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PARLIAMENTARY DEBATES
(HANSARD)
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පූ. භා. 10.30 පාර්ලිපම්්දුරව රැ්ප විය.
කථානායකුරො [ගු කු ජයසූරිය ෙහසතා] මූලා්නාරූඪ විය.

ெொரொளுைன்றம் மு.ெ. 10.30 ைணிக்குக் கூடியது.
செொநொயகர் அவர்கள் [ைொண்புைிகு கரு ஜயசூொிய]
தமலமை வகித்தொர்கள்.
The Parliament met at 10.30 a.m.
MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair.

නිපේාන

அறிவிப்புக்கள்
ANNOUNCEMENTS

ලිිළ පල්ඛනාදිය ිළිතගැ්දවීෙ

சைர்ப்ெிக்கப்ெட்ட ெத்திரங்கள்
PAPERS PRESENTED
ගු ගය්දත කුණාිනලක ෙහසතා (පාර්ලිපම්්දුර
ප්රින්ං්පකරණ හසා ජනොධාය අොතය ්හස ආණ්ු  පක්ෂප
ප්රධාාන ්ංවිධාායකුරො
(ைொண்புைிகு கயந்த
ைறுசீரமைப்பு
ைற்றும்
அரசொங்கக் கட்சியின்
முதற்மகொலொசொனும்)

கருணொதிலக்க தவகுசன
ஊடக

ெொரொளுைன்ற
அமைச்சரும்

(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief
Government Whip)

ගරු කථානායකතුමනි නගර සැලසුම් හා ජාල සම්පාදන
අමාතයතුමා ශවනුශවන් 017 ව්ථෂය සකහා නගර සැලසුම් හා ජාල
සම්පාදන අමාතයාං ශආ වා්ථ කක කා්ථය සාධ්න වා්ථතාව මම
ඉදිිපත් කරමි.
නකී වා්ථතාව තිරසර සංව්ථධ්නය හා පිසර සහ ස්වාවාිධක
සම්පත් පිබඳරක රංශික අධීක්ෂය කාරක සවාව ශවත ශයොමු කළ
තුතු යැයි මම ශයෝජානා කරමි

ප්රශ්පනය විේන ලදි්ද ්භා ්ම්ෙත විය.

வினொ விடுக்கப்ெட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது.
Question put, and agreed to.

ගු ගය්දත කුණාිනලක ෙහසතා

I
කථානායකුරොපස ්හසිනකය
செொநொயகரது சொன்றுமர
SPEAKER'S CERTIFICATE

ගු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශ්රී ලංකා ප්රජාාතාන්්රික සමාජාවාදී ජානරජාශආ රඩුක්රම
වයවස්ථාශ 9 වයවස්ථාශ ිධධිිධධ්ාන ප්රකාරව 0179 ශපරරවාි
මස 00 වැනි දින ම’ිධසින් ඉඩම් (සන්තකය පැවරීම සීමාකිරීශම්)
(සංශ ෝධ්න) නමැති පනත් ශකටුම්පශතහි සහතිකය සටහන්
කරන ලද රව දන්වනු කැමැත්ශතමි.

(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු කථානායකතුමනි ිධදයා තාක්ෂය හා ප්ථශආෂය
අමාතයතුමා ශවනුශවන් 017
ව්ථෂය සකහා ශ්රී ලංකා
නවනිපැතුම්කරුවන්ශේ ශකොමිසශම් වා්ථ කක වා්ථතාව මම
ඉදිිපත් කරමි.
නකී වා්ථතාව අධ්යාපනය හා මානව සම්පත් සංව්ථධ්නය
පිබඳරක රංශික අධීක්ෂය කාරක සවාව ශවත ශයොමු කළ තුතු යැයි
මම ශයෝජානා කරමි.

ප්රශ්පනය විේන ලදි්ද ්භා ්ම්ෙත විය.

வினொ விடுக்கப்ெட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது.
Question put, and agreed to.

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක ්භා වාර්තා

துமறசொர் மைற்ெொர்மவக் குழு அறிக்மககள்
II
පාර්ලිපම්්දුර ක යුුර ිළිතබඳ කාරක ්භා රැ්පවීෙ
ெொரொளுைன்ற அலுவல்கள் ெற்றிய குழுக் கூட்டம்

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESSS

ගු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

2017 ශපරරවාි මස 03වන බ්රහස්පතින්දා නනම් අද දින
මධ්යාහ්න 70.11ට පා්ථමේශම්න්තු කටතුතු පිබඳරක කාරක සවාශ
රැස්ීමමක් මාශේ නිල කාමරශආදී පැවැත්ීමමට නියමිත රැිධන් ඊට
පැමිය සහවාගි වන ශලස ගරු සභික මන්ත්රීවරුන් සිය ද ශදනාටම
ශමයින් දැනුම් දීමට කැමැත්ශතමි.

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS
ගු ච්දදිෙ ගෙපස ෙහසතා
(ைொண்புைிகு சந்திை கைமக)

(The Hon. Chandima Gamage)

ගරු කථානායකතුමනි රල ක්ති පිබඳරක රංශික අධීක්ෂය
කාරක සවාව ශවත ශයොමු කරන ලද ''ශ්රී ලංකා
ඉංජිශන්රුවරුන්ශේ සවාව පනත් ශකටුම්පත'' ''017 ව්ථෂය
සකහා ලංකා ිධදුමේරල මඩුඩලශආ වා්ථ කක වා්ථතා'' හා “017
ව්ථෂය සකහා ිධදුමේරල හා පුන්ථජානනීය රල ක්ති අමාතයාං ශආ
වා්ථ කක කා්ථය සාධ්න වා්ථතා'' සම්රන්ධ්ශයන් වූ නකී කාරක
සවාශ වා්ථතාව මම ඉදිිපත් කරමි.

්භාපම්්ය ෙත ිනබිය යුුරයයි නිපයපග කරන ලදී.
செொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்ெட்டது.
Ordered to lie upon the Table.
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පා්ථමේශම්න්තුව
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පපත්්ම්

ගු ායා ගෙපස ෙහසතා

PETITIONS

(The Hon. Daya Gamage)

ைனுக்கள்

ගු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා - පැමිය නැත.

(ைொண்புைிகு தயொ கைமக)

ඔරතුමාට ශමොකක් ශහෝ particular උත්තරයක් අව ය නම්
ඒක ශදන්න පුළුවන්. ශම් පිබඳතුශ්ථ පිටු ගයනාවක් තිශරනවා.
පිබඳතුර කියවන්න ගිශයොත් ිධනාඩි 71ක් පමය ගතශවයි.

ගු ඉ්දදික අනුුද්ධා පහසේරත් ෙහසතා
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத்)

(The Hon. Indika Anuruddha Herath)

ගු (වවාය රපම්ෂප පිනරණ ෙහසතා

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரமைஷ் ெதிரண)

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි මම ගාල්ල අම්රලන්වත්ත මාඉටිශේ
පටුමඟ 10 අංක 0 /බී 3 දරන ස්ථානශයහි පදිංචි නල්.ර්ථ.ීම. පීිස්
මහතාශගන් ලැුණු ශපත්සමක් පිබඳගන්වමි.

ඉදිරිපත් කරන ලා පපත්්ෙ ෙහසජන පපත්්ම් ිළිතබඳ කාරක
්භාව පැවරිය යුුර යයි නිපයපග කරන ලදී.

சைர்ப்ெிக்கப்ெட்ட ைனுமவப் தெொதுைனுக் குழுவுக்குச் சொட்டக்
கட்டமளயிடப்ெட்டது.
Petition ordered to be referred to the Committee on Public
Petitions.

නශහම නම් මා නයට අදාළ අතුරු ප්ර ්න ඔරතුමාශගන්
අහන්නම්. පිබඳතුර සවාගත කරන ගමන් අතුරු ප්ර ්නවලට පිබඳතුරු
දීශම් හැකියාව තිශරනවා ශන්ද?

ගු ායා ගෙපස ෙහසතා

(ைொண்புைிகு தயொ கைமக)

(The Hon. Daya Gamage)

පුළුවන්.

සුළු අපනයන පභපග ප්රවර්ධාන වැඩ් හස්ද : වි්පතර
சிறு ஏற்றுைதிப் ெயிர்கள் ஊக்குவிப்பு
மவமலத்திட்டம் : விெரம்

MINOR EXPORT CROP PROMOTION PROGRAMMES: DETAILS

ප්රශ්පනවල වාිකක ිළිතුරු

வினொக்களுக்கு வொய்மூல விமடகள்
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS
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5. ගු ඉ්දදික අනුුද්ධා පහසේරත් ෙහසතා

(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத்)

(The Hon. Indika Anuruddha Herath)

ගු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ප්ර ්න අංක

ගරු ඉන්දික අනුරු්ධධ් ශහරත් මහතා.

ගු ඉ්දදික අනුුද්ධා පහසේරත් ෙහසතා
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத்)

(The Hon. Indika Anuruddha Herath)

ප්රාථමික ක්ථමාන්ත අමාතයතුමාශගන් තසූ ප්ර ්නය - (7) :
(අ)
(i) ව්ථෂ 017 ට ශපර කුරුඳු ගම්මිිස් පුවක්
කරාුනැටි ුලත් සහ ශකොශකෝවා යන ශවෝගවල
අපනයනයට සාශේක්ෂව ව්ථෂ 017 හා 0176 තුළ
අපනයනය වැඩි ීම තිශේද;
(ii) නශස නම් ඉහත නක් නක් ශවෝගශයහි අපනයනය
වැඩි ීම තති ප්රති තය ශවන් ශවන් ව ශයන්
කවශ්ථද;

ගරු කථානායකතුමනි මම නම ප්ර ්නය අහනවා.

ගු ායා ගෙපස ෙහසතා (ප්රාථක ක කර්ෝදත අොතයුරො

යන්න නතුමා ශමම සවාවට දන්වන්ශනහිද?

(ර)

(i)

නව වගා වැඩසටහන යටශත් ශමම ව්ථෂ තුළ වගා
කටතුතු වැඩි කර තති ශහක්ශටයාර ප්රමායය
ශකොපමයද;

(ii)

ස්ථාපිත කර තති සැකසුම් මධ්යස්ථාන සං්යාව
ශකොපමයද;

(iii)

සිදු කර තති යන්ශරෝපකරය ශරදා දීම් සං්යාව
ශකොපමයද;

(iv)

රරම්ව කර තති කාරනික ගම්මාන හා කුළුරක්
උදයාන සං්යාව ශකොපමයද;

(v)

ඉහත කටතුතු ක්රියාත්මක ීම ශනොමැති නම් 0176
අයවැශයන් ශවන් කරන ලද රුපියල් මිමේයන 11
ක මුදල වාිධත කර තති කාරයය කවශ්ථද;

(ைொண்புைிகு தயொ கைமக - ஆரம்ெக் மகத்ததொழில் அமைச்சர்)

(The Hon. Daya Gamage - Minister of Primary Industries)

ගරු කථානායකතුමනි ගරු මන්ත්රීතුමා අසා තිශරන ප්ර ්නයට
අදාළ පිබඳතුශ්ථ දත්ත රාශියක් තිශරනවා. ශම් පිබඳතුරට අදාළ දත්ත
ටික සවාගත කරන්න මා අවසර ඉල්ලා සිටිනවා.

ගු ඉ්දදික අනුුද්ධා පහසේරත් ෙහසතා
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத்)

(The Hon. Indika Anuruddha Herath)

ශහොකයි. සිය දම ශ්ධවල් සවාගත කරනවාද?

ගු ායා ගෙපස ෙහසතා

යන්නත් නතුමා ශමම සවාවට දන්වන්ශනහිද?

(ைொண்புைிகு தயொ கைமக)

(The Hon. Daya Gamage)

ඔ

සිය දම ශ්ධවල් සවාගත කරනවා.

ගු ඉ්දදික අනුුද්ධා පහසේරත් ෙහසතා
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத்)

(The Hon. Indika Anuruddha Herath)

ශකටිශයන් උත්තරයක් ලරා ගන්න හැකියාවක් නැ්ධද?

(ත)

(i)

ගම්පහ දිස්්රික්කය තුළ ක්රියාත්මක කරන ලද සුළු
අපනයන ශවෝග ප්රව්ථධ්න වැඩසටහන් කවශ්ථද;

(ii)

ඒ ශහතුශවන් ඵලදාව වැඩි ීම තති ප්රමායය
ශකොපමයද;

යන්න නතුමා සකහන් කරන්ශනහිද?
(ඈ) ශනො නශස නම් ඒ මන්ද?
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ஆரம்ெக் மகத்ததொழில் அமைச்சமரக் மகட்ட வினொ:
(அ) (i)

(ii)

2014ஆம் ஆண்டுக்கு முன்னர் கறுவொ, ைிளகு,
ெொக்கு, கரொம்பு, தவற்றிமல ைற்றும் தகொக்மகொ
ஆகிய
ெயிர்களின்
நிமலமையுடன்
ஒப்ெிடுைிடத்து
2015
ைற்றும்
2016ஆம்
ஆண்டுகளில்
ஏற்றுைதி
அதிகொித்துள்ளதொ
என்ெமதயும்;

(ஆ) (i)

புதிய ெயிர்ச்தசய்மக நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ்
இந்த ஆண்டுகளில் ெயிர்ச்தசய்மக நடவடிக்மக
அதிகொிக்கப்ெட்டுள்ள தஹக்மடயர்களின் அளவு
எவ்வளதவன்ெமதயும்;

(ii)

உருவொக்கப்ெட்டுள்ள தயொொிப்பு நிமலயங்களின்
எண்ணிக்மக எவ்வளதவன்ெமதயும்;

(iii)

மைற்தகொள்ளப்ெட்டுள்ள
இயந்திர
சொதன
விநிமயொகங்களின் எண்ணிக்மக எவ்வளதவன்
ெமதயும்;

(iv)

ஆரம்ெிக்கப்ெட்டுள்ள
மசதனப்
ெசமள
கிரொைங்கள் ைற்றும் வொசமனத் திரவியங்கள்
பூங்கொக்களின்
எண்ணிக்மக
எவ்வளதவன்
ெமதயும்;

(v)

மைற்ெடி
நடவடிக்மககள்
தசயற்ெடுத்தப்
ெடவில்மல எனில் 2016ஆம் ஆண்டுக்கொன
வரவு தசலவு திட்டத்தின் மூலம் ஒதுக்கப்ெட்ட
ததொமகயொன 500 ைில்லியன் ரூெொய் என்ன
விடயத்துக்கொக
ெயன்ெடுத்தப்ெட்டததன்
ெமதயும்;

அவர் இச்சமெக்கு அறிவிப்ெொரொ?
கம்ெஹொ ைொவட்டத்தில் தசயற்ெடுத்தப்ெட்ட சிறு
ஏற்றுைதிப் ெயிர்கள் ஊக்குவிப்பு மவமலத்
திட்டங்கள் யொமவ என்ெமதயும்;

(ii)

(a)

ஆதைனில்,
மைற்குறிப்ெிட்ட
ஒவ்தவொரு
ெயிொினதும் ஏற்றுைதி அதிகொித்துள்ள சதவீதம்
தவவ்மவறொக யொமவ என்ெமதயும்;

அவர் இச் சமெக்கு அறிவிப்ெொரொ?

(இ)(i)

asked the Minister of Primary Industries:

இதன் கொரணைொக விமளச்சல் அதிகொித்துள்ள
அளவு எவ்வளதவன்ெமதயும்;

அவர் குறிப்ெிடுவொரொ?
( ஈ) இன்மறல், ஏன்?

(b)

(c)

(d)

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;

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;

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?

If not, why?

ගු ායා ගෙපස ෙහසතා

(ைொண்புைிகு தயொ கைமக)

(The Hon. Daya Gamage)

ගරු කථානායකතුමනි මා නම ප්ර ්නයට පිබඳතුර ්භාගත*
කරනවා.

* ්භාපම්්ය ෙත තබන ලා ිළිතුරර:

* செொபீடத்தில் மவக்கப்ெட்ட விமட :
* Answer tabled:

(අ)

(i) හා (ii)
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ගු ඉ්දදික අනුුද්ධා පහසේරත් ෙහසතා

ගු ඉ්දදික අනුුද්ධා පහසේරත් ෙහසතා

(The Hon. Indika Anuruddha Herath)

(The Hon. Indika Anuruddha Herath)

(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத்)

ගරු කථානායකතුමනි මශේ පළමුවැනි අතුරු ප්ර ්නය ශමයයි.
පිිසිදු කළ ශපොල්ශතල් -virgin coconut oil- සම්රන්ධ්ශයන් කථා
කරන ශකොට අද වන ිධට නම ක්ථමාන්තය සකහා වයාපාිකශයෝ
611ක් පමය ඉල් දම් කරලා තිශරනවා. ශම් වන ිධට
වයාපාිකශයෝ 311ක් 3 1ක් පමය නම ක්ථමාන්තශආ නියැබඳලා
ඉන්නවා. ISO සහතිකය ලරාගත් ිධ ාල පිිසක් ඉන්නවා. අද වන
ිධට ඒ අයට අව ය ශපොල්වල ශලොකු හිඟයක් තිශරනවා. ශමම
නියඟයත් සමඟ ලරන වසර වන ිධට රට තුළ මීටත් වඩා ිධ ාල
ශපොල් හිඟයක් ඒිධ කියා අපි රලාශපොශරොත්තු ශවනවා. නම නිසා
යම් කිසි ශවලාවක පිට රටින් ශහෝ ශපොල් ශගනැල්ලා ශදන්න
කියන ඉල්ලීමත් ඒ අය කරනවා. ඒ වාශේම ශමම වයාපාරශආ
නියැළීම සකහා තවත් ිධ ාල පිිසක් ඉල්ලනවා. නශස නියැළීම
සකහා අව ය ශපොල් ප්රමායය ශනොමැතිීමම නිසා ඔරතුමාශේ
අමාතයාං ශආ වැිධමේ ක්ථමාන්ත අං ය කක කක්ථම අමාතයාං ය
සහ අශනකුත් අමාතයාං නකමුතු ශවලා ඒ සකහා වැඩ පිබඳශවළක්
සූදානම් කර තිශරනවාද? ඒ වාශේම අ දත් ශපොල් ්රිශකෝයශආ
තත්ත්වය ශමොකක්ද කියන නකයි මශේ පළමුවැනි අතුරු ප්ර ්නය.

ගු ායා ගෙපස ෙහසතා

(ைொண்புைிகு தயொ கைமக)

(The Hon. Daya Gamage)

ගරු කථානායකතුමනි තත්තටම අපි virgin coconut oil
අරශගන රැ දශවොත් ශපශනනවා ඒ සකහා අපට ිධ ාල ශවශළක
ශපොළක් තිුයා කියලා. ඒ වාශේම දැනටත් තිශරනවා. නමුත් අපි
ඒ virgin coconut oil නිස්සාරයය කරපු රමය වැරදියි. ශමොකද
නහි process කරන රම ශදකක් තිශරනවා. නකක් තමයි ීතත
ිධධියට ඒ process කිරීම. අනිත් රමය තමයි උණුසුම් ිධධියට
process කිරීම. ශරොශහෝ ශවලාවට අපි උණුසුම් ිධධියට ඒ process
කරපු නිසා ජාපානශආ ඒ වාශේම නංගලන්තශආ අශේ ශවශළක
ශපොළ කඩාශගන වැටිලා තිශරනවා. මම ශම් ගැන ශසොයා රැ දවා.
පාිශවෝගිකයා ඒක දන්ශන් නැහැ. ඒක නිසා අපට ඒ quality නක
maintain කරන්න ිධ ාල ව ශයන් දැනුවත් කිරීශම්
වැඩසටහනකුත් ක්රියාත්මක කරන්න ශවනවා. නැත්නම් අපට
market නක sustain කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. දැනට
ශපොල්වල මිල වැඩි ශවලා තිශරනවා. නයට ිධසඳුමක් ශගන ඒමට
ගරු නිධන් දිසානායක තමතිතුමා කැබිනට් අනුමැතියත් ලරා
ගත්තා. අපි ශපොල් ශපොල් ශතල් සහ ශපොල්වමේන් නිෂ්පාදිත
අශනකුත් ශ්ධවල් පිටරට යවනවා නම් නක ශටොන් නකකින්
ශඩොල්ථ
11ක් ිධතර අපට ලරා ගන්න පුළුවන්. නමුත් පෑිධල්ල
නිසා ශපොල්වල ඵලදාව අක්ීමශමන් අශේ රශට් පිශවෝජානයට පවා
ිධ ාල ව ශයන් දැනට ප්ර ්නයක් ීම තිශරනවා. ඒ නිසා දැනට
නළව ද ශතල්වල duty නක අක් කරන්න නිධන් දිසානායක
තමතිතුමා කැබිනට් මඩුඩලශයන් ඉල්ලීමක් කළා. ඒ සකහා
කැබිනට් මඩුඩලශයන් අනුමැතියක් ලැුයා. ඒ තුබඳන් නළව ද
ශතල්වල මිල අක් කරලා වැඩිපුර ප්රමායයක් ලංකාවට ශගන්වන
ිධට අශේ අපනයනකරුවන්ට ශපොල් පිටරට යවන වයාපාරය
කරශගන යන්න අව ය කරන පිසරයක් තති කරන්න අපි
රලනවා.
ිධ ාල ව ශයන් ශපොල් වගා කිරීශම් වැඩ පිබඳශවළක් දැනට අපි
ක්රියාත්මක කරශගන යනවා. මශේ අමාතයාං යයි වැිධමේ
ක්ථමාන්ත අමාතයාං යයි අපි ශදශගොල්ලන්ම නකතු ශවලා ශම්
කටතුතු කරන්න රලාශපොශරොත්තු වනවා. ශපොල්වල ඵලදාව ලරා
ගන්න තව අවුරුදු කිහිපයක් යනවා. ශමොකද අද සිදු කරන
වගාශවන් ඵලදාව ලරා ගන්න තවත් අවුරුදු ක්වත් ගතවනවා.
ඔරතුමා කියන කරුණු ශවනුශවන් අපි අවධ්ානය ශයොමු කරලා
තිශරනවාය කියන නක මා ිධශ ෂශයන්ම ප්රකා කරනවා. ශපොල්
රනයනය කිරීමටත් අවස්ථාව ලරා ශදන්න අපි රලාශපොශරොත්තු
වනවා.
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මශේ ශදවැනි අතුරු ප්ර ්නය ශමයයි ගරු කථානායකතුමනි.
ශම් වනශකොට ගම්මිිස් වාශේම කුරුඳු ිධ ාල ව ශයන් ශම් ශපොල්
ඉඩම්වල වගා කරන්න හැකියාව ලැබිලා තිශරනවා. මශේ
පළමුවැනි අතුරු ප්ර ්නයටත් මම රලාශපොශරොත්තු වුණු පිබඳතුර
ශනොශවයි ඔරතුමාශගන් ලැුශඩු. නමුත් ඔරතුමා ලරා දුන්
පිබඳතුර යම් තාක් දුරට නිවැරදියි. මශේ ශදවැනි අතුරු
ප්ර ්නශයනුත් මම අහන්ශන් අමාතයාං සියල්ල නකතු කරශගන
ඒකාර්ධධ් වැඩසටහනක් ක්රියාත්මක කරනවාද කියලායි. ශමොකද
කුරුඳු පැළ ශනොමිශල් ලරා ශදන වැඩ පිබඳශවළක් පසු ගිය රජාය
තුළ තිුයා. ඒ වැඩ පිබඳශවළ ශම් රජාශයන් තවම ක්රියාත්මක
ශවලා නැහැ. ඒ නිසා කුරුඳු වගාකරුවන්ට ඒශකන් ගැට දවක්
මතුශවලා තිශරනවා. කාන්තාවන් ශතෝරා ශගන කාන්තාවන්ට
ිධතරක් අක්කර වාගයකට කුරුඳු පැළ 911ක් ලරා ශදන
වැඩසටහනක් පිබඳරකව සාකච්ඡා කරලා තිුයා. නමුත් ිධ ාල
ව ශයන් කුරුඳු සහ ගම්මිිස් වවන අයට පැළ ලරා දීශම්
වැඩසටහනක් ක්රියාත්මක ශවන්ශන් නැහැ. ඒ තත්ත්වයම තමයි
ශපොල්වලට රලපා තිශරන්ශන්ත්. මම දැන් ඔරතුමාශගන්
තහුශ ත් ඒකයි. ඔරතුමන්ලාශේ නව රජාය යටශත් ශපොල් වගා
කරන වැඩ පිබඳශවළක් ක්රියාත්මක වනවා නම් ඒ ගස්වල ශපොල්
ටික කඩන්න තව අවුරුදු පහක් හයක් හතක් ගත ශවනවා. නමුත්
අ දත් ශපොල් ්රිශකෝයය යටශත් උතුරු - නැශඟනහිර ප්රශ්ධ යන්
ඉලක්ක කරශගන පසු ගිය රජාශයන් ිධ ාල ව ශයන් ශපොල් වගා
කළා. නහි යම්කිසි ප්රගතියක් - වැඩ පිබඳශවළක් - තිශරනවාද කියා
තමයි මම ශදවැනි අතුරු ප්ර ්නය ිධධියට ඔරතුමාශගන් අහන්ශන්.

ගු ායා ගෙපස ෙහසතා

(ைொண்புைிகு தயொ கைமக)

(The Hon. Daya Gamage)

ගරු මන්ත්රීතුමා තත්තටම ඔරතුමා අහපු අතුරු ප්ර ්නයට මම
පිබඳතුරක් ලරා ශදන්නම්. අපනයන කක කක්ථම ශදපා්ථතශම්න්තුව
පසු ගිය කාලශආ කුරුඳු පැළ ඔක්ශකොම ශනොමිශල් දීලා තිශරනවා.
ගම්මිිස් පැළ ශනොමිශල් දීලා තිශරනවා. ශහක්ශටයාර ගයන්
ඒවා වගා කර තිශරන රව වා්ථතා ශවලා තිශරනවා. නමුත් අශේ
නිෂ්පාදනය අපි රලාශපොශරොත්තු වන ප්රමායයට වැඩිශවලා නැහැ.
ඒ පැළවලට රජාශයන් මුදල් ශගවුයත් ඒවා තත්තටම පැළ වුයා
ද කියා මට ප්ර ්නයක් තිශරනවා. ශමොකද ඒවා ඔක්ශකොම
වතුවලට තමයි දීලා තිශරන්ශන්; සාමානය මිනිසුන්ට ශනොශවයි.
අක්කර 7 01 0 වතු වවන කට්ටියට පැළ ශනොමිශල් දීලා
තිශරනවා. මම ඒක නැවැත්තුවා. ශගවතු වගා වැඩ පිබඳශවළට
කාන්තාවන් දසලක්ෂයකට නම පැළ ශනොමිශල් ශදන
වැඩසටහනක් අප දැන් ක්රියාත්මක කරනවා. අක්කර කාලකට වඩා
අක් ශගවතු හිමියන්ට ිධතරයි අප පැළ ශනොමිශල් ශදන්ශන්.

ගු ඉ්දදික අනුුද්ධා පහසේරත් ෙහසතා
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத்)

(The Hon. Indika Anuruddha Herath)

ගරු තමතිතුමනි ප්රාශයෝගිකව මා දන්නවා මශේ මැතිවරය
ශකොට්ඨාසශආ පවා ිධ ාල වැිධමේකරුශවෝ ශතෝරාශගන ශම් පැළ
දුන්න රව. ශම්ක මශේ අතුරු ප්ර ්නය ශනොශවයි ගරු
කථානායකතුමනි මශේ මූමේක ප්ර ්නවලටත් උත්තර කියැවුශඩු
නැති නිසායි ශම් අහන්ශන්. ගරු තමතිතුමනි ඔරතුමාත් දන්නවා
මීිගම දිවුලපිටිය කියන ප්රශ්ධ වල ිධ ාල ිධධියට ශපොල් වතු
තිශරන රව. ඒ වතු වැිධමේකරුශවෝ අරශගන ශම් ක්ථමාන්තශආ
ශයදුයා. නම කටතුතු වාරව සිටි තමතිවරුත් දැන් ඔරතුමන්ලා
සමඟ ශම් රඩුක්ශ ඉන්නවා. නම පැළ වැවුශඩු නැහැම කියා අපි
කියමු. නමුත් ඒ පැළ ලරාදුන්නා. ඒවාශආ ප්රගතියකුත් තිශරනවා.
මා ළඟ ඒ සං්යා ශල්්නත් තිශරනවා. ශම් වැඩ පිබඳශවළ ඉදිියට
යනවාද කියා ිධතරක් ඔරතුමා මට දැනුම් දුන්ශනොත් මශේ ශදවැනි
අතුරු ප්ර ්නශයන් මම නවතින්නම්.
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ගු ායා ගෙපස ෙහසතා

(ைொண்புைிகு தயொ கைமக)

(The Hon. Daya Gamage)

ගරු මන්ත්රීතුමනි හියටම උත්තරය කියනවා නම් ගිය
අවුරු්ධශ්ධ -0176 වසශ්ථ- ඊට ඉස්සර ශවලා වගා කළ ප්රමායය
වාශේ තුන් ගුයයක් ගම්මිිස් අප වගා කර තිශරනවා. වැඩි
ප්රමායයක් ගන්න පුළුවන් ගම්මිිස් තමයි අප වගා කර
තිශරන්ශන්. ඒ වාශේම රුපියල් මිමේයන 8 ක ගම්මිිස් පැළ අප
ිධකුයා තිශරනවා. සියයට 1ක් තමයි අප ඒ අයශගන් අය කශළ.
ශම් තුබඳන් අපනයන කක කක්ථම ශදපා්ථතශම්න්තුවට රුපියල්
මිමේයන 8ක් නකතු ශවලා තිශරනවා. ඒශකන් ශත්ශරනවා සල්මේ
දීලා ඒ ගම්මිිස් පැළ ගන්න නක්ශකනා අනිවා්ථයශයන්ම ඒවා
හිටවන රව. ඒ පැළ අනිවා්ථයශයන්ම පැළ ශවලාත් තිශරනවා.
හැරැයි ඒවාශආ අස්වැන්න ලැශරන්ශන් තව අවුරුදු ශදක
හමාරකින් තුනකින්. ඒ පිබඳරකව මා කනගාටු වනවා. මා කරන
වැඩ පිබඳශවශළ ප්රගතිය මට ඉක්මනට දවසින් ශදශකන්
ශපන්වන්න ශනොහැකි ීමම පිබඳරකව මා කනගාටු වනවා. නමුත්
අගය වැඩි කිරීම තුළ අශේ රශට් අපනයන රදායම වැඩි කරන්න
මා රලාශපොශරොත්තු වනවා. ඒකට ිධ ාල වැඩ පිබඳශවළක් දැනට
අපි සකස් කරලා තිශරනවා. නතශකොට ඔරතුමා ඔය කියන ශ්ධ
වැරදියි. ශමොකද අද ශම් සම්රන්ධ්ශයන් ිධ ාල දැනුවත් කිරීශම්
වැඩසටහන් අපි කරලා තිශරනවා.
මා රලාශපොශරොත්තු වනවා ලංකාශ තිශරන හැම ශපොල්
ගහකටම ගම්මිිස් වැල් ශදකක් වවන්න. නමුත් ගම්මිිස් පැළ
නිෂ්පාදනය කරන්න ඕනෑ. අ දශතන් තවාන් 111ක් හදන්න අප
රලාශපොශරොත්තු වනවා. ඒවාට උදවු කරන්නත් අප
රලාශපොශරොත්තු වනවා. ඔරතුමා නිශයෝජානය කරන ප්රශ්ධ ශආ
තවාන් කරන්න කැමැති අය ඉන්නවා නම් අපට ඒ අයශේ නම්
ලැයිස්තුව ශදන්න. ශමොකද අපි පක්ෂ ශේද ශමොකුත් රලන්ශන්
නැහැ. අපි ඒ හැම ශකනකුටම උද කරන්න රලාශපොශරොත්තු
වනවා. අපට අව ය කරන්ශන් රශට් අස්වැන්න වැඩි කරන්නයි.

ගන්නවා. නළව ද ශතල් රැරලයක් ශඩොල්ථ ක් ශවන ශකොට
ශපොල් ශතල් රැරලයක් ශඩොල්ථ 7 ට තමයි තශමිකා නක්සත්
ජානපදශආ අශළිධ වන්ශන්. ඕනෑම website නකකට ගියාම
තශමිකා නක්සත් ජානපදය තතුළු රටහිර රටවල ශපොල්
ශතල්වලට තිශරන ශම් අසාමානය ඉල් දම රලාගන්න පුළුවන්. ඒ
අනුව නකතු කළ අගයක් සහිත ශපොල් ක්ථමාන්තය දිතුණු කිරීම
සකහා Export Development Board නකත් නක්ක ඔරතුමාශේ
අමාතයාං ය නකතු ශවලා වැඩ පිබඳශවළක් සකසනවාද කියලා මා
දැනගන්න කැමැතියි.

ගු ායා ගෙපස ෙහසතා

(ைொண்புைிகு தயொ கைமக)

(The Hon. Daya Gamage)

ගරු මන්ත්රීතුමනි තත්තටම අපි ඒ වැඩ පිබඳශවළ සැලසුම්
කරලා රට දැනුවත් කරලා තිශරනවා. ඔරතුමන්ලාටත් පුළුවන්
තරම් ඒවා ගැන දැනුවත් කිරීම් කරන්න පුළුවන්. අගයදාමය වැඩි
කිරීම සකහා මශේ අමාතයාං ය යටශත් ශලෝක රැංකු වයාපකතියක්
හඳුන්වා දීලා තිශරනවා. කාශේ හි අශත් රුපියල් මිමේයන 71ක්
තිශරනවා නම් ඒ වයාපකතිය තුළ ඒ පු්ධගලයාට රුපියල් මිමේයන
711ක ක්ථමාන්තයකට අත ගහන්න පුළුවන්. ඒ වයාපකතිය තුබඳන්
අපි සහනාධ්ාරයක් ිධධියට සියයට 1ක මුදලක් ලරා දීමට
රලාශපොශරොත්තු ශවනවා. රුපියල් මිමේයන 71ක් තිශරනවා නම්
රුපියල් මිමේයන 1ක් සහනාධ්ාරයක් හැටියට ශදන්නත්
රැංකුවකින් තවත් රුපියල් මිමේයන 1ක යයක් අරශගන
ශදන්නත් රලාශපොශරොත්තු ශවනවා. ඒ තුබඳන් ඉදිි වසර ශදක තුළ
වයාපකති 7 6 ක් ක්රියාත්මක කරන්න අපි රලාශපොශරොත්තු
ශවනවා. ගරු මන්ත්රීතුමනි ඔරතුමා කියපු ශදය තමයි අපි කරන්න
රලාශපොශරොත්තු ශවන්ශන්. ඔරතුමාශේ අදහස ශරොශහොම
වටිනවා.

ගු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගු ඉ්දදික අනුුද්ධා පහසේරත් ෙහසතා

මීළඟට ප්ර ්න අංක 3-ගරු බිමල් රත්නායක මහතා.

(The Hon. Indika Anuruddha Herath)

ගු ලක්ෂපේද කිරිඇල්ල ෙහසතා (උ්්ප අධායාපන හසා
ෙහසාොර්ග
අොතයුරො
්හස
පාර්ලිපම්්දුරපේ
්භානායකුරො

(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத்)

ශරොශහොම ස්තුතියි.
තුන්වන අතුරු ප්ර ්නය ගරු රන්දුල ගුයව්ථධ්න මැතිතුමා
අහනවා.

ගු බ්දදුල ගුණවර්ධාන ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ெந்துல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

ගරු කථානායකතුමනි ශපොල් අපනයනය කරන්න ඉඩ
ශදනවා කියලා ගරු තමතිතුමා සකහන් කළා.

ගු ායා ගෙපස ෙහසතා

(ைொண்புைிகு தயொ கைமக)

(The Hon. Daya Gamage)

ශපොඩි වැරදීමක් වුයා. ශපොල් අපනයනය කරන්න ශනොශවයි
ශපොල් රනයනය කරන්න.

ගු බ්දදුල ගුණවර්ධාන ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ெந்துல குணவர்தன)

(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல
தநடுஞ்சொமலகள்
அமைச்சரும்
முதல்வரும்)

- உயர்கல்வி ைற்றும்
ெொரொளுைன்றச்
சமெ

(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher
Education and Highways and Leader of the House of
Parliament)

ශම් ිධවකත ිධ ්විධදයාලය ගැන ප්ර න
් යද?

ගු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

නැහැ ශසෞන්ද්ථයය ිධ ්විධදයාලය ගැන ප්ර ්නය.

ගු ලක්ෂපේද කිරිඇල්ල ෙහසතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ිධවකත ිධ ්විධදයාලය ගැන ප්ර ්නය? ශම් ශදවන වටයද?

(The Hon. Bandula Gunawardane)

ගරු තමතිතුමනි ඔරතුමා ජාාතයන්තර වයාපාිකශයකු ශලස
දන්නවා තති ශම් දිනවල තශමිකා නක්සත් ජානපදය ප්රමු්
ශලෝකශආ අනිකුත් රටවල නළව ද ශතල්වලට වඩා ිධ ාල
ඉල් දමක් ශපොල් ශතල්වලට තිශරන රව. ශපොල් ශතල්වල අතුරු
නිෂ්පාදන ිධ ාල ප්රමායයක් ූපප ලාවයය නිෂ්පාදන රදියටත්

ගු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

නැහැ. නැහැ. ඒ ප්ර ්නය skip වුයා. ඒ ප්ර ්නය තහුශ නැහැ.
ඒකයි.
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පා්ථමේශම්න්තුව

ප්ෞ්දාර්ය විශ්පවවිායාලප ආචාර්ය ෙණ්ඩලය :
පුරප්පාු 
அழகியற்கமலப் ெல்கமலக்கழக விொிவுமரயொளர்
குழொம் :தவற்றிடங்கள்

ACADEMIC STAFF OF UNIVERSITY OF AESTHETIC STUDIES:
VACANCIES

963/’76
3. ගු බිෙල් රත්නායක ෙහසතා

whether there are vacancies in permanent
academic staff; and

(v)

if so, the number of vacancies prevalent in
each faculty and department, separately?

If not, why?

ගු ලක්ෂපේද කිරිඇල්ල ෙහසතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

(ைொண்புைிகு ெிைல் ரத்நொயக்க)

ගරු කථානායකතුමනි මා නම ප්ර ්නයට පිබඳතුර ශදනවා.

(The Hon. Bimal Rathnayake)

උසස් අධ්යාපන හා මහාමා්ථග අමාතයතුමාශගන් තසූ
ප්ර ්නය- (7):
(අ)

( b)

(iv)

(i)

ශසෞන්ද්ථය ිධ ව
් ිධදයාලශආ දැනට ක්රියාත්මක පීඨ
සං්යාව ශකොපමයද;

(ii)

නහි ක්රියාත්මක
ශකොපමයද;

ශදපා්ථතශම්න්තු

(අ)

(i)

පීඨ 1 කි.

(ii)

ශදපා්ථතශම්න්තු 00කි.

(iii)

නක් නක් ශදපා්ථතශම්න්තු සකහා ස්ිකර රචා්ථය
මඩුඩලය ශවන් ශවන් ව ශයන් අනුතුක්ත කර
ශනොමැත.

සං්යාව

නක් නක් පීඨවල සිටිය තුතු ස්ිකර රචා්ථය
මඩුඩලය තමුණුශමහි තීරු අංක 1 යටශත් දක්වා
තත.

(iii)

නක් නක් පීඨවල සහ ශදපා්ථතශම්න්තුවල සිටිය
තුතු ස්ිකර රචා්ථය මඩුඩලය ශවන් ශවන්
ව ශයන් ශකොපමයද;

(iv)

ඔ .

(iv)

ස්ිකර රචා්ථය මඩුඩලශආ පුරේපාක් තිශේද;

(v)

(v )

නශස නම් පුරේපාක් සං්යාව නක් නක් පීඨය සහ
ශදපා්ථතශම්න්තුව අනුව ශවන් ශවන් ව ශයන්
ශකොපමයද;

නක් නක් පීඨය අනුව පුරේපාක් සං්යාව
තමුණුශමහි තීරු අංක 1 යටශත් දක්වා තත.

(ර) පැන ශනොනඟී.
ඇමුුෙ

යන්න නතුමා ශමම සවාවට දන්වන්ශන්ද?
(ර) ශනො නශස නම් ඒ මන්ද?
உயர் கல்வி
மகட்ட வினொ:

ைற்றும்

தநடுஞ்சொமலகள்

அமைச்சமரக்

(அ) (i)

அழகியற்கமலப் ெல்கமலக்கழகத்தில் தற்மெொது
இயங்கிவரும்
பீடங்களின்
எண்ணிக்மக
எத்தமனதயன்ெமதயும்;

(ii)

அங்கு
இயங்கிவரும்
திமணக்களங்களின்
எண்ணிக்மக எவ்வளதவன்ெமதயும்;

(iii)

ஒவ்தவொரு
பீடத்திலும்
ைற்றும்
திமணக்
களத்திலும்
இருக்கமவண்டிய
நிரந்தர
விொிவுமரயொளர்
குழொம்
தவவ்மவறொக
யொததன்ெமதயும்;

(iv)

நிரந்தர விொிவுமரயொளர் குழொைில் தவற்றிடங்கள்
நிலவுகின்றதொ என்ெமதயும்;

(v)

ஆதைனில், அவ்தவற்றிடங்களின் எண்ணிக்மக
ஒவ்தவொரு
பீடத்தின்ெடியும்
திமணக்களத்
தின்ெடியும் தவவ்மவறொக யொமவதயன்ெமதயும்;

(a)

Higher

01.

සංගීත

02.
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03.
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ගු බිෙල් රත්නායක ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ெிைல் ரத்நொயக்க)

ගරු තමතිතුමනි මශේ පළමුවැනි අතුරු ප්ර ්නය ශමයයි.

(ஆ) இன்மறல், ஏன்?

Minister of

පීඨය

(The Hon. Bimal Rathnayake)

அவர் இச்சமெக்கு அறிவிப்ெொரொ?

asked the
Highways:

අනු
අංකය

Education

and

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;

ගරු තමතිතුමනි ශසෞන්ද්ථය ිධ ්විධදයාලයට අමතරව අශේ
රශට් fine art සම්රන්ධ්ව තවත් පීඨ ිධ ්විධදයාලවල ක්රියාත්මක
වන රව ඔරතුමා දන්නවා. ශම් හැම නකකම සුිධ ාල රචා්ථය
හිඟයක් තිශරනවා. ශම් රචා්ථයවරු හිඟ ශවන්ශන් ඔරතුමා නිතර
කියන migration ප්ර ්නයක් නිසා ශනොශවයි. ශමොකද අශේ රශට්
නැටුම් දන්නා රචා්ථයවරුන්ට ඕස්ශේමේයාශ ශහෝ නංගලන්තශආ
jobs හම්ර ශවන්ශන් නැති නිසා. මම දැනගන්න කැමැතියි
ශසෞන්ද්ථය ජාාතික ිධ ්විධදයාලය සහ fine art facultiesවල
තිශරන ශසෞන්ද්ථය රචා්ථයවරුන්ශේ පුරේපාක් සම්රන්ධ්ව
ඔරතුමාට ිධශ ෂ ක්රියා මා්ථගයක් ගන්න පුළුවන් ද කියලා.
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ගු ලක්ෂපේද කිරිඇල්ල ෙහසතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ඒ ගැන අපි ශසොයා රලන්නම්. ඔරතුමාට අපි ස්තුතිවන්ත
ශවනවා. ශමතැන ප්ර ්නය ශවලා තිශරන්ශන් අපි පුරේපාක් ප්රසි්ධධ්
කළාම කට්ටිය නන්ශන් නැති නකයි; there are no takers. නමුත්
ඔරතුමාශේ අදහස අපි සැලකිල්ලට වාජානය කරලා පියවරක්
ගන්නම්. නතැන ප්ර ්නයක් තිශරනවා but there are no takers.

ගු බිෙල් රත්නායක ෙහසතා

(ත) ඉහත (අ) සහ (ර) ිධමසා තති කරුණු සම්රන්ධ්ශයන්
පූ්ථය වා්ථතාවක් ඉදිිපත් කරන්ශන්ද යන්න තවදුරටත්
නතුමා ශමම සවාවට දන්වන්ශන්ද?
(ඈ) ශනො නශස නම් ඒ මන්ද?
சட்டமும்
ஒழுங்கும்
ைற்றும்
அமைச்சமரக் மகட்ட வினொ:

அெிவிருத்தி

(அ) (i)

L.T.T.E.
ெயங்கரவொதிகளினொல்
1983ஆம்
ஆண்டின் ெின்னர் அம்ெொமற ைொவட்டத்தில்
தகொமல தசய்யப்ெட்ட ஆட்களின் எண்ணிக்மக
எவ்வளவு;

(ii)

இவ்தவண்ணிக்மக, ஒவ்மவொர் இனத்தின் ெடி
தவவ்மவறொக எவ்வளவு;

(ைொண்புைிகு ெிைல் ரத்நொயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

ගරු කථානායකතුමනි ශසෞන්ද්ථය ිධ ්විධදයාලය ිධිධධ්ාකාර
ප්ර ්න රාශියකට මුහුය දී තිශරනවා නහි පිහිීමමත් ිධිධධ්
ස්ථානවල පැවැතීමත් නක්ක. මා දැන් ඒ ප්ර ්න කියන්න යන්න
යන්ශන් නැහැ. ගරු අමාතයතුමනි ඒ පිබඳරකව නහි රචා්ථයවරුන්
සහ ශිෂයයන් සමඟ සාකච්ඡා කරන්න අවස්ථාවක් ලරා ශදන්න
අමාතයවරයා ව ශයන් ඔරතුමාට පුළුවන්ද?

ததற்கு

என்ெமத அவர் இச்சமெக்கு அறிவிப்ெொரொ?
(ஆ) இவ்வொறு தகொமல தசய்யப்ெட்ட,

ගු ලක්ෂපේද කිරිඇල්ල ෙහසතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

(i)

ஒவ்மவொர் அரசியல் கட்சியினது தமலவர்கள்
அல்லது உறுப்ெினர்களின் எண்ணிக்மக;

(ii)

ஒவ்தவொரு ைதத்துக்குொிய ைதத் தமலவர்கள்
அல்லது
ைதத்மதச்
மசர்ந்த
ைக்களின்
எண்ணிக்மக;

(iii)

அரச அலுவலர்களின் எண்ணிக்மக;

ගරු මන්ත්රීතුමා ඕනෑම ශවලාවක පුළුවන්. ඔරතුමාත් නන්න.
අපි දවසක පා්ථමේශම්න්තුශ දී සාකච්ඡා කරමු.

ගු බිෙල් රත්නායක ෙහසතා

எவ்வளவு என்ெமத அவர் இச்சமெக்கு அறிவிப்ெொரொ?

(ைொண்புைிகு ெிைல் ரத்நொயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

නහි Medical Faculty නකක් නැති නිසා අද ඔරතුමාට ශහොකයි.

(இ)

එල්ටීටීඊ ්ංවිධාානය විසි්ද ඝාතනය කරන ලා
පුද්ගලය්ද: අම්පාර දි්පත්රික්කය

மைமல (அ) ைற்றும் (ஆ) வில் வினவப்ெட்டுள்ள
விடயங்கள்
ததொடர்ெொக
முழுமையொன
ஓர்
அறிக்மகமய சமெயில் சைர்ப்ெிப்ெொரொ என்ெமதயும்
மைலும் அவர் இச்சமெக்கு அறிவிப்ெொரொ?

(ஈ)

இன்மறல், ஏன்?

LTTEஇனொல் தகொமல தசய்யப்ெட்மடொர் : அம்ெொமற
ைொவட்டம்
PERSONS ASSASSINATED BY THE LTTE: AMPARA DISTRICT

1208/’76

asked the Minister of Law and Order and Southern
Development:
(a)

Will he inform this House,-

7. ගු ආර්.එම්. පද්ෙ උායශ්ා්දත ගුණප්ේකර ෙහසතා

(i)

the number of persons killed by the LTTE
terrorists in Ampara District after 1983; and

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera)

(ii)

the aforesaid number in respect of each
ethnic group separately?

(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ெத்ை உதயசொந்த குணமசகர)

නීතිය හා සාමය සහ දක් කය සංව්ථධ්න අමාතයතුමාශගන් තසූ
ප්ර ්නය - (7):
(අ)

(i)

L.T.T.E. රස්තවාදීන් ිධසින් 7 83 ව්ථෂශයන් පසුව
අම්පාර දිස්්රික්කය තුළ තාතනය කරන ලද
පු්ධගලයන් සං්යාව ශකොපමයද;

(ii)

නම සං්යාව නක් නක් ජාන ව්ථගය අනුව ශවන්
ශවන් ව ශයන් ශකොපමයද;

(b)

යන්න නතුමා ශමම සවාවට දන්වන්ශන්ද?

(ර) නශලස තාතනයට ලක් වූ
(i)

නක් නක් ශ්ධ පාලන පක්ෂයවල නායකයන් ශහෝ
සාමාජිකයන් සං්යාව;

(ii)

නක් නක් රගම්වලට අයත් රගමික නායකයන්
ශහෝ නක් නක් රගමට අයත් පු්ධගලයන් සං්යාව;

(iii)

රාජාය නිලධ්ාින් සං්යාව;

ශකොපමයද යන්නත් නතුමා ශමම සවාවට දන්වන්ශන්ද?

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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පා්ථමේශම්න්තුව

ගු ්ාගල රත්නායක ෙහසතා (නීිනය හසා ්ාෙය ්හස ාක්ෂිණ
්ංවර්ධාන අොතයුරො

(ைொண்புைிகு சொகல ரத்நொயக்க - சட்டமும் ஒழுங்கும் ைற்றும்
ததற்கு அெிவிருத்தி அமைச்சர்)

(The Hon. Sagala Ratnayaka - Minister of Law and Order
and Southern Development)

ගරු කථානායකතුමනි නම ප්ර ්නයට පිබඳතුර ශමශසයි:
(අ)

(i)
(ii)

ශ්රී ලංකා ශපොලීසිය ශවත වා්ථතා ීම තති රකාරයට
නක්දහස් නවසිය ිධසිතුනයි. (7 03)
සිංහල - නක්දහස් නකසිය හතයි (7 719)
ශදමළ - පන්සිය අසූහතරයි ( 8 )
මුස්මේම් - ශදසිය තිස්ශදකයි (030)

(ර)

(i)

ඊ.පී.ඩී.පී. - 13 (සාමාජික)

(ii)

ශරෞ්ධධ් - නක්දහස් නකසිය හතයි (7 719)
හින්දු - පන්සිය අසූහතරයි ( 8 )
ඉස්ලාම් - ශදසිය තිස්ශදකයි (030)

(iii)

ශ්රී ලංකා ශපොලීසිය ශවත වා්ථතා ීම තති රකාරයට
හත්සිය පනස්හතයි (9 9)

(ත) ශමශලස තාතනයට ලක් ීම දැනට වසර 71ක පමය
කාලයක් ගත ීම තති රැිධන් ඒ සම්රන්ධ්ශයන් පූ්ථය
වා්ථතාවක් ඉදිිපත් කිරීමට ප්රමායවත් තරම් කාලයක්
අව ය ශ .
ගරු කථානායකතුමනි මම මීට ශපර උත්තර ශදන
අවස්ථාශ දීත් ශම් ගැන කි වා. දී්ථත කාලයකට ශපර වූ
සි්ධධිවල ශතොරතුරු තමයි ශම් ඉල්ලන්ශන්. ඒවා නකතු
කරගන්න අපට ටිකක් කල් යනවා. ිධශ ෂශයන් සමහර
ශතොරතුරු අපට ශවනත් කා්ථයාලවමේනුත් ගන්න ශවනවා.
ඒ නිසා අව ය වන ශතොරතුරු ටික නතුමා මට දැනුම්
දුන්ශනොත් ශහොකයි. ගරු කථානායකතුමනි ශම් වාශේ
ප්ර න
් 8ක් දිස්්රික්ක 8ක් සම්රන්ධ්ව ශම් වන ිධට අහලා
තිශරනවා. අව ය ශතොරතුරු ටික ශමොනවාද කියලා නතුමා
මට දැනුම් දුන්ශනොත් මා ඒ ටික සකස් කරලා ශදන්න යන
කාල වකවානුව ඊළඟ ප්ර න
් යට පිබඳතුර ශදන අවස්ථාශ දී
කියන්නම්.
(ඈ) පැන ශනොනඟී.

ගු ආර්. එම්. පද්ෙ උායශ්ා්දත ගුණප්ේකර ෙහසතා
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ெத்ை உதயசொந்த குணமசகர)
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අතුරුදහන්වූවන් ගැන ශසොයන්න කා්ථයාල හදන්න රජාය
කටතුතු කරන ශවලාශ මා ඉල්ලන්ශන් නල්ීමීමඊ සංිධධ්ානය
ිධසින් කරන ලද ශම් මහා මරය සං්යාවට ගත්ත නීතිමය
පියවරක් තිශරනවා නම් ඒ පිබඳරකව වා්ථතාවක්. ඒක "ඒ" ද "බී" ද
කියලා මට ව්ථග කරලා කියන්න රැහැ අහවල් පු්ධගලයාශේ
මරයය කියලා.

ගු ්ාගල රත්නායක ෙහසතා
(ைொண்புைிகு சொகல ரத்நொயக்க)

(The Hon. Sagala Ratnayaka)

ගරු කථානායකතුමනි ඒවා ලරා ශදන්න පුළුවන්. නමුත්
ප්ර ්නශයන් නතුමා අහලා තිුණු කාරයයට තමයි මම උත්තර
දුන්ශන්. ප්ර ්නය අහ්ධදී ඒ කරුය ඒ තරම් පැහැදිමේ වුශඩු නැහැ
ගරු කථානායකතුමනි.
"ඉහත (අ) සහ (ර) ිධමසා තති කරුණු සම්රන්ධ්ශයන් පූ්ථය
වා්ථතාවක් ඉදිිපත් කරන්ශන්ද යන්න තවදුරටත් නතුමා ශමම
සවාවට දන්වන්ශනහිද?" කියලා තමයි තහුශ .

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 විෙල් වීරවංශ් ෙහසතා

(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගරු කථානායකතුමනි
නීතිය හා සාමය පිබඳරක
අමාතයතුමාශගන් මම ශම් කාරයය දැනගන්න කැමැතියි. ශම් වන
ිධට තුද හමුදා ු්ධධි අං ශආ ු්ධධි ශරජිශම්න්තුශ පස් ශදශනක්
මාධ්යශ දී කීත් ශනොයා්ථ පැහැරශගන යෑමට වග කිව තුතුයි කියා
අත් අඩංගුවට අරශගන තිශරනවා. ඒ පස් ශදනා අත් අඩංගුවට
ගැනීමට සාධ්කය හැටියට පාිධච්චි කරලා තිශරන්ශන් ඒ සි්ධධිය
ශවච්ච දවශස ශදහිවල දුරකථන කු දන රශ්රිතව ශම් අය අතර
ජාංගම දුරකථන පණිවුඩ පැවැතීම. [රාධ්ා කිරීමක්] ගරු සාගල
රත්නායක තමතිතුමනි කරුයාකරලා-

ගු ්ාගල රත්නායක ෙහසතා
(ைொண்புைிகு சொகல ரத்நொயக்க)

(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.

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera)

ගරු කථානායකතුමනි මම ශම් වාශේ ප්ර ්නයක් ශපශ්ථදාත්
තහුවා; ඊශආත් තහුවා. අද අම්පාර දිස්්රික්කය පිබඳරකවයි
අහන්ශන්. නල්ීමීමඊ සංිධධ්ානය අවුරුදු 31ක ඉතිහාසය තුළ කරන
ලද ිධනා ය ශකොයිතරම්ද කියන නක ශම් ලැශරන උත්තරවමේන්
පැහැදිමේ ශවනවා. අදාළ ශපොමේස් රල ප්රශ්ධ වමේන් වා්ථතා වුණු
ශම් කරන ලද ශ්ධ ශරෝහි මරය සං්යාව පිබඳරකව ශගන තති
නීතිමය පියවර ශමොකක්ද කියලා තමයි මම ශම් අතුරු ප්ර ්නශයන්
අහන්ශන්. නශහම ශතොරතුරු නැති ඒවාත් තිශරන්න පුළුවන්. ඊශආ
ගයන්ත කරුයාතිලක මැතිතුමා දීපු උත්තරශයන් පැහැදිමේ වුශඩු
ඒ අදාළ ප්රශ්ධ වල ශපොමේස් ස්ථානවල නීතිය ක්රියාත්මක ශවච්ච
අවස්ථා නැති ශවන්න පුළුවන් කියන නකයි. ඒ උත්තරශයන් ගමය
වුශඩු ඒකයි. නමුත් අම්පාර දිස්්රික්කශආ සෑම තැනකම නල්ීමීමඊ
රල ප්රශ්ධ තිුශඩු නැහැ. රජාශආ ශපොමේස් රල ප්රශ්ධ තමයි
තිුශඩු. ඒ ශපොමේස් රල ප්රශ්ධ වල වූ සි්ධධි සම්රන්ධ්ශයන් ගත්ත
නීතිමය පියවර පිබඳරකව වා්ථතාවක් ලරා ශදන්න කියන නක තමයි
මම ශම් පා්ථමේශම්න්තුවට කියන්ශන්.

ගු විෙල් වීරවංශ් ෙහසතා

(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

මට සමාශවන්න ගරු කථානායකතුමනි. ගරු තමතිතුමා මම
ශම් අහන්ශන් ගරු තමතිතුමා හිතන ශ්ධ ශනොශවයි. ශමතැන
ශවලා තිශරන්ශන් ශම්කයි. ඒ අයශේ ජාායාූපප අරශගන කීත්
ශනොයා්ථට යවනවා. ඒ ජාායාූපප කීත් ශනොයා්ථට යවනවා. ඉන්
පසු හඳුනා ගැනීශම් ශපශරට්ටුශ දී ශම් අය හඳුනාගන්නවා.
ශම්ක දැන දැනම ු්ධධි අං ය පාවාදීමක්. [රාධ්ා කිරීමක්]
ශලෝකශආ ශකොශහවත්-

ගු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ප්ධම උදය ාන්ත ගුයශසකර මන්ත්රීතුමා ඔරතුමාට තවත්
අතුරු ප්ර ්න තිශරනවාද? තුන්ශවනි අතුරු ප්ර ්නය අහන්න.
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ගු ආර්. එම්. පද්ෙ උායශ්ා්දත ගුණප්ේකර ෙහසතා
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ெத்ை உதயசொந்த குணமசகர)

(අ)

(i)

ශ්රී ලංකා ිධවකත ිධ ව
් ිධදයාලශආ දැනට ක්රියාත්මක
පීඨ සං්යාව ශකොපමයද;

(ii)

නහි ක්රියාත්මක
ශකොපමයද;

(iii)

නක් නක් පීඨවල සහ ශදපා්ථතශම්න්තුවල සිටිය
තුතු ස්ිකර රචා්ථය මඩුඩලය ශවන් ශවන්
ව ශයන් ශකොපමයද;

(iv)

ස්ිකර රචා්ථය මඩුඩලශආ පුරේපාක් තිශේද;

(v )

නශස නම් පුරේපාක් සං්යාව නක් නක් පීඨය සහ
ශදපා්ථතශම්න්තුව අනුව ශවන් ශවන් ව ශයන්
ශකොපමයද;

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera)

ගරු කථානායකතුමනි රඩුක්රම වයවස්ථාශ 7 9 අ. (7)
වයවස්ථාව යටශත් මශේ ඊළඟ අතුරු ප්ර ්නය අහන්නට කැමැතියි.
යම් යම් සිදුීමම් හරහා සමහර ශ්ධ පාලන පක්ෂ
පා්ථමේශම්න්තු හා ශවනත් මහජාන නිශයෝජිතයන් තුබඳන් මතුවන
අදහස් හා මතවාද හරහා උතුරු - නැශඟනහිර ප්රශ්ධ වල නවැනි
ශරදුම්වාදී වයාපාරයක ශසවයැමේ වයාේත ශවන රව මාධ්යවමේන්
වා්ථතා වුයා. ශම් රජාය ශම් ශවන ශකොට නවැනි ක්රියාකාරකම්වලට
සම්රන්ධ් නවැනි ශ්ධ පාලන පක්ෂ සහ මහජාන නිශයෝජිතයන්
පිබඳරකව ගත්ත පියවර ශමොනවාද? ඒකයි මම අහන්ශන්.

ශදපා්ථතශම්න්තු

සං්යාව

යන්න නතුමා ශමම සවාවට දන්වන්ශනහිද?
(ර) ශනො නශස නම් ඒ මන්ද?

ගු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

உயர் கல்வி ைற்றும்
மகட்ட வினொ:

ගරු තමතිතුමා.

ගු ්ාගල රත්නායක ෙහසතා

தநடுஞ்சொமலகள்

அமைச்சமரக்

(அ) (i)

இலங்மக திறந்த ெல்கமலக்கழகத்தில் தற்மெொது
இயங்கிவரும்
பீடங்களின்
எண்ணிக்மக
எத்தமனதயன்ெமதயும்;

(ii)

அங்கு
இயங்கிவரும்
திமணக்களங்களின்
எண்ணிக்மக எவ்வளதவன்ெமதயும்;

(iii)

ஒவ்தவொரு
பீடத்திலும்
ைற்றும்
திமணக்களத்திலும் இருக்கமவண்டிய நிரந்தர
விொிவுமரயொளர்
குழொம்
தவவ்மவறொக
யொததன்ெமதயும்;

(iv)

நிரந்தர விொிவுமரயொளர் குழொைில் தவற்றிடங்கள்
நிலவுகின்றதொ என்ெமதயும்;

(v)

ஆதைனில், அவ்தவற்றிடங்களின் எண்ணிக்மக
ஒவ்தவொரு
பீடத்தின்ெடியும்
திமணக்களத்
தின்ெடியும்
தவவ்மவறொக
யொமவதயன்
ெமதயும்;

(ைொண்புைிகு சொகல ரத்நொயக்க)

(The Hon. Sagala Ratnayaka)

If any investigation into such an incident reveals
anything, action will be taken.

ගු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශරොශහොම ස්තුතියි.
මීළඟට ප්ර ්න අංක 71-73 9/'76-(7) ගරු ලකී ජායව්ථධ්න
මහතා.

ගු ලකී ජයවර්ධාන ෙහසතා

(ைொண்புைிகு லக்கி ஜயவர்தன)

(The Hon. Lucky Jayawardana)

ගරු කථානායකතුමනි මා නම ප්ර ්නය අහනවා.

அவர் இச்சமெக்கு அறிவிப்ெொரொ?
(ஆ) இன்மறல், ஏன்?

ගු ගය්දත කුණාිනලක ෙහසතා
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු කථානායකතුමනි අධ්යාපන තමතිතුමා ශවනුශවන් මා
නම ප්ර ්නයට පිබඳතුරු දීම සකහා සති ශදකක කාලයක් ඉල්ලා
සිටිනවා.

asked the
Highways:

If not, why?

ශ්රී ලංකා විවිත විශ්පවවිායාලප ආචාර්ය ෙණ්ඩලය:
පුරප්පාු 
இலங்மக திறந்த ெல்கமலக்கழக விொிவுமரயொளர்
குழொம் : தவற்றிடங்கள்

(ைொண்புைிகு ெிைல் ரத்நொயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

උසස් අධ්යාපන හා මහාමා්ථග අමාතයතුමාශගන් තසූ
ප්ර ්නය: (7)

and

( b)

Question ordered to stand down.

13. ගු බිෙල් රත්නායක ෙහසතා

Education

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?

வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்ெிக்கக் கட்டமளயிடப்ெட்டது.
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Higher

(a)

ප්රශ්පනය ෙුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිීමෙ නිපයපග කරන ලදී.

ACEDAMIC STAFF OF OPEN UNIVERSITY OF SRI LANKA:
VACANCIES

Minister of

ගු ලක්ෂපේද කිරිඇල්ල ෙහසතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු කථානායකතුමනි නම ප්ර ්නයට පිබඳතුරු ශමශසයි.
(අ) (i)

පීඨ 1 කි.

1627

1628

පා්ථමේශම්න්තුව

[ගරු ලක්ෂ්මන් කිිතල්ල මහතා]

ගු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(ii)

ශදපා්ථතශම්න්තු 0 කි.

(iii)

තමුණුශමහි තීරු අංක 1 යටශත් දක්වා තත.

(iv)

ඔ .

(v)

තමුණුශමහි තීරු අංක 1 යටශත් දක්වා තත.

තමුණුම ්භාගත* කරමි.

(The Hon. Speaker)

ශදවන වටය.

සූදුු හසා ොදුු ආනයනය: වි්පතර

சீரகம் ைற்றும் தெருஞ்சீரகம் இறக்குைதி: விெரம்
IMPORT OF CUMIN AND CARAWAY SEEDS: DETAILS

(ර) පැන ශනොනඟී.

*්භාපම්්ය ෙත තබන ලා ඇමුුෙ:

செொபீடத்தில் மவக்கப்ெட்ட இமணப்பு :
Annex tabled:
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1. ගු (ෙහසාචාර්ය

ආශු ොරසිංහස ෙහසතා (ගු බුද්ධික
පිනරණ ෙහසතා පවනුව

(ைொண்புைிகு (மெரொசிொியர்) ஆசு ைொரசிங்க - ைொண்புைிகு புத்திக
ெதிரண சொர்ெொக)

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe on behalf of the Hon.
Buddhika Pathirana)

ප්රාථමික ක්ථමාන්ත අමාතයතුමාශගන් තසූ ප්ර ්නය - (0) :
(අ)

(i)

2015 ව්ථෂය තුළ ශ්රී ලංකාවට රනයනය කළ සූදුරු
හා මාදුරු ප්රමායය ශකොපමයද;

(ii)

ශ්රී ලංකාවට සූදුරු හා මාදුරු රනයනය කරන
ප්රධ්ාන රටවල් කවශ්ථද;

යන්න නතුමා සකහන් කරන්ශනහිද?

(ර)

(i)

ශ්රී ලංකාව තුළ සූදුරු හා මාදුරු වගා කරන්ශන්ද;

(ii)

නශස නම් නය ශ්රී ලංකාශ
ශකොපමය ප්රති තයක්ද;

(iii)

සූදුරු හා මාදුරු වගා ශනොකරන්ශන් නම් ඒ මන්ද;

(iv)

ශ්රී ලංකාව තුළ සූදුරු හා මාදුරු වගාව වයාේත
කිරීමට රජාය ගන්නා පියවර කවශ්ථද;

අව යතාශවන්

යන්න නතුමා ශමම සවාවට දන්වන්ශනහිද?
(ත) ශනො නශස නම් ඒ මන්ද?
ஆரம்ெக் மகத்ததொழில் அமைச்சமரக் மகட்ட வினொ:
(அ) (i)

2015ஆம் ஆண்டில் இலங்மகக்கு இறக்குைதி
தசய்யப்ெட்ட சீரகம் ைற்றும்

தெருஞ்சீரகத்தின் அளவு யொததன்ெமதயும்,
(ii)

இலங்மகக்கு சீரகம் ைற்றும் தெருஞ்சீரகம்
இறக்குைதி தசய்யப்ெடுகின்ற ெிரதொன நொடுகள்
யொமவதயன்ெமதயும்,

அவர் குறிப்ெிடுவொரொ?
(ஆ) (i)

[පෙෙ ඇමුුෙ පු්පතකාලප ා තබා ඇත.]

[இந்த இமணப்பு நூல் நிமலயத்திலும் மவக்கப்ெட்டுள்ளது]
[This annex is also placed in the Library.]

இலங்மகயில் சீரகம் ைற்றும் தெருஞ்சீரகம்
தசய்மக ெண்ணப்ெடுகின்றதொ என்ெமதயும்,

(ii)

ஆதைனில், அது இலங்மகயின்
எத்தமன சதவீதம் என்ெமதயும்,

மதமவயில்

(iii)

சீரகம்
ைற்றும்
தெருஞ்சீரகம்
ெண்ணப்ெடவில்மலதயனில்
ஏதனன்ெமதயும்,

தசய்மக
அது

(iv)

இலங்மகயினுள் சீரகம் ைற்றும் தெருஞ்சீரகச்
தசய்மகமய
விஸ்தொிப்ெதற்கு
அரசொங்கம்
மைற்தகொள்ளும்
நடவடிக்மககள்
யொததன்ெமதயும்,

அவர் இச்சமெக்கு அறிவிப்ெொரொ?
(இ)

இன்மறல், ஏன்?
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asked the Minister of Primary Industries:
(a)

Will he state(i)

(ii)

(b)

(c)
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the amount of Cumin seeds and Caraway
seeds imported to Sri Lanka during the
year 2015; and
the major countries from which Cumin
seeds and Caraway seeds are imported to
Sri Lanka?

Will he inform this House-

ක්පෂේත්ර නිලධාාරි්ද යුරු පැදි : වය පාාත

தவளிக்கள உத்திமயொகத்தர்களுக்கு மைொட்டொர்
மசக்கிள் : வடமைல் ைொகொணம்
MOTOR BIKES FOR FIELD OFFICERS: NORTH WESTERN
PROVINCE

922/’76
2.ගු (වවාය නලි්දා ජයින්ප් ෙහසතා

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ)

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa)

මුදල් අමාතයතුමාශගන් තසූ ප්ර ්නය - (7) :

(අ)

(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?

(i)

වයඹ පළාශත් ක්ශෂර නිලධ්ාින්ට මුදල් තැන්පත්
කළ පසු නිකුත් කරන රවට ශපොශරොන්දු වූ
යතුරුපැදි ලරා දීමට යැයි පවසමින් 017 .77.7
සහ 017 .77.07 දින ශදශක්ම කැකීමම් කළ රවත්;

(ii)

නශලස කැකීමම් කළද යතුරුපැදි ලරා ශනොදුන්
රවත්;

නතුමා දන්ශනහිද?
(ර)

(i)

වයඹ පළාශත් ක්ශෂර නිලධ්ාින්ට යතුරුපැදි
ලරා දීමට කටතුතු කරන්ශන්ද;

(ii)

නශස නම් නම දිනය කවශ්ථද;

යන්න නතුමා ශමම සවාවට දන්වන්ශනහිද?
(ත) ශනො නශස නම් ඒ මන්ද?
நிதி அமைச்சமரக் மகட்ட வினொ:

If not, why?

(அ) (i)

வடமைல்
ைொகொணத்தின்
தவளிக்கள
உத்திமயொகத்தர்களுக்கு
ெணம்
மவப்புச்
தசய்யப்ெட்டதன் ெின்னர் வழங்கப்ெடுதைன
வொக்குறுதியளிக்கப்ெட்ட
மைொட்டொர்
மசக்கிள்கமள
வழங்குவதொகத்
ததொிவித்து
2015.11.14 ைற்றும் 2015.11.21 ஆகிய இரண்டு
திகதிகளில்
அமழப்பு
விடுக்கப்ெட்டததன்
ெமதயும்;

(ii)

அவ்வொறு அமழப்பு விடுக்கப்ெட்டமெொதிலும்
மைொட்டொர்
மசக்கிள்கள்
வழங்கப்ெடவில்
மலதயன்ெமதயும்;

ගු ගය්දත කුණාිනලක ෙහසතා
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු කථානායකතුමනි ප්රාථමික ක්ථමාන්ත අමාතයතුමා
ශවනුශවන් මා නම ප්ර ්නයට පිබඳතුර ්භාගත* කරනවා.

* ්භාපම්්ය ෙත තබන ලා ිළිතුරර:

* செொபீடத்தில் மவக்கப்ெட்ட விமட :
* Answer tabled:

(අ)

(i)

(ii)

සූදුරු - ශමට්රික් ශටොන් - 0

.0

මාදුරු - ශමට්රික් ශටොන් - 7
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அவர் அறிவொரொ?
(ஆ) (i)

வடமைல் ைொகொண தவளிக்கள உத்திமயொகத்
தர்களுக்கு
மைொட்டொர்
மசக்கிள்கமளப்
தெற்றுக்தகொடுக்க
நடவடிக்மக
எடுப்ெொரொ
என்ெமதயும்;

සූදුරු - ඉන්දියාව පාකිස්තානය සිියාව නක්සත් අරාබි
නමී්ථ රාජායය තු්ථකිය
මාදුරු - ඉන්දියාව පාකිස්තානය ඊජිේතුව

(ර)

(i)

නැත

(ii)

අදාළ ශනොශ .

(iii)

ශමම කුළුරක්වල ශවශළක ශපොළ මිල සාශේක්ෂව අක්ය.
සූදුරු කිශලෝ ග්රෑමයක් රු. 6 1.11ක් පමය වන අතර මාදුරු
කිශලෝ ග්රෑමයක් රු. 3 1.11ක් පමය ශ . ශමම ශරෝග වගා
කළ හැක්ශක් ීතත ශ්ධ ගුයයක් තති නුවරනබඳය සහ
රඩුඩාරශවල රදී ප්රවශ්ධ වලය. ශමම ප්රශ්ධ වල වැඩි
රදායමක් ලරාගත හැකි අ්ථතාපල් සහ ලීක්ස් වැනි ශරෝග
වගා කිරීම වඩාත් ලාවදායී රැිධන් නම ශරෝග සකහා ශගීමන්
ශයොමු ීම තත.

(iv)

(ත)

රද්ථ වගාවක් ශලස ිධයබඳ ීතත ශ්ධ ගුයයක් තති
ප්රශ්ධ වල සූදුරු හා මාදුරු වගා කර ඉන් ලැශරන ප්රතිඵල
අනුව නම වගාව වයාේත කිරීමට සැලසුම් කර තත.

අදාළ ශනොශ .

ஆதைனில், அத்திகதி யொததன்ெமதயும்;

(ii)

அவர் இச்சமெக்கு அறிவிப்ெொரொ?
(இ)

இன்மறல், ஏன்?

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?

1631
[ගරු (වවදය) නමේන්ද ජායතිස්ස මහතා]

(b)

(c)

ගු ්්දදිත් ්ෙරසිංහස ෙහසතා

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?
If not, why?

(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)

ගරු කථානායකතුමනි මුදල් අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා නම
ප්ර ්නයට පිබඳතුර ්භාගත* කරනවා.

ගු වනේර
අොතයුරො

අපේවර්ධාන

ෙහසතා

(්පවපද්ශ්

ක යුුර

வஜிர அமெவர்தன - உள்நொட்டலுவல்கள்

ගරු කථානායකතුමනි මා නම ප්ර ්නයට පිබඳතුරු දීම සකහා
සති ශදකක් කල් ඉල්ලා සිටිනවා.

வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்ெிக்கக் கட்டமளயிடப்ெட்டது.

* செொபீடத்தில் மவக்கப்ெட்ட விமட :
* Answer tabled:

(ත)

ගරු කථානායකතුමනි ගරු නම්.නච්.නම්. සල්මාන් මන්ත්රීතුමා
ශවනුශවන් මා නම ප්ර ්නය අහනවා.

ප්රශ්පනය ෙුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිීමෙ නිපයපග කරන ලදී.

* ්භාපම්්ය ෙත තබන ලා ිළිතුරර:

Question ordered to stand down.

(i)

ශනොදනිමි.

(ii)

ශනොදනිමි.

(i)

2016 අය වැය ශයෝජානා අනුව 017 .77.01 දින වන ිධට
නියමිත සුදුසුකම් සපුරා තති හා නියමිත මුදල් (යතුරුපැදි
සකහා රු. 1 111 ස්කූට්ථ සකහා රු.
111) ශගවා තති
රවට දිස්්රික් ශල්කම් සනාථ කර තති සිය දම නිලධ්ාින්ට/
නිලධ්ාිනියන්ට යතුරුපැදි/ ස්කූට්ථ සැපයීමට නියමිතව
තිුණි. ඒ අනුව වයඹ පළාතට අයත් කුරුයෑගල
දිස්්රික්කශආ දිස්්රික් ශල්කම් ිධසින් නියමිත සුදුසුකම්
සැපිූප රවට සහතික කළ නිලධ්ාින්/ නිලධ්ාිනියන්
73 17 කට හා පුත්තලම දිස්්රික්කශආ නියමිත සුදුසුකම්
සැපිූප රව දිස්්රික් ශල්කම් තහවුරු කර තති නිලධ්ාින්/
නිලධ්ාිනියන් 0 කට යතුරුපැදි/ ස්කූට්ථ සපයා නම
වැඩසටහන අවසන් කර තත.

(ii)

(The Hon. Sandith Samarasinghe)

(The Hon. Wajira Abeywardana - Minister of Home Affairs)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

(ර)

(ைொண்புைிகு சந்தித் சைரசிங்க)

(ைொண்புைிகு
அமைச்சர்)

ගු ගය්දත කුණාිනලක ෙහසතා

(අ)

1632

පා්ථමේශම්න්තුව

යතුරුපැදි ලරා දීශම් වැඩසටහන ශම් වන ිධට අවසන් කර
තත.

පැන ශනොනඟී.

ගාල්ල ්හස ොතර පශ්පචාත් අ්පවැ්දන ිළිතබඳ
තාක්ෂණ ආයතනප ක්පෂේත්ර කාර්යාලය: ව්ා
ාැමීෙ
ெின்-அறுவமடத் ததொழில்நுட்ெவியல்
நிறுவகத்தின் கொலி ைற்றும் ைொத்தமற தவளிக்கள
அலுவலகங்கள்: மூடப்ெட்டமை

GALLE AND MATARA FIELD OFFICES OF POST HARVEST
TECHNOLOGY INSTITUTE: CLOSURE

1281/’76
8. ගු විෙල් වීරවංශ් ෙහසතා (ගු ඩල්ප අලහසප්පපුෙ ෙහසතා
පවනුව

ගු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச
அழஹப்தெருை சொர்ெொக)

(The Hon. Speaker)

(The Hon. Wimal Weerawansa on behalf of the Hon. Dullas
Alahapperuma)

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

ප්ර ්න අංක
මහතා.

-

0/'76 - (7) ගරු උදය ප්රවාත් ගම්මන්පිල

(අ)

කක කක්ථම අමාතයාං යට අයත්
ප ච
් ාත්
අස්වැන්න පිබඳරක තාක්ෂය රයතනශආ ක්ශෂර
කා්ථයාලයක් මාතර කැකයදුර ශගොිධජාන
ශක්න්රශආ ස්ථාපිත කර තිූ  රවත්;

(ii)

0176.71.70 දින සිට ක්රියාත්මක වන පිදි ඉහත කී
ක්ශෂර කා්ථයාලය වසා දමා තති රවත්;

(iii)

ඊට සමාන්තරව ගාල්ල ක්ශෂර කා්ථයාලයද වසා
දමා තති රවත්;

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගම්මන්පිල

ගු ගය්දත කුණාිනලක ෙහසතා
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)

නතුමා දන්ශනහිද?

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

(ර)

(i)

පසු අස්වනු තාක්ෂයය වඩාත් ප්රචමේත කළ තුතු
තත්ත්වයක තිබියදී පවතින යටිතල පහසුකම්ද
ශම් රකාරයට කේපාදුවට ලක් කිරීශමන් ශගොිධ
ජානතාව අපහසුවට පත් වන රව පිබඳගන්ශන්ද;

(ii)

නශස නම් දැනට වසා දමා තති ක්ශෂර කා්ථයාල
වහාම ිධවකත කර ශගොිධ ජානතාවට අව ය සහාය
ලරා දීමට පියවර ගන්ශන්ද;

ප්රශ්පනය ෙුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිීමෙ නිපයපග කරන ලදී.

வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்ெிக்கக் கட்டமளயிடப்ெட்டது.

Question ordered to stand down.

ගු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ප්ර ්න අංක 6 - 77 3/'76 - (7) ගරු නම්.නච්.නම්. සල්මාන්
මහතා.

டலஸ்

(i)

(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச)

ගරු කථානායකතුමනි අධ්යාපන අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා
නම ප්ර ්නයට පිබඳතුරු දීම සකහා සති ශදකක් කල් ඉල්ලා සිටිනවා.

ைொண்புைிகு

කක කක්ථම අමාතයතුමාශගන් තසූ ප්ර ්නය - (7) :

ගු විෙල් වීරවංශ් ෙහසතා

ගරු කථානායකතුමනි ගරු උදය ප්රවාත්
මන්ත්රීතුමා ශවනුශවන් මා නම ප්ර න
් ය අහනවා.

-

යන්න නතුමා ශමම සවාවට දන්වන්ශනහිද?
(ත) ශනො නශස නම් ඒ මන්ද?
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கைத்ததொழில் அமைச்சமரக் மகட்ட வினொ:
(அ) (i)

கைத்ததொழில் அமைச்சிற்குொிய, ெின்-அறுவமடத்
ததொழில்நுட்ெவியல் நிறுவகத்தின் தவளிக்கள
அலுவலகதைொன்று
ைொத்தமற
தகக்கனதுர
கைநல
ைத்திய
நிமலயத்தில்
தொெிக்கப்
ெட்டிருந்தது என்ெமதயும்;

(ii)

2016.10.12ஆம் திகதி ததொடக்கம் நமடமுமறக்கு
வரும்
வமகயில்
மைற்கூறிய
தவளிக்கள
அலுவலகம் மூடப்ெட்டுள்ளததன்ெமதயும்;

(iii)

அதற்கு மநதரொத்த வமகயில் கொலி தவளிக்கள
அலுவலகமும் மூடப்ெட்டுள்ளததன்ெமதயும்;

அவர் அறிவொரொ?
(ஆ) (i)

(ii)

ெின்-அறுவமடத்
ததொழில்நுட்ெத்மத
அதிகளவில் ெிரெல்யப்ெடுத்தக்கூடிய நிமலயில்
இருக்மகயில், இருக்கின்ற உட்கட்டமைப்பு
வசதிகமளயும் இவ்வமகயில் குமறப்ெதன்மூலம்
விவசொய ைக்கள் சிரைத்துக்கு உள்ளொகின்றனர்
என்ெமத ஏற்றுக்தகொள்கின்றொரொ என்ெமதயும்;
ஆதைனில்,
தற்மெொது
மூடப்ெட்டுள்ள
தவளிக்கள அலுவலகதைொன்மற உடனடியொகத்
திறந்து விவசொய ைக்களுக்குத் மதமவயொன
உதவிகமளப்
தெற்றுக்தகொடுப்ெதற்கு
நடவடிக்மக எடுப்ெொரொ என்ெமதயும்;

* ්භාපම්්ය ෙත තබන ලා ිළිතුරර:

* செொபீடத்தில் மவக்கப்ெட்ட விமட :
* Answer tabled:

(අ)

(ර)

(i)

ස්ථාපිත කර තිුණි.

(ii)

2016.09.30 දින පැවති අධ්යක්ෂ මඩුඩල රැස්ීමශම්දී ගත්
තීරයයක් අනුව මාතර හා ගාල්ල ක්ශෂර කා්ථයාල
නක්ශකොට දකුණු පළාත සකහා හම්රන්ශතොට ක්ශෂර
කා්ථයාලය ස්ථාපිත කරන ලදි. ශමම ක්ශෂර කා්ථයාලය
හම්රන්ශතොට ස්ථාපිත කිරීම නම දිස්්රික්කශආ ශරෝග
වයාේතිය හා පසු අස්වනු තාක්ෂය රයතනශආ වැඩි
අවධ්ානයක් ශයොමු කළ තුතු ශරෝග (ශකශසල් ීම)
සැලකිල්ලට ශගන සිදු කරන ලදි.

(iii)

ඉහත (ii) හි පිබඳතුරම අදාළ ශ .

(i)

නැත.
මාතර හා ගාල්ල ක්ශෂර කා්ථයාලවලට අදාළ කටතුතු
හම්රන්ශතොට ක්ශෂර කා්ථයාලය මිනන් ඉටු කරයි.

(ii)

(ත)

ප ච
් ාත් අස්වැන්න පිබඳරක තාක්ෂය රයතනශආ ක්ශෂර
කා්ථයාල සෑම දිස්්රික්කයකටම නකක් රැිනන් වන පිදි
පිහිටුීමමට ජාාතික රමසම්පාදන ශදපා්ථතශම්න්තුශ
අනුමැතිය ලැබී තත. ඒ සකහා ප්රතිපාදන ලැුණු පසු
මාතරට හා ගාල්ලට දිස්්රික් ක්ශෂර මධ්යස්ථාන ශදකක්
සහ ශසවා ක්ශෂර මධ්යස්ථාන තුනක් ස්ථාපිත කිරීමට
සැලසුම් කර තත. තවද ගාල්ල හා මාතර දිස්්රික් ක්ශෂර
මධ්යස්ථාන පිහිටුීමම සකහා උචිත ස්ථාන හඳුනා ගැනීම
දිස්්රික් ශල්කම් මිනන් සිදු කරමින් පවතී.

අදාළ ශනොශ .

அவர் இச்சமெக்கு அறிவிப்ெொரொ?
(இ) இன்மறல், ஏன்?

asked the Minister of Agriculture:
(a)

(b)

(c)

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?
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?

ඇඹිලිිළටිය ජාිනක කඩාාසි කම්හසල සිදු වූ හසානිය :
විධිෙත් විෙර්ශ්නයක්
எம்ெிலிப்ெிட்டிய மதசிய கொகிதத் ததொழிற்சொமலக்கு
ஏற்ெட்ட அழிவு: முமறசொர்ந்த புலனொய்வு
DAMAGE CAUSED TO EMBILIPITIYA NATIONAL PAPER
FACTORY: PROPER INVESTIGATION

1342/’76
9. ගු (ෙහසාචාර්ය ආශු ොරසිංහස ෙහසතා (ගු පහසේෂා්ද
විතානපස ෙහසතා පවනුව

(ைொண்புைிகு (மெரொசிொியர்) ஆசு ைொரசிங்க
மஹசொன் விதொனமக சொர்ெொக)

ක්ථමාන්ත හා වාණිජා කටතුතු අමාතයතුමාශගන් තසූ
ප්ර ්නය - (7) :
(අ)

ගු ගය්දත කුණාිනලක ෙහසතා

(i)

තඹිමේපිටිය ජාාතික කඩදාසි කම්හල ශම් වන ිධට
වසා දමා තති රවත්;

(ii)

පසු ගිය පාලන කාලය තුළ නම රයතනය සතු
සම්පත් සහ ශ්ධපළ ිධිධධ් පු්ධගලයන් ිධසින් ශසොරා
ශගන ශගොස් තති රවත්;

(iii)

නයින් නම රයතනය සම්පූ්ථයශයන්ම ිධනා ීම
ශගොස් තති රවත්;

(iv)

නහි රැකියාශ නිතුතු වූ සහ ඒ තුබඳන් වර ශලස
රදායම් ඉපයූ ිධ ාල පිිසක් ශම් ශහතුශවන්
ර්ථිකක හා මානසික පීඩාවන්ට ලක්ීම සිටින
රවත්;

නතුමා දන්ශනහිද?

(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)

ගරු කථානායකතුමනි කක කක්ථම අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා
නම ප්ර ්නයට පිබඳතුර ්භාගත* කරනවා.

ைொண்புைிகு

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe on behalf of the Hon.
Heshan Withanage)

If not, why?

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

-

(ර)

(i)

නම රයතනය ිධනා
ීමම පිබඳරක ිධධිමත්
ිධම්ථ නයක් සිදු කර තිශේද;

1635
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පා්ථමේශම්න්තුව

[ගරු (මහාචා්ථය) රශු මාරසිංහ මහතා]

(ii)

නශස නම් නමිනන් අනාවරයය කර ගත්
ශතොරතුරු කවශ්ථද;

(iii)

නම ශතොරතුරු මත හඳුනාගත් සැකකරුවන් සකහා
නීතිය ක්රියාත්මක කර තිශේද;

(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?

යන්න නතුමා ශමම සවාවට දන්වන්ශනහිද?
(ත) ශනො නශස නම් ඒ මන්ද?
மகத்ததொழில் ைற்றும் வொணிெ அலுவல்கள் அமைச்சமரக்
மகட்ட வினொ:
(அ) (i)

எம்ெிலிப்ெிட்டிய மதசிய கொகிதத் ததொழிற்சொமல
தற்மெொது மூடப்ெட்டுள்ளததன்ெமதயும்;

(ii)

கடந்த ஆட்சிக் கொலத்தில் இந்நிறுவனத்திற்குச்
தசொந்தைொன வளங்கள் ைற்றும் தசொத்துக்கள்
ெல்மவறுெட்ட
ஆட்களொல்
திருடிச்
தசல்லப்ெட்டுள்ளததன்ெமதயும்;

(iii)

அதன் கொரணைொக இந்நிறுவனம் முழுமையொக
அழிவமடந்துள்ளததன்ெமதயும்;

(iv)

அதில்
ததொழிலில்
ஈடுெட்டிருந்த
ைற்றும்
அதனூடொக ைமறமுகைொக வருைொனம் ஈட்டிய
தெரும்ததொமகயொமனொர் இதன் கொரணைொக
தெொருளொதொர ொீதியொகவும் உள ொீதியொகவும்
ெொதிப்புக்கு உள்ளொகியுள்ளனர் என்ெமதயும்;

ගු රි්ාඩ් බදියුදී්ද ෙහසතා (කර්ෝදත හසා වාණිජ ක යුුර
අොතයුරො
(ைொண்புைிகு றிஸொட் ெதியுதீன்
வொணிெ அலுவல்கள் அமைச்சர்)

-

மகத்ததொழில்

ைற்றும்

(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and
Commerce)

ගරු කථානායකතුමනි මා නම ප්ර ්නයට පිබඳතුර සවාගත
කරනවා.

* ්භාපම්්ය ෙත තබන ලා ිළිතුරර:

* செொபீடத்தில் மவக்கப்ெட்ட விமட :
* Answer tabled:

(අ)

(i)

ඔ .

(ii)

රදු පදනම මත ක්ථමාන්ත ාලාව ලරා ගත් ශපෞ්ධගමේක
සමාගම ශකටි කාලයක් නහි කටතුතු කිරීශමන් පසු අදාළ
රලධ්ාින්ට කිසිදු දැනුම් දීමකින් ශතොරව ක්ථමාන්ත පිශ්රය
අතහැර දැමූ ිධට තඹිමේපිටිය කඩදාසි ක්ථමාන්ත ාලාශ
තතැම් වත්කම් ශසොරකම් කර තත. ක්ථමාන්ත ාලාශ
වත්කම් හා සම්පත් ශසොරකම් කිරීම සම්රන්ධ්ශයන්
ශතොරතුරු රාජාය සම්පත් හා වයවසාය සංව්ථධ්න
අමාතයාං යට වා්ථතා වූ වහාම ශපොලීසියට පැමිණිමේ
කිරීමටත්
සිිධල් රරක්ෂක නිලධ්ාින් ශයොදවා
ක්ථමාන්ත ාලාශ රරක්ෂාව තහවුරු කිරීමටත් පියවර
ගන්නා ලදි.

(iii)

ශසොරකම් කිරීශම් ප්රතිඵලයක් ව ශයන් ක්ථමාන්ත ාලාවට
හානි සිදු ීම තත..

(iv)

අමාතය මයඩල අනුමැතිය මත තඹිමේපිටිය ජාාතික කඩදාසි
සංස්ථාශ සිය දම ශසවකයින් අනිවා්ථය ිධශ්රාම වන්දි
ශයෝජානා රමය යටශත් ඔවුන්ට හිමි වන්දි හා අදාළ දීමනා
ලරා දී අනිවා්ථය ිධශ්රාම ගන්වන ලදි. තඹිමේපිටිය කඩදාසි
සංස්ථාව වසර ගයනාවක් පාක් ලරමින් පැවති අතර
ශසවකයින්ශේ වැටුේ ශගීමශම් රර වාඩුඩාගාරය ිධසින්
දරා තති රවද සකහන් කළ තුතුය.

(i)

ශමම කාරයය සම්රන්ධ්ශයන් පරීක්ෂය කඩිනම් කරන
ශමන් රාජාය සම්පත් හා වයවසාය සංව්ථධ්න අමාතයාං ශආ
ශල්කම්ශේ අංක MSRED/6/2/12/6(i) හා 017 .17.73
දිනැති මේපිය මිනන් ශපොමේස්පතිශගන් ඉල්ලා තත.

asked the Minister of Industry and Commerce:

(ii)

ශමශතක් ශතොරතුරු වා්ථතා ීම නැත.

(a)

(iii)

පැන ශනොනඟී.

அவர் அறிவொரொ?
(ஆ) (i)

மைற்ெடி
நிறுவனம்
அழிவமடந்துள்ளமை
ததொடர்ெொக
முமறசொர்ந்த
புலனொய்வு
மைற்தகொள்ளப்ெட்டுள்ளதொ என்ெமதயும்;
ஆதைனில்,
அதன்
தவளிப்ெடுத்திக்தகொள்ளப்ெட்ட
யொமவதயன்ெமதயும்;

(ii)

(iii)

மூலம்
தகவல்கள்

அத்தகவல்களின்
அடிப்ெமடயில்
இனங்கொணப்ெட்ட சந்மதக நெர்கள் சம்ெந்தைொக
சட்டம்
நமடமுமறப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளதொ
என்ெமதயும்;

அவர் இச்சமெக்கு அறிவிப்ெொரொ?
(இ)

(ර)

இன்மறல், ஏன்?

Is he aware that(i)

the Embilipitiya National Paper Factory
has been closed down by now;

(ත)

(ii)

resources and assets of that institution have
been stolen by various individuals during
the tenure of the former government;

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(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?

පැන ශනොනඟී.

ගු කථානායකුරො
(The Hon. Speaker)

ප්ර ්න අංක 77 - 73
ිධශේරත්න මහත්මිය.

/'76 - (7) ගරු ශරෝහිණී කුමාි

ගු (ෙහසාචාර්ය ආශු ොරසිංහස ෙහසතා

(ைொண்புைிகு (மெரொசிொியர்) ஆசு ைொரசிங்க)

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe)

ගරු කථානායකතුමනි ගරු ශරෝහිණී කුමාි ිධශේරත්න
මන්ත්රීතුමිය ශවනුශවන් මා නම ප්ර ්නය අහනවා.
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மதசிய சகவொழ்வு, கலந்துமரயொடல் ைற்றும் அரசகருை
தைொழிகள் அமைச்சமரக் மகட்ட வினொ:

ගු ගය්දත කුණාිනලක ෙහසතා
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු කථානායකතුමනි නිපුයතා සංව්ථධ්න හා වකත්තීය පුහුණු
අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා නම ප්ර ්නයට පිබඳතුරු දීම සකහා සති
ශදකක් කල් ඉල්ලා සිටිනවා.

தைிழ் மெசுகின்ற ைக்களுக்கு சிங்கள தைொழிமயக்
கற்ெிக்கவும், சிங்களம் மெசுகின்ற ைக்களுக்கு
தைிழ் தைொழிமயக் கற்ெிக்கவும் நடவடிக்மககள்
எடுக்கப்ெட்டுள்ளனவொ;

(அ) (i)

ප්රශ්පනය ෙුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිීමෙ නිපයපග කරන ලදී.

(ii)

ஆதைனில், அந்நடவடிக்மககள் யொமவ;

Question ordered to stand down.

(iii)

ெொடசொமலமயவிட்டு நீங்கிச்தசன்ற ததொழிலற்
றவர்களுக்கு, அரசொங்க ஊழியர்களுக்கு ைற்றும்
தனியொர்துமற ஊழியர்களுக்கு தைிழ் ைற்றும்
சிங்கள தைொழிமயக் கற்ெிக்க நடவடிக்மககள்
எடுக்கப்ெட்டுள்ளனவொ;

(iv)

ஆதைனில், அந்நடவடிக்மககள் யொமவ;

வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்ெிக்கக் கட்டமளயிடப்ெட்டது.

සිංහසල හසා පාො භාෂා ඉගැ්දවීෙ : මූලය
ප්රිනපාාන

சிங்களம் ைற்றும் தைிழ் தைொழிகமளக் கற்ெித்தல் :
நிதிமயற்ெொடுகள்
TEACHING OF SINHALA AND TAMIL LANGUAGES:
FINANCIAL PROVISION

என்ெமத அவர் இச்சமெக்கு அறிவிப்ெொரொ?
(ஆ) (i)

இந்த கற்ெித்தல் ெணிகளுக்குப் மெொதியளவு
எண்ணிக்மகயுமடய ஆசிொியர்கள் உள்ளனரொ;

(ii)

ஆதைனில்,
அவ்வொசிொியர்கமளத்
ததொிவுதசய்யும் முமறமை யொது;

(iii)

இன்மறல், ஆசிொியர்கமள ஆட்மசர்ப்பு தசய்ய
நடவடிக்மக எடுப்ெொரொ;

833/’76
12.ගු (ෙහසාචාර්ය

ආශු ොරසිංහස ෙහසතා (ගු බුද්ධික
පිනරණ ෙහසතා පවනුව

(ைொண்புைிகு (மெரொசிொியர்) ஆசு ைொரசிங்க - ைொண்புைிகு புத்திக
ெதிரண சொர்ெொக)

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe on behalf of the Hon.
Buddhika Pathirana)

ජාාතික සහජීවනය සංවාද හා රාජාය වාෂා
තසූ ප්ර ්නය - (0) :
(අ)

(i)

சிங்களம்
ைற்றும்
தைிழ்
தைொழிகமளக்
கற்ெிப்ெதற்கொக
நிதிமயற்ெொடுகள்
தசய்யப்ெட்டுள்ளனவொ;

(இ) (i)

අමාතයතුමාශගන්

ශදමළ කතා කරන ජානතාවට සිංහල වාෂාව
ඉගැන්ීමමටත් සිංහල කතා කරන ජානතාවට
ශදමළ වාෂාව ඉගැන්ීමමටත් කය
රි ා මා්ථග ශගන
තිශේද;

(ii)

නශස නම් නම කය
රි ා මා්ථග කවශ්ථද;

(iii)

පාසල් හැර ගිය රැකියා ිධරහිත පිිසට රජාශආ
ශසවකයන්ට
හා
ශපෞ්ධගමේක
අං ශආ
ශසවකයන්ට ශදමළ හා සිංහල වාෂාව ඉගැන්ීමමට
පියවර ශගන තිශේද;

(iv)

என்ெமதயும் அவர் இச்சமெக்கு அறிவிப்ெொரொ?

ஆதைனில், மைற்ெடி ெணத்ததொமக எவ்வளவு;

(ii)

என்ெமத அவர் குறிப்ெிடுவொரொ?

(ஈ)

இன்மறல், ஏன்?

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 Tamilspeaking 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?

නශස නම් නම පියවර කවශ්ථද;

යන්න නතුමා ශමම සවාවට දන්වන්ශනහිද?
(ර)

(i)

ශමම ඉගැන්ීමශම් කා්ථයයන් සකහා පම
ර ායවත්
ගුරුවරුන් සං්යාවක් සිටින්ශන්ද;

(ii)

නශස නම් නම ගුරුවරුන් ශතෝරා ගැනීශම්
කම
ර ශ දය කවශ්ථද;

(iii)

ශනොනශස නම් ගුරුවරුන් රකවා ගැනීමට කටතුතු
කරන්ශන්ද;

යන්නත් නතුමා ශමම සවාවට දන්වන්ශනහිද?
(ත)

(b)

Will he also inform this House-

(i)

සිංහල හා ශදමළ වාෂා ඉගැන්ීමම සකහා මුදල්
පති
ර පාදන ශවන් කර තිශේද;

(i)

whether there are sufficient number of
teachers to engage in that task;

(ii)

නශස නම් නම මුදල් පම
ර ායය ශකොපමයද;

(ii)

if so, the methodology adopted for the
selection of those teachers; and

(iii)

if not, whether action will be taken to
recruit teachers?

යන්න නතුමා සකහන් කරන්ශනහිද?
(ඈ) ශනො නශස නම් ඒ මන්ද?

1639
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පා්ථමේශම්න්තුව

[ගරු (මහාචා්ථය) රශු මාරසිංහ මහතා]

(c)

Will he state(i)

(ii)
(d)

1 ක් පැවැත්ීමමට සැලසුම් කර තත. ශමශස පාඨමාලා
හදාරා ඉන් සමත්වන ගුරුවරුන් අව යතාව අනුව රාජාය
රයතන ශපෞ්ධගමේක රයතන සහ සහජීවන සංගම් මිනන්
පවත්වනු ලරන වාෂා පන්තිවල ඉගැන්ීමම සකහා අනුතුක්ත
කිරීමට සැලසුම් කරු තත.

whether financial provisions have been
allocated to teach Sinhala and Tamil
languages; and

රාජාය වාෂා ශදපා්ථතශම්න්තුව මිනන් ද ගුරුවරුන්ශේ
සංචිතයක් පවත්වාශගන යනු ලරයි.

if so, the amount of money that has been
allocated?

If not, why?

(iii)
(ත)

ගු ගය්දත කුණාිනලක ෙහසතා
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)

* ්භාපම්්ය ෙත තබන ලා ිළිතුරර:

* செொபீடத்தில் மவக்கப்ெட்ட விமட :
* Answer tabled:

(අ)

(i)

ඔ .

(ii)

සාමානය ජානතාවට සිංහල හා ශදමළ වාෂා දැනුම ලරා දීම
සකහා මාශේ අමාතයාං ය යටත් ක්රියාත්මක වන ජාාතික
වාෂා අධ්යාපන සහ පුහුණු රයතනය මිනන් "දන්නවානම්
උගන්වන්න දන්නැත්නම් ඉශගනගන්න" නම් වූ ිධශ ෂ
වැඩසටහනක් ශ්රී ලංකා ගුවන්ිධදුමේ සංස්ථාශ ස්වශ්ධීතය
ශසවය ඔස්ශස ිධකා ය ශකශ්ථ. නම වැඩසටහන සෑම ඉිදා
දිනකම ප. ව. .31 සිට 6.11 දක්වා සිංහල ශසවාව ඔස්ශස ද
ප. ව. 9.11 සිට 9.31 දක්වා ශදමළ ශසවාව ඔස්ශස ද ිධකා ය
ශකශරන අතර ගුවන් ිධදුමේ සංස්ථාශ සිය දම ප්රාශ්ධීතය
ශසවා ඔස්ශසද ිධකා ය කරනු ලරයි.
තවද ජාාතික වාෂා අධ්යාපන සහ පුහුණු රයතනය මිනන්
වාෂා ගුරුවරුන් ලරා දීම ශහෝ මූලය අනුග්රහය ලරා දීම මත
වාෂා සංගම් වයාපාරය හරහා 0170 වසශ්ථ සිට 017 වසර
දක්වා සාමානය ජානතාවට සිංහල ශදමළ වාෂා පුහුණු පන්ති
පවත්වා තති අතර නම වැඩසටහන සහජීවන සංගම්
වයාපාරය හරහා 0179 වසශ්ථ සිට යබඳත් ක්රියාත්මක කිරීමට
නියමිතව තත.

(ර)

(iii)

ඔ .

(iv)

පාසල් හැර ගිය රැකියා ිධරහිත පිිසට සහ ශපෞ්ධගමේක
අං ශආ ශසවකයන්ට ද ඉහත (ii) හි සකහන් රම මිනන්
සිංහල ශදමළ වාෂාවන් ඉශගන ගැනීශම් අවස්ථාව සලසා
තති අතර ඊට අමතරව ඕනෑම අශයකුට මුදල් ශගීමශම්
පදනම මත රාජාය වාෂා ශදපා්ථතශම්න්තුව මිනන් පවත්වනු
ලරන වාෂා පාඨමාලා හැදෑරීමට පහසුකම් සලසා තත.
රාජාය
නිලධ්ාින්
ශවනුශවන්ද
රාජාය
වාෂා
ශදපා්ථතශම්න්තුව මිනන් වාෂා පාඨමාලා පවත්වනු ලැශේ.

(i)

ඔ .

(ii)

2016 ව්ථෂයට ශවන් කර තති ප්රතිපාදන ප්රමායය රු. මි. 37
වන අතර වාඩුඩාගාරය මිනන් නිකුත් කර තති ප්රමායය
රු. මි. 70කි.
*2017 ව්ථෂශආ සිට සෑම රාජාය රයතනයකටම රාජාය වාෂා
ප්රතිපත්තිය ක්රියාත්මක කිරීම සකහා ශවනම වැය ීත්ථෂයක්
යටශත් මුදල් ප්රතිපාදන ශවන් කර තත.

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු කථානායකතුමනි ජාාතික සහජීවන සංවාද හා රාජාය
වාෂා අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා නම ප්ර ්නයට පිබඳතුර ්භාගත*
කරනවා.

NILET රයතනයට ශහෝ රාජාය වාෂා ශදපා්ථතශම්න්තුවට
ස්ිකර පදනමින් ගුරුවරුන් රකවා ගැනීමක් සිදු ශනොශකශ්ථ.

(ඈ)

අදාළ ශනොශ .

ගු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ප්ර ්න අංක 7 - 77
මහතා.

/'76 - (7) ගරු නම්.නච්.නම්. සල්මාන්

ගු ්්දදිත් ්ෙරසිංහස ෙහසතා
(ைொண்புைிகு சந்தித் சைரசிங்க)

(The Hon. Sandith Samarasinghe)

ගරු කථානායකතුමනි ගරු නම්.නච්.නම්. සල්මාන් මන්ත්රීතුමා
ශවනුශවන් මා නම ප්ර ්නය අහනවා.

ගු වනේර අපේවර්ධාන ෙහසතා

(ைொண்புைிகு வஜிர அமெவர்தன)

(The Hon. Wajira Abeywardana)

ගරු කථානායකතුමනි මා නම ප්ර ්නයට පිබඳතුරු දීම සකහා
සති ශදකක් කල් ඉල්ලා සිටිනවා.

ප්රශ්පනය ෙුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිීමෙ නිපයපග කරන ලදී.

வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்ெிக்கக் கட்டமளயிடப்ெட்டது.

Question ordered to stand down.

ගු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ස්ථාවර නිශයෝග 03 (0) යටශත් ප්ර ්න. ගරු ඩේලස්
ශ්ධවානන්දා මන්ත්රීතුමා.

ජාාතික වාෂා අධ්යාපන සහ පුහුණු රයතනය මිනන් ද රාජාය
නිලධ්ාින්ට ශදවන වාෂා ප්රීමයතාව ලරා ගැනීම සකහා
ශන්වාසික සහ අශන්වාසික වාෂා පාඨමාලා පවත්වනු ලරයි.

පපෞද්ගලිකව ාැනුම් දීපේද ඇසූ ප්රශ්පනය

(i)

වාෂා ඉගැන්ීමම සකහා දැනට සිටින ගුරුවරුන් සං්යාව
ප්රමායවත් නැත.

QUESTION BY PRIVATE NOTICE

(ii)

NILET රයතනය මිනන් පුවත් පත් දැන්ීමම් පළ කර අව ය
සුදුසුකම් සපුරා තති ගුරුවරුන් ශතෝරාශගන දින 1 ක
පුහුණුවක් ලරා දීශමන් අනතුරුව රයතනශආ මේයා පදිංචි
ශකොට ගුරුවරුන්ශේ සංචිතයට තතුළත් කරනු ලරයි.

පකොකා-පකපලා නිෂපපාාන ෙධාය්පථානය

ඊට අමතරව ිධ ව
් ිධදයාල කිකකාචා්ථයවරුන් මිනන් වාෂා
ගුරුවරුන් පුහුණු කිරීශම් වැඩසටහනක් ජාාතික වාෂා
අධ්යාපන සහ පුහුණු රයතනය (NILET) මිනන් ශම් වන
ිධට රරම්ව කර තති අතර ඒ යටශත් ශදවන වාෂා
ඉගැන්ීමම පිබඳරක සහතික පර පාඨමාලාවක් සහ උසස්
ඩිේශලෝමