධිධධ අධයහඳන 
සුදුසුකම්මේන් යුක්ත ගනහ. ිධගල ගඹන්භ මිනින්ගදෝරු ිධදයහ  

හසතු ිධදයහ  වදය ිධදයහ  නීති ිධදයහට භහන කත්තීන් 
ගභන් ඉංජිගන්රු කත්තිගආ නිඹළගරන පිරිස මේඹහඳදිංචි කිරීභ ගවෝ 
ඵරඳර රඵහ දීභ වහ නිසි රභග දඹක් ගභගතක් කල් තිබුගඩු 

නළවළ. ඒ නිහ අද ගම් ඳනත් ගකටුම්ඳත ඉදිරිඳත් කිරීභ නක්තයහ 
භට්ටභක ජඹග්රවණඹක් ිධධිඹට රකන්න පුළුන්.  

1906දී සථහඳනඹ කයන රද 1968 අංක 17 දයන ඳනත භිනන් 

ංසථහපිත ශ්රී රංකහ ඉංජිගන්රු රඹතනඹ ව 1992 අංක 64 දයන 
ඳනත භිනන් වහ 2000 අංක 11 දයන ඳනත භිනන් ංගලෝධිත ශ්රී 
රංකහ ංසථහපිත ඉංජිගන්රු රඹතනඹ  ඉංජිගන්රුන්ගේ 
කහ්ථඹඹන්හි ගකීභ ව ගීමභ තති කයනු පිණි  වදය 

බහට ව  නීතිඥ ංගභඹට  භහන ඉංජිගන්රුන්ගේ බහක් 
සථහඳනඹ කශ යුතු ඵ මීට කමේන් ගඹෝජනහ කය තිබුණහ. ගභභ 
බහ භිනන් ඉංජිගන්රු ඳරිචඹ නිඹහභනඹ කිරීභ තුබඳන් ඳවත 

දළක්ගන ප්රතිරහබ රඵහ ගන්න ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ.  

සුදුසුකම් හිත ඉංජිගන්රුරු වඳුනහ ගළනීභට භවජනතහට 
වහ යජඹට වළකි ීමභ  නිතය ජහතික දත්ත ඳ්ධධතිඹක් ළකසීභ  

ිධලසනීඹබහඹ  දළරිඹ වළකි කත්තීභඹ වහ නිපුණතහ යක්ණඹක් 
ගත පිිධසීභට වළකි ීමභ  කත්තීඹ ඉංජිගන්රු ප්රමිතිඹ සථහඳනඹ වහ 
පරදහයිතහ ඹන්රණඹක් ළකසීභ  ගනත් යටර ඉංජිගන්රු 

ඳරිචඹ වහ ශ්රී රංකහග  ඉංජිගන්රු ඳරිචඹ ප්රමිතීන් ග්ථීයඹකයණඹ 
කිරීභට වළකිීමභ  මේඹහඳදිංචි වූන්ට ජහතික වහ අන්ත්ථජහතික 
ඳරිචඹන්ට ඳවසුකම් ළරසීභට වළකිීමභ ඹන කහයණහ ගළන තභයි 

ගම් වයවහ ිධලසහඹ ඳශ කය තිගඵන්ගන්.  ගම් බහ භිනන් කයනු 
රඵන මේඹහඳදිංචි කිරීභ තුබඳන් ඳහරිගබෝගික රයක්ණඹ  භවජන 

ගෞ්ය වහ රයක්හ  ඳහරිරික රයක්ණඹ  ඉංජිගන්රු 

කටයුතුර තත්ත්ඹ වතික කිරීභ රදිඹ ම්ඵන්ධගඹන් අඳට 
ිධලසහඹක් තිඹන්න වළකිඹහ රළගඵනහ.       

ිධගල ගඹන්භ ගභභ බහ ඳත් කිරීභ ්ථ 50ක ඳභණ 
කහරඹකින් ප්රභහද ගරහ තිබුණත් අද ගරු අභහතයරු ගදගඳොශ 

හගේභ හිටපු ගරු තභතිතුභහ තතුළු සිඹ ද ඵරධහරින් ගම් බහ 
තති කිරීභ වහ රඵහ දුන් වගඹෝගඹ ඳළසිඹ යුතු ගනහ. 
ගභභ ඳනත් ගකටුම්ඳත ගශ්ර සඨහධිකයණගආදී අභිගඹෝගඹට රක් 

කිරීභ තුබඳන් ගභඹට ිධිධධ රකහයගආ ංගලෝධන තතුශත් වුණහ. 
ඊට අභතය රංශික අධීක්ණ කහයක බහ ගත ගඹොමු වූ 
අසථහග දීත් ංගලෝධන කිහිඳඹක් තතුශත් කයන්නට සි්ධධ 

වුණහ.  

ිධගල ගඹන්භ ිධග්ධීතඹ ඉංජිගන්රු කත්තිකඹන් වට ශ්රී 
රංකහග  ඉංජිගන්රු බහග  මේඹහඳදිංචිඹ රඵහ ගළනීභ අනිහ්ථඹ 

කිරීභට රංශික අධීක්ණ කහයක බහගන් තීයණඹ වුණහ. ඒ 
හගේභ ිධග්ධීතඹ ඉංජිගන්රු කත්තිකඹන් වට ගභයට තුශ 
ඉංජිගන්රු කත්තිගආ නිඹළලී  ගම්දී භහ වතයක තහකහමේක 
අයඹක්; මේඹහඳදිංචිඹක් රඵහ ගළනීභ ව ගභයට තුශ 

දී්ථතකහලීන ඉංජිගන්රු කත්තිගආ ගඹගදනහ නම් ඒක දී්ථත කය 
ගළනීගම් ගයගුරහසි ඳළනීමභ ඹන ංගලෝධන තතුශත් වුණහ.  ඒ 
හගේභ අභහතයයඹහට අභිඹහචනහ භඩුඩරඹ ඳත් කිරීගම්දී 

බහගන් ිධභසීගම් අසථහක් රඵහ දීභටද තීයණඹ වුණහ.  

ගම් ඉංජිගන්රු බහග  කහ්ථඹ බහයඹ ම්ඵන්ධගඹන් කථහ 
කයන ගකොට ිධගල ගඹන්භ  ඉංජිගන්රු බහග  කහ්ථඹ බහයඹ 

රංකහ ිධදුමේඵර භඩුඩරඹත් නක්ක ඍජුභ ඵ්ධධ ගනහ. ගම් 
න ිධට  ිධදුමේඵර ජහර ංගක්ත - grid codes - නිර්මාණය කිරීම 
ම්ඵන්ධගඹන් ඵරලක්ති රංශික අධීක්ණ කහයක බහග  

අධහනඹ ගඹොමු ගරහ තිගඵනහ. අදහශ රඹතනරට grid 
codes ගවබඳ දළක්ීමභ ඉතහ ඉක්භනින් සිදු කයන්න පුළුන් ගයි 
කිඹරහ අපි ිධලසහ කයනහ. Grid codes ගවබඳ දළක්වූහට ඳසග  

පුන්ථජනනීඹ ඵරලක්තිඹ මීට ඩහ ිධලහර ප්රභහණඹකින් ජහතික 
ජහරඹට නකතු  කයන්න වළකි ගයි කිඹරහ අපි ිධලසහ කයනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ඉංජිගන්රුරුන්ගේ ඳදිධ 
ම්ඵන්ධගඹනුත් ඹම් භතඹක් ඉදිරිඳත් වුණහ. නභ නිහ ඉංජිගන්රු 
ඳදිධ ම්ඵන්ධගඹන් ව ඊට අදහශ උසීමම් ම්ඵන්ධගඹන් භභ 

ඹභක් කිඹන්න කළභළතියි.  

තකතියික අධයහඳන වහ කත්තීඹ අධයහඳන ගකොමින් බහග  
කත්තීඹ නිපුණතහ 4ළනි -NVQ Level 4- භට්ටගම් පු්ධගරගඹක් 
'ඉංජිගන්රු කහ්ථමිකගඹකු' ලගඹන් අපි වඳුන්නහ. අවුරුදු 3ක 
ප්ථණ ඉංජිගන්රු ඩිේගරෝභහක්  NDT, HNDE, NDES රදී 

ඩිේගරෝභහ වදහයපු පු්ධගරගඹක් 'ඉංජිගන්රු ඩිේගරෝභහධහරිගඹක්' 
ලගඹන් වඳුන්න්න වළකිඹහ අඳට තිගඵනහ. ඊශඟට  අභ 
ලගඹන් අවුරුදු 3ක ඉංජිගන්රු ඩිේගරෝභහ  අභ ලගඹන් 

අවුරුදු 4ක ඉංජිගන්රු ක්ග රගආ ඳලසචහත් ඳශපුරු්ධද වහ කත්තීඹ 
භහගරෝචන ිධබහගඹ භත් වූන් 'ංසථහගත ඉංජිගන්රුරු' 
ලගඹන් වඳුන්න්න වළකිඹහ තිගඵනහ. ඊශඟට  අවුරුදු 3ක 
ඉංජිගන්රු උඳහධි ඳහඨභහරහ වදහයපු උදිධඹ  'අනුඵ්ධධ 

ඉංජිගන්රුරු' ලගඹන් වඳුන්න්න වළකිඹහ තිගඵනහ. 
ඊශඟට  අවුරුදු 4ක ඉංජිගන්රු උඳහධි ඳහඨහභහර වදහයපු 
පු්ධගරඹන්  'රශ්රිත ඉංජිගන්රුරු' වළටිඹට වඳුන්න්න වළකිඹහ 

තිගඵනහ. ඊශඟට  අභ ලගඹන් අවුරුදු 4ක ග කියුතු 
තනතුයක්  ඒ හගේභ පිබඳගත් පුහුණුක්  කත්තීඹ භහගරෝචන 
ිධබහගඹ භත්  අවුරුදු 4ක උඳහධි ඳහඨභහරහක් වදහයපු උදිධඹ 

තභයි අපි  'යරත් ඉංජිගන්රුරු'  වළටිඹට වඳුන්න්ගන්. ගභහිදී 
ිධගල ගඹන්භ අනුඵ්ධධ ඉංජිගන්රුරු වහ රශ්රිත ඉංජිගන්රුරු 
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අතය ගන ගත්තහභ  අනුඵ්ධධ ඉංජිගන්රු කිඹන්ගන්  අවුරුදු 3ක 

ඉංජිගන්රු උඳහධි ඳහඨභහරහක් වදහයපු අඹයි. රශ්රිත ඉංජිගන්රු 
කිඹන්ගන්  අවුරුදු 4ක ඉංජිගන්රු උඳහධි ඳහඨභහරහක් වදහයපු 
අඹයි. ඒ ගදක නකට කයන්න ගිඹහභ ිධගල ගඹන්භ 
ිධලසිධදයහරර ඹම් ඹම් ගළට දකහරී තත්ත්ඹන් තති ගන්න 

පුළුන්. ඒ ගළන ිධගල  අධහනඹක් ගඹොමු කයරහ  ගම් කටයුතු 
කයරහ තිගඵනහ. 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ගභභ ිධඹ ම්ඵන්ධ අගේ 

රංශික අධීක්ණ කහයක බහට ගඹොමු වුණු තත් ගඹෝජනහ 
කීඳඹක් තිගඵනහ. නක ගඹෝජනහක් තභයි  තභතියඹහ ිධසින් ශ්රී 
රංකහ ඉංජිගන්රුරුන්ගේ බහග  බහඳති ඳත් කිරීගම්දී නභ 

බහට ඳත් වුණු සිඹ දභ නිගඹෝජිතඹන්ගේ වගඹෝගඹ තති 
පු්ධගරඹහ බහඳතියඹහ ලගඹන් ඳත් කයන්න කිඹන ඉල්ලීභයි. 
ඒකට නකඟ ගන්න කහයක බහට ඵළරි වුණහ. ඒ හගේභ තත් 

ගඹෝජනහක් රහ  අභහතයයඹහ නිගඹෝග ව නිඹභඹන් ඳන්ධදි 
ශ්රී රංකහ ඉංජිගන්රුරුන්ගේ බහග  වගඹෝගඹ රඵහ ගත යුතුයි 
කිඹරහ. කහයක බහට ඒකටත් නකඟ ගන්න ඵළරි වුණහ. නභ 
නිහ අපි ගභභ ගඹෝජනහ ගදක ඉත් කයරහ  අගනකුත් 

ගඹෝජනහරට අසථහ රඵහ දුන්නහ. ඊට අභතය අද දග ත් 
ිධිධධ ගඹෝජනහ කීඳඹක්භ ඉදිරිඳත් වුණහ. නභ ගඹෝජනහත් 
ංගලෝධනඹ කයන්න කටයුතු කය තිගඵනහ.  

ඉංජිගන්රු කත්තිඹ ගළන කථහ කය්ධදී   ඉංජිගන්රුරුන්ට අති 
ිධශිසට කහ්ථඹ බහයඹක් ඳළරී තිගඵන ඵ අපි දන්නහ. ගම් 
ක්ග රගආ සීභහක් නළවළ. සිඹ දභ ක්ග රරට 

ඉංජිගන්රුරුන්ගේ වහඹ අලය න අතය  ඔවුන්ගේ කහ්ථඹ 
බහයඹ යහේත නහ. නහිදී ඹම් ඹම් දු්ථරතහ සිදු වුණු අසථහත් 
තිගඵනහ. අගේ යට කක ක කහ්ථමික යටක් ලගඹන් ිධගල ගඹන් 

ඹම් ඹම් යහඳකති ක්රිඹහත්භක නහ. අද න ගකොට උතුරු භළද 
ඳශහගත් ඹහන් ඔඹ ව ඳවශ භල්තු ඔඹ යහඳකති ක්රිඹහත්භක 
නහ. ඒ යහඳකති ගදගක්දී ඉංජිගන්රුන් නතුභන්රහගේ ළරසුභ  

ජනතහට ගකොතයම් ඳළවළදිමේ කයන්න උත්හව කශත් ඒහට 
තහුම්කන් ගදන්ගන් නළති ිධගයෝධතහර ගඹදුණු තත්ත්ඹන්ද 
අඳට දකින්න රළබුණහ. ඉදිරිගආදී   ඒහ පිබඳඵ ජනතහට කරුණු 
කිඹහ ඔවුන් ෆහීභට ඳත් කය ගම් යහඳකති හ්ථථකත්ඹට ඳත් 

කයගන්න වළකිගයි කිඹහ අපි ිධලසහ කයනහ. සතුතියි. 
 

ගු මළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු න්දිත් භයසිංව භන්ත්රීතුභහ. ඔඵතුභහට ිධනහඩි 10ක 

කහරඹක් තිගඵනහ. 

 
[අ.බහ. 4.22] 
 

ගු ව්දදිත් වමරසිංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு சந்றத் சசறங்க) 

(The Hon. Sandith Samarasinghe)  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  කහරඹ රඵහදීභ ගළන 
ඔඵතුභහට භහ සතුතින්ත ගනහ. 

අද ගම් ළදගත් ඳනත් ගකටුම්ඳත ගරු යංජිත් සිඹමරහපිටිඹ 
භළතිතුභහ ිධසින් ඉදිරිඳත් කය තිගඵනහ. භභ හිතන රකහයඹට ගම් 
ඉදිරිඳත් කය තති ඳනත් ගකටුම්ඳත අඳ යටටත්  භහජඹටත් 

කහගරෝචිත නහ. ගභොකද  අද  ග්ධලඳහරන ලගඹන්  භහජීඹ 
ලගඹන්  ර්ථිකක ලගඹන් යගට් ඳරි්ථතනඹක් ගරහ 
තිගඵනහ. ඒත් නක්කභ  ඉංජිගන්රුරුන්ගේ  කත්තිඹ ගද 

ඵළ දහභ නඹ පුළුල් කත්තිඹක් ඵ අපි දන්නහ. ඳසුගිඹ ඉතිවහඹ 
ගද ඵරනගකොට ඉංජිගන්රු කත්තිඹත් රභරභගඹන් දියුණු 
ගමින් ර ඵ ගඳගනනහ. නඳභණක් ගනොගයි  නි්ථභහණීතමේ 
ඳළත්ත තති ගරහ කටයුතු කයගගන ගිහින් තිගඵනහ.   

ිධගල ගඹන්භ අද ඉංජිගන්රුන් ගළන කථහ කයනගකොට  ඒ 

කත්තිඹ ගළන කථහ කයනගකොට අපි කථහ කයන්න ඕනෆ ගදඹක් 

තභයි තහක්ණඹ. ෆභ දියුණු ගමින් ඳතින යටකභ  දියුණු 

යටකභ තහක්ණඹ කිඹන නක ගම් කත්තිඹත් නක්ක භගහමී 

ඳහිධච්චි කයන ඵ අපි දකිනහ.   ඒ කත්තිඹ කයන ඉංජිගන්රුහ ට 

- mechanical engineer ගකගනකුට  electronics engineer 

ගකගනකුට -  කයන්න තිගඵන ඒ කහ්ථඹබහයඹ ගරගවසි ඳවසු 

කයගන්න  ඉදිරිඹට ඹන ගම් තහක්ණඹ බහිධත කයනහ. 

තහක්ණඹ භිනන් ගරෝකඹ දියුණු ගමින් ඉදිරිඹට ඹනහ. 

වළඵළයි  අපි දන්නහ ිධගල ගඹන්භ අද අගේ යගට් භවය රඹතන 

-  රාජය යයතන සහ රාජය මන ලන යයතන -  තාක්ෂණයත් 

නක්ක ඒ කත්තිඹ ඉදිරිඹට ගගන ඹන්න කටයුතු කයන්ගන් නළවළ 

කිඹරහ. තභත් "Excel" බහිධත කයන රඹතන තිගඵනහ. ඒ 

හගේභ තත් භවය යහජය රඹතන ගත්තහභ ගරොේ ටවන් 

තඵහගගන   අතින් මේඹහගගන ගඳොත්ඳත් ඳහිධච්චි කයමින් ඹනහ. 

ගරෝක ඹ ඉදිරිඹට ඹනගකොට ගඳොත්ඳත් බහිධතඹ - ගකොශ බහිධතඹ 

- අඩුවී මගන යනලා. ඒක තමයි මෝකමේ නයාය.   

අපි දන්නහ  ඳහ්ථමේගම්න්තුගත් ිධලහර ලගඹන් ඳ්රිකහ 

නිකුත් ගනහ; අපි ඒහ ඳහිධච්චි කයනහ. නමුත් ගම් තුබඳන් 

ඳරියඹට න වහනිඹ ගළන අපි කවුරුත් කථහ කයන්ගන් නළවළ. 

ගකොශ වදන්න යගට් ගරෝකගආ තිගඵන ගස කීඹක් කඳන්න 

ගනහද කිඹන නක අපි හිතන්න ඕනෆ. ඒ නිහ තභයි  

තහක්ණඹත් නක්ක ඹන්න ඕනෆ. අද  තහක්ණග දීන් යගට් 

දියුණුත් භඟ  ගරෝකගආ දියුණුත් භඟ ඉදිරිඹට ගිහින් 

තිගඵනහ.  ිධගල ගඹන්භ  අගේ ්ථතභහන රඩුඩු  අගේ 

අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ  ගරු අග්රහභහතයතුභහ ඒ හගේභ ිධඹ බහය 

තභතිරුන් අපි අගඹ කයන්න ඕනෆ; ඔවුන්ට සතුතින්ත න්න 

ඕනෆ. ගභොකද  ගම් තහක්ණඹ අගේ භහජඹටත්  අගේ අනහගතඹ   

ඉදිරිඹ බහයගන්න සිටින අගේ දදරුන්ටත් රඵහ ගදන්න කටයුතු 

කය තිගඵනහ. අද අපි දන්නහ  අධයහඳනගආ ගඹගදන ශභයින්ට  

- 12 ලසමර් සිට - tabs රඵහ ගදන්න කටයුතු කය තිගඵනහ.   

ිධගල ගඹන්භ  තහක්ණඹ ඳහිධච්චි කය්ධදී ගරෝක ඳරියඹත් 

රයක්හ කයන්න කිඹන නකත් ගම් ගරහග  අගේ ගරු 

භන්ත්රීරුන්ට භතක් කයන්න ඕනෆ. ගභොකද  කත්තීඹභඹ 

ලගඹන් ඉංජිගන්රුන් ිධසින් තහක්ණඹ ඉදිරිඹට ගගනඹන 

ගභන් ඳරියඹත් රැක ගන්න අලයයි. අපි ඉගගන ගන්නහ 

තහක්ණඹ තුබඳන් ඳරියඹ රැකගන්න කටයුතු කගශ   නළත්නම් ඒ 

ඳහිධච්චි කයන තහක්ණගඹන් ළඩක් න්ගන් නළවළ. අපි දන්නහ  

ගරෝක යු්ධධ තති ගරහ තිගඵන ඵ. අදත් ංග්රහභ තති ගනහ. 

ිධගල ගඹන්භ අද භළද ගඳයදිග යටර ංග්රහභ තති න ඵ අඳ 

දන්නහ. නහිදී ජනතහ නගවභ නළත්නම් ජන ගකොටස ිධනහල 

කයන්න ගභභ තහක්ණඹ ඳහිධච්චි කය තිගඵනහ. අපි කශ 

යුත්ගත් නඹ ගනොගයි. අද අපි ගභභ තහක්ණඹ ගරෝකඹහ 

ලගඹන් -ජනතහ ලගඹන්- ගවො ඳළත්තට ඳහිධච්චි කයන්න 

කටයුතු කයන්න ඕනෆඹ කිඹන නකත් ගම් ග රහග  භතක් 

කයන්න ඕනෆ.  

ගභභ ඳනත් ගකටුම්ඳත දිවහ ඵරනගකොට  ගභහි ගවො ගදඹක් 

තිගඵන ඵ ගඳනී ඹනහ. ඉංජිගන්රුන්  තහක්ණග දීන්  ඒ 

හගේභ ඩිේගරෝභහ රඵහ ගගන ඒ භිනන් ඉවශට ගිඹ 

ඉංජිගන් රුන් සිටිනහ. ගම් සිඹ ද ගදනහභ තභන් නිඹළගරන 

ිධඹන් අනු තගයීභකට රක් කයන්න පුළුන් රභග දඹක් 

ගභභ ඳනත් ගකටුම්ඳත තුබඳන්  පිහිටුනු රඵන ගභභ බහ වයවහ 

තති කය තිගඵනහ.  
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ඳහ්ථමේගම්න්තු 

අද රංකහග  සිටින දරුන් ඔවුන්  වළදෆරීභට අගේක්හ කයන 

ිධඹඹන් අඳගේ ිධලසිධදයහර ඳහඨභහරහර අන්ත්ථගත නළත්නම් 

පිට යට ඹනහ. නග  පිට යට ගිහින් නභ ිධලසිධදයහර තුබඳන් ඒ 

අලය ඉංජිගන් රු ඳහඨභහරහ නගවභ නළත්නම් තහක්ණ ඳහඨභහරහ 

ඉගගන ගළනීභට කටයුතු කයනහ. ශ්රී රංකහ ඉංජිගන්රුරුන්ගේ 

බහ කිඹන්ගන්  නග  ඉගගන ගගන ඳළමිගණන අඹගේ සුදුසුකම් 

භනින්න  ගභොන යටක ගභොන ිධලසිධදයහරඹකට ගිහින් ඉගගන 

ගගන තිබුණත් ඒහ අගඹ කයනහද  ඒහට accreditation 

තිගඵනහද කිඹහ ඵරන්න පුළුන් ගවො මිනුම් දඩුඩක් කිඹන 

නකත් ගම් ග රහග  අපි ප්රකහල කයන්න ඕනෆ. අද නිධට 

තහක්ණඹ දියුණු ීම ගගන ඹනහ. උදහවයණඹක් ලගඹන් 

ගත්ගතොත්  සිිධල් ඉංජිගන්රුන්ට අලය උඳකයණ නගවභ 

නළත්නම් ඹන්රසර පිබඳඵ ිධසතය ඔක්ගකෝභ අද ඳරිගණක තුබඳන් 

අන්ත්ථ ජහරඹ වයවහ රඵහ ගන්න පුළුන් ඵ අපි දන්නහ. අපිටත් 

ඒහ පිබඳඵ ිධසතය රඵහ ගන්න පුළුන්. ඒ තුබඳන් ඹම් කිසි 

දළනුභක් රඵහ ගන්න පුළුන්. අපි ඉංජිගන්රුරුන් ගනොවුණත්  

නභ උඳකයණ ක්රිඹහත්භක කයන්ගන් ගකොගවොභද කිඹන නක ඒ 

වයවහ දළන ගන්න පුළුන්.  

ඊශඟට  ගගොඩනළගිල්රක් ඉදි කයන්න ඕනෆ නම් ඒහ design 
කයන්න AutoCAD හගේ ගදඹක් ඵරහ ගභොන ිධධිඹටද නඹ සිදු 

කයන්ගන් කිඹහ ඉගගන ගන්න පුළුන් ගනහ. අපි ඒ හගේ 

තළනකට ඹනගකොට  ගම් ිධධිගආ බහක් - council නකක් - 

පිහිටුීමභ ඉතහ ළදගත් කිඹන නකත් ගම් ග රහග  ප්රකහල කයන්න 

ඕනෆ  මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි. 

 
ගු මළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහට ත ිධනහඩි ගදකක කහරඹක් 
තිගඵනහ. 

 
ගු ව්දදිත් වමරසිංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு சந்றத் சசறங்க) 

(The Hon. Sandith Samarasinghe)  

ගඵොගවොභ සතුතියි  මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි.  

ගම් යගට් අනහගතඹ බහය ගළනීභට සිටින දරුන් පිරික් අද 
ගම් ගරු බහග  කටයුතු නළයඹීභට තිධල්රහ සිටින ඵ භට 
ගඳගනනහ. අපි ෆභ ිධටභ ඳහඨලහරහර ගුරුය-ගුරුරිඹන්ට 

කිඹන්ගන් ගම් යගට් දරුන්ට අලය භග ගඳන්ීමභ ිධගල ගඹන්භ 
තහක්ණඹ වයවහ ගඳන්හ ගදන්න කටයුතු කයන්න කිඹන නකයි. 
අපි නග  ඉල්රහ සිටිනහ. ඒ භන්ද  නභ තහක්ණඹත් නක්ක 
ගිගඹොත් තභයි අද ගරෝකගආ ඹම් කිසි තළනකට අගේ දරුන්ට ඳහ 

තඵන්න පුළුන් ගන්ගන්; ඉදිරිඹට ඹන්න පුළුන් ගන්ගන්. ඒ 
ගළනත් වන් කයමින් භට ග රහ රඵහ දීභ ම්ඵන්ධ 
මරහනගආ සිටින තමුන්නහන්ග ටත් සතුතින්ත ගමින් භගේ 

චන සල්ඳඹ අන් කයනහ. සතුතියි.    

 
ගු මළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගඵොගවොභ සතුතියි.  

මීශඟට  ගරු කරුණහයත්න ඳයණිධතහන නිගඹෝජය 
අභහතයතුභහ. ගරු නිගඹෝජය තභතිතුභනි  ඔඵතුභහට ිධනහඩි 

ගදොශවක කහරඹක් තිගඵනහ. 

[අ.බහ. 4.30] 
 

ගු කුණළරත්න ඳරණවිතළන මශතළ (ඳළර්ලිපේ්දතු 
ප්රිනවංවහකරණ ශළ ජනමළධය නිපයපජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு கதரத்ண தறரண - தரரலன்ந 

தசலமப்தை ற்தம் தகுசண ஊடக தறற அமச்சர்) 

(The Hon. Karunarathna Paranawithana - Deputy Minister 
of Parliamentary Reforms and Mass Media) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ිධදුමේඵර වහ පුන්ථජනනීඹ 

ඵරලක්ති අභහතය ගරු යංජිත් සිඹමරහපිටිඹ භළතිතුභහ අද දින 
ගදළනිය කිඹීමභ වහ ගභභ බහට ඉදිරිඳත් කශ ''ශ්රී රංකහ 

ඉංජිගන් රුරුන්ගේ බහ'' ඳළනීමභ ම්ඵන්ධ ළදගත් න 

ගභභ ඳනත් ගකටුම්ඳත පිබඳඵ ිධහදඹට රක් කයන ගම් 
ගභොගවොගත් භටත් කථහ කයන්න අසථහක් රළබීභ 

ම්ඵන්ධගඹන් භහ තුටට ඳත් ගනහ. ගභභ බහ ගභග  
පිහිටුීමභ ඉතහ දී්ථත කහරඹක් තිසග  ගඳන්හ තිබුණු අඩු ඳහඩුක් 

ම්ප්ථණ කය ගළනීභක්. ගභඹ අගේ යටට ඉතහභ ළදගත් න 
රඹතනඹක්. ගභභ බහ පිහිටුීමගභහිරහ පුගයෝගහමී වූ කිහිඳ 

ගදගනක්භ ගම් ඳහ්ථමේගම්න්තුත් නිගඹෝජනඹ කයනහ. ගරු 

ඳහඨලී චම්පික යණක අභහතයතුභහ, ්ථතභහනගආදී ගභභ ඳනත් 

ගකටුම්ඳත ගම් රකහයඹට ඉදිරිඳත් කිරීභට කටයුතු කශ ගරු 

යංජිත් සිඹමරහපිටිඹ අභහතයතුභහ හගේභ ගරු අජිත් පී. ගඳග්ථයහ 
නිගඹෝජය අභහතයතුභහ හගේ පිරික් ගඵොගවොභ භවන්සි ගරහ 

ගම් ම්ඵන්ධ ළඩ කටයුතු කශහ. ඒ අඹට ගම් යගට් ප්රණහභඹ හිමි 

ිධඹ යුතුයි කිඹරහ භහ අදවස කයනහ. ගම් ඳනත් ගකටුම්ඳත 
ඉදිරිඳත් කිරීභත් භඟභ යරත් ඉංජිගන්රුයඹහගේ සිට 

ඉංජිගන්රු කහ්ථමිකඹහ දක්හ ිධලහර ඳයහඹක ඳළතිරී සිටින ගම් 
ඉංජිගන්රු ක්ග රඹට අදහශ ිධිධධ භට්ටම්ර කත්තිකඹන් වඳුනහ 

ගළනීභටත්, ඔවුන් පිබඳඵ නිඹහභනඹ වතික කිරීභටත් අදහශ 

වනතික ඳසුබිභ සථහය ගනහ, පිහිට ගනහ.  

ගම් යගට් ිධතයක් ගනොගයි, ගරෝකඹභ ගත්තත් අද ර්ථිකක 

ං්ථධනඹ ඳළත්ගතන් ග හ, අගනකුත් ක්ග ර ඳළත්ගතන් 

ග හ, ගම් ඉංජිගන්රු කත්තිකඹහගේ භළදිවත් ීමභ අඳට භඟ වළය 

ඹන්න ඵළවළ. ෆභ ක්ග රඹකටභ ඉංජිගන්රු කත්තිකඹහගේ 
භළදිවත් ීමභක් අලය ගනහ. අද ඹම් ළඩ කටයුත්තක් 
කයනගකොට ප්රධහන ලගඹන්භ ඵරඳහන්ගන් ගම් ඉංජිගන්රු 

ක්ග රගආ කත්තිකයින්ගේ තිගඵන හිඟ ඳහඩු, කහ්ථමිකයින්ගේ 

තිගඵන හිඟ ඳහඩුයි. අද වළභ තළනකභ ළඩ කටයුතු ප්රභහද 
ගන්ගන් ගම් කත්තිකයින් නිසි ඳරිදි, ගනොභළති ීමභ නියි. නභ 

නිහ ගම් ක්ග රඹ ිධධිභත් කිරීභ වහ ිධගල  නිඹහභන බහක් 
පිහිටුීමභ ජහතික අලයතහක් පුයහලීභක් වළටිඹටයි අපි 
දකින්ගන්. 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි.  ශ්රී රංකහ ඉංජිගන්රුරුන්ගේ 
බහ පිහිටු ීමභත් භඟභ රළගඵන තත් ඳවසුක් න්ගන්, 

ඉංජිගන්රු අධයහඳනඹ ිධධිභත් කිරීභ වහ ඒ ඉංජිගන්රු 
ක්ග රගඹන් ිධලහර පිටුවරක් අගේ ිධලසිධදයහර තතුළු 
ලහසරහරරට රළබීභයි. අද රංකහග  ෆභ ඉංජිගන්රු පීඨඹකභ 

නක වහ භහන අධයහඳනඹක් රළගඵනහ කිඹරහ අපිට තුටට ඳත් 
ගන්න පුළුන් ද? නක වහ භහන ගුණහත්භක තත්ත්ගආ 

අධයහඳනඹක් රළගඵනහ කිඹරහ අඳට වතික කයන්න අභහරුයි. 
භවය ඉංජිගන්රු පීඨ ඉතහ ඉවශ භට්ටගම් තිගඵන ඒහ. නමුත්, 

ඒහත් නක්ක හ ඵර්ධදී භවය ඉංජිගන්රු පීඨර ඒ 
ගුණහත්භක භට්ටභ අඩු ගරහ තිගඵනහ. නභ නිහ අද අලය 
ගරහ තිගඵනහ ඉංජිගන්රු අධයහඳනඹ ඉවශ තරඹකට රැගගන 

ඒභට. නභ නිහ ගම් හගේ බහක් පිහිටුීමභ තුබඳන් අධයහඳනික 
ප්රතිඳහදනඹකුත් ගම් යටට, ජහතිඹට රළගඵනහයි කිඹන නක ගම් 

ගරහග  භතක් කයන්න කළභළතියි. 
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තුන්නු ගත්ගතොත්, ගම් හගේ බහක් පිහිටුීමභත් නක්ක 

ගම් ඉංජිගන්රු කත්තිකඹහ ඵරත් කත්තිකඹකු ඵට ඳත් 
ගනහ. ඕනෆභ කත්තිඹක් නිසි ඳරිදි සථහනගත වුණහට ඳසග  ඒ 
කත්තිකඹහගේ ඵරත්බහඹක් තති ගනහ. ඒ කත්තිකඹහ 
දළනුගභන් ඵරත් ගනහ. කත්තීඹ තවවුරු ීමභත් නක්ක ඔහුට 

ප්රභහණත් රදහඹභක් රළගඵනහ. ඒ කිඹන්ගන්, ඔහු ධනගඹන් 

ඵරත් ගනහ. ඒ ිධතයක් ගනොගයි. ඔහුගේ කහ්ථඹ බහයඹ 
නිලසචිත ගනහ.  නතගකොට ඔහු ගකීම්මේන් ඵරත් ගනහ. 

වළඵළයි, නක අඩු ඳහඩුක් තිගඵනහ. ඒක අපි ගගොඩක් ගරහට 

හිතන්ගන් නළති කහයණඹක්.  

ිධගල ගඹන්භ කත්තිකයින්ගේ ඳළත්ගතන් කත්තිකඹහ රචහය 
ධ්ථභ අතිනුත් ඵරත් කයන්න අලයයි. භහ දන්ගන් නළවළ, ගම් 

ඳනත් ගකටුම්ඳත භිනන් ඒ හගේ කටයුත්තකට අත තඵහ 
තිගඵනහද කිඹරහ. නමුත්, ගම් බහ පිහිටුවූහයින් ඳසග  ගම් 

ඉංජිගන්රු ක්ග රගආ කත්තිකඹන් ගම් රචහය ධ්ථභ අතිනුත් 
ඵරත් කයන්න අපි ළඩ කටයුතු කයන්න ඕනෆ.  අපි නගවභ 

කිඹන්ගන්  තයි? ඒකට ගව තුක් තිගඵනහ. අපි කළභළතියි, නිදවස 

අධයහඳන ඳ්ධධතිඹ තතුශත ගම් ිධ්ධත් කත්තිකයින් බිහි ගරහ 
යටට, ජහතිඹට ගභගවයක් ඉසට සි්ධධ කිරීභ ගළන.  නමුත්, අගේ 

ඉතිවහගආ ඳසු ගිඹ කහරඹ පුයහභ අපි දළක තිගඵන ග්ධ තභයි  
නිදවස අධයහඳන ඳ්ධධතිගඹනුත්, ගනත් අධයහඳන 

ක්ග රමේනුත් තිධල්රහ යගට් ගකීම් දයන කත්තිකයින් කත්තික 

භහෆිඹහ වදහ ගගන ති බීභ. රචහය ධ්ථභ ගනොගයි, ඒ අඹට අලය 

ගරහ තිගඵන්ගන්. කත්තික  භහෆිඹහන් වදහ ගළනීභයි.  ඒක අද 
ඵරත් ප්රලසනඹක් ඵට ඳත් ගරහ තිගඵනහ.  උදහවයණඹක් 

ිධධිඹට අද ශ්රී රංකහ වදය බහ නළත්නම් වදය ංගභඹ ඒ 
කත්තිකයින්ගේ ඒක යහීතීමම් තුශ  රචහය ධ්ථභ කිඹන ගකොට 
ගළන දක්න අධහනඹ ගකොයි හගේද?  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඳසුගිඹ දක වදය 
කත්තිකඹකුගගන් භහ තහුහ,  SAITM රඹතනඹ ම්ඵන්ධගඹන් 

තමුන්නහන්ග රහගේ ිධගයෝධතහට ඳදනභ ගභොකක්ද කිඹරහ.  
"SAITM රඹතනඹ ම්ඵන්ධගඹන් භගේ භතඹ කිඹන්න 

ගනොගයි, භහ ගම් වදන්ගන්.  ඔඵරහගේ ිධගයෝධතහගආ ඳදනභ 

ගභොකක්ද?" කිඹරහ තහුහභ, භට දීපු උත්තයඹ තභයි "ගයෝගීන්ගේ 

ජීිධත ගළනයි අපි ගම් කල්ඳනහ කයන්ගන්. අගේ ිධගයෝධතහගආ 
ඳදනභ නඹයි. සුදුසුකම් නළති ගභළනි අඹට වදය තනතුරු රඵහ 

දුන්නහට ඳසු ගයෝගීන්ගේ ජීිධත අනතුයට රක් ගනහ''ඹ කි හ. 

''ඔඵරහගේ ඳදනභ නඹ නම්, ඔඵ ්ථජනඹ කිරීගභනුත් කයන්ගන් ඒ 

ගදඹභ ගන්ද; ගයෝගීන්ගේ ජීිධත අනතුයට රක්ීමභ ගන්ද 

ගන්ගන්?'' කිඹන ප්රලසනඹ භභ තහුහ. නිධට ඒ වදයයඹහ භට 

කි ග , ''ඒ ගළන අපි ගනභ කථහ කයමු.'' කිඹරහයි. ඒ ගළන 

ගනභ කථහ කයන්න ගදඹක් නළවළ.  

කත්තීඹ රචහය ධ්ථභ පිබඳඵ ප්රලසනඹ ගත්තහභ කත්තිකඹන් 
දළනුගභන් ඵරත් ගනහ නම්, ධනගඹන් ඵරත් ගනහ නම්, 

ගකීම්මේන් ඵරත් ගනහ නම්, ඒ අඹ රචහය ධ්ථභ සුරැකීගම් 

අංලගඹනුත් ඵරත් ිධඹ යුතු තිගඵනහ. නභ නිහ අද වදය 

බහ ගත්තත්, නීතිඥරුන්ගේ ංගභඹ ගත්තත්, 

ගණකහධිකහරිරුන්ගේ ංගභඹ ගත්තත්, නගවභ නළත්නම් අපි 

ගම් පිහිටුන ශ්රී රංකහ ඉංජිගන්රුරුන්ගේ බහ ගත්තත් 

ගභන්න ගම් අංලඹ ගළනත් ිධගල ගඹන්භ අධහනඹ ගඹොමු කශ 
යුතු කහරඹක් උදහ ගරහ තිගඵනහඹ කිඹන නක ගම් ග රහග  
වන් කයන්නට කළභළතියි. 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, අද ගම් බහ පිහිටුීමභත් 

භඟභ ඉංජිගන්රුයඹහ කවුද, ඉංජිගන්රු කහ්ථමිකඹහ කවුද කිඹන 

කහයණඹ වඳුනහ ගළනීගම් වළකිඹහක් අඳට රළගඵනහ. 
ිධගල ගඹන්, ප්රධහන ලගඹන් ඉංජිගන්රු ක්ග රඹට අභතය 

අදහශ අගනකුත් ග හන් ඳඹන ිධිධධ කහ්ථමිකඹන් ිධලහර 

පිරික් අද අධයහඳනගඹන් ඵරත් කශ යුතු තිගඵනහ. ඔවුන්ට 
කත්තීඹ වතික රඵහ දීරහ තිගඵනහ. ඒ හගේභ, ''අපි ගභන්න 

ගම් ග හ රඵහ ගන්ගන් ගභන්න ගම් වතිකඹ දයන 
ඉංජිගන්රුයඹහගගන්ඹ, ගභන්න ගම් වතිකඹ දයන කහ්ථමික 

නිපුණතහ හිත කත්තිකඹහගගන්''ඹ කිඹන කරුණ ගකගයහි 

ජනතහ හුරු කයන්න අලය ගරහ තිගඵනහ. නතගකොට 
භහජගආ ඵළඳීභක් තති ගනහ. ඒ ග හ පිබඳඵ ඒ 

ඉංජිගන්රුයඹහ ගකීභක් දයනහ. ඒ ග හ පිබඳඵ ඒ 
කහ්ථමිකඹහ ගකීභක් දයනහ. තභහ ළඳය ග හග  කිසි ඹම් අඩු 
ඳහඩුක් තිගඵනහ නම් ඒහ පුයහ ගළනීභට ගකීගභන් 

ඵළ ගනහ. නමුත්, අද නගවභ නකක් නළවළ.  

අද අපි වදහ ගත්ත building නක ගවට කළඩුගණොත්, 

ඉංජිගන්රුයඹහ ගකීගභන් ඵහ ගළනීගම් රභඹක් අඳට නළවළ. 

අගේ ගගදය කළඩුණු tap නකක් ඵහසඋන්නළගව  ගකගනක් වළදුහට 

ඳසග  ඒක ගවට කළඩුගණොත්, ඒ ගළන නළත ඔහුගගන් ප්රලසන 

කිරීගම් වළකිඹහක් අඳට නළවළ. ඒ නිහ තභයි ගම් ක්ග රගආ 

ෆභ අංලඹකටභ නිඹහභනඹක් අලය ගරහ තිගඵන්ගන්. ගම් 
රකහයගආ ඉංජිගන්රු බහක් පිහිටුීමභ සිඹක් ප්රභහද වුණු 
කටයුත්තක් කිඹහ අඳ ිධලසහ කයනහ.  

ඉංජිගන්රුන් ශ්රී රංකහග   භන්ත්රී භඩුඩරඹ නිගඹෝජනඹ 
කශහ. උදහවයණඹක් වළටිඹට ගත්ගතොත්, රංකහග  බිහි වුණු 

සුප්රකට ිධදුමේ ඉංජිගන්රුයඹහ න්ගන් ඩී.ගේ. ිධභරසුග්ථන්ර 

භළතිතුභහ. නතුභහ යත්නපුය දිස්රික්කඹ නිගඹෝජනඹ කයමින් තභයි 
යහජය භන්රණ බහට ඳත් වුගඩු. නතුභහ තභයි අගේ රංකහග  
ජර ිධදුමේඵර තහක්ණගආ පුගයෝගහමිඹහ. ඒ කහරගආ ඉරහභ ගම් 
යගට් ිධ්ධත් කත්තිකගඹෝ, ඉංජිගන්රු කත්තිකගඹෝ ගම් යට දියුණු 

කිරීභ උගදහ තභන්ගේ දහඹකත්ඹ රඵහ දුන්නහ. නමුත්, වදය 

බහ පිහිගට හ හගේ, ඉංජිගන්රු කත්තිකඹන් නිඹහභනඹ 

කිරීභ වහ බහක් පිහිටුීමභට ෆගවන කහරඹක් ගත වුණහ. ගම් 

කත්තීගආ තිගඵන ිධිධධ සරඳ නඹට ඵරඳෆහ ගන්නට පුළුන්. 
වදය ක්ග රඹ ගත්ගතොත්,  ගයෝගිඹහ ඉරක්ක කය ගත්ත, ගයෝග 

නිහයණඹ ඉරක්ක කය ගත්ත, නක නල්රඹක් තිගඵන ක්ග රඹක් 

ගන්න පුළුන්. නීතිඥ කත්තිඹ ගත්තත් නගවභ ගන්න පුළුන්. 
නමුත්, ඉංජිගන්රු කත්තිඹ ගත්ගතොත් නගවභ ගනොගයි. අංල 

ගණනහකට ඒක ඳළතිරිරහ තිගඵනහ.  

නදහ තිබුණු ක්ග රරට ඩහ අද න ිධට ඳරිගණක තහක්ණ 
යුගඹ උදහ ගන ගකොට; ගම් සක්සභ තහක්ණ යුගඹ උදහ 

ගනගකොට ඉංජිගන්රු ක්ග රගආ ඳරිඹ නන්න නන්නභ ඳශල් 

ගනහ. ඒ නිහ ගම් නිඹහභන කටයුත්තට ගම් සිඹ දභ 
කත්තිකයින් ඒක යහීත කය ගළනීභ දුසකය කටයුත්තක් ඵ අඳට 
පිබඳගන්න පුළුන්. නමුත්, යටක් වළටිඹට රංකහ අද ඒ දුසකය 

කටයුත්ත ජඹගගන තිගඵනහ. ඒ නිහ ගභඹ අගේ ජහතික 
ජඹග්රවණඹක් වළටිඹට අඳ රකන්නට කළභළතියි.  

ශ්රී රංකහ ඉංජිගන්රුරුන්ගේ බහ පිහිටුීමභත් භඟ තභයි 

අගේ යගට් ගම් ක්ග රගආ සිටින ිධදයහඥයින්ට, ප්රතිඳත්ති 

ම්ඳහදකයින්ට ව අගනකුත් තහක්ණ ශිල්පීන්ට ගම් ක්ග රඹ 
දියුණු කයන්න ිධලහර භළදිවත්ීමභක් කයන්නට අසථහ 

රළගඵන්ගන්. දියුණු ගන යටකට, ිධගල ගඹන්භ ඹටිතර 

ඳවසුකම් ං්ථධනඹ කිරීගම් කටයුත්ගත්දී ඉංජිගන්රු ක්ග රගආ 
දහඹකත්ඹ ිධලහරයි. ඒ හගේභ ඩිජිටල් තහක්ණ යුගඹකට වළභ 

ගදඹක්භ ගභන් කයන ගම් හදකලය තහක්ණගඹන් අංකිත 
තහක්ණඹට, -ඒ කිඹන්ගන් analog technology ඉරහ digital 

technology දක්හ- භහජගආ ෆභ කටයුත්තක්භ; භනුය 

ක්රිඹහකහයකම්ර වළභ කටයුත්තක්භ ඳරි්ථතනඹ න අධිඹක, 
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ඳහ්ථමේගම්න්තු 

ගම් ෆභ කටයුත්තකදීභ ඉංජිගන්රු දහඹකත්ඹක් තිගඵනහ. ඒ 
ඉංජිගන්රු දහඹකත්ඹට දහඹකත්ඹ රඵහ ගදන ඉවශ ගණගආ 
ලහසරහලීඹ ිධ්ධතුන් හගේභ කහ්ථමික ශිල්පීන් යහශිඹක් අලය 

ගරහ තිගඵනහ.  

අපි දන්නහ, ගම් ක්ග ර අතය කහරඹක් තිසග  ිධලහර ගළටුම් 

තිබුණහඹ කිඹරහ. උදහවයණඹක් වළටිඹට ගභොයටු ිධලසිධදයහරගආ 

සි්ධධිඹ දක්න්න පුළුන්. ගභොයටු ිධලසිධදයහරගආ ඉංජිගන්රු 
උඳහධිධහරින් ව NDT උඳහධිධහරින් අතය ිධලහර ගළටුභක් තිබුණහ. 

ඒ හගේභ HNDE උඳහධිඹ රඵහගත් අඹ ව ඉංජිගන්රු උඳහධිඹ 

රඵහගත් අඹ අතයත් ිධලහර ගළටුභක් තිබුණහ. ඒ හගේභ වතික 
ගනොභළති, නගවත් කහ්ථමික අංලගඹන් ඉදිරිඹට ගිඹ ිධලහර 

ලගඹන් රැකිඹහ අසථහන් රඵහගත්, තත්ත ලගඹන්භ ළඩ 

කයන ිධලහර පිරිකගේ දුක්ගළනිධමේ මුදහඹක් තිබුණහ, ඒ අඹට 

අදහශ ළරකීභ, පිබඳගළනීභ, භහජගඹන් රළගඵන්ගන් නළවළයි 

කිඹරහ. නභ නිහ ඒ කටයුතු සිඹල්රභ ජහතික ගභගවයුභකින් 

ිධහ ගළනීගම් අසථහ, ශ්රී රංකහ ඉංජිගන්රුරුන්ගේ බහ 

පිහිටුීමභත් භඟභ අඳට රළගඵනහ. භහ හිතන වළටිඹට අද ගම් 
ගරු බහ කිසිභ ගඵදීභකින් ගතොය ගම් කටයුත්තට නකඟ ගරහ 

තිගඵනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, අද උග්ධ ගරු කනක ගව යත් 

භන්ත්රීතුභහ  ප්රකහල කශහ, ශ්රී රංකහ ඉංජිගන්රුරුන්ගේ බහට 

තභතියඹකුගේ භළදිවත්ීමභ නක්තයහ ිධධිඹක ගම් බහග  
සහධීනත්ඹ දිඹහරු ීමභට ගව තුක් ගයි ගදෝ කිඹරහ. භහ හිතන 
වළටිඹට අපි නගවභ රකන්න අලය නළවළ. තත්ගතන්භ අද යටක් 

ඳහරනඹ කිරිගම්දී, යටක් නිසි ඉරක්ක කයහ ගභගවඹීමගම්දී යටක 

ප්රතිඳත්ති ම්ඳහදන ඳ්ථදඹ අනික් ෆභ අංලඹක් නක්කභ ඍජු 
ම්ඵන්ධතහක් තති කය ගළනීභ ඉතහභ ළදගත් ගරහ තිගඵනහ.  

ිධගල ගඹන්භ ගම් න තහක්ණ යුගගආ  ඕනෆභ ගකනකුට 

පුළුන්, තභන්ගේ වූ ළයික්කිඹක් අල්රහගගන, භහ කි  භහෆිඹහ 

වදහ ගන්න. නභ නිහ ගම්හ අතය ිධධිභත් ම්ඵන්ධතහක් වදහ 
ගන්න අලයයි. සහධීනයි කිඹහ අපි වදහගත් වළභ තළනකභ ප්රලසන 

තති ගරහ තිගඵන්ගන්, ගභන්න ගම් ම්ඵන්ධතහ මේහිරහ ගිහින් 

තිගඵන නිහයි. ගම් බහට ය ගට් ිධධහඹකඹ නිගඹෝජනඹ කයන 
අභහතයයඹකුගේ භළදිවත්ීමභ, නතුභහ භිනන් ගළටගහ තිබීභ ඉතහභ 

ළදගත් කටයුත්තක් වළටිඹටයි අපි දකින්ගන්. ඒ තුබඳන් ගම් 
බහග  සහධීනතහ ගභොනභ රකහයඹකටත් කළගඩන්ගන් 
නළවළයි කිඹරහයි අගේ ිධලසහඹ තිගඵන්ගන්. නභ නිහ 

ිධගල ගඹන්භ ිධලසිධදයහර නි ගඹෝජනඹ කයන ිධ්ධත් ඉංජිගන්රු 
ක්ග රගආ දහඹකත්ඹ ගම් බහට රළගඵනහ. ඔවුන්ගේ 
භළදිවත්ීමභත් නක්කභ ඒ ක්ග රගආ නිපුණතහ තිගඵන අනිකුත් 

අඹගේ දහඹකත්ඹත් රළගඵනහ. යගට් ිධධහඹකගආ ම්ඵන්ධතහ 
ගම් බහට තිගඵන නිහ නතළන ඉරහ ගම් ක්ග රගආ ෆභ 
අංලඹකටභ අදහශ නිඹහභන කටයුත්ත කයගගන ඹෆභට 

පුළුන්කභක් රළගඵනහ.  

උග්ධ තභතිතුභහ භතක් කශහ හගේභ ගම් ම්ඵන්ධගඹන් 

තත්ගතන්භ ගරොකු ඉතිවහඹක් තිගඵනහ. ගම් ළදගත් බහ 

පිහිටුීමභ ම්ඵන්ධගඹන් ඵ්ථනහඩ් ගොයිහ හිටපු තභතිතුභහ, තිස 

ිධතහයණ හිටපු අභහතයතුභහ තතුළු ිධලහර පිරික් පුගයෝගහමී 

ගභගවයක් ඉසට කශහ. චම්පික යණක අභහතයතුභහ, යංජිත් 

සිඹමරහපිටිඹ අභහතයතුභහ  ව නිගඹෝජය  අභහතයතුභහ තතුළු 

පිරික් ගම් ම්ඵන්ධගඹන්  ගගව භවන්සිගරහ ළඩ කශහ. ඒ 

සිඹ දගදනහභ කය තිගඵන්ගන්, ගම් යගට් දළගන ජහතික 

අලයතහක් ඳරිප්ථණඹ කිරීභයි. නභ නිහ සිඹක් ප්රභහදගරහ 

ගවෝ ගගොඩනළ ගඟන ශ්රී රංකහ ඉංජිගන්රුන්ගේ බහග  

භළදිවත්ීමගභන් ගම් සිඹග  ශ්රී රංකහග  ජහතික ං්ථධනඹ 

දිදුරන ං්ථධනඹක් ඵට ඳත් කය ගන්න රළගේහ!යි කිඹහ භහ 

ප්රහ්ථථනහ කයනහ. 

 

ගු මළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගඵොගවොභ සතුතියි.  

මීශඟට, ගරු (වදය) තුසිතහ ිධගේභහන්න භන්ත්රීතුමිඹ. 

ඔඵතුමිඹට ිධනහඩි 10ක කහරඹක් තිගඵනහ.  ඊට ගඳය කවුරුන් 

ගවෝ ගරු භන්ත්රීයගඹක් ගරු නඩ්ඩ් ගුණග කය භන්ත්රීතුභහගේ 
නභ මරහනඹ වහ ගඹෝජනහ කයන්න. 

 
ගු ඳළඨලී චේිළක රණලක  මශතළ 
(ரண்தைறகு தரட்டபற சம்தறக க்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

"ගරු නඩ්ඩ් ගුණග කය භවතහ දළන් මරහනඹ ගත යුතුඹ"යි 
භහ ගඹෝජනහ කයනහ. 

 
ප්රහනය විමවන දි්ද, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුුල ග  ු පශළ්ද පවේමසිංශ මශතළ මළවනපය්ද ඉලත් 

වපය්ද, ගු එඩ්ලඩ් ගුණපවේකර මශතළ මළවනළරූඪ විය. 
 

அன் தறநகு, ரண்தைறகு தசயரன் மசசறங்க அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்த அகனம, ரண்தைறகு ட்ட் குமசக 

அர்கள் மனம கறத்ரர்கள். 
 

Whereupon THE HON. SHEHAN SEMASINGHE left the Chair 

and THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 

 
[අ.බහ. 4.46] 

 
ගු (වලදය) තුසිතළ විපේමළ්දන මශත්ක ය  
(ரண்தைறகு (மத்ற கனரறற)(றதற) துவர 

றமஜரன்ண) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs) Thusitha Wijemanna) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ශ්රී රංකහ ඉංජිගන්රුරුන්ගේ 

බහ ඳනත් ගකටුම්ඳත ඉදිරිඳත් කිරීගම්දී ඒ වහ අගේ අදවස 
ඉදිරිඳත් කිරීභට ඉඩදීභ පිබඳඵ භහ ප්රථභගඹන්භ සතුතින්ත 

ගනහ. 

ිධගල ගඹන්භ ගභභ ඳනත් ගකටුම්ඳත ගළන කථහ කයන 
ගකොට කිඹන්න ඕනෆ, ගභඹ 1995 සිට දී්ථත කහරඹක් තිසග , ඒ 

හගේභ ිධිධධ යජඹන් ඔසග  හකච්ඡහට ගත් කහයණහක් ඵ. 

ඒ හගේභ ්ථතභහනගආ ඉංජිගන්රු ක්ග රගආ ිධිධධ ගකොටස 
අතය, ඉංජිගන්රු ක්ග රගආ ිධිධධ කත්තීඹග දීන්, ඒ හේභ 

රඹතනර අදවස රකහ ඵරහ 2016 ළේතළම්ඵ්ථ 22ළනි දින 

ඳශමු ගකටුම්ඳත ඳහ්ථමේගම්න්තුට ඉදිරිඳත් කශහ. ගභඹට ිධිධධ 
ඳහ්ථලසමේන් රඵහගත් අදවස තතුශත් න අතය, 

ගශ්ර සඨහධිකයණගආත් අභිගඹෝගඹට රක්වුණු තීන්දුක් වුණහ. 

ිධිධධ ඳහ්ථලසඹන්ගේ අදවස වහ ිධිධධ ගඹෝජනහ වයවහ ඉදිරිඳත් 
කශ ගභභ ඳනත් ගකටුම්ඳත කහගරෝචිත ඳනත් ගකටුම්ඳතක්. 
ගභඹ 1995 සිට 2017 ්ථගආ ගම් දක්හ තිධත් ගවෝ ම්භත 

කයගන්න රළබීභ අගේ බහගයඹක් ගකොට රකහ. ්ථතභහනගආ 
අගේ යට තුශ සුදුසුකම්රත් වහ ගනොරත් ගඵොගවෝ ගදගනක් 
ඉංජිගන්රු කත්තිගආ ගඹගදන අතය, නභ නිහ ිධිධධ යටල්, ිධිධධ 
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ංිධධහන, ඒ හගේභ ිධිධධ පු්ධගරඹන් අගේ යගට් ිධිධධ ඉදිකිරීම් 

ක්ග රඹන්, නිසඳහදනඹන් වහ කයනු රඵන ප්රදහනඹන්රදී 

අඳට ඒ ගළන ග කීභක් දයන්න ඵළවළ. ගභොකද, නභ කටයුතුර 

ප්රමිතිඹක් නළවළ. අඳට නිසඳහදනඹ ක්රිඹහමේඹ බහයදීරහ ඹ්ධදී නහි 

ග කීභක් දයන්න පු්ධගරඹන් නළතිගන ගකොට යටක් ිධධිඹට 
අඳත් අයණ න අසථහ තිගඵනහ. නභ නිහ ගභළනි 
නිඹහභනඹක් කිරීභ ඉතහභත් ළදගත්. ගභළනි ක්රිඹහරදී ශ්රී රංකහ 
ඉංජිගන්රුරුන්ගේ බහ ළනි බහක් සථහපිත කයරහ 

නිඹහභනගආදී අධීක්ණඹ කිරීභ ඉතහ කහගරෝචිත ගදඹක් ිධධිඹටයි 
භහ දකින්ගන්. 

ගභභ ඳනත් ගකටුම්ඳත අනු ඉංජිගන්රු කටයුතුර 

නිඹළගරන සිඹ දභ ගදනහ ගභභ බහග  මේඹහ ඳදිංචි ගන්න ඕනෆ. 
අගේ යගට් ිධතයක් ගනොගයි, ගඳොදුග  ිධගදස සුදුසුකම් රත් 

අඹටත් ගභභ බහග  මේඹහ ඳදිංචි ීමගම් අසථහ තිගඵන අතය, 

ගම් නිහ සුදුසුකම් නළති, ඒ හගේභ ගුණහත්භකබහගඹන් ළඩ 

ගනොකයන අඹට ගභහි මේඹහ ඳදිංචිඹ අහිමි ගනහ; ඉගේභ අත් 

වළගයනහ. ඒක ගන්න ඕනෆ ගදඹක්. ගභොකද, වදය බහ 

ගළන කථහ කයන ගකොට ගයෝගීන්ගේ ගෞ්ය තත්ත්ඹ හගේභ, 

ඉංජිගන්රුරු ගළන කථහ කයන ගකොට නිසඳහදනඹ, ගගොඩනළිනමේ 

ෆදීභ රදී ිධිධධ කටයුතු වහ ක්ථතයඹන් තිගඵනහ. ඒ වහත් 

ගුණහත්භකබහඹක් ව නිඹහභනඹක් තිබීභ ළදගත්. 

ඉංජිගන්රුරුන්ගේ කත්තීඹ තත්ත්ඹ ඳත්හගගන ඹෆභට 
ඉංජිගන්රු ක්ග රගආ සිඹ දභ ගකොටස ගම් අසථහග  නකතු 

ගනහ. ඉංජිගන්රු කහ්ථමිකඹන්, ඉංජිගන්රු ඩිේගරෝභහධහරින්, 

අනුඵ්ධධිත ඉංජිගන්රුරු, රශ්රිත ඉංජිගන්රුරු, ංසථහගත 

ඉංජිගන්රුරු, යරත් ඉංජිගන්රුරු නකභ බහක් ඹටතට 

ගළගනන අතය, ඒ නිහභ ඔවුන්ගේ පිබඳගළනීභක් වහ නීතයනුකර 

ඵක් තතිගරහ තිගඵනහ. නභ නිහ ිධගල ගඹන්භ උස 
අධයහඳනඹ රළබීභට යම් ගනොරත් තරුණ තරුණිඹන්ටත්, 

රයම්බක අසථහ ගර ජහතික කත්තීඹ නිපුණතහ ඳහඨභහරහ 
ම්ප්ථණ කයරහ පිබඳගත් ඉංජිගන්රු කහ්ථමිකඹන් ඵට ඳත්ීමගම් 
හනහත් රළබී තිගඵනහ.  

ගම් න පිබඳගළනීභ නිහ ඳහල් වළයඹන දරුන්ට ගභභ 
ක්ග රගආ ඳහඨභහරහ වළදෆරීභට ිධගල  උනන්දුක් තති ගනහ. 
අද අගේ යගට් ප්රධහනභ ගළට දක් ඵට ඳත්ගරහ තිගඵන 
ිධරැකිඹහට ඒක ගවො ිධඳුභක්. ගභොකද, කත්තීඹ නිපුණත්ඹක් 

තිගඵනහ නම්, ගභඹ රැකිඹහ අසථහ ඵහුර තිගඵන කහරඹක්. 

අපි දන්නහ; දකිනහ, උඳහධිඹක් රඵහගත්තත්, අඳට කත්තීඹ 

නිපුණත්ඹක් නළති නිහ රැකිඹහ ක්ග රඹ අහිමි ීම ගගොස 

තිගඵනහ. කත්තීඹ පුහුණුත් භඟ ගභභ බහ තුශ මේඹහ ඳදිංචි 
ගනගකොට ඒ දරුන්ට රැකිඹහ අසථහ ිධකත ගනහ. ගම් යගට් 
ිධතයක් ගනොගයි, ිධග්ධල යටරද රැකිඹහ අසථහ වහ ගදොයටු 

තගයන කහනුක් ඉදිරිගආදී නශළගමනහ. 

ගභභ බහග  මේඹහ ඳදිංචි න ඉංජිගන්රු කත්තිකයින් වහ 
කත්තීඹ වළසිරීම් ංග්රවඹකුත් - a code of professional conduct - 

තිගඵනහ. නභ නිහ කත්තීඹ ළයදි වහ වළසිරීම් ම්ඵන්ධගඹන් 
ිධනඹ ඳරීක්ණ ඳළළත්ීමගම් ඵරඹ තිගඵනහ. ඒ ගව තුගන් 
ඉංජිගන්රුරුන් කත්තීඹබහගඹන් ගුණහත්භක තත්ත්ඹකට 

ඳත්ගන්න ඕනෆ. ගභොකද, ඒ තත්ත්ඹ වදයරුන්ට දිගින් 

දිගටභ තිගඵනහ. වදයරුන්ගේ කත්තිඹ 
ගුණහත්භකබහඹකට ඳත්ීම තිගඵන නිහ ගඵොගවොභ 

ළරකිමේභත් ගයෝගීන්ට ප්රතිකය කශ යුතුයි කිඹන භතගආ තභයි 
ඔවුන්  ඉන්ගන්. ඉදිකිරීම් ක්ග රගආ නිසඳහදනර 
ගුණහත්භකබහඹ ළඩිීමභ නිහ, අඳට ප්රමිතිඹකට අනු නහි 

අන් ප්රතිපරඹ දකින්නට පුළුන්. 

ඒ හගේභ සුදුසුකම් ගනොරත් වහ ිධිධධ ිධග්ධල යටර 

අධයහඳනඹ රළබ පු්ධගරඹන්ගේ අධයහඳන සුදුසුකම් නිසිඹහකහය 
ගශ්ර ණිගත ගනොතිබුණගවොත් ගම් බහ වයවහ ඔවුන්ට ළට 
ඵළඳිභක් සි්ධධ නහ. ඒ අනු, ග්ධීතඹ ගභන්භ ිධග්ධීතඹ 

ඉංජිගන්රුන්ගගන් ගුණහත්භකබහගඹන් මමේක සුදුසුකම් රත් 

අඹට ගම් බහග  නිඹහභනඹ කිරීභක් සිදු නහ. මරහනහරඪ 
ගරු භන්ත්රීතුභනි, අහන ලගඹන් භට කිඹන්න තිගඵන්ගන් 

කත්තීඹ සුදුසුකම් භඟ ගඳදග්ථරුන්ට, ඩු කහ්ථමිකඹන්ට, ිධදුමේ 

කහ්ථමිකඹන්ට, ෆ්ධදුම්කරුන්ට, ඹන්ර ශිල්පීන්ට තභන්ගේ 

දක්තහ අනු ඉවශ භට්ටගම් ඉංජිගන්රුන් දක්හ ඹහභට 
නීතයනුකර පිබඳගළනීභක් තති න අතය ගම් නිහ ඔවුන්ට 

ඔවුන්ගේ කත්තීඹ ගළන තකේතිභත්බහඹක් තති න ඵයි. ඒ 
නිහ ගම් කත්තිඹ නිසිඹහකහය කයගගන ඹන අතය, ගභභ ඳනත් 

ගකටුම්ඳත ම්භතීමභත් භඟ තභ කත්තිඹ ළයදි ගර ගඹදීමභට 

ගනොවළකි න රකහයඹට ඵහධහක් තති  නහ. නභ නිහ කත්තීඹ 
ගුණහත්භකබහඹ ළඩි නහ. නභිනන්, ගභහි ළයදි ිධධිඹට 

නිඹළගශන්න ඵරහගඳොගයොත්තු න අඹට ළට ඵළඳීභක් නහ.  ඒ 

හ ගේභ සුදුසුකම් රත් අඹට අසථහ රඵහ දීගභන් කත්තීඹ 
පිබඳගළනීභක් තති නහ.  ිධරැකිඹහ ප්රලසනඹ හගේභ, ිධග්ධල 

යටර ගභඹ පිබඳගළනීභත් නක්ක ගම් කත්තීඹ නිපුණත්ඹ රඵහ 

ගන්න අගේ තරුණ පිරි ළඩිගඹන් උනන්දු ගනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ගභභ ඳනත් ගකටුම්ඳත දලක 

ගදකක් තිසග  හකච්ඡහ කශ ඳනත් ගකටුම්ඳතක්.  අහන 

ලගඹන් අද දින ගවෝ අඳට ගභභ ඳනත් ගකටුම්ඳත ම්භත කය 
ගන්න රළබීභ ්ථතභහන යජගආ ජඹග්රවණඹක්.  ගම් වහ 
ගගව භවන්සි වුණු ිධදුමේඵර අභහතයරුන් ගණනහක් හිටිඹහ. 
ඒ සිඹ ද ගදනහටභ අගේ ගගෞයඹ සතුතිඹ පුද කශ යුතුයි. ගම් 

යජඹ ඹටගත් ිධනිිධදබහඹකින් යුක්ත, අධිකයණ තීන්දුරට ගරු 

කයමින්, සිඹ ද ඳහ්ථලසරට තහුම්කන් ගදමින් ගම් ඳනත් 

ගකටුම්ඳත ම්භත කය ගන්න රළබීභ බහගයඹක් ගකොට 

රකනහ. මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, භට ගභභ අසථහ 

රඵහ දීභ පිබඳඵ ඔඵතුභහට සතුතින්ත නහ.  

 

[අ.බහ. 4.55] 

 
ගු අනේත් පී. පඳපර්රළ මශතළ (විදුලිබ ශළ පුනර්ජනනීය 
බක්ින නිපයපජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததமர - றன்லு ற்தம் 

தைதுப்தறக்கத்க்க சக்ற தறற அமச்சர்) 

(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ගම් ගපතිවහසික, ඒ හගේභ 

ළදගත් ිධහදගආදී කරුණු ප්රකහල කයන්නට රළබීභ ගළන භහ තුටු 

නහ. අගේ යටට ශ්රී රංකහ ඉංජිගන්රුන්ගේ බහක් රඵහ 

ගළනීභ උගදහ ය 20කට රන්න කහරඹක් තිසග  භවන්සි 
වුණු, කළඳ වුණු ග්ධලඳහරනඥඹන්, ඉංජිගන්රුන්, නීතිග දීන් 

හගේභ අභහතයහංල නිරධහරින් ඹනහදී ගම් සිඹ ද ගදනහභ භභ ගම් 

අසථහග දී භතක් කයන්න කළභතියි. ඒ ක්රිඹහමේඹ වහඹ දිීමගම් 

තයගඹක් නම්, ඒ වහඹ දිීමගම් අහන අදිඹග්ථ ඵළට්න් නක 

අයගගන ඹන්නට අසථහ රළබීභ භට තුටක්. ඉංජිගන්රු 

ශිල්ඳඹ ගකගයහි ගඵොගවොභ තල්භක්, කළභළත්තක් තති 

නීතීඥගඹක් න භට, අගේ යගට් ඉංජිගන්රු ක්ග රඹ ඩහත් 

ිධධිභත් තත්ත්ඹකට ඳත් කයන ගභභ ඳනත් ගකටුම්ඳතට දහඹක 

න්නට රළබීභ තුටක් ලගඹන් රකනහ. අගේ යටට ගභභ 

ඳනත් ගකටුම්ඳත පිබඳඵ අලයතහ ගඵොගවෝ කහරඹක් තිසග  

තිබුණහ. මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, අගේ ය ගට් ශ්රී රංකහ 

ඉංජිගන්රුරුන්ගේ රඹතනඹ පිහිටු වූගආ, 1906 ග්ථදීයි. ඒ 

රඹතනඹ ඳහ්ථමේගම්න්තු ඳනතක් භිනන් ංසථහගත ගන්ගන් 

1749 1750 



ඳහ්ථමේගම්න්තු 

1968 ග්ථදීයි. ඉන් ඳසු, Incorporated Engineers කිඹරහ 
ඉංජිගන්රු ක්ග රඹට අදහශ නළතත් තත් රඹතනඹක් 1992දී 

බිහිනහ; ඒ ඳනත නළත ංගලෝධනඹ නහ. අගේ යගට් 

ඉංජිගන්රු කත්තිඹ ගම් යගට් තිගඵන ප්රධහන කත්තීන් භඟ 
ංන්දනඹ කයන ිධට , කත්තීඹ රචහය ධ්ථභ, කත්තීඹ ප්රමිතීන් 

ව ඒ කත්තිඹට අදහශ අධයහඳනඹ පිබඳඵ අලය ිධධිිධධහන 

රන්නට ජහතික රඹතනඹක් නීතිගඹන් සථහඳනඹ කිරීභට 

අලය ඵ ගඳගනන්නට ප්රධහනභ ගව තුක් වුණහ, ගම් යගට් තත් 

ගශ්ර සඨ කත්තිඹක් න වදය කත්තිඹ වහ  තිගඵන ශ්රී රංකහ 

වදය බහ. ශ්රී රංකහ තුශ සුදුසුකම් රළබුත්, ිධග්ධලඹකදී 

සුදුසුකම් රළබුත් ඹම් ඹම් මමේක සුදුසුකම් රළබීගභන් ඳසු 
වදයයගඹකු ගර ශ්රී රංකහග  කටයුතු කිරීභට අලය න 

මමේක සුදුසුකභ -ඵරඳරඹ- ශ්රී රංකහ වදය බහ ිධසින් රඵහ 

ගදනහ. ඒ හගේභ වදය ක්ග රගආ වහඹ වදයරු, 

තගඳොතිකරිරු ළනි ගනත් වදය ක්ග ර තිගඵන ිධට ඔවුන් 

වහ ද අලය ක්රිඹහ භහ්ථග වදය බහ ිධසින් ගත්තහ.  

ඒ රකහයඹට නක තළනකින් ඳහරනඹ ීමභ, නක නීතිඹකට ඹටත් 

ීමභ, ඒකහකහය ක්රිඹහදහභඹක් ඳත්හගගන ඹහභ ඕනෆභ කත්තිඹකට 

ළදගත්. ඒ හගේභ තත් ගශ්ර සඨ කත්තිඹක් න නීතීඥ කත්තිඹට 

අදහශ තනි රඹතනඹක් නළති වුණත්, නීති අධයහඳනඹ පිබඳඵ 

ංසථහගත නීති අධයහඳන බහ - the Incorporated Council of 

Legal Education- 1902 සිටභ ක්රිඹහත්භක නහ. ිධග්ධලඹක 

ඉගගනුභ රළබුත්, ශ්රී රංකහ නීති ිධදයහරගඹන් ම්ප්ථණ 

අධයහඳනඹ වභහය කශත්, ශ්රී රංකහ තුශ යජඹට අඹත් ගවෝ 

ගනත් ජහතයන්තය ිධලසිධදයහරඹකින් උඳහධිඹ රළබුත්, ඒ ෆභ 

රභග දඹකින්භ සුදුසුකම් රඵන ෆභ නීතිඥ කත්තිකගඹක්භ 

ංසථහගත නීති අධයහඳන බහ ිධසින් ඳත්න, ඔවුන් ිධසින් 

අනුගභනඹ කයන ඹම් ක්රිඹහදහභඹක් වයවහ ගම් යගට් නීතිඥ 

කත්තිගආ ගඹදීභට අලය කයන මමේක අධයහඳන සුදුසුකම් රඵහ 

ගත යුතුයි. නමුත්, නීතීඥ කත්තිඹට අදහශ නභ කත්තිගආ ිධනඹ 

ඳහරනඹ, ඵහ ගළනීභ ව ඉත් කිරීභ පිබඳඵ ම්ප්ථණ ඵරඹ 

තිගඵන්ගන් ශ්රී රංකහග  ගශ්ර සඨහධිකයණඹටයි. තත්තලගඹන්භ 

නීති අධයහඳන බහ කයනුගආ කත්තිකගඹකුට අලය කයන ඒ 

නිලසචිත දළනුභ තිගේදළයි ඳරීක්හ කිරීගම් ක්රිඹහමේඹ ව වතික 

කිරීභ ඳභණයි. නභ නිහ නීතිඥ කත්තිඹ වහ ම්ඵන්ධ ක්රිඹහදහභඹ 

ගනස. ඒ හගේභ නීතිඥ කත්තිඹ වහ ම්ඵන්ධ 

ගශ්ර සඨහධිකයණඹ ිධසින් ඳනන රද ගනභ රචහය ධ්ථභ 
ඳ්ධධතිඹක් තිගඵනහ. ඒ රචහය ධ්ථභ ඳ්ධධතිඹ අනු කටයුතු 

කයන්නට නීතිඥරුන් ඵළ ඳී සිටිනහ. ඒ රචහය ධ්ථභ ඳ්ධධතිඹ කඩ 

කගශොත් ඒ නීතිඥයඹහට නගයහි ිධනඹහනුකර ක්රිඹහ ගකොට 

ඉතහ ඵයඳතශ අසථහකදී කත්තිගඹන් ගනයපීභ දක්හ පිඹය 

ගළනීභට ගශ්ර සඨහධිකයණඹට ඵරඹ තිගඵනහ. ඒ ඵරඹභ වදය 

කවුන්සිරඹටත් තිගඵනහ. නභ නිහ ඹම් ගශ්ර සඨ කත්තිඹක 

ප්රහගඹෝගික බහිධතඹ පිබඳඵ රකන ිධට, කත්තීඹ ප්රමිතිඹ පිබඳඵ 

රකන ිධට නභ කත්තිගආ ප්රමිතීන්ට නගයහි න තළනළත්තන් 

වඳුනහ ගළනීභ ව ඔවුන් නභ කත්තිගඹන් ඵළවළය කිරීභට තති 

අලයතහ රකන ිධට ශ්රී රංකහග  ඉංජිගන්රු කත්තිඹට අදහශ 

ඉංජිගන්රු කවුන්සිරඹක අලයතහ ඉතහභ ඳළවළදිමේ ගභයගට් 

භතු ගරහ තිබුණහ. 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඒ නිහ ගම් ඉංජි ගන්රු 

කවුන්සිරඹ පිබඳඵ අදව ඉතහ ටිනහ අදවක්.  යට තුශ ව 
යටින් පිටතදී ගම් ඉංජිගන්රුභඹ සුදුසුකම් රඵහ ගළනීභ සිදු න 
නිහ ඒ නක් නක් කත්තිඹ, නක් නක් සුදුසුකභ සථහනගත කිරීභ 

පිබඳඵ දළළන්ත ිධහදඹක් තිගඵනහ. අද  ගම් ිධහදගආ අහන 

ගභොගවොත නගකොටත් ඒ ිධහදඹ නගරභ ඳතිනහ. 

ප්රජහතන්රහදී භහජඹක සිඹඹට සිඹඹක්භ නකඟතහ තතිීමභ අඳට 
ඵරහගඳොගයොත්තු න්න ඵළවළ.  

අද ද රයම්බගආදීභ ගරු කනක ගව යත් භන්ත්රීතුභහ ගම් 
ඳනත් ගකටුම්ඳත වහ ම්ඵන්ධ ළදගත් කරුණු කීඳඹක් ගඳන්හ 

දුන්නහ. ගභභ ඳනත් ගකටුම්ඳගත් යසථහනුකරබහඹ පිබඳඵ 
රකහ ඵරන රදු, ගරු  ගශ්ර සඨහධිකයණඹ ිධසින් නඩු තීන්දුක් 

රඵහ දීරහ තිගඵනහ. ඒ නඩු තීන්දුගන්  රඩුඩුරභ යසථහ 

වහ භඟ ගම් ඳනත් ගකටුම්ඳගත් ගනොගළශගඳන තළන් ගණනහක් 
ගඳන්හ දී තිගඵනහ. නීතිඹට අනුකර ීමභ වහත්, ගම් ඳනත් 

ගකටුම්ඳත හයත් ීමභ වහත් අලය න භඟ ගඳන්ීමම් 

ගණනහක් ගරු ගශ්ර සඨහධිකයණඹ ිධසින් රඵහ දී තිගඵනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, අභහතයහංලඹ වළටිඹට අපි ගම් 

ඳනත් ගකටුම්ඳත ඉදිරිඳත් කශහ.  ගම් ඳනත් ගකටුම්ඳත වහ 

ම්ඵන්ධ ගඵොගවෝ ඳංගුකහය කඩුඩහඹම් සිටිනහ. ිධඹඹ බහය 
තභතියඹහ වළටිඹට යංජිත් සිඹමරහපිටිඹ තභතිතුභහත්, ගම් ඳනත් 

ගකටුම්ඳත ඉදිරිඳත් කිරීභට මමේක ගච්ච ඳහඨලී චම්පික යණක 

තභතිතුභහත්, ිධඹඹ බහය නිගඹෝජය තභතියඹහ වළටිඹට භහත්, 

ගම් වහ ම්ඵන්ධ තත් ළදගත් රඹතන ගණනහක 
වබහගිත්ගඹන් 2016 ගනොළම්ඵ්ථ භහගආ 17 ළනි දහ 

ඳහ්ථමේගම්න්තුග දී රැසගරහ, ගශ්ර සඨහධිකයණ නඩු තීන්දුට 

අනුකර න ඳරිදි ඒ මුල් ගකටුම්ඳතට ංගලෝධන ඉදිරිඳත් කශහ. 
ඒ ංගලෝධන නීතිඳතිතුභහ ව යජගආ නීති ගකටුම්ඳත් ම්ඳහදක 
ිධසින් රකහ ඵරහ තිගඵනහ.  

ගරු කනක ගව යත් භන්ත්රීතුභහ අද ගම් වහ ම්ඵන්ධ ළදගත් 
කරුණක් අඳට ගඳන්හ දුන්නහ. නමුත් ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ 

ිධසින් ගඳන්හ දුන් කරුණ නභ නඩු තීන්දුග  අහනගආ තති 

වයඹට ඔේගඵන් - ඊට ඉවබඳන් - තති කරුණක්. ගශ්ර සඨහධිකයණඹ 
අඳට නිලසචිත ිධධහනඹක් කය තිගඵනහ, "ඔඵ ගභඹ කශ යුතුභයි" 

කිඹහ. ඒ සිඹල්රභ අපි දළන් කය තිගඵනහ. නමුත් ගශ්ර සඨහධිකයණ 

නඩු තීන්දුට ඳහදක වූ කරුණු ඹටගත් තති ඹම් ළදගත් ගකොටක් 
ඔඵතුභහ ගඳන්හ දුන්නහ. නභ  නඩු තීන්දුග  9ළනි පිටුග  4න 
ගේදගආ තති ගකොට ගරු භන්ත්රීතුභහ ිධසින් ගඳන්හ දුන්නහ. ගරු 

භන්ත්රීතුභනි, අපි නභ ගකොට ගකගයහි නීතිඳතිතුභහගේ ව නීති 

ගකටුම්ඳත් ම්ඳහදකතුභහගේ අධහනඹ  ගඹොමු කයරහ, නඹ 

ංගලෝධනඹක් ලගඹන් තතුශත් කයරහ තිගඵනහ. ඒ කරුණ 

ගඳන්හදීභ ගළන අපි ඔඵතුභහට සතුතින්ත නහ. ප්රජහතන්රහදී 
මර ධ්ථභ අනුත්, ඔඵතුභහ ගඳන්හ දුන් කරුගඩු තති 

හධහයණත්ඹ අනුත් අපි නභ ංගලෝධනඹට නකඟ ඵ කිඹන්න 

අලයයි.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ගභළනි ඳනත් ගකටුම්ඳතක් 

ඉදිරිඳත් කිරීගම්දී ිධලහර ිධග චනඹක් නල්ර න කහයණඹ තභයි, 

ශ්රී රංකහ ඉංජිගන්රු රඹතනඹ ව ශ්රී රංකහ ංසථහපිත ඉංජිගන්රු 
රඹතනඹ ඹන රඹතන ගදකට - ඉතහ ළදගත් වූ අනිකුත් 
ඉංජිගන්රු ක්ග ර ගකගයහි - ගභභ ඳනත් ගකටුම්ඳත වයවහ  

අයුතු ඵරඳෆභක් තති කිරීභට ඉඩ ළරගනහඹ කිඹන ත්ථකඹ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ගම් ඳනත් ගකටුම්ඳත ඉතහ 

දී්ථත කහරඹක් තිසග  ගකටුම්ඳත් කිරීභ, හද ිධහද කිරීභ, 

අහනගආදී ගශ්ර සඨහධිකයණඹ ිධසින් රකහ ඵළලීභ ව ඉන් 

ඳසු නළත යක් ගම් ඳනත් ගකටුම්ඳත අද ගදළනි ය කිඹළීමභ 
වහ ඉදිරිඳත් ීමභ කිඹන ඒ කහර සීභහ තුශ අදහශ ෆභ 
ක්ග රඹකටභ හධහයණඹ ඉටු ීමභ පිබඳඵ යජගආ සුිධගල  

අධහනඹ  ගඹොමු වුණහ. යජඹ ිධධිඹට අඳට ගම් ඳනත් ගකටුම්ඳත 
අතවළය දභන්න ඵළවළ. ගභඹ ඉතහ ළදගත් මරධ්ථභ භත ඳදනම් වූ, 

1751 1752 

[ගරු අජිත් පී. ගඳග්ථයහ භවතහ] 
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ගම් යගට් ඉංජිගන්රු ක්ග රගආ අභික්ධධිඹට ගව තුන ඉතහ 

ළදගත් ඳනතක්.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ගභහි තිගඵන ළදගත්භ 

කහයණඹ ගම්කයි. ගම් ඳනත භිනන් රයක්හ න්ගන් 
ඉංජිගන්රුන් ඳභණක් ගනොගයි. ගම් යගට් සුිධගල , ළදගත් 

කත්තිභඹ ක්ග රඹක් න ඉංජිගන්රුරුන්ගගන් ග ඹ 
රඵහගන්නහ වූ ගම් යගට් පුයළසිඹන් ව ගම් යගට් රඹතනරටත් 
ගම් ඳනගත් රැකයණඹ රළගඵනහ. ඹම් පු්ධගරගඹකුට ඉතහභ 

ඳවසුගන් ඉංජිගන්රුයගඹකු ඹළයි කිඹහගන්නට අකහලඹ 
තිබුණත්, ඔහු ිධසින් කිඹහ සිටින සුදුසුකභ කුභන භට්ටභක 

සුදුසුකභක්ද ඹන්න ගතෝයහ ගේයහ ගළනීභට ඔහුගේ ග ඹ 

රඵහගළනීභට අගේක්හ කයන හභහනය පුයළසිඹන්ට වළකිඹහක් 
තිබුගඩු නළවළ, මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි.  ඹම් පු්ධගරගඹක් 

වදයයගඹක්ද නළ්ධද කිඹහ අඳට ළක සිගතනහ නම්, ශ්රී රංකහ 

වදය කවුන්රගආ ගයජිසටයඹ ඳරීක්හ කිරීභට වළකිඹහ 
තිගඵනහ. ඹම් පු්ධගරගඹක් ළඵෆ ගරභ නීතීඥයගඹක්ද  නළ්ධද 
ඹන්න ඳරීක්හ කිරීභට අලය නම් ගශ්ර සඨහධිකයණගආ තති නීතිඥ 

ගයජිසටයඹ ඳරීක්හ කිරීභට වළකිඹහ තිගඵනහ.  

ඉතිවහගආ නගවභ ගරහ තිගඵනහ; යහජ ගර ගඳනී සිටි 

තළනළත්තන් වඳුනහගගන තිගඵනහ. ිධනඹහනුකර කටයුතු 

කිරීගම්දී ඒ නීතිභඹ යහමු ඉතහ ළදගත් ගනහ. නභ නිහ ගම් 
යගට් පුයළසිඹන්ගේ අයිතිහසිකම් ඳළත්ගතන් රකනගකොට 
තභහග ඹ රඵහගළනීභට අගේක්හ කයන ඒ කත්තිකඹහ ගර 
ගඳනී සිටින තළනළත්තහ නිඹමිත සුදුසුකම් රද, ගම් යගට් 

ඉංජි ගන්රුරුන්ගේ බහග  මේඹහඳදිංචිඹ රද, ඒ මමේක ප්රමිති 

පුයහ තති කත්ති කගඹක්ද ඹන්න පිබඳඵ කයන අභ ඳරීක්හ 
තභයි, ඒ පු්ධගරඹහ ගම් රඹතනගආ දයන හභහජිකත්ඹ. ඒ 

හභහජිකත්ඹ ව නහි තර කීඳඹක් තිගඵනහ. ඒ වයවහ ඹම් 
රකහයඹක නීතිගත කිරීභක්, ඒ හගේභ ටිනහකභක් ඉංජිගන්රු 

කත්තිඹට නකතු කය තිගඵනහ.  

ඳහඨලී චම්පික යණක තභතිතුභහගේ කථහග දී ගඵොගවොභ 
ඳළවළදිමේ වන් කශ ඳරිදි, අපි ඉංජිගන්රු ශිල්ඳඹ පිබඳඵ  

ගඵොගවොභ රඩම්ඵයකහය යහජයඹක්. ය දවස ගණනකට කමේන් 

ගරෝකගආ පුගයෝගහමී හරි ඉංජිගන්රු ක්ථභහන්ත තති කශ ජහතිඹ 
අපියි. ගම් හරි ඉංජිගන්රු ිධදයහ වහ ම්ඵන්ධ, ඒ වහ ඵළ   ගන 

ගම් සිිධල් ඉංජිගන්රු වඳන්කම් පිබඳඵ පුයහයම් ගදොඩන්න වළකි 

තත් ජහතීන් ගම් ගරෝකගආ සිටින්ගන් අතගශොසක් ඳභණයි. 
අගේ මුතුන් මිත්තන්ගේ -ඒ රදි ඉංජිගන්රුන්ගේ- වඳන්කම් 
ගළන අදටත් අඳට හක් ක තිගඵනහ.  

ගරෝකගආ ඕනෆභ තරඹක අගේ ඉංජිගන්රුභඹ වඳන්කම් ගළන 
අදටත් අඳට රඩම්ඵය න්න පුළුන්. නදහ සිට අද දක්හ අගේ යට 
රඵහ තිගඵන ජඹග්රවණ තුශ අගේ ග්ධීතඹ ඉංජිගන්රුන් සිටිනහ. 

නමුත්, ඳසු කහරඹක ිධිධධ ග්ධලඳහරන කහයණහ නිහ, ඹටත් ිධජිත 

රරභණ නිහ, අ ගේ අධයහඳන රභඹ තුශ තති වුණු ිධකකති නිහ 

අගේ ඒ ඉංජිගන්රුභඹ වඳන්කම්ර අඩුක්, ඒහ භතුීම 

ගනොගඳනීභක් තිබුණහ. අගේ යගට් ඉංජිගන්රුන්ට ඩහ ිධග්ධශික 
ඉංජිගන්රුන් ටිනහඹ කිඹන ඳසුගහමී අදවසද ඊට ගව තුක් 
න්න ඉඩ තිගඵනහ. නමුත් මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ගභභ 

ඉංජිගන්රුභඹ කවුන්සිරඹ පිහිටුීමභ වයවහ අ දත් ටිනහකභක්, 

අ දත් රයම්බඹක් අගේ යගට් ඉංජිගන්රු ප්රජහට රළගඵනහ; ඔවුන් 

ගම් යගට් ප්රගභනඹ ගනුගන් කය තිගඵන ඒ භවඟු ග ඹට 

අගඹ කිරීභක් රළගඵනහ.  

කත්තීඹ ප්රමිතිඹ පිබඳඵ කහයණඹ ගළනත් භහ කි යුතුයි. අද 
ගම් ඳනත් ගකටුම්ඳත පිබඳඵ ිධහදගආදී කත්තීභඹ ප්රමිතිඹ 

පිබඳඵ, නභ ප්රමිතිඹ රයක්හ කය ගළනීභ පිබඳඵ හකච්ඡහ 

කශහ.   වදය ිධදයහ පිබඳඵ අධයහඳනගආ ගකීභ ගඳෞ්ධගමේක 
අංලඹට බහය කිරීභ ම්ඵන්ධගඹන් ිධහදඹක් තිගඵන අසථහක; 

නහි ප්රමිතිඹ ම්ඵන්ධගඹන් ිධහදඹක් තිගඵන අසථහක; 

ඉංජිගන්රු කත්තිගආ ප්රමිතිඹ පිබඳඵ වු ඒ හකච්ඡහටත් අද ගම් 
ිධහදඹ ගඹොමු වුණහ. 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ගභඹ ඉතහ ළදගත් ගදඹක්. අද 

ගඳෞ්ධගමේක, නළත්නම් මුදල් ගගහ ඉංජිගන්රු ක්ග රගආ 

සුදුසුකම් රඵහ දීභ පිබඳඵ වූ රඹතන ම්ඵන්ධගඹන් අගේ යට 

තුශ ිධලහර දියුණුක් තති ගරහ තිගඵනහ. නක ඳළත්තකින් උස 

ගඳශ ප්රතිපර භත ිධලසිධදයහරරට තතුළු ගරහ B.Sc. උඳහධිඹ, 

ඒ හගේභ NDT ඩිේගරෝභහ තතුළු ඒ ම්භත සුදුසුකම් රඵහ 

ගන්නහ අතය තුය අද අගේ යගට් ඉංජිගන්රුභඹ උඳහධි පිරිනභන 

ග්ධීතඹ රඹතන හ්ථථක ක්රිඹහත්භක නහ ඳභණක්  ගනොගයි, 

ඒහට නිසි පිබඳගළනීභත් අද රළබිරහ තිගඵනහ. ඒ අනු අද අගේ 

යට තුශ ඉංජිගන්රුභඹ අධයහඳනඹ රඵහ ගදනහ. අගේ යට තුශ 

රඵහ ගදන ඉංජිගන්රුභඹ අධයහඳනඹ තුබඳන් ිධග්ධල යටර 

ක්රිඹහත්භක න ගරෝකඹ පිබඳගත් ිධලසිධදයහරර උඳහධි රඵහ 

ගළනීභට ද අකහලඹ අද රළබී තිගඵනහ. ඒ අනු දලක කීඳඹක් 
තිසග  ක්රිඹහත්භක න ගම් ක්රිඹහදහභඹ වයවහ අගේ යගට් 

ශියඹන්ට ගරෝකඹ පිබඳගත් ඉංජිගන්රුභඹ සුදුසුකම් රඵහ ගළනීභට 

අකහලඹ රළබී තිගඵනහ.  
 

ගු මළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහට ත ගරහ අලයද? 

 
ගු අනේත් පී. පඳපර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததமர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

භට ත ිධනහඩි කීඳඹක් අලයයි, මරහනහරඪ ගරු 

භන්ත්රීතුභනි. 

අගේ යගට් ඉංජිගන්රු අධයහඳනඹ පිබඳඵ  මේඵයල් අදවස 

තති ගරහ තිගඵනහ. තතළම් ගරහට ඉංජිගන්රුභඹ 

අධයහඳනඹ රඵහ ගන්නහ ශියගඹකුට ඉංජිගන්රු කත්තිගආ 

ටිනහකභ පිබඳඵ; ඉංජිගන්රුභඹ උඳහධිගආ ටිනහකභ පිබඳඵ 

ඹම් තක්ග රුක් රඵහ ගළනීභට ගනොවළකි න්නට ඉඩ තිගඵනහ. 

නභ නිහ ගභළනි ඉංජිගන්රුභඹ කවුන්සිරඹක් ඳත්හගගන ඹෆභ 
ව ඒ නක් නක් කත්තීඹ සුදුසුකම්රට ටිනහකභක්, 

තක්ග රුක් රඵහ ගදන ක්රිඹහදහභඹක් යසථහපිත තිබීභ තුශ 

ගභභ ක්රිඹහදහභඹ, නළත්නම් ඉංජිගන්රුභඹ අධයහඳනඹ පිබඳඵ 

ළඩිභනත් අසථහ රඵහ ගන්න අගේ යගට් පුයළසිඹන්ට 

අකහලඹක් රළගඵනහ, මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි. නභ නිහ 

අනහගතගආදී ගම් ඳනත් ගකටුම්ඳත ක්රිඹහත්භක ගරහ නක් 

අතකින් ඒ වයවහ ඩහත් ප්රගතිීතලී ළඩ පිබඳගශක් ඉදිරිඳත් 
නගකොට ගභභ ඳනත් ගකටුම්ඳත භිනන් තති කයන්නහ වූ 

ගයගුරහසි තුබඳන් ඉංජිගන්රු කවුන්සිරඹ ිධසින් ඔවුන්ගේ 

ක්රිඹහකහරිත්ඹ වයවහ ඉංජිගන්රු අධයහඳනගආ ප්රමිතිඹ පිබඳඵද 

ගොඹහ ඵළලීභ ළදගත් නහ. ගභොකද, නිසි අධයහඳනඹ තුශ තභයි 

ඒ කත්තිකඹහගේ කත්තීඹභඹ ජීිධතගආ ඳදනභ රළගඵන්ගන්. නභ 

නිහ අද යට  තුශ තිගඵන යජඹට හිමිකහරිත්ඹ තති ිධලසිධදයහර 

තුශ වුත් රඵහ ගදන්නහ වූ ඉංජිගන්රු උඳහධිගආ ප්රමිතිඹ ගකග  
දළයි කිඹහ ඳරීක්හ කිරීගම් රභග දඹක් ිධලසිධදයහර ප්රතිඳහදන 

ගකොමින් බහට තිබිඹ යුතුයි. ඒ හගේභ ප්රමිතිඹ ඳරීක්හ 

කයන්නහ වූ ඊට ඔේගඵන් වූ සහධීන ුවඹක් නීතිගඹන් 

සථහඳනඹ කශ යුතුයි.  
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ඳහ්ථමේගම්න්තු 

නංගරන්තගආ ක්රිඹහත්භක න Quality Assurance Authority 

for Education and Training ළනි රඹතන තුබඳන් ඒ 

ම්ඵන්ධගඹන් වූ ගුණහත්භකබහඹ පිබඳඵ අ්ඩුඩ ඳරීක්හ 
කයන ඒ නිගභන අනු ක්රිඹහ කයන සහධීන රඹතනඹක් අගේ 

යටටත් අලයයි. ඉංජිගන්රු කත්තිඹට හගේභ, වදය කත්තිඹට 

හගේභ, අගනකුත් ෆභ උඳහධි ඳහඨභහරහකටභ අදහශ 

ගුණහත්භකබහඹ ගොඹහ ඵළලීභ වහ ගභඹ ඉතහ ළදගත් ගදඹක්. 

ගභොකද, අද ගම් යට තුශ ඉතහ නිදවස ගර ඉංජිගන්රු අධයහඳනඹ 

රළගඵනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, තතළම් ගරහට ිධග්ධලඹන්හි 

තිගඵන ිධලසිධදයහරර උඳහධි රඵහ දීගම් අභිරහඹ ප්රකහලඹට ඳත් 

කයන තතළම් රඹතන තුශ රඵහ ගදන අධයහඳනඹ ව ිධබහග 
ඳළළත්ීමභ පිබඳඵ ඹම් ඹම් ප්රලසන තිගඵන ඵ අපි දන්නහ. භභ 

ඒහගආ නම් වන් කයන්ගන් නළවළ, ඒ වහ ගම් අසථහ සුදුසු 

ගනොන නිහ. ඒ නිහ ඉංජිගන්රු අධයහඳනඹ පිබඳඵ ව ඒ රඵහ 

ගදන්නහ වූ සුදුසුකම් පිබඳඵ ගොඹහ ඵළලීගම් ගකීභ නක අතකින් 

යජඹට තිගඵන අතය, අගනක් අතට අද ගම් ඳනත් ගකටුම්ඳත 

ම්භත කිරීගභන් ඳසු පිහිටුන ඉංජිගන්රු කවුන්රඹටත්  

අලය ගයගුරහසි කස කය ගළනීගභන් ඳසු ඒ වහ භළදිවත් ීම 
කටයුතු කිරීභට වළකිඹහ තිගඵනහ.   

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ගම් යගට් නිදවස අධයහඳනඹ 

රයම්බ කිරීභට මමේක වුණු දිංගත සී.ඩේමේ .ඩේමේ . කන්නංගය 

භළතිතුභහ හභහජිකත්ඹ දයපු නක්ත් ජහතික ඳක්ගආ 

භන්ත්රීයඹකු වළටිඹට අද ගම් ගරු බහග  කථහ කයන්නට රළබුණු 

නක ගළන භහ ඉතහභ තුටු ගනහ. අපි ගම් යගට් නිදවස 

අධයහඳනඹ සථහඳනඹ කයනහ හගේභ,  අපි ගම් යගට් 

අධයහඳනඹට තති නිදවත් වතික කශ යුතු ගනහ. 1944 

ග්ථදී ගවෝඩිගආ ඳන්තිගආ ඉරහ ිධලසිධදයහරඹ දක්හ දුේඳත්-

ගඳොගවොත් ගේදඹක් ගනොභළති ෆභ ගකගනකුටභ ගනොමිගල් 

අධයහඳනඹ රඵහ දීභ වහ දිංගත සී.ඩේමේ .ඩේමේ . කන්නංගය 

භළතිතුභහ වඳුන්හ දීපු, අසීරුගන් ඉදිරිඳත් කයපු, අභිගඹෝග භළද 

ඉදිරිඳත් කයපු නිදවස අධයහඳන ප්රතිඳත්තිගආ පර තභයි අපි. 

අතයභළද සිදු වුණු ිධිධධහකහය ග්ධලඳහරනික තීයණ නිහ නඹ ිධකකති 
වුණහ; භධය භවහ ිධදයහර රභඹ බි ළටුණහ; ඉංග්රීසි බහහ 

අධයහඳනඹ බි ළටුණහ. නමුත් අද න ිධට නභ ක්රිඹහදහභඹ වයවහ 

ගම් යගට් ලක්තිභත් භධයභ ඳන්තිඹක් බිහි ගරහ තිගඵනහ.  

අගේ භහජඹ ගද අ දගතන් වළරිරහ ඵරන්නට අඳට 
අකහලඹක් රළබිරහ තිගඵනහ. ගම් යගට් භධයභ ඳන්තිඹ ගකගයහි 

ඊ්ථයහගන්, කුවකත්ගඹන් ගනොඵරහ, තභන්ගේ ලක්තිගඹන්, 

තභන්ගේ දරුන්ට, තභන්ගේ යට තුශ ගුණහත්භක අධයහඳනඹක් 

රඵහ දීභට උත්හව කයන භධයභ ඳන්තිඹට ඒ අසථහ තවවුරු 

කය දිඹ යුතු ගනහ. ඒ වයවහ අඳ ිධසින් යකින, අඳ ිධසින් 

්ථධනඹ කයන නිදවස අධයහඳනඹ වහ -අගේ යගට් යජගආ 
රධහයඹ අලය කයන දුේඳත්, ඒ හගේභ භධයභ ඳහන්තික, ඒ 

හගේභ ඳවශ භධයභ ඳහන්තික සිඹ ද ගදනහටභ- අදටත් ඩහ ගවො 
ම්ඳත් රඵහ දීභට ර්ථිකක අකහලඹක් තති ගනහ, 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි. ඒ නිහ අගේ යගට් නිදවස 

අධයහඳනඹ ගකගයහි, අධයහඳනඹට තති නිදව ගකගයහි අ දත් 

ගර ඵරන්නට; කල්ඳනහ කයන්නට අඳට අසථහ නශඹිරහ 

තිගඵනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි,  ගම් යගට් අපි කවුරුත් 

රඩම්ඵය න ගශ්ර සඨ ඉංජිගන්රු කත්තිඹ ඩහත් ලක්තිභත් 
කයන්නට, ඩහත් රයක්හ කයන්නට අලය කයන්නහ වූ ඉතහ 

සුිධගල  ශ්රී රංකහ ඉංජිගන්රු කවුන්රඹ පිහිටුන්නහ වූ ගම් 

ඳනත් ගකටුම්ඳත පිබඳඵ ිධහදඹට දහඹක ීමභට භට රළබුණු 
අසථහ පිබඳඵ භවහ තුටින් භතක් කයමින්, ගම් කටයුතු 

ත්ථකහනුකර අහනඹක් කයහ ගගන නන්නට භවන්සි වුණු අගේ 
කරයහණ මිර ඳහඨලී චම්පික යණක තභතිතුභහට ව ඔහු භඟ 

ඒ ක්රිඹහදහභඹ තුශ සිටි සිඹ ද ගදනහට භහගේ සතුතිඹ පිරිනභමින්, ඒ 

relay නගක් අහන baton නක අතට ගත්ත යංජිත් සිඹමරහපිටිඹ 

භළතිතුභහට භහගේ සතුතිඹ පිරිනභමින්, ඒ ක්රිඹහදහභඹට ම්ඵන්ධ 

වුණු සිඹ දභ නිරධහරින්ට භහගේ සතුතිඹ පිරිනභමින් භහ නිවඬ 
ගනහ,  

ගඵොගවොභ සතුතියි.  

 

ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ වේමත විය. 
ඳනත් පකටුේඳත ඊ  අනුකල පද ලන ලර කියලන දී.   
றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

அன்தடி,  சட்டதோனம் இண்டரம் தொமநரக றப்தறடப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

Bill accordingly read a Second time. 

 
මතු ඳෂලන පයපජනළල වභළ වේමත විය.: 
''ඳනත් පකටුේඳත පර්ණ ඳළර්ලිපේ්දතු කළරක වභළලක  

ඳෆලරිය යුතු ය.'' -- [ගු ඳළඨලී චේිළක රණලක මශතළ] 
லர்ரணறக்கப்தட்டது. 

"சட்டதோனம் தொழுப் தரரலன்நக் குழுவுக்குச் 

சரட்டப்தடுரக"  [ரண்தைறகு தரட்டபற சம்தறக க்க] 

Resolved: 

"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." - 

[The Hon. Patali Champika Ranawaka.]  

 
කළරක වභළපලහිදී වකළ බන දී. 
[ගු මළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ මළවනළරූඪ විය.] 
குழுறல் ஆரப்தட்டது. 

[ரண்தைறகு மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள் மனம 

கறத்ரர்கள்.] 

Considered in Committee. 

[THE HON. PRESIDING MEMBER in the Chair.] 

 
1 වශ 2  ලග්දින  ඳනත් පකටුේඳපතහි පකො වක් ශෆටිය  ිනබිය 

යුතු යයි නිපයපග කරන දී. 
1ஆம், 2ஆம் ரசகங்கள் சட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clauses 1 and 2 ordered to stand part of the Bill. 
 

 
3 ලන ලග්දිනය.- (වභළපේ වංයුිනය.) 
ரசகம் 3.- (மதமறன் அமப்தை.) 

CLAUSE 3.- (Constitution of the Council.) 

 

ගු ඳළඨලී චේිළක රණලක මශතළ 
(ரண்தைறகு தரட்டபற சம்தறக க்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  භහ ඳවත වන් ංගලෝධන 
ඉදිරිඳත් කයනහ: 

 
(1)  "2 න පිටුග     6 න ගේබඳඹ ඉත් කය ඳවත දළක්ගන ගකොට රග්ධල 

කයන්න:- 

'කයනු රඵන) ඳවත දළක්ගන රකහයඹට අභහතයයඹහ';" 

1755 1756 
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(2) "2 න පිටුග   10 න ගේබඳඹ ඉත් කය ඳවත දළක්ගන ගකොට රග්ධල 
කයන්න:- 

'රඹතනඹ ිධසින් ෆභ අවුරුදු ගදකක් වහ භ භහරුගන් 
භහරුට නම් කයනු රඵන ිධිධධ ඉංජිගන්රු ිධඹන් 
නිගඹෝජනඹ කයන යරත්';" 

(3) "2 න පිටුග    15 න ගේබඳඹ ඉත් කය ඳවත දළක්ගන ගකොට රග්ධල 
කයන්න:-  

'ිධසින් ෆභ අවුරුදු ගදකක් වහ භ භහරුගන් භහරුට නම් 
කයනු රඵන ිධිධධ ඉංජිගන්රු ිධඹන් නිගඹෝජනඹ කයන 
හභහජිකඹන් වතයගදනකු;' " 

(4) "2 න පිටුග    17 න ගේබඳඹ ඉත් කය ඳවත දළක්ගන ගකොට රග්ධල 
කයන්න:- 

'රඵන යරත් ඉංජිගන්රුයඹකු;' " 

(5)  "2 න පිටුග   17 න ගේබඳඹට ඉක්බිති භ ඳවත දළක්ගන ගකොට 
තතුශත් කයන්න:-  

'(iv) 1990 අංක 20 දයන තකතීයික වහ කත්තීඹ අධයහඳන ඳනත 
භිනන් පිහිටුන රද තකතීයික අධයහඳන වහ කත්තීඹ අධයහඳන 
ගකොමින් බහ ිධසින් නම් කයනු රඵන ඉංජිගන්රු 
කහ්ථමිකඹන්ගේ නිගඹෝජිතඹකු.'  '' 

 

වංපපධන ිළිතගත යුතුය යන ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ 
වේමත විය. 

றதத்ங்கள் றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 

 
ගු කනක පශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு கணக மயத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  භහ ඳවත වන් ංගලෝධන 

ඉදිරිඳත් කයනහ: 

"1න පිටුග   3 න  ගන්තිඹ අනු  නිර ඵරගඹන් ඳත් න හභහජිකඹන් 
ිධලසිධදයහර ඉංජිගන්රු පීඨ සිඹල්රක්භ නිගඹෝජනඹ න ඳරිදි ඳත් 
කිරීභ.' 

"2න පිටුග   (3) න ගන්තිගආ “(ර)” (iii) ඉත් කය ඒ ගනුට තකතීයික 
වහ කත්තීඹ අධයහඳන ගකොමින් බහ පිබඳගත් ඉංජිගන්රු 
කහ්ථමිකඹන් ගදගදගනකු.' " 

 
ගු මළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒ ගරු භන්ත්රීතුභහගේ ංගලෝධනඹට බහ නකඟද?  

 
ගු ඳළඨලී චේිළක රණලක  මශතළ 
(ரண்தைறகு தரட்டபற சம்தறக க்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  නඹට නකඟ ගන්න අභහරුයි. 

ගභොකද  අපි නකඟ වුගඩු කත්තීඹ ඉංජිගන්රු කහ්ථමිකඹන්ගේ 

නිගඹෝජිතගඹකු ඳත් කයන්නයි. නගවභ වුගණොත්  ගම් මුළු 

ංයුතිඹභ භහරු ගනහ. ගශ්ර සඨහධිකයණඹ ප්රකහල කශ ඳරිදි අපි 

ඒක තතුශත් කයරහයි තිගඵන්ගන්.    

 
ගු මළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු තභතිතුභහගේ ංගලෝධනරට බහ නකඟයි. 

 
3 ලන ලග්දිනය  වංපපධිතළකළරපය්ද  ඳනත් පකටුේඳපතහි  

පකො වක් ශෆටිය  ිනබිය යුතුයයි නිපයපග කරන දී. 
3ஆம் ரசகம் றதத்ப்தட்டரத சட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 
Clause 3, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

4 ලන ලග්දිනය.- (වභළපේ වභළඳිනලරයළ.) 
ரசகம் 4.- (மதமறன் றசரபர்.) 

CLAUSE 4.- (Chairman of the Council.)  

ගු ඳළඨලී චේිළක රණලක  මශතළ 
(ரண்தைறகு தரட்டபற சம்தறக க்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  භහ ඳවත වන් ංගලෝධන 
ඉදිරිඳත් කයනහ: 
 

(1) "2න පිටුග   19 න ගේබඳඹ ඉත් කය ඳවත දළක්ගන ගකොට රග්ධල 
කයන්න:- 

'නක් අඹකු අභහතයයඹහ ිධසින් බහග  බහඳතියඹහ 
ගර';" 

(2)  "2න පිටුග   21 න ගේබඳඹ ඉත් කය ඳවත දළක්ගන ගකොට රග්ධල 
කයන්න:- 

'(2) අභහතයයඹහගේ අනුභතඹ ගනොභළති  බහඳතියඹහ';" 

(3) "2න පිටුග   24 න ගේබඳගආ සිට 26 න ගේබඳඹ දක්හ ගේබඳ (ඒ ගේබඳ 
ගදක ද තතුළු) ඉත් කය  ඳවත දළක්ගන ගකොට රග්ධල    
කයන්න:- 

'(3) බහඳතියඹහ ිධසින් අභහතයයඹහ අභතහ ඹනු රඵන 
මේපිඹක් භිනන් බහඳති ධුයගඹන් ඉල්රහ අසිධඹ වළකි අතය  
නභ ඉල්රහ අසීමභ අභහතයයඹහ  ිධසින් නඹ පිබඳගනු රඵන 
දින සිට';" 

(4) "3න පිටුග   1 න ගේබඳඹ ඉත් කය ඳවත දළක්ගන ගකොට රග්ධල 
කයන්න:- 

 '(4) අභහතයයඹහ ිධසින් ගව තු දක්හ  බහඳතියඹහ ධුයගඹන්';" 

(5) "3න පිටුග   9 න ගේබඳඹ ඉත් කය ඳවත දළක්ගන ගකොට රග්ධල 
කයන්න:- 

'දී අභහතයයඹහ ිධසින්  ඳත්කශ හභහජිකඹන් අතරින් 
ගනත්';" 

 

වංපපධන ිළිතගත යුතුය යන ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ 
වේමත විය. 

றதத்ங்கள் றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 

 

ගු කනක පශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு கணக மயத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  භහ ඳවත වන් ංගලෝධන 

ඉදිරිඳත් කයනහ: 

"3න පිටුග   '4. (4) න ගන්තිඹ ඉත් ිධඹ යුතුයි.'"  

ගභඹ සහධීන බහක් ඳළළත් ීමභ වහ. 
 

ගු මළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒ ගරු භන්ත්රීතුභහගේ ංගලෝධනඹට බහ නකඟද?  
 

ගු ඳළඨලී චේිළක රණලක  මශතළ 
(ரண்தைறகு தரட்டபற சம்தறக க்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  නඹට අපි නකඟ නළවළ.  
 

ගු මළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු තභතිතුභහගේ ංගලෝධන හිත  බහ නකඟයි.  
 

4 ලන ලග්දිනය  වංපපධිතළකළරපය්ද  ඳනත් පකටුේඳපතහි  
පකො වක් ශෆටිය  ිනබිය යුතුයයි නිපයපග කරන දී. 

4ஆம் ரசகம் றதத்ப்தட்டரத சட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 
Clause 4, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
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ඳහ්ථමේගම්න්තු 

5 ලන ලග්දිනය.- (වළමළනේකය්දපස මය අයිිනය.) 
ரசகம் 5.- (உதப்தறணர்கபறன் றறசரர் அக்கமந.) 

CLAUSE 5.- (Financial interest of the members.) 

 

ගු ඳළඨලී චේිළක රණලක  මශතළ 
(ரண்தைறகு தரட்டபற சம்தறக க்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  භහ ඳවත වන් ංගලෝධන 

ඉදිරිඳත් කයනහ: 

(1)  ''3න පිටුග   13 න ගේබඳගආ සිට 18 න ගේබඳඹ දක්හ ගේබඳ (ඒ ගේබඳ 
ගදක ද තතුළු) ඉත් කය ඳවත දළක්ගන   ගකොට රග්ධල 
කයන්න:- 

'5. (1) අභහතයයඹහ ිධසින්  බහග  හභහජිකඹකු ගර ඹම් 
තළනළත්තකු ඳත් කිරීභට ගඳයහතු  බහග  හභහජිකඹකු 
ලගඹන් සකීඹ කහ්ථඹ ඉටුකිරීගම් දී නභ තළනළත්තහට 
බහග  කටයුතු වහ අහිතකය ගර ඵරඳෆ වළකි ඳරිදි කිසිදු 
මරයභඹ ගවෝ ගනත් ම්ඵන්ධතහක් ගනොභළති ඵට 
අභහතයයඹහ ෆහීභට ඳත් ිධඹ යුතු ඹ.';" 

(2)   ''3න පිටුග   20 න ගේබඳඹ ඉත් කය ඳවත දළක්ගන ගකොට රග්ධල 
කයන්න:- 

'ඹම් ම්ඵන්ධතහක් අත්කයගගන ගනොභළති ඵට 
අභහතයයඹහ' ;'' 

 
වංපපධනය ිළිතගත යුතුය යන ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ 

වේමත විය. 
றதத்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
5 ලන ලග්දිනය  වංපපධිතළකළරපය්ද  ඳනත් පකටුේඳපතහි  

පකො වක් ශෆටිය  ිනබිය යුතුයයි නිපයපග කරන දී. 
5ஆம் ரசகம் றதத்ப்தட்டரத சட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 5, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

6 වශ 7 ලග්දින  ඳනත් පකටුේඳපතහි පකො වක් ශෆටිය  ිනබිය 
යුතු යයි නිපයපග කරන දී. 

6ஆம், 7ஆம் ரசகங்கள் சட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clauses 6 and 7 ordered to stand part of the Bill. 
 

 

8 ලන ලග්දිනය.- (ඳත්කෂ වළමළනේකයළ  අදළෂ 
විධිවිධළන.) 

ரசகம் 8.- (றறக்கப்தட்ட உதப்தறணர்கள் 

தரடர்தரண ற்தரடுகள்.) 
CLAUSE 8.- (Provisions relating to appointed members.) 

[ 
 

ගු ඳළඨලී චේිළක රණලක  මශතළ 
(ரண்தைறகு தரட்டபற சம்தறக க்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  භහ ඳවත වන් ංගලෝධන 
ඉදිරිඳත් කයනහ: 

(1) ''5න පිටුග    12 න ගේබඳඹ ඉත් කය ඳවත දළක්ගන ගකොට රග්ධල 
කයන්න:- 

'(2) අභහතයයඹහ ිධසින් ගව තු දක්හ ඹම් ඳත්කශ 
හභහජිකඹකු';" 

(2) ''5න පිටුග   14 න ගේබඳගආ සිට 16 න ගේබඳඹ දක්හ ගේබඳ (ඒ ගේබඳ 
ගදක ද තතුළු) ඉත් කය ඳවත දළක්ගන ගකොට රග්ධල කයන්න:- 

'(3) තත්කහ්ථඹ වහ අභහතයයඹහ අභතහ ඹනු රඵන 
මේපිඹක් භිනන් ඕනෆභ අසථහක ඹම් ඳත්කශ හභහජිකඹකුට 
ධුයගඹන් ඉල්රහ අසිධඹ වළකි අතය  නභ ඉල්රහ අසීමභ 
අභහතයයඹහ' " 

(3)  ''5න පිටුග   21 න ගේබඳඹ ඉත් කය ඳවත දළක්ගන ගකොට රග්ධල 
කයන්න:- 

'ගනිමින් අභහතයයඹහ ිධසින් ඒ තළනළත්තහ ගනුට කටයුතු' " 

(4)  ''5න පිටුග    24 න ගේබඳඹ ඉත් කය ඳවත දළක්ගන ගකොට රග්ධල 
කයන්න:-   

'කහ්ථඹ වහ අභහතයයඹහ ිධසින් හභහජිකඹකු ඳත් කයනු 
රළබිඹ' " 

(5)  "6 න පිටුග   2 න ගේබඳඹ ඉත් කය ඳවත දළක්ගන ගකොට රග්ධල 
කයන්න:-  

'දී අභහතයයඹහ ිධසින්  3 (ර) ගන්තිගආ ිධධිිධධහන 
ළරකිල්රට' "  

(6) " 6 න පිටුග   5 න ව 6 න ගේබඳ ඉත් කය ඳවත දළක්ගන ගකොට 
රග්ධල කයන්න:-  

'(6) ඉවතින් භ වූ ිධධිිධධහනරට ඹටත් අභහතයයඹහ 
ිධසින් ඳත්කශ හභහජිකඹහ නළත ඳත් කයන ගතක් ගවෝ 
අභහතයයඹහ' '' 

 

වංපපධන ිළිතගත යුතුය යන ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ 
වේමත විය. 

றதத்ங்கள் றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 

 

ගු මළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශඟට  ගරු කනක ගව යත් භන්ත්රීතුභහගේ ංගලෝධනඹ 
ඉදිරිඳත් කිරීභට අසථහ.  
 

ගු කනක පශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு கணக மயத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  භභ ඳවත වන් 
ංගලෝධනඹ ඉදිරිඳත් කයනහ: 

"5න පිටුග   8 (2) ගන්තිඹ ඉත් කයන්න."  
 

ගු මළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු අභහතයතුභහ  නභ ංගලෝධනඹට බහ නකඟද; නභ 
ංගලෝධනඹ බහ පිබඳගන්නහද? 
 

ගු ඳළඨලී චේිළක රණලක  මශතළ 
(ரண்தைறகு தரட்டபற சம்தறக க்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  නකඟ නළවළ; පිබඳගන්ගන් 
නළවළ.  
 

8 ලන ලග්දිනය  වංපපධිතළකළරපය්ද  ඳනත් පකටුේඳපතහි 
පකො වක් ශෆටිය  ිනබිය යුතුයයි නිපයපග කරන දී. 

8ஆம் ரசகம் றதத்ப்தட்டரத சட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 
Clause 8, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 

9 ලන ලග්දිනය.- (වභළපේ රැවහවීේ.) 
ரசகம் 9.- (மதமறன் கூட்டங்கள்.) 

CLAUSE 9.- (Meetings of the Council.) 
 

ගු ඳළඨලී චේිළක රණලක මශතළ 
(ரண்தைறகு தரட்டபற சம்தறக க்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  භහ ඳවත වන් ංගලෝධනඹ 
ඉදිරිඳත් කයනහ: 

"6 න පිටුග   26 න ගේබඳඹ ඉත් කය ඳවත දළක්ගන ගකොට රග්ධල 
කයන්න:-  

'අතය  බහඳතියඹහ ිධසින් ගව තු දක්මින් මි නග  කිරීභ' " 
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වංපපධනය ිළිතගත යුතුය යන ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ 
වේමත විය. 

றதத்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
9 ලන ලග්දිනය  වංපපධිතළකළරපය්ද  ඳනත් පකටුේඳපතහි 

පකො වක් ශෆටිය  ිනබිය යුතුයයි නිපයපග කරන දී. 
9ஆம் ரசகம் றதத்ப்தட்டரத சட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 
Clause 9, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
10 ලන ලග්දිනය ඳනත් පකටුේඳපතහි පකො වක් ශෆටිය  ිනබිය 

යුතු යයි නිපයපග කරන දී. 
10ஆம் ரசகம் சட்டதோனத்றன் தகுறரக இதக்கமண்டுதணக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 
Clause 10 ordered to stand part of the Bill. 

 

 
11 ලන ලග්දිනය.- (වභළපේ රැවහවීේල  වශභළගි 

වීම පලනුපල්ද ව ඳළරිශ්රක ක.) 
ரசகம் 11.- (மதமறன் கூட்டங்கலக்கு 

தமகதற்கரண ஊறம்.) 
CLAUSE 11.- (Remuneration for attending meetings of the Council.) 

 
ගු ඳළඨලී චේිළක රණලක  මශතළ 
(ரண்தைறகு தரட்டபற சம்தறக க்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  භහ ඳවත වන් ංගලෝධනඹ 
ඉදිරිඳත් කයනහ: 

"7 න පිටුග   22 න ගේබඳඹ ඉත් කය ඳවත දළක්ගන ගකොට රග්ධල 
කයන්න:- 

'11. මුදල් ිධඹඹ බහය අභහතයයඹහ ිධභහ  අභහතයයඹහ 
ිධසින්' " 

 

වංපපධනය ිළිතගත යුතුය යන ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ 
වේමත විය. 

றதத்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 
 

 

11 ලන ලග්දිනය  වංපපධිතළකළරපය්ද  ඳනත් පකටුේඳපතහි  
පකො වක් ශෆටිය  ිනබිය යුතුයයි නිපයපග කරන දී. 

11ஆம் ரசகம் றதத்ப்தட்டரத சட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 
Clause 11, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 

 
12 ලන ලග්දිනය.- (වභළපේ කර්තලයය්ද.) 

ரசகம் 12.-  (மதமறன் தறகள்.) 
CLAUSE 12.- (Functions of the Council.) 

ගු කනක පශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு கணக மயத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  භහ ඳවත වන් ංගලෝධන 
ඉදිරිඳත් කයනහ: 

"8 න පිටුග   IIන ගකොටග  12 න ගන්තිඹ ඳවත ගකොටස තතුළු 
කිරීගභන් ංගලෝධනඹ ිධඹ යුතුඹ:-  

'(උ) න ඉංජිගන්රු රඹතන පිබඳගළනීභ ඳතින සිඹ ද ඉංජිගන්රු 
රඹතනර ගුණහත්භක බහඹ වහ කත්තීභඹ බහඹ රයක්හ 
කය ගළනීභ ගනුගන් අලය පිඹය ගළනීභ  ඹම් ඉංජිගන්රු 
රඹතනඹක ගුණහත්භක වහ කත්තිභඹ බහඹ පිමේඵ 
ෆහීභකට ඳත් ගනොවුනගවොත් නඹ පිබඳගළනීභ නතහ දළමීභ; 

(ඌ) මේඹහඳදිංචි න කත්තිකඹන්ට තභ කත්තික බහඹ ළඩි 
දියුණු කය ගළනීභට (Upgrade) නනම් කත්තීභඹ ං්ථධනඹ 
ගනුගන් අලය රභග දඹන් කස ගකොට නභ 
රභග දඹන් ක්රිඹහත්භක න ඵ තවවුරු කශ යුතුඹ;  

(න) කත්තීභඹ රැකයණඹ රඵහ දීභ; 

(ඒ) උස අධයහඳනික ඳ්ථගආණ වහ වන ණඹ රඵහ දීභ; 
ව 

(ඔ) උස අධයහඳන ශියත් පිරිනළමීභ.' " 

 
ගු මළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු අභහතයතුභහ  නභ ංගලෝධනඹට නකඟද?  

 
ගු ඳළඨලී චේිළක රණලක  මශතළ 
(ரண்தைறகு தரட்டபற சம்தறக க்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  නභ ංගලෝධනඹ පිබඳගළනීභ 

අලය න්ගන් නළවළ. ගභොකද  අපි දළනට දී තිගඵන ගම් ඵරතර 
ඹටගත් නතුභහ කිය ඒ අදවස ගනත් දන්මේන් ගභඹට තතුශත් 
ගරහ තිගඵනහ.  

 
12 ලන ලග්දිනය ඳනත් පකටුේඳපතහි පකො වක් ශෆටිය  ිනබිය 

යුතු යයි නිපයපග කරන දී. 
12ஆம் ரசகம் சட்டதோனத்றன் தகுறரக இதக்கமண்டுதணக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 12 ordered to stand part of the Bill. 
 

13 ලන ලග්දිනය ඳනත් පකටුේඳපතහි පකො වක් ශෆටිය  ිනබිය 
යුතු යයි නිපයපග කරන දී. 

13ஆம் ரசகம் சட்டதோனத்றன் தகுறரக இதக்கமண்டுதணக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 13 ordered to stand part of the Bill. 

 
14 ලන ලග්දිනය.- (ඉංනේප්දු ලිත්ිනකය්ද පව 

පමම ඳනත ය පත් ලියළඳදිංික කිීමම.) 
ரசகம் 14.-  (ததரநறறல் தரறனர்கள் 

இச்சட்டத்றன்கலழ் தறவுதசய்ல்.) 
CLAUSE 14.- (Engineering practitioners to register under this Act.) 

 
ගු ඳළඨලී චේිළක රණලක  මශතළ 
(ரண்தைறகு தரட்டபற சம்தறக க்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  භහ ඳවත වන් ංගලෝධනඹ 
ඉදිරිඳත් කයනහ: 

"10 න පිටුග   3 න ගේබඳඹ ඉත් කය ඳවත දළක්ගන ගකොට රග්ධල 
කයන්න:-  

'14. (1) කිසිදු ඉංජිගන්රු කත්තිකඹකු 15 න ගවෝ 18 න 
ගන්තිඹ ඹටගත්' " 

 
වංපපධනය ිළිතගත යුතුය යන ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ 

වේමත විය. 
றதத்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
ගු මළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු කනක ගව යත් භන්ත්රීතුභහගේ ංගලෝධනඹ.  
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ඳහ්ථමේගම්න්තු 

ගු කනක පශේරත් මශතළ 
( ரண்தைறகு கணக மயத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  භහ ඳවත වන් ංගලෝධනඹ 
ඉදිරිඳත් කයනහ: 

10න පිටුග   "14. (1) ගන්තිඹ ඳවත රකහයඹට ංගලෝධනඹ ිධඹ යුතුඹ:-  

'කිසිදු ඉංජිගන්රු කත්තිකගඹකු 15 න ගන්තිඹ ඹටගත් ඹම් 
(ඹහන්්රික  ිධදුමේ  ඉගරක්ගරොනික්  සිිධල්  නහවුක  ගුන්  
ඳරිගණක දකඩහංග  ඳරිගණක භකදුකහංග ළනි) ධහයහක 
කත්තිකගඹකු ගර මේඹහඳදිංචි ීම තත්නම් මි අදහර ධහයහ 
තුශ ඉංජිගන්රු කත්තිකගඹකු ගර කටයුතු ගනොකශ යුතුඹ. 
 

නග  වුද ගම් ඳනත ක්රිඹහත්භක න දිනඹ න ිධට 
ඉංජිගන්රු කත්තිඹක නිඹළගරන්ගනකුට තදුයටත් නභ 
කත්තිගආ නිඹළලීභට ඉවත ගන්තිඹ ඵහධහක් ගනොිධඹ 
යුතුඹ.' "  

 

ගු මළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුභහගේ ංගලෝධනඹට බහ නකඟද?  

 
ගු ඳළඨලී චේිළක රණලක  මශතළ 
(ரண்தைறகு தரட்டபற சம்தறக க்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  නඹට නකඟ නළවළ. ගභොකද  
ඉංජිගන්රු කත්තිගආ ිධිධධ ක්ග ර ම්ඵන්ධගඹන් ඉතහ ංකී්ථණ 

තත්ත්ඹනුයි තිගඵන්ගන්. ඒ නිහ අපි නකඟ නළවළ. නඹ තතුළු 
කගශොත් ගභඹ තත් ංකී්ථණ ගනහ.   

 
14 ලන ලග්දිනය  වංපපධිතළකළරපය්ද  ඳනත් පකටුේඳපතහි 

පකො වක් ශෆටිය  ිනබිය යුතුයයි නිපයපග කරන දී. 
14ஆம் ரசகம் றதத்ப்தட்டரத சட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 
Clause 14, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

15 ලන ලග්දිනය ඳනත් පකටුේඳපතහි පකො වක් ශෆටිය  ිනබිය 
යුතු යයි නිපයපග කරන දී. 

15ஆம் ரசகம் சட்டதோனத்றன் தகுறரக இதக்கமண்டுதணக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 
Clause 15 ordered to stand part of the Bill. 

 

16 ලන ලග්දිනය.- (ලියළඳදිංිකය අලංගු කිීමම පශප 
අත්හිටුවීම.) 

ரசகம் 16.- (தறம இல்னரரக்குல் அல்னது 

இமடறதத்துல்.) 
CLAUSE 16.- (Cancellation or suspension of registration.) 

 
ගු ඳළඨලී චේිළක රණලක  මශතළ 
(ரண்தைறகு தரட்டபற சம்தறக க்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  භහ ඳවත වන් ංගලෝධනඹ 

ඉදිරිඳත් කයනහ: 

"12 න පිටුග   2 න ගේබඳඹ ඉත් කය ඳවත දළක්ගන ගකොට රග්ධල 
කයන්න:-  

'ගනොකය වළරීම් අභහතයයඹහ ිධසින් නිගඹෝගමේන් තීයණඹ 
කයනු' " 

 
වංපපධනය ිළිතගත යුතුය යන ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ 

වේමත විය. 
றதத்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

16 ලන ලග්දිනය  වංපපධිතළකළරපය්ද  ඳනත් පකටුේඳපතහි 
පකො වක් ශෆටිය  ිනබිය යුතුයයි නිපයපග කරන දී. 

16ஆம் ரசகம் றதத்ப்தட்டரத சட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இதக்க மண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது.  
Clause 16, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
17 ලන ලග්දිනය.- (ලුහුඬු ඳදවි නළම භළවිතය.) 

ரசகம் 17.- (சுதக்கலடு தசய்ப்தட்ட தறப் 

ததர்கமபப் தன்தடுத்துல்.) 
CLAUSE 17.- (Use of abbreviated designations.) 

 

ගු කනක පශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு கணக மயத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  භහ ඳවත වන් ංගලෝධනඹ 
ඉදිරිඳත් කයනහ: 

"12 න පිටුග   17. (1) ගන්තිඹ ඳවත ඳරිදි ංගලෝධනඹ ිධඹ යුතුඹ:-   

'(ර)  (ත) වහ (ඉ) ගකොටස ඉත් කයන්න. නිධට ංගලෝධිත 
උඳගන්ති ඳවත ඳරිදි නු තත:- 

'(අ) ඔහු යරත් ඉංජිගන්රුයඹකු ග  නම්   දහුඬු ඳදිධ නහභඹ 
ගර "CEng"; 

(ර) ංසථහගත ඉංජිගන්රුයඹකු ග  නම්   දහුඬු ඳදිධ නහභඹ 
ගර "IEng"; 

(ත) ඉංජිගන්රු කහ්ථමිකඹකු නම්   දහුඬු ඳදිධ නහභඹ ගර 
"EngTec" ' " 

 

ගු මළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු තභතිතුභනි  ඒ ංගලෝධනරට නකඟද? 

 
ගු ඳළඨලී චේිළක රණලක  මශතළ 
(ரண்தைறகு தரட்டபற சம்தறக க்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

නළවළ. නඹට ගව තු ගභඹයි. දළනටභත් අගේ ඳහ්ථමේගම්න්තු 
ඹම් ඹම් ඳනත් ගකටුම්ඳත් ම්භත කයරහ ඉංජිගන්රු 
රඹතනරට ඵරඹ රඵහ දීරහ තිගඵනහ. තුනකට ඳභණක් සීභහ 

කගශොත් නඹට ඳටවළනි ඹනහ.  

 
17 ලන ලග්දිනය ඳනත් පකටුේඳපතහි පකො වක් ශෆටිය  ිනබිය 

යුතු යයි නිපයපග කරන දී. 
17ஆம் ரசகம் சட்டதோனத்றன் தகுறரக இதக்கமண்டுதணக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 17 ordered to stand part of the Bill. 
 

18 ලන ලග්දිනය.- (විපද්ශීය ඉංනේප්දුලු්ද 
ලියළඳදිංික කිීමම.) 

ரசகம் 18.- (தபறரட்டுப் ததரநறறனரபர்கமபப் 

தறவுதசய்ல்.) 
CLAUSE 18.- (Registration of foreign engineers.)  

 

ගු ඳළඨලී චේිළක රණලක  මශතළ 
(ரண்தைறகு தரட்டபற சம்தறக க்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  භහ ඳවත වන් ංගලෝධනඹ 

ඉදිරිඳත් කයනහ: 

"12 න පිටුග   29 න ගේබඳඹ ඉත් කය ඳවත දළක්ගන ගකොට රග්ධල 
කයන්න:- 

'තහකහමේක මේඹහඳදිංචිඹ වහ ඉල් දම් කශ යුතු ඹ.';" 

1763 1764 
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ගු ච්දදිම ගමපස මශතළ 
(ரண்தைறகு சந்ற கமக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
 

නෆඟී සිටිප ය. 
ழுந்ரர். 

rose. 

 
ගු මළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු චන්දිභ ගභගේ භන්ත්රීතුභහ. 

 
ගු ච්දදිම ගමපස මශතළ 
(ரண்தைறகு சந்ற கமக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 

ගරු තභතිතුභනි  රංශික අධීක්ණ කහයක බහග  

ංගලෝධනත් නක්කද  ගම් ඉදිරිඳත් කගශ ? 

 
ගු ඳළඨලී චේිළක රණලක  මශතළ 
(ரண்தைறகு தரட்டபற சம்தறக க்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

ඔ . ඒහත් නක්ක තභයි ංගලෝධන ඉදිරිඳත් කගශ . 

 
ගු මළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒහ පිබඳඅයගගන තිගඵනහ.  

 
ගු ඳළඨලී චේිළක රණලක  මශතළ 
(ரண்தைறகு தரட்டபற சம்தறக க்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

රංශික අධීක්ණ කහයක බහග දී තතුශත් කශ ංගලෝධනත් 
හිතයි භහ ගම් ංගලෝධන ඉදිරිඳත් කයන්ගන්. 

 
වංපපධනය ිළිතගත යුතුය යන ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ 

වේමත විය. 
றதத்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
18 ලන ලග්දිනය  වංපපධිතළකළරපය්ද  ඳනත් පකටුේඳපතහි  

පකො වක් ශෆටිය  ිනබිය යුතුයයි නිපයපග කරන දී. 
18ஆம் ரசகம் றதத்ப்தட்டரத சட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause  18,  as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
19 ලන ලග්දිනය ඳනත් පකටුේඳපතහි පකො වක් ශෆටිය  ිනබිය 

යුතු යයි නිපයපග කරන දී. 
19ஆம் ரசகம் சட்டதோனத்றன் தகுறரக இதக்கமண்டுதணக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 19 ordered to stand part of the Bill. 

 
20 ලන ලග්දිනය.- (අිමයළචනළ මණ්ඩය) 

ரசகம் 20.- (மன்தொமநதௌட்டுச் சமத.) 
CLAUSE 20.- (Appeals Board.)  

 
ගු ඳළඨලී චේිළක රණලක  මශතළ 
(ரண்தைறகு தரட்டபற சம்தறக க்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  භහ ඳවත වන් ංගලෝධන 
ඉදිරිඳත් කයනහ: 

(1) "13 න පිටුග   19 න ගේබඳඹ ඉත් කය ඳවත දළක්ගන ගකොට 
රග්ධල කයන්න:- 

'20. (1) (අ) අභහතයයඹහ ිධසින් '; 

(2) "13 න පිටුග   25 න ගේබඳඹට ඉක්බිති භ ඳවත දළක්ගන ගකොට 
තතුශත් කයන්න:- 

'(ර) අභහතයයඹහ ිධසින් අභිඹහචනහ භඩුඩරඹ ඳත්කිරීගම් දී 
බහ ිධභසිඹ වළකිඹ.';" 

(3) "14 න පිටුග    1 න ගේබඳඹ ව 2 න ගේබඳඹ ඉත් කය ඳවත 
දළක්ගන ගකොට රග්ධල කයන්න:- 

'(3) අභහතයයඹහ ිධසින්  අභිඹහචනහ භඩුඩරගආ රැසීමම් 
කටයුතු කයගගන ඹහ යුතු රකහයඹ තීයණඹ කයමින් 
අභහතයයඹහ ිධසින්';" 

 
වංපපධන ිළිතගත යුතුය යන ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ 

වේමත විය. 
றதத்ங்கள்  றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 

 
20 ලන ලග්දිනය  වංපපධිතළකළරපය්ද  ඳනත් පකටුේඳපතහි  

පකො වක් ශෆටිය  ිනබිය යුතුයයි නිපයපග කරන දී. 
20ஆம் ரசகம் றதத்ப்தட்டரத சட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 20, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

 
21 ලන ලග්දිනය.- (වභළපේ විධළයක නිධරයළ 

ඳත් කිීමම.) 
ரசகம் 21.- (மதமறன் தறரண றமநமற்த 

அலுனம றறத்ல்.) 
CLAUSE 21.- (Appointment of the Chief  Executive  Officer of the 

Council.) 

 

ගු ඳළඨලී චේිළක රණලක  මශතළ 
(ரண்தைறகு தரட்டபற சம்தறக க்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  භහ ඳවත වන් ංගලෝධන 
ඉදිරිඳත් කයනහ: 

(1) "14 න පිටුග   16 න ගේබඳඹ ඉත් කය ඳවත දළක්ගන ගකොට 
රග්ධල කයන්න:- 

'21. (1) බහ ිධසින් අභහතයයඹහ ිධභහ පිබඳගත්';" 

(2) "16 න පිටුග   2 න ගේබඳඹ ඉත් කය ඳවත දළක්ගන ගකොට රග්ධල 
කයන්න:- 

'අභහතයයඹහ ිධසින් බහග  හභහජිකඹකු ඳත් කයනු 
රළබිඹ';" 

 
වංපපධන ිළිතගත යුතුය යන ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ 

වේමත විය. 
றதத்ங்கள் றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 

 
21 ලන ලග්දිනය  වංපපධිතළකළරපය්ද  ඳනත් පකටුේඳපතහි  

පකො වක් ශෆටිය  ිනබිය යුතුයයි නිපයපග කරන දී. 
21ஆம் ரசகம் றதத்ப்தட்டரத சட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause  21, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
22 සි  28 පතක්  ලග්දින ඳනත් පකටුේඳපතහි පකො වක් 

ශෆටිය  ිනබිය යුතු යයි නිපයපග කරන දී. 
22ஆம் ரசகத்றலிதந்து 28ஆம் ரசகம் ம சட்டதோனத்றன் 

தகுறரக இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clauses 22 to  28 ordered to stand part of the Bill. 
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29 ලන ලග්දිනය.- (අරමුදල් ආපයපජනය) 
ரசகம் 29.- (றறகமப தொலீடு தசய்ல்.) 

CLAUSE 29.- (Investment of  funds.)  
 

ගු ඳළඨලී චේිළක රණලක  මශතළ 
(ரண்தைறகு தரட்டபற சம்தறக க்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  භහ ඳවත වන් ංගලෝධනඹ 
ඉදිරිඳත් කයනහ: 

"19 න පිටුග   5 න ගේබඳඹ ඉත් කය ඳවත දළක්ගන ගකොට රග්ධල 
කයන්න:- 

'29. බහට අඹත් න මුදල්  අභහතයයඹහගේ අනුභතඹ';" 
 

වංපපධනය ිළිතගත යුතුය යන ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ 
වේමත විය. 

றதத்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 
 

29 ලන ලග්දිනය  වංපපධිතළකළරපය්ද  ඳනත් පකටුේඳපතහි  
පකො වක් ශෆටිය  ිනබිය යුතුයයි නිපයපග කරන දී. 

29ஆம் ரசகம் றதத்ப்தட்டரத சட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

          Clause  29, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

 

 

30 ලන ලග්දිනය.- (ණය ගෆනීම  වභළපේ ඇින 

බත) 
ரசகம் 30.- (மதமறன் கடதணடுக்கும் 

த்துங்கள்.) 
CLAUSE 30.- (Borrowing powers of the Council.)   

 

ගු ඳළඨලී චේිළක රණලක  මශතළ 
(ரண்தைறகு தரட்டபற சம்தறக க்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  භහ ඳවත වන් ංගලෝධන 
ඉදිරිඳත් කයනහ: 

(1) "19 න පිටුග    8 න ගේබඳඹ ඉත් කය ඳවත දළක්ගන ගකොට රග්ධල 
කයන්න:- 

'30. (1) බහ ිධසින්  අභහතයයඹහ ව මුදල් ිධඹඹ'; " 

(2) "19 න පිටුග   16 න ගේබඳඹ ඉත් කය ඳවත දළක්ගන ගකොට 
රග්ධල කයන්න:- 

'කිසිදු අසථහක දී අභහතයයඹහ ිධසින් තීයණඹ කයනු 
රළබිඹ';" 

 

වංපපධන ිළිතගත යුතුය යන ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ 
වේමත විය. 

றதத்ங்கள் றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 
 

30 ලන ලග්දිනය  වංපපධිතළකළරපය්ද  ඳනත් පකටුේඳපතහි  
පකො වක් ශෆටිය  ිනබිය යුතුයයි නිපයපග කරන දී. 

30ஆம் ரசகம் றதத்ப்தட்டரத சட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause  30 , as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
 

31 ලන ලග්දිනය.- (ලළර්ෂික ලළර්තළ) 
ரசகம் 31.- (ஆண்டநறக்மக.) 

CLAUSE 31.- (Annual Report.)  
 

ගු ඳළඨලී චේිළක රණලක  මශතළ 
(ரண்தைறகு தரட்டபற சம்தறக க்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  භහ ඳවත වන් ංගලෝධන 

ඉදිරිඳත් කයනහ: 

(1) "19 න පිටුග   22 න ගේබඳඹ ඉත් කය ඳවත දළක්ගන ගකොට 
රග්ධල කයන්න:- 

'ඹන රද කහ්ථඹ පිබඳඵ හ්ථ කක හ්ථතහක් අභහතයයඹහ 
ගත';" 

(2) "20 න පිටුග   3 න ගේබඳඹ ඉත් කය ඳවත දළක්ගන ගකොට රග්ධල 
කයන්න:- 

'වහ ගල්්නර පිටඳත් අභහතයයඹහ ිධසින් 
ඳහ්ථමේගම්න්තුට';" 

 

වංපපධන ිළිතගත යුතුය යන ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ 
වේමත විය. 

றதத்ங்கள் றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 

 
31 ලන ලග්දිනය  වංපපධිතළකළරපය්ද  ඳනත් පකටුේඳපතහි  

පකො වක් ශෆටිය  ිනබිය යුතුයයි නිපයපග කරන දී. 
31ஆம் ரசகம் றதத்ப்தட்டரத சட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 31, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
32 වශ 33 ලග්දින  ඳනත් පකටුේඳපතහි පකො වක් ශෆටිය  

ිනබිය යුතු යයි නිපයපග කරන දී. 
32ஆம், 33ஆம் ரசகங்கள் சட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clauses 32 and 33  ordered to stand part of the Bill. 

 
 

34 ලන ලග්දිනය.- (අ්ළමළතයලරයළ විසි්ද විධළන 

නිකුත් කෂ ශෆකි බල) 
ரசகம் 34.- (தற அமச்சரறணரனரண 

தறப்தைக்கள்.) 
CLAUSE 34.- (Directions by the Prime Minister.)  

 
ගු ඳළඨලී චේිළක රණලක  මශතළ 
(ரண்தைறகு தரட்டபற சம்தறக க்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  භහ ඳවත වන් ංගලෝධන 
ඉදිරිඳත් කයනහ: 

(1) "21 න පිටුග   1 න ගේබඳඹ ඉත් කය ඳවත දළක්ගන ගකොට රග්ධල 
කයන්න:- 

'34. (1) අභහතයයඹහ ිධසින් කමේන් කරට බහග  ඵරතර';" 

(2) "21 න පිටුග   7 න ව 8 න ගේබඳ ඉත් කය ඳවත දළක්ගන 
ගකොට රග්ධල කයන්න:- 

'අදහශ හ්ථතහ  ගිණුම් ව ගනත් ඹම් ගතොයතුරු 
අභහතයයඹහ ගත ඉදිරිඳත් කයන ගරට අභහතයයඹහ 
ිධසින් බහට ිධධහන';" 

 
වංපපධන ිළිතගත යුතුය යන ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ 

වේමත විය. 
றதத்ங்கள் றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 

 
ගු කනක පශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு கணக மயத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  භහ ඳවත වන් ංගලෝධනඹ 
ඉදිරිඳත් කයනහ: 

"34න ගන්තිඹ ඉත් කශ යුතුඹ." 

 
ගු මළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

තභතිතුභහ නකඟද? 
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ගු ඳළඨලී චේිළක රණලක  මශතළ 
(ரண்தைறகு தரட்டபற சம்தறக க்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

නකඟ නළවළ. 
 

34 ලන ලග්දිනය  වංපපධිතළකළරපය්ද  ඳනත් පකටුේඳපතහි  
පකො වක් ශෆටිය  ිනබිය යුතුයයි නිපයපග කරන දී. 

34ஆம் ரசகம் றதத்ப்தட்டரத சட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause  34, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
35 සි  37 පතක්  ලග්දින ඳනත් පකටුේඳපතහි පකො වක් 

ශෆටිය  ිනබිය යුතු යයි නිපයපග කරන දී. 
35ஆம் ரசகத்றலிதந்து 37ஆம் ரசகம் ம சட்டதோனத்றன் 

தகுறரக இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clauses  35  to  37  ordered to stand part of the Bill. 

 
 

38 ලන ලග්දිනය.- (නිපයපග) 
ரசகம் 38.- (எழுங்குறறகள்.) 

CLAUSE 38.- (Regulations.)  

 

ගු ඳළඨලී චේිළක රණලක  මශතළ 
(ரண்தைறகு தரட்டபற சம்தறக க்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  භහ ඳවත වන් ංගලෝධන 

ඉදිරිඳත් කයනහ: 

(1) "22 න පිටුග    6 න ගේබඳඹ ඉත් කය ඳවත දළක්ගන ගකොට රග්ධල 
කයන්න:- 

'කහයණහ ම්ඵන්ධගඹන් අභහතයයඹහ ිධසින් නිගඹෝග හදනු 
රළබිඹ';" 

(2) "22 න පිටුග    8 න ගේබඳඹ ඉත් කය ඳවත දළක්ගන ගකොට රග්ධල 
කයන්න:- 

'(2) අභහතයයඹහ ිධසින් හදන රද ෆභ නිගඹෝගඹක් භ 
ගළට්';" 

(3) "22 න පිටුග   12 න ගේබඳඹ ඉත් කය ඳවත දළක්ගන ගකොට 
රග්ධල කයන්න:-  

'(3) (අ) අභහතයයඹහ ිධසින් හදන රද ෆභ නිගඹෝගඹක් භ';" 

(4) "22 න පිටුග   18 න ගේබඳඹ ඉත් කය ඳවත දළක්ගන ගකොට 
රග්ධල කයන්න:- 

'(4) නග  ඳරිච්ඡින්න කශ යුතු ඵට රකමින් 
අභහතයයඹහ';" 

 
වංපපධන ිළිතගත යුතුය යන ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ 

වේමත විය. 
றதத்ங்கள் றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 

 
38 ලන ලග්දිනය  වංපපධිතළකළරපය්ද  ඳනත් පකටුේඳපතහි  

පකො වක් ශෆටිය  ිනබිය යුතුයයි නිපයපග කරන දී. 
38ஆம் ரசகம் றதத்ப்தட்டரத சட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 38, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

39 ලන ලග්දිනය.- (ීමින) 
ரசகம் 39.- (றறகள்.) 

CLAUSE 39.- (Rules.)  

 
ගු ඳළඨලී චේිළක රණලක  මශතළ 
(ரண்தைறகு தரட்டபற சம்தறக க்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  භහ ඳවත වන් ංගලෝධනඹ 
ඉදිරිඳත් කයනහ: 

"23 න පිටුග   4 න ගේබඳඹ ඉත් කය ඳවත දළක්ගන ගකොට රග්ධල 
කයන්න:- 

'කත්තිකඹන්ගේ ිධිධධ කහඩුඩර අධයහඳනික සුදුසුකම් ව 
ප්රහගඹෝගික ඳශපුරු්ධද ළරකිල්රට ගනිමින් ඔවුන්ගේ කහ්ථඹ 
බහයඹ  ගකීභ';" 

 
වංපපධනය ිළිතගත යුතුය යන ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ 

වේමත විය. 
றதத்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
39 ලන ලග්දිනය  වංපපධිතළකළරපය්ද  ඳනත් පකටුේඳපතහි  

පකො වක් ශෆටිය  ිනබිය යුතුයයි නිපයපග කරන දී. 
39ஆம் ரசகம் றதத்ப்தட்டரத சட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 39, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

40 ලන  ලග්දිනය ඳනත් පකටුේඳපතහි පකො වක් ශෆටිය  ිනබිය 
යුතු යයි නිපයපග කරන දී. 

40ஆம் ரசகம் சட்டதோனத்றன் தகுறரக இதக்கமண்டுதணக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 40  ordered to stand part of the Bill. 
 

 
41 ලන ලග්දිනය.- (අර්ථ නිරූඳනය) 

ரசகம் 41.- (ததரதள்மகரடல்.) 
CLAUSE 41.-(Interpretation.)  

 
ගු ඳළඨලී චේිළක රණලක  මශතළ 
(ரண்தைறகு தரட்டபற சம்தறக க்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  භහ ඳවත වන් ංගලෝධනඹ 
ඉදිරිඳත් කයනහ: 

"24 න පිටුග   16 න ගේබඳඹට ඉක්බිති භ ඳවත දළක්ගන ගකොට 
තතුශත් කයන්න:- 

'"අභහතයයඹහ" ඹන්ගනන් ගභභ ඳනගත් ිධධිිධධහන 
ක්රිඹහත්භක කිරීභ ඳයන රද අභහතයයඹහ අදවස ග ; ව;'." 

 
වංපපධනය ිළිතගත යුතුය යන ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ 

වේමත විය. 
றதத்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
ගු මළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු කනක ගව යත් භන්ත්රීතුභහගේ ංගලෝධනඹ? 

 
ගු කනක පශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு கணக மயத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

41 න ගන්තිඹ ඳවත ඳරිදි ංගලෝධනඹ ිධඹ යුතුයි.  නමුත් 
17 න ගන්තිගආ ංගලෝධනඹ තභතිතුභහ පිබඳගත්ගත් නළති 
නිහ නඹ කිඹන්නට අලයතහක් නළවළ.  

 
41ලන ලග්දිනය  වංපපධිතළකළරපය්ද  ඳනත් පකටුේඳපතහි  

පකො වක් ශෆටිය  ිනබිය යුතුයයි නිපයපග කරන දී. 
41ஆம் ரசகம் றதத்ப்தட்டரத சட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause  41, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
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ඳහ්ථමේගම්න්තු 

42 ලන ලග්දිනය ඳනත් පකටුේඳපතහි පකො වක් ශෆටිය  ිනබිය 
යුතු යයි නිපයපග කරන දී. 

42ஆம் ரசகம் சட்டதோனத்றன் தகுறரக இதக்கமண்டுதணக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause  42  ordered to stand part of the Bill. 

 

 

"අ" උඳපල්ඛනය  
அட்டம 'அ' 

SCHEDULE "A" 

 
ගු ඳළඨලී චේිළක රණලක  මශතළ 
(ரண்தைறகு தரட்டபற சம்தறக க்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

මරහනහරුඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ඳවත වන් ංගලෝධනඹ 

භභ ඉදිරිඳත් කයනහ.  

  25 න පිටුග   "අ" උඳගල්්නගආ -   "අ" උඳගල්්නගආ 'ව බහ   ිධසින් 
පිබඳගගන තිබීභ' ඹන චන  ගඹදී තති ෆභ  සථහනඹකින්භ  නභ චන 
ඉත් කයන්න."  

 

වංපපධනය ිළිතගත යුතුය යන ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ 
වේමත විය. 

றதத்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 
 

ගු මළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු කනක ගව යත්  භන්ත්රීතුභහ. 

 
ගු කනක පශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு கணக மயத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

 මරහනහරුඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි   "අ" උඳගල්්නගආ  
ගශ්ර සඨහධිකයණගආ තීන්දු  ගනස කිරීභ ගළන අපි සතුතින්ත  
ගනහ. 17 න ගන්තිගආ ංගලෝධනඹ  පිබඳගත්ගත් නළති නිහ 

භගේ ංගලෝධනඹත් අලය න්ගන් නළවළ  .  
 

"අ"උඳපල්ඛනය වංපපධිතළකළරපය්ද  ඳනත් පකටුේඳපතහි  
පකො වක් ශෆටිය  ිනබිය යුතුයයි නිපයපග කරන දී. 

அட்டம 'அ' றதத்ப்தட்டரத சட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Schedule "A" , as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 

 

"ආ" උඳපල්ඛනය 
அட்டம 'ஆ' 

SCHEDULE "B" 

 

ගු මළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු කනක ගව යත්  භන්ත්රීතුභහ 

 

ගු කනක පශේරත් මශතළ 
( ரண்தைறகு கணக மயத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 
මරහනහරුඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  නඹත් ඒ රකහයගඹන්භයි. ඒ 

සිඹල්රක්භ 17 න ගන්තිඹට ඹටත් න නිහ  ංගලෝධනඹ  
අලය න්ගන් නළවළ.  

"ආ"  උඳපල්ඛනය  ඳනත් පකටුේඳපතහි පකො වක් ශෆටිය  
ිනබිය යුතු යයි නිපයපග කරන දී. 

அட்டம 'ஆ' சட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Schedule "B"  ordered to stand part of the Bill. 

 
ප්රඥප්ින ලග්දිනය වශ නළමය ඳනත් පකටුේඳපතහි පකො වක් 

ශෆටිය  ිනබිය යුතුයයි නිපයපග කරන දී.  
ඳනත් පකටුේඳත  වංපපධන වහිතල ලළර්තළ කරන දී.  
சட்டரகு ரசகதொம் மனப்தைம் சட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

சட்டதோனம் றதத்ங்கலடன் அநறக்மக தசய்ப்தட்டது. 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  

Bill reported with Amendments. 

 
ගු ඳළඨලී චේිළක රණලක  මශතළ 
(ரண்தைறகு தரட்டபற சம்தறக க்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

මරහනහරුඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  "ඳනත් ගකටුම්ඳත 
ංගලෝධිතහකහයගඹන් දළන් තුන්න  ය කිඹළිධඹ යුතුඹ" යි භහ 
ගඹෝජනහ කයනහ.  

 
ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ වේමත විය. 
ඳනත් පකටුේඳත ඊ  අනුකල  වංපපධිතළකළරපය්ද  තු්ද ලන 

ලර කියලළ වේමත කරන දී.  
றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

அன்தடி, சட்டதோனம் தோன்நரம்தொமநரக றப்தறடப்தட்டு 

றமநமற்நப்தட்டது. 

Question put, and agreed to.  

Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed. 

 
ගු මළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු තභතිතුභහ   නයහඹ ඳරගආ ිධඹ අංක 3  ව අංක 4  
ඉදිරිඳත් කිරීභ . 

 
ක්රපමපඳළය  වංලර්ධන ලයළඳිින  ඳනත: 

නියමය 
தசல்தடக்க அதறறதத்றக் 

கதத்றட்டங்கள் சட்டம்: கட்டமப  
STRATEGIC DEVELOPMENT PROJECTS ACT: 

ORDER 
 

 
කල් තබන ද විලළදය තලදුර ත් ඳලත්ලනු ිළණිව නිපයපගය 

කියලන දී   
ඊ  අදළෂ ප්රහනය [ 2017 පඳබරලළරි  21 ] 
எத்றமக்கப்தட்ட  றரம் லபத் தரடங்குற்கரண கட்டமப 

ரசறக்கப்தட்டது.  

சம்தந்ப்தட்ட றணர - [ 2017 ததப்தரற 21] 

Order read for resuming Adjourned Debate on Question - [ 21st 

February, 2017] 

 
 " 2008  අංක 14  දයන රගභෝඳහඹ  ං්ථධන යහඳකති  ඳනගත්       

3(4)ගන්තිඹ  ඹටගත් ගඹෝජිත  යහඳකතිඹට  අදහශ නිදවස කිරීම් 
ම්ඵන්ධගඹන්  ං්ථධන උඳහඹ භහ්ථග වහ ජහතයන්තය ගශ 

අභහතයයඹහ ිධසින් හදන රදු  2016  ගනොළම්ඵ්ථ  18 දිනළති  අංක 

1993/34 දයන අති ිධගල  ගළට් ඳරගආ ඳශ කයනු රළඵ   2017.01.27 

දින  ඉදිරිඳත් කයන රද  නිඹභඹ අනුභත කශ යුතුඹ." -[ ගරු රක්සභන් 

කිරිතල්ර භවතහ] 

1771 1772 

[ගරු  කනක ගව යත්  භවතහ] 



2017 ගඳඵයහරි 23  

 "2008ஆம் ஆண்டின் 14ஆம் இனக்க தசல்தடக்க அதறறதத்றக் 

கதத்றட்டங்கள் சட்டத்றன் 3 (4)ஆம் தறரறறன் கலழ் உத்மசறக்கப்தட்ட 

கதத்றட்டம் சம்தந்ரக அபறக்கப்தடவுள்ப றனக்கபறப்தைக்கள் 

தரடர்தறல் அதறறதத்ற உதர தொமநகள் ற்தம் சர்மச ர்த்க 

அமச்சரல் ஆக்கப்தட்டு, 2016 ம்தர் 18ஆம் றகற 1993/34ஆம் 

இனக்க அறறமசட ர்த்ரணறப் தத்றரறமகறல் தறசுரறக்கப்தட்டதும் 

2017.01.27ஆம் றகற சர்ப்தறக்கப்தட்டதுரண கட்டமப 

அங்கலகரறக்கப்தடுரக" ணப் தறமம தகரண்டுப்தட்டு 

டுத்றம்தப்ததற்நது.[ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன] 

"Order made by the Minister of Development Strategies and 

International Trade under Section 3 (4) of the  Strategic 

Development Projects Act, No. 14 of 2008 relating to the 

exemptions to be granted in respect of the proposed project and 

published in the Gazette Extraordinary  No. 1993/34 of  18th 

November 2016, which was presented on 27.01.17 be 

approved." [The Hon. Lakshman Kiriella] 

 
ප්රහනය යිතත් වභළිමමුඛ කරන දී. 
றணர லண்டும் டுத்றம்தப்தட்டது. 

Question again proposed. 

 
ගු මළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

බහග  නකඟත්ඹ? 

 

ගු ම්දත්රීලු  
(ரண்தைறகு உதப்தறணர்கள்) 

 (Hon. Members) 

Aye. 
 

ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 
 

ක්රපමපඳළය  වංලර්ධන ලයළඳිින  ඳනත: 

නියමය 
தசல்தடக்க அதறறதத்றக் 

கதத்றட்டங்கள் சட்டம்: கட்டமப  
STRATEGIC DEVELOPMENT PROJECTS ACT : 

ORDER 
 

කල් තබන ද විලළදය තලදුර ත් ඳලත්ලනු ිළණිව නිපයපගය 
කියලන දී   

ඊ  අදළෂ ප්රහනය [ 2017 පඳබරලළරි  21  ] 
 

எத்றமக்கப்தட்ட  றரம் லபத் தரடங்குற்கரண கட்டமப 

ரசறக்கப்தட்டது.  

சம்தந்ப்தட்ட றணர - [ 2017 ததப்தரற 21] 

 

Order read for resuming Adjourned Debate on Question - [21st 

February, 2017] 
 
 

 " 2008  අංක 14  දයන රගභෝඳහඹ  ං්ථධන යහඳකති  ඳනගත් 3(4)

ගන්තිඹ  ඹටගත් ගඹෝජිත  යහඳකතිඹට  අදහශ නිදවස කිරීම් 

ම්ඵන්ධගඹන්  ං්ථධන උඳහඹ භහ්ථග වහ ජහතයන්තය ගශ 

අභහතයයඹහ ිධසින් හදන රදු  2017 ජනහරි   30 දිනළති  අංක 2004/29 
දයන අති ිධගල  ගළට් ඳරඹ භිනන් ංගලෝධිත 2016 ගදළම්ඵ්ථ 06 

දිනළති   අංක 1996/26 දයන  අති ිධගල  ගළට් ඳරගආ ඳශ කයනු රළඵ   

2017.02.08  දින  ඉදිරිඳත් කයන රද  නිඹභඹ අනුභත කශ යුතුඹ." -[ ගරු 

රක්සභන් කිරිතල්ර භවතහ] 

“2008ஆம் ஆண்டின் 14ஆம் இனக்க தசல்தடக்க அதறறதத்றக் 

கதத்றட்டங்கள் சட்டத்றன் 3 (4)ஆம்  தறரறறன் கலழ்  உத்மசறக்கப்தட்ட 

கதத்றட்டம் சம்தந்ரக அபறக்கப்தடவுள்ப றனக்கபறப்தைக்கள் 

தரடர்தறல்   அதறறதத்ற உதர தொமநகள் ற்தம் சர்மச ர்த்க 

அமச்சரல் ஆக்கப்தட்டு, 2017 சணரற 30ஆம் றகற 2004/29ஆம் 
இனக்க அறறமசட ர்த்ரணப் தத்றரறமகறணரல் 

றதத்ப்தட்டரநரண 2016 டிசம்தர் 06ஆம் றகற 1996/26ஆம் 

இனக்க அறறமசட ர்த்ரணறப் தத்றரறமகறல் தறசுரறக்கப்தட்டதும் 

2017.02.08ஆம் றகற சர்ப்தறக்கப்தட்டதுரண கட்டமப 

அங்கலகரறக்கப்தடுரக" ணப் தறமம தகரண்டுப்தட்டு 

டுத்றம்தப்ததற்நது.[ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன] 

"Order  made by the Minister of Development Strategies and 

International Trade under Section 3(4) of the  Strategic 

Development Projects Act, No. 14 of 2008 relating to the 

exemptions to be granted in respect of the proposed project and 

published in the Gazette Extraordinary  No. 1996/26 of 06th 

December 2016 amended by the  Gazette Extraordinary  No. 

2004/29 of  30th January 2017, which was presented on 08.02.2017 

be approved. [The. Hon. Lakshman Kiriella ] 

 
ප්රහනය යිතත් වභළිමමුඛ කරන දී. 
றணர லண்டும் டுத்றம்தப்தட்டது. 

Question again proposed. 

 

ගු මළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

බහග  නකඟත්ඹ? 
 

ගු ම්දත්රීලු  
(ரண்தைறகு உதப்தறணர்கள்) 

(Hon. Members) 

Aye. 
 

ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
කල්තෆබීම 

எத்றமப்தை 
ADJOURNMENT 

 

ගු ක්හම්ද කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මරහනහරුඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි " ඳහ්ථමේගම්න්තු දළන කල් 

තළබිඹ යුතුඹ "යි භහ ගඹොජනහ කයනහ.  
 

ප්රහනය වභළිමමුඛ කරන දී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 

 
ගු මළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

බහ කල් තඵන අසථහග   ගඹෝජනහ   ගරු ඵන්දුර 
ගුණ්ථධන භවතහ. 

 
ගු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි    භභ  ගඹෝජනහ ඉදිරිඳත් 

කයන්නම්. නතුභහ රපු දට පිබඳතුය ගදයි.  
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ඳහ්ථමේගම්න්තු 

ගු ක්හම්ද කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔ . නතුභහ  උත්තය ග්ධිධ.  
 

 

ුිළය අලප්රමළණය වීම නිවළ මතුල ඇින ආර්ිකක 
අර්බුද 

தௐதரறன் தததற வீழ்ச்சறறணரனரண ததரதபரர 

ததக்கடி 
ECONOMIC CRISIS DUE TO DEVALUATION OF THE RUPEE 

 
[අ.බහ. 5.39] 

 
ගු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි   ජහතික ලගඹන් ඉතහ ළදගත් 

ගන ගභභ ගඹෝජනහ  වළන්හඩ් හ්ථතහග  මුරණඹ  කයන  ගර 
ප්රථභගඹන් ඉල්රහ සිටිනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  බහ කල් තඵන අසථහග දී  
ගරු මුදල් තභතිතුභහ ගත ගඹොමු  කයන ප්රලසනඹ ගභඹයි: 

"භහින්ද යහජඳක් යුගගආදී  (2005-2014 දලකඹ තුශ)  ගඩොරයඹක්  වහ 

ගගවු රුපිඹල්  ප්රභහණඹ රුපිඹල් 101 සිට 131 දක්හ ළඩිවූ නමුදු  
ඹවඳහරන  යජඹ ඹටගත්  අවුරුදු ගදකක් ළනි ගකටි කහරඹක් තුශදී 

ගඩොරයඹට ගගිධඹයුතු රුපිඹල් ප්රභහණඹ රුපිඹල් 153 දක්හ අභහනය 

ගර ඉවශ ගගොස තති ඵළිධන්ද; 

නක්ත් ජනඳද ගඩොර්ථ 8.2 ක් ඳළති  නිර ිධග්ධල ංචිත ප්රභහණඹ  

නක්ත් ජනඳද ගඩොර්ථ 5.4 දක්හ  ඵයඳතශ ගර අඩු ීම තති ඵළිධන්ද; 

්ථ 2014 දී රුපිඹල් බිමේඹන 7391 ක් ඳළළති ගනොපිඹ වූ ණඹ  ප්රභහණඹ  

රුපිඹල් බිමේඹන 9402 දක්හ  රුපිඹල් බිමේඹන 2011 කින් සුිධලහර ගර 
ඉවශ ගගොස තති ඵළිධන්ද; 

අධික ගඳොමේඹට  ජහතයන්තය මුදල් ගශගඳොශට ගගොස සවරී  

ඵළඳුම්කය නිකුතුක් ගකොට  නක්ත් ජනඳද ගඩොර්ථ   ණඹ රඵහ ගළනීභට  

කළබිනට් අනුභතිඹ  රඵහ ගගන තති ඵළිධන්ද; 

2015 සිට ගම් දක්හ රුපිඹගරහි අගඹ රයකහ කිරීභ වහ නක්ත් 

ජනඳද ගඩොර්ථ  බිමේඹන 4.3කටත් ළඩි  මුදරක් ගශ ගඳොශට මුදහ වළය 
තති ඵළිධන්ද; 

යගට් ණඹ ගඳොලී අනුඳහතිකඹ ඉරක්කම් ගදගකහි ං්යහක් ඵට ඳත්  ීම 

තති ඵළිධන්ද   

ගභභ  දරුණු ර්ථිකක අ්ථබුදඹ  ශ්රී රංකහ භවහ ඵළංකු අධිඳතිතුභහ  භව 

ඵළංකු   ර්ථිකක ිධදයහඥඹන්  යහජය මුරය ිධගල ඥඹන්   දිගන් දිගටභ 

ගඳන්හ ගද්ධදීභත්  ගරු මුදල් අභහතයතුභහ ගභඹට  ප්රතිිධරු්ධධ  භත දයමින් 
ප්රලසනඹ භඟවරිමින් ගනොසිට  ගභකී දළළන්ත  අ්ථබුදඹට ිධඳුම් ගීමභට  

භළදිවත් න ගරට ගභභ  බහට ගඹෝජනහ කයමි.'' 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  යගට් මරය ඳහරනඹ  පිබඳඵ  
ම්ප්ථණ ඵරඹ  රඩුඩුරභ යසථහග   148 න යසථහට 

අනු   ගම් ගරු බහ තු ගනහ. ගම් ්ථගආ රයම්බගආ සිට 
ගම් දක්හ ඉතහ ිධලහර ගගවුම් ගල  අ්ථබුදඹක්   මරය අ්ථබුදඹක්  
ිධග්ධල ිධනිභඹ  අ්ථබුදඹක්   මුදගල් අගඹ පිබඳඵ අ්ථබුදඹක් ව  

ගඳොලී අනුඳහතඹ ඉවශ ඹහභ පිබඳඵ දළළන්ත අ්ථබුදඹක් භතු ීම 
තිගඵනහ. 2017  ගඳඵයහරි 22 දින  "Daily Mirror" 
පුත්ඳගතන් භභ කිඹන්නට තුටුයි.   

"Foreign investors net sold Rs. 49.1 billion (US $ 325.70 million) 

worth of government securities in the seven weeks  to Feb. 15,  

more than the total net foreign outflow of US $ 324.3 million in 

2016, according to the latest Central Bank and government data."  
 

නභ පුත් ඳත  හ්ථතහ කය තිගඵන රකහයඹට  ගම් ්ථගආ 
ගඳඵයහරි 15  ගනගකොට අගේ යගටන් යජගආ සුරැකුම්ඳත්ර 

රගඹෝජනඹ  කය තිබුණු  මුදල් තගභරිකහනු ගඩොර්ථ මිමේඹන 
325.7ක් පිටට ගිහින් තිගඵනහ. 2016 මුළු ්ථඹ තුශභ  පිටට 
ගිහින් තිගඵන්ගන් තගභරිකහනු ගඩොර්ථ මිමේඹන 324.3 යි.  නභ 
නිහ ඔඵතුභහට ළටගවනහ  යජගආ බහඩුඩහගහය බිල්ඳත්  

සුරුකුම්ඳත් ඹනහදිගආ ගඹොදහ තිගඵන මුදල් ගකොයිතයම් 
ග ගඹකින් යගටන් පිටට ඹනහද කිඹහ.    

ගම් සිඹල්රට අතිග්ථක ගම් තත්ත්ඹ ශක්හ ගළනීභ වහ 

ශ්රී රංකහ භව ඵළංකු ගඳඵයහරි භහග  ඳභණක් තගභරිකහනු 
ගඩොර්ථ මිමේඹන 221ක් මිරදී ගගන ගගශ ගඳොශට ඉදිරිඳත් 
කයරහ තිගඵනහ. මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  තගභරිකහනු 

ගඩොර්ථ මිමේඹන 221ක් කිඹන්ගන්  -ජනහරි  භහගආ සිට  ගම් 
දක්හ දස ගණගනන් ගඵදුගොත් - දකට තගභරිකහනු ගඩොර්ථ 
මිමේඹන 5ක් ඳභණ. තගභරිකහනු ගඩොර්ථ   මිමේඹන 5ක් කිඹන්ගන් 

රුපිඹල් ගකෝටි 75ක්. ගම් දස 45ට ිධතයක් රුපිඹල් ගකෝටි 
3 300කට ඩහ ළඩි මුදරක් ගගශ ගඳොශට දහරහ තිගඵනහ. 
ගභහි ඵයඳතශ තත්ත්ඹ න්ගන් යජඹ ඵරඹට ඳත් වුණු 

අසථහග  සිට අද ගන ගතක් බිමේඹන 4.5ක් රුපිඹර 
ඳත්හගගන ඹහභ වහ ඳභණක් ගගශ ගඳොශට ඉදිරිඳත් 
කයරහ තිබීභයි. ගම්ක රංකහ ඉතිවහගආ කදහත් ගනොවුණු 
තත්ත්ඹක්. භභ තමුන්නහන්ග ට වකදඹහංගභ ඳළවළදිමේ 

කයන්නට කළභළතියි  භහින්ද යහජඳක් යට බහය ගන්නහ ිධට 
තගභරිකහනු ගඩොරයඹකට ගග ග  රුපිඹල් 101ක් ඵ. අවුරුදු 
10ක් යට ඳහරනඹ කයන ිධට අ්ථබුද යහශිඹක් තිබුණහ. ගරෝක ්නිජ 

ගතල් අ්ථබුදඹ තිබුණහ. ඒ න ිධට ගතල් ඵළයරඹක් තගභරිකහනු 
ගඩොර්ථ 127යි. නතගකොට ගතල් රනඹනඹ කයන්නට  ඉතහිධලහර 
ිධග්ධල ිධනිභඹ ප්රභහණඹක් ළඹ වුණහ.  

ගදගනි  කහයණඹ ගරෝක රවහය අ්ථබුදඹ. රවහය අ්ථබුදඹ 
වමුග  ගයොකට් ග ගගඹන් රවහය මිර ඉවශ ගිඹහ. රවහය 

රනඹනඹ වහ ඉතහිධලහර මිරක්  ිධග්ධල ිධනිභඹ ලගඹන් 

යටින් පිටට ගගන්නට සි්ධධ වුණහ. ඒ හගේභ ගරෝක මරය 

අ්ථබුදඹ තිබුණහ. ගරෝක මරය අ්ථබුදඹ ඹටගත් ගරෝකගආ ගඳොලී 

අනුඳහත ිධලහර ගර ඉවශ ගිඹහ.  

අගනක් කහයණඹ තභයි යු්ධධඹ. යු්ධධඹ නිහ රයුධ ව 
අගනක් ග්ධල් රනඹනඹ කයන්නට  ිධලහර ිධග්ධල ිධනිභඹ 

ප්රභහණඹක් යටින් පිටට ගිඹහ. ගම් දළළන්ත අ්ථබුද ඹටගත්ත්  

ගඩොරයගආ අගඹ රුපිඹල් 101ට  තිබිඹදී බහය ගත්ත යගට් අවුරුදු 

10කට ඳසුත් ගඩොරයඹට  ගගන්න වුගඩු රුපිඹල් 131ක් 
ඳභණයි. ඒ අනු යට බහය ගන්න ගකොට රුපිඹල් 101ක් ගග  

තගභරිකහනු ගඩොරයගආ  අගඹ අවුරුදු 10ට ඳසු ළඩි ගරහ 

තිගඵන්ගන් රුපිඹල් 30කින්. ඒ කිඹන්ගන් හභහනයගඹන් නක 

අවුරු්ධදකට ළඩිීමභ රුපිඹල් 3යි. දළන් ගම් රඩුඩු තිධල්රහ 

අවුරුදු 2යි. අද තගභරිකහනු ගඩොරයඹකට රුපිඹල් 153.44ක් 

ගගනහ. ඒ කිඹන්ගන් රුපිඹල් 154යි. අවුරුදු ගදකට රුපිඹල් 

23යි  අවුරු්ධදක ළඩිීමභ රුපිඹල් 11කට ඩහ ළඩියි. ගම්ක ඉතහ 
බඹහනක අ්ථබුදඹක් ගනොගයි කිඹරහ කිසිභ ර්ථිකක 

ිධදයහඥගඹකුට තිඹහ ර්ථිකක ිධදයහග  'අ' ඹන්න දන්නහ 

ගකගනකුටත් කිඹන්නට ඵළවළ  මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි. 

ගව තු  නදහ අපි රනඹනඹ කශ ඳරිේපු  කඩර ගවෝ ගනත් කන 

ගඵොන ග්ධරට තගභරිකහනු ගඩොරයඹක් වහ ගග ග  රුපිඹල් 

131යි. නමුත් අද රුපිඹල් 154ක් ගගන්නට ගරහ තිගඵනහ. ඒ 

1775 1776 
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හගේභ ගඳොගවොය  යහඹනික රය  ්නිජ ගතල් ළනි රනඹනික 

අන්ත්ථ බහඩුඩ වහ ගගන තගභරිකහනු ගඩොරයඹක් වහ නදහ 

ගග ග  රුපිඹල් 131ක් වුණත් අද ඒ වහ රුපිඹල් 154ක් 

ගගන්නට ගරහ තිගඵනහ. ඹන්ර සර  උඳකයණ  ගභෝට්ථ 

හවන ළනි රනඹනික ප්රහේධන බහඩුඩරටත් නදහ තගභරිකහනු 
ගඩොරයඹක් වහ රුපිඹල් 131ක් ගග ත් අද රුපිඹල් 154ක් 

ගගන්නට ගරහ තිගඵනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ජනහරි භහඹ න ිධට 
රංකහග  උ්ධධභන අනුඳහතඹ සිඹඹට 6.5 දක්හ ළඩි ගරහ. 

උ්ධධභන අනුඳහතඹ ළඩි ීමභ තතුළු ගම් සිඹල්රටභ ගව තු 
ලගඹන් ශ්රී රංකහ භව ඵළංකුග  අධිඳති ඉන්රජිත් කුභහයසහමි 
කිඹන්ගන්  ගම් ර්ථිකකඹ ඔත්ඳශ ගරහ  ගරඩ ගරහ  ිධනහල 

ගරහ තිගඵනහ කිඹරහ. ශ්රී රංකහ භව ඵළංකුග  ඉන්න අ්ථථ 
ලහසරඥගඹෝ නඹ කිඹනහ. ඊශඟට  සිංගේපරු යිධගආ යහසික් 
හමේ ළනි රචහ්ථඹරුන් තිධල්රහ කිඹනහ   ගම්ක ගම් ිධධිඹට 

කයන්නට ඵළවළ කිඹරහ. නමුත් අගේ ගරු මුදල් තභතිතුභහ සිඹ දභ 
අසථහරදී උත්තයඹට ගදන්ගන්  "භහින්ද යජඳක් ගත්ත ණඹ  
භහින්ද යහජඳක් කහපු ර්ථිකකඹ භට නක දකින් වදන්න ඵළවළ" 

යි කිඹරහයි. ගම්ක ම්පු්ථණ හදයඹක්.  ගභොකද  නතුභහ 
ප්රථභගඹන් යගට් මුදල් අභහතයයඹහ ගර  ග කි යුතු මුදල් 
තභතියගඹක් ගර පිබඳගන්නට ඕනෆ  ගම් අ්ථබුදඹ භහින්ද 
යහජඳක් වදපු අ්ථබුදඹක් ගනොගයි කිඹරහ. ගභොකද අගේ මරය 

ණඹ අ්ථබුදඹ තිබුගඩු 2002  2003  2004 කිඹන ්ථරයි. ඒ 
්ථර ණඹ අ්ථබුදඹ පිබඳඵ නකට අග්රහභහතය යනිල් ිධරභසිංව 
භළතිතුභහ 2002 ජමේ භහගආ 04ගනි දින ජහතිඹ අභතහ කශ කථහ 

භභ ගම් අසථහග දී කිඹන්නට ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ.  

ගරු යනිල් ිධරභසිංව අග්රහභහතයතුභහ නදහ ගභග  ප්රකහල 
කයනහ. "94දී රුපිඹල් ගකෝටි 55 000කට සීභහ ීම තිබ ජහතික 

ණඹ ප්රභහණඹ 2001 න ිධට රුපිඹල් ගකෝටි 145 000 දක්හ ළඩි 
වුණහ. ජහතික ණඹ ප්රභහණඹ දශ ග්ධීතඹ නිසඳහදනඹ ද ඉක්භහ 
ගගොස තිගඵනහ. අද යහජය ණඹ ප්රභහණඹ දශ ග්ධීතඹ 

නිසඳහදනගඹන්  1 103.6ක්. රඵහ ගත් ණඹ හරික ව ඒහගආ 
ගඳොමේඹ ගගීමභට ගම් ග්ථදී ඳභණක් රුපිඹල් ගකෝටි 32 700ක 
මුදරක් ළඹ කශ යුතුයි. නමුත් යගට් රදහඹභ රුපිඹල් ගකෝටි 

27 800කට සීභහ ගනහ. ගත් ණඹ ගගහ දභන්නත් ගම් යගට් 
රදහඹභ ප්රභහණත් නළවළ. රංකහ ඉතිවහගආ ඳශමුළනි තහට 
ප්රධහන තත්ත්ඹන් තුනක් අද ර්ථිකක ක්ග රඹ තුශ දකින්න 
රළගඵනහ. දශ ග්ධීතඹ නිසඳහදනඹට ඩහ යහජය ණඹ ප්රභහණඹ 

ඉවශ ඹහභ ඳශමු තත්ත්ඹයි. ගදන ිධගල  තත්ත්ඹ යජගආ 
රදහඹභට ඩහ ගත් ණඹ වහ න ගඳොමේඹ ළඩි ීම තිබීභයි. ගම් 
සි්ධධීන් ගදකභ නකභ අසථහකදී තති ීමභ ගතන සුිධගල  

තත්ත්ඹයි." 

අග්රහභහතය යනිල් ිධරභසිංව භළතිතුභහ යගට් යහජය නහඹකඹහ 
ගර ජහතිඹ අභතමින් නදහ කිඹනහ  රංකහ ඉතිවහගආ දළළන්තභ 

ණඹ අ්ථබුදඹ තභයි තිබුගඩු කිඹරහ. ඒක තත්ත. ඒක තභයි තිබුණ 
තත්ත්ඹ. කටු අත්තක භල් පුබුදුන්නට ඵළවළයි කිඹන නයහඹ 
ඹටගත් නතුභහ කි හ  ගම් යට තිගඵන්ගන් ගම් ිධධිඹටයි කිඹරහ. ඒ 

ණඹ කන්දයහත් නක්ක 2005 යට බහය ගන්න ගකොට දශ ජහතික 
නිසඳහදනඹ 100 නම්  103.02ක් ණඹ තිබුණහ. අපි ඒ කිඹපු සිඹ දභ 
අ්ථබුදරට මුහුණ දීරහ 2014 යට බහය ගදන ගකොට දශ ජහතික 
නිසඳහදනඹ 100 නම් ණඹ ඵය 70.7ට අඩු වුණහ. ඒක තභයි 

ප්රහගඹෝගික භවගඳොගශොග  තිගඵන ඹථහ්ථථඹ; තත්ත. නමුත් ගම් 
්ථ ගදක තුශ දී  ර්ථිකක කශභනහකයණගආ තිගඵන  භවහ කඩහ 
ළීමභ නිහත්  හිතුක්කහය ප්රතිඳත්ති අනුගභනඹ කිරීභ නිහත්  

ගනත් කිසි ගකගනකුට කන් ගනොදීභ නිහත් තති ීම තිගඵන්ගන් 
බඹංකය තත්ත්ඹක්. ගභොකද  2005 ග්ථ ගනොපිඹවූ මුළු ණඹ 

ප්රභහණඹ කි ගොත් - අගේ රක්සභන් කිරිතල්ර බහනහඹකතුභහට 

වුණත්  ඒක භතක තිඹහ ගන්න ගරගවසියි.- රුපිඹල් බිමේඹන 
2 222යි. ඒක තභයි 2005 අපි යට බහය ගන්න ගකොට යගට් 
ගනොපිඹවූ ණඹ ප්රභහණඹ. 2014දී ඒ ප්රභහණඹ රුපිඹල් බිමේඹන 
7 391යි. 2005 සිට ්ථ 10ක් ගිඹහ. යු්ධධඹ කයන්න ණඹ ගත්තහ.  

ගජනයල් යත් ගෂොන්ග කහ භළතිතුභහ නකඟ ගනහ තති  
රයුධ වහ ගනත් ග්ධ වහ ිධලහර ිධග්ධල ිධනිභ ම්ඳත් 
ප්රභහණඹක් ළඹ වුණහ කිඹන නකට. ඊට අතිග්ථක ං්ථධන 

යහඳකතිරට  ණඹ ගත්තහ. ඒ අනු රුපිඹල් බිමේඹන 7 391 දක්හ 
ණඹ ප්රභහණඹ ළඩි වුණහ. ඒ දලකඹ තුශ ණඹ ළඩිීමභ රුපිඹල් 
බිමේඹන 5 159යි. නතගකොට රුපිඹල් බිමේඹන 5 159 දක්හ ණඹ 

ළඩි වුගඩු අවුරුදු 10ක් තුශයි. ඵරන්න  2014 ගනොපිඹවූ ණඹ 
ප්රභහණඹ රුපිඹල් බිමේඹන 7 391යි. ඳසුගිඹ 2016 අවුරු්ධග්ධ දී 
රුපිඹල් බිමේඹන 9 402යි. අවුරුදු ගදකක් තුශ ණඹ ළඩිීමභ 

රුපිඹල් 2 011යි. අගේ රඩුඩු කහරගආ නක අවුරු්ධදක හභහනය 
ණඹ ළඩිීමභ රුපිඹල් බිමේඹන 517යි. ගම් රඩුඩු ඹටගත් 
හභහනය ණඹ ළඩිීමභ රුපිඹල් බිමේඹන 1 005යි. අය හගේ 
ගදගුණඹකින්. ගම්හ ගකටිකහලීන ණඹ ගනොගයි. ත 

තගභරිකහනු ගඩොර්ථ මිමේඹන 2.5ක්  Sovereign Bond නකක් 
දභරහ ගන්න කළබිනට් භඩුඩරඹ අනුභත කයරහ තිගඵනහ. 
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ගඳොලී අනුඳහතඹ කයටි 

කළගඩන්න ඉවශ ඹනහ. ගම් ිධධිඹට අධික ගඳොලී අනුඳහතඹ 
ඹටගත් ණඹ ගත්තහභ ඕනෆභ යහඳහයඹක් ගගන ඹන්න ගන්ගන් 
ODමේනුයි. කක ක ක්ථභහන්තඹ කයන ඕනෆභ ගගොිධගඹක් 

ගගොිධතළන් කයන්ගන් ණඹ අයගගනයි. නික් වදන්ගන් ණඹ 
අයගගනයි. ජීත් ගන්න අභහරු වුණහභ කන - කය රබයණ 
උකස තිඹරහ ගන්ගන් ණඹ.  

යගට්  interest rate නක ප්රධහන හ්ථ ර්ථිකක ිධචරයඹක්. 
ර්ථිකකඹක ප්රධහන ිධචරය ගදකක් තිගඵනහ. නකක් exchange 
rate නක. අගනක interest rate නක. ගම් ගදක ගද අතක ගභන් 

කයන ගකොට ගම් අ්ථබුදඹ ග්ධලඳහරන ලගඹන් ිධහ ගන්න 
ඵළවළ. අඳට ග්ධලඳහරන ලගඹන් කතන්දය කිඹන්න පුළුන්. 
කථහ කි හට  තමුන්නහන්ග ත් දන්නහ  ඉසය අපි "ජහතිගආ 
භවහ ඳවන් ටළම" න රංකහ ඵළංකුට ගිහිල්රහ ණඹ ගන්ගන් 

සිඹඹට 9ට  9.5 ගඳොමේඹටයි කිඹරහ. අද රංකහ ඵළංකු ගගන 
ඹන්න ිධධිඹක් නළති සිඹඹට 13.25ට ණඹකය නිකුත් කයරහ 
මිනිසුන්ගගන්  මුදල් ඉල්රනහ. යගට් තිගඵන ප්රධහන ඵළංකු 

සිඹඹට 13.25ක ගඳොමේඹකට මිනිසුන්ගගන් මුදල් ගන්නහ. 
මිනිසසුන්ට ණඹ ගදන්ගන් කීඹටද? සිඹඹට 17  18  20ක 
ගඳොමේඹකයි. නක අතකට ගම් ිධධිඹට ණඹ ගඳොමේඹ ළඩි ගනහ  

අගනක් අතට රුපිඹර කඩහ ළගටනහ.  ඳසු ගිඹ භහඹ න ිධට 
ංචිත ප්රභහණඹ අඩු ගරහ   තිගඵනහ.  

භගේ ශඟ Weekly Economic Indicators  කිඹන නක 

තිගඵනහ. ගම් ගරු බහ තුශ ඉන්න ඕනෆභ භන්ත්රීයඹකුට 
Central Bank නගක් website නකට ගිඹහභ ඒක ඵරහ ගන්න 

පුළුන්. නහි තති අන්දභට  International Reserves  5.4යි. 

ජහතයන්තය ංචිත - international reserves - දළන් ගම් ිධධිඹට 
කඩහ ළටුණහභ ගභොකද ගන්ගන්? අගේ යගට් ංචිත ත කඩහ 

ළටුගණොත් රංකහ නිකුත් කයන ණඹය මේපි - Letters of Credit 
- ගන යටල් පිබඳගන්ගන් නළවළ. පිබඳගන්ගන් නළති වුගණොත්  

අඳට බහඩුඩ ගගගනන්න ඵළරි නහ. බහඩුඩ ගගගනන්න ඵළරි 
වුගණොත්  ගම් යගට් ර්ථිකකඹ නතය නහ. නභ නිහ ගභභ 

ප්රලසනඹ රු  ගකොට හිතන්න නඳහ. අද ජහතයන්තය මරය අයමුදගල් 

නිගඹෝජිතඹන් රංකහට තිධල්රහ ගම් බඹහනක තත්ත්ඹ 
පිබඳඵ හකච්ඡහ කයනහ. භභ ගම් අසථහග දී කිඹන්ගන්  

ගභඹ ජහතික අ්ථබුදඹක් ගර රකහ අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහට 

1777 1778 



ඳහ්ථමේගම්න්තු 

පුළුන්කභ තිගඵනහ ශ්රී රංකහ භව ඵළංකුග  අධිඳතිතුභහ  ශ්රී 

රංකහ භව ඵළංකුග  ඒ ඒ අංලර ඉන්න ර්ථිකක ිධගල ඥරු වහ 

ිධලසිධදයහර භටටගම් ඉන්න ර්ථිකක ිධදයහඥඹන් භඟ ගම් ගළන 
හකච්ඡහ කයන්න. අගේ  රුපිඹගල් අගඹ කඩහ ළගටනහ  ගඳොලී 

අනුඳහතඹ ඉවශ ඹනහ  යගට් උ්ධධභනඹ ළඩි නහ. ගභඹ ජහතික 
ර්ථිකක අ්ථබුදඹක් ගර රකහ කශභනහකයණඹ කයන්න ඕනෆ. 

යගට් මරය පිබඳඵ ගකීභ ගභභ ඳහ්ථමේගම්න්තුට තිගඵන නිහ 
අපි තමුන්නහන්ග රහගගන් ඉල්රහ සිටින්ගන්  ගභභ අ්ථබුදඹ 

ිධන්න භළදිවත් ගන්න කිඹරහයි. ගම් නක නක්ගකනහට භඩ ගව 

ගවන්න ගරහක් ගනොගයි. ගම් අපි සිඹ ද ගදනහගේ යට. ගම් යට 
කඩහ ළටුණහට ඳසග  කවුරු ඵරඹට රහත් යට ගගොඩ ගන්න 

ඵළරි න තත්ත්ඹක් නි්ථභහණඹ වුගණොත්  ඒක ජහතික 
අඳයහධඹක්. නභ නිහ තභයි අපි ඉල්රහ සිටින්ගන්  අතිගරු 

ජනහධිඳතිතුභහත් ගම් සිඹ ද ඳහ්ථලසත් කළරහ ගම් තිගඵන මරය 
අ්ථබුදඹ  මරය කශභනහකයණගආ තිගඵන ප්රලසනඹ ිධන්න 

භළදිවත් ගන්න කිඹරහ. ගභභ අ්ථබුදඹ හිතුක්කහයකමින් වහ 

ගණන්කහයකමින් ිධන්න පුළුන්කභක් නළවළ. නභ නිහ 
ිධ්ධතුන් කිඹන භතඹටත් කන් දීරහ ිධඳුභකට නන්න. ඔවුන් 

ඉදිරිඳත් කයන්ගන් ගනස භත.  

මුදල් තභතිතුභහ හිතනහ  අගේ ඒකහඵ්ධධ ිධඳක්ගඹන් 

නතුභහට නශ නශහ ගඳෞ්ධගමේක ඳවය දීභක් කයනහඹ කිඹරහ. 

අපි නගර ගඳෞ්ධගමේක ඳවය දීභක් ගනොගයි කයන්ගන්. 
රුපිඹල් 131ට තිබුණු ගඩොරයඹ රුපිඹල් 154ට ගිගආ නළවළ කිඹරහ 

නතුභහ කිඹනහ නම්  තගභරිකහනු ගඩොර්ථ බිමේඹන 8.2ක් තිබුණු 

ජහතයන්තය ංචිත 5.4ට අඩු වුගඩු නළවළයි කිඹරහ නතුභහ කිඹනහ 

නම්  තනි ඉරක්කගම් අග තිබුණු උ්ධධභන අනුඳහතඹ 6.5ට ළඩි 

ගරහ නළවළයි කිඹරහ නතුභහ කිඹනහ නම්  ිධග්ධශිකගඹෝ 2016 

අවුරු්ධග්ධ යටින් පිටට අයන් ගිඹ මුදල් ප්රභහණඹට ඩහ ගම් න 

ගකොට -ගඩොරයඹකට රුපිඹල් 24ක් ළඩිපුය- ළඩිපුය අයන් ගිගආ 
නළවළයි කිඹරහ නතුභහ කිඹනහ නම්  අන්න නතගකොට අපි ගම් 

කිඹන්ගන් අතයඹක්  ගඵොරුක් කිඹරහ නතුභහට භඩ ගවනහ 

ගන්න පුළුන්. අපි ගම් කිඹන්ගන් ප්රහගඹෝගික යගට් ඳතින 

තත්ත්ඹ. ගම්ක අපි වළංගුත්  මුදල් ගශ ගඳොශ දන්නහ; 

ගකොටස ගගශ ගඳොශ දන්නහ; ප්රහේධන ගගශ ගඳොශ 

දන්නහ. තගභරිකහ නක්ත් ජනඳදගආ ගටම්ඳල් ඵ්ථේ කිඹන 
රගඹෝජකඹහ ිධතයක් ල්මේ ගතොගඹක් අයන් ඹනහ. ඒ අයන් ඹන 

නක නතය කයන්න අඳට පුළුන්කභක් නළවළ. යජගආ  මුදල් 

අභහතයහංලගආ වහ අග්රහභහතයතුභහගේ credibility නක ළටිරහ 

තිගඵනහ. ඒකට ඵරඳහපු ප්රධහන ගව තු තභයි  මීට වරිඹට අවුරුදු 

ගදකකට ඉසගල්රහ -2015 ගඳඵයහරි භහගආ 27ළනි දහ- භව 

දල්  භව ඵළංකුග  තති වුණු බහඩුඩහගහය ඵළඳුම්කය නිකුතුග  

භවහ භංගකොල්රඹ. අපි ඒ ගළන මුමේන් කිඹපු දසර හිනහ වුණහ  
"ගකෝටි ප්රගකෝටි" කිඹරහ කිඹනහ කිඹරහ.  

අද න ගකොට ප්රතිපරඹ ගත්ගයනහ. ඒ ංචහ ගදළයඹක් 

වුණහ. ඳශමුළනි ළග්ථ ඒක වන්න ඳහ්ථමේගම්න්තු ිධසුරුහ 
වළරිඹහ  ගඳොදු යහඳහය පිබඳඵ කහයක බහග  හිටපු බහඳති ගරු 

ඩි . ගුණග කය භළතිතුභහගේ report නක ඉදිරිඳත් කයන්න ඵළරි 

ගන්න. නළත ළයඹක් ඒකභ වුණහ. ඒ අඹට දඬුම් ගදන්ගන් 

නළතු නිදළල්ගල් ඉන්න ගකොට රගඹෝජකඹන් නගර ල්මේ ටික 

අයගගන ඹන්ගන් නළතු තිඹහ ගනීිධද? ඒකයි තිගඵන ප්රලසනඹ. 

ගම්ක රඩුඩුග  credibility නක පිබඳඵ ප්රලසනඹක්. කථහ කිඹන්න 

පුළුන්. නමුත්  කවුරුත් නගවභ කයන්ගන් නළවළ.  

යගට් අ්ථබුදඹක් තිගඵනහ. නභ නිහ අපි ඉල්රහ සිටින්ගන්  

අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහත් භළදිවත් ගරහ  කළබිනට් භඩුඩරඹ නභ 

අ්ථබුදඹ ගළන හකච්ඡහ කයරහ කඩිනම් ිධඳුභකට නන්න කිඹරහ. 

ඳහ්ථමේගම්න්තු ලගඹන් අපි ඔක්ගකෝභ නකතු ගමු. අඳටත් 

පුළුන් ගදඹක් අපි කයන්නම්. ගභඹට පිබඳඹභක් ගඹදුග  

නළත්නම්  ගඩොර්ථ නක රුපිඹල් 170ට ඹනහ. නගවභ වුගණොත් 

අගේ මුළු යටභ ගිනි ගන්නහ ගන්. ගම් තත්ත්ඹ ශක්හ ගළනීභ 
වහ පරදහයි භළදිවත් ීමභක් ගන්න කිඹන ගඹෝජනහ තභයි භහ 

ඉදිරිඳත් කයන්ගන්. නභ ගඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කයමින් භගේ චන 

කීඳඹ ගභයින් භහේත කයනහ.  

 

[අ.බහ. 5.55] 

 
ගු ජළනක ලක්කුඹුර මශතළ 
(ரண்தைறகு ஜரணக க்கும்தை) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ගරු ඵන්දුර ගුණ්ථධන 
භන්ත්රීතුභහ ිධසින් ඉදිරිඳත් කශ ගඹෝජනහ සිකය කයමින් භහගේ 
අදවස ප්රකහල කයන්න කළභළතියි. 

ගම් යගට් ර්ථිකක අ්ථබුදඹක් තිගඵනහ කිඹරහ දළන ගගනත්  
මුදල් තභතිතුභහ "නළවළ" කි හට යගට් අ්ථබුදඹක් තිගඵනහ. 
ඕනෆභ දරුගක් වුණත් දන්නහ  යගට් අද ර්ථිකක අ්ථබුදඹක් 

තිගඵනහ කිඹරහ. මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ත්භන් 
රඩුඩු වළභ ිධටභ කිඹන්ගන්  "භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහගේ 
කහරගආ ගත්ත ණඹ ගගනහ" කිඹරහ. ඳසු ගිඹ රඩුඩු 2014 

අන්තිභ න ගකොට රුපිඹල් බිමේඹන 7 391ක් ණඹ ගරහ තිබුණහ. 
2015 සිට නතුභන්රහගේ රඩුඩු. නමුත්  2016 අන් න 
ගකොට රුපිඹල් බිමේඹන 9 402ක් ණඹ ගරහ තිගඵනහ. නතගකොට 

ගම් අවුරුදු ගදකට රුපිඹල් බිමේඹන 2 011ක් ගම් රඩුඩු ණඹ 
ගරහ තිගඵනහ.  අපි ගත්ත ණඹ ගග හ නම් ණඹ ඵය අඩු 
ගන්න ඕනෆ. භභ කහගගන් ගවෝ ණඹක් ගත්තහ නම්  ඒක ත 

ගකගනක් ගග හ නම් ඒ ණඹ අඩු ගන්න ඕනෆ. නමුත් ණඹ 
ගග හ කිඹන රඩුඩු ණඹ ළඩි කයගගන තිගඵනහ. දළන් ණඹ 
ගගන්න ගත් මුදරත් ණඹ ගරහ තිගඵනහ.  

අද ගඩොරයඹ 131 සිට 153 දක්හ ළඩි ගරහ තිගඵනහ. ගම් 

ළඩිීමභ ගව තුගන් ෆභ බහඩුඩඹකභ මිර ළඩි ගරහ තිගඵනහ.  
භභ ගවොටභ දන්නහ කහයණඹක් තිගඵනහ. දළන් භහ ගදකකට 
ඉසගල්රහ අඟල් කහගල් ඹකඩ කම්බිර මිර වුගඩු කිගරෝ 

රුපිඹල් 108යි. නමුත්  මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  අද නහි මිර 
රුපිඹල් 160යි. ඒ අනු රුපිඹල් 52කින් - තුගනන් නකකින්- මිර 
ළඩි ගරහ තිගඵනහ. ගභොකද කිඹහ තහුහභ ගඩොරයගආ 

ළඩිීමභත් නක්ක යටින් ගගන්නගකොට මිර ළඩි ගන ඵ 
කිඹනහ. ඒ නිහ රඩුඩු ගකොගවොභ කි ත් අද ෆභ ගදඹකභ 
මිර ළඩි ගරහ තිගඵනහ. ඒ  නිහ යගට් අ්ථබුදඹක් තිගඵනහ. 

ඳසුගිඹ අයවුරු්ධග්ධ ිධභධයගත මුදල්මේන් කයපු ළඩරටත් 
තභ බිල් ගගරහ නළවළ. අ්ථබුදඹක් නළතිනම් ඒහ ගගගන්න 
ඕනෆ.  

භභ ඳසුගිඹ ඳුදහ ම්ඵන්ධීකයණ නිරධහරිගගන් තහුහ   

"ගම්හ ගගහ නළත්ගත් තයි?" කිඹරහ. "තභ ල්මේ රළබුගඩු 
නළවළ." කි හ.  අඹ ළඹ අසථහග  ඳශමු කි හ  අඳට රුපිඹල් 
මිමේඹන 15ක් ගදනහ කිඹහ.  අඳට ඒ මේයුභ රහ. නමුත් 

ගදළම්ඵ්ථ 04 මේයුභක් නනහ  නඹ රුපිඹල් මිමේඹන 10ට අඩු කශහ 
කිඹරහ. රුපිඹල් රක් 150නුත් රක් 50ක් කඳරහ.  

ඒ ිධතයක් ගනොගයි   ග්රහමීඹ ප්රග්ධල ං්ථධනඹ කයන්න ග්රහභ 

නිරධහරි භකට රුපිඹල් රක් 15ක් ගදනහ කිඹරහ කි හ. 
10කුත් නළවළ  5යි. ඉතින් අ්ථබුදඹක් තිගඵනහ; ල්මේ නළවළ. ගරු 
ඵන්දුර ගුණ්ථධන  භන්ත්රීතුභහ කිඹන්ගන් ගම් අ්ථබුදඹ පිබඳගගන 

1779 1780 

[ගරු ඵන්දුර ගුණ්ථධන භවතහ] 
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ගම් වහ පිබඳඹභක් ගඹොදමු කිඹරහයි. ගභොකද  අපි ඔක්ගකෝටභ 

තභයි ගම් ප්රලසනඹට මුහුණ ගදන්න ගරහ තිගඵන්ගන්. ඹභක් 
ගරහ තිගඵනහ නම් අපි සිඹ ද ගදනහභ ඒක පිබඳගගන කටයුතු 
කයන්න ඕනෆ. වළභ ගරහග භ කි ගොත් කිඹන්ගන් භහින්ද 
යහජඳක් භළතිතුභහගේ කහරගආ යට ණඹ කශහ කිඹරහයි. නයින් 

තගයන්න ගන ගභොකුත් නළවළ. දළන් අවුරුදු ගදකයි. මුළු කහරඹ 
ගත්ගතොත්  භහ 25ක් ගතීම තිගඵනහ. ගම් කහරඹ තුශභ නතුභහට 
ඵළණ ඵළණ ඉන්නහ තගයන්න ගන ගභොකුත් කයන්ගන් නළවළ. 

ඒ නිහ අපි ගම් රඩුඩුට කිඹන්ගන් තත් ගරෝකඹට ණඹ 
කයන්ගන් නළති නඹට ිධඳුභක් වදරහ කටයුතු කයන්න ඕනෆ 
ඵයි.  

අඳට භතකයි   අගේ යජඹ තිගඵන කහරගආ මුදල් තභතිතුභහ 
files ගගනළල්රහ ඳළගආ වභහග්ථ ග්ධලන ගදනහ  "ගම් යට වරි 
භහ්ථගඹට ගන්නයි භභ ගභගවභ කිඹන්ගන්" කිඹරහ. නගවභ කිය 

පු්ධගරඹහ දළන් අවුරුදු ගදකකට ළඩි කහරඹක් මුදල් තභතිකභ 
කයනහ. නමුත් ගම් ප්රලසනඹ නන්න නන්නභ ඔඩු දුනහ. ඒ නිහ 
අපි කිඹන්ගන් ගම් ප්රලසනඹට නක්ගකෝ ජනහධිඳතිතුභහ වරි  
භළදිවත්ගරහ උත්තයඹක් ගදන්න ඕනෆ කිඹරහයි. නගවභ නළත්නම් 

යගට් සිඹ ද ගදනහට ගම් කහයණඹ ඵරඳහනහ.  

ඳසුගිඹ අවුරු්ධග්ධ  අඹ ළඹ ගරහගත් භභ කි හ  ගඳොගවොය 
වනහධහයඹ ගත් ගඳොගවොයරට ගග ග  නළවළ කිඹරහ. ග්රහභ 

නිරධහරි ම් 59කින්  ග්රහභ නිරධහරි ම් තුනකට ගග හ. අනික් 
ඒහට තභ ගගන්ගන් නළවළ. අ්ථබුදඹක් නළත්නම් ල්මේ 
තිගඹන්න ඕනෆ. අගේ කහරගආ හගේ ං්ථධන කටයුතු 

කයන්ගනත් නළවළ. වළඵළයි  අ්ථබුදඹ තිගඵනහ කිඹහ දන්නහ. දළන 

දළන ලේද නළති ඉන්නහ. මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  අය 

ගවොයට නිදහගත් ගකනහ  ගකොච්චය තවළයන්න වළදුත් 
තවළයන්න ඵළවළ. නමුත් තත්තට නිදහගත් ගකනහට තට්ටුක් 
දළම්භහභ තවළගයනහ. ඒ හගේ තභයි. රඩුඩු ළගඩ් දන්නහ; 
වළඵළයි  ළගඩ් වනහ. පිබඳඹභ ිධඹ යුත්ගත් ඒක ගනොගයි. අපි 

කිඹන්ගන්  ගම් ප්රලසනඹට භළදිවත්ගරහ නඹ ිධන්න කටයුතු 
කයන්න කිඹරහයි. අගේ ගරු භන්ත්රීතුභහ කි හ හගේ රඵන ඳුදහ 
ගනගකොට  භව ඵළංකු ගවොයකභ ගරහ අවුරුදු ගදකක් ගත 

ගනහ. ගම් යගට් ගච්ච ගරොකුභ භංගකොල්රඹ. ගම්හට කටයුතු 
කයනහ කිඹහ රපු රඩුඩු තභත් අඳට ඵණිනහ තගයන්න 
ගන ගභොකක්ත් කයන්ගන් නළවළ. ජනතහට තත්ත කිඹරහ  

යටට තත්ත කිඹරහ ගම් ප්රලසනගඹන් ගගොඩ නන්න දළන්ත් ළඩ 
පිබඳගශක් වදන්න කිඹමින් අගේ ගරු ඵන්දුර ගුණ්ථධන 
භළතිතුභහ ගගන නන රද බහ කල් තළබීගම් අසථහග  

ගඹෝජනහ සිකය කයමින් භහ නිවඬ නහ. ගඵොගවොභ සතුතියි. 
 

ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ඳළර්ලිපේ්දතුල ඊ  අනුකල අ.භළ. 6.01   අද දින වභළවේමිනය 
අනුල  2017 මළර්තු 07 ලන අඟශුලළදළ අ. භළ. 1.00 ලන පතක් කල් 
ගිප ය. 

அன்தடி தற.த. 6.01க்குப் தரரலன்நம், அணது இன்மந 

லர்ரணத்றற்கறங்க, 2017 ரர்ச்  07, தசவ்ரய்க்கறம தற.த. 1.00 

றம எத்றமக்கப்தட்டது. 

Parliament adjourned accordingly at 6.01 p.m. until 1.00 p.m. on 

Tuesday, 07th March, 2017, pursuant to the Resolution of Parliament of 

this Day. 

1781 1782 





 



 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ශ්රී රංකහ යජගආ මුරණ ගදඳහ්ථතගම්න්තුග  මුරණඹ කයන රදී. 
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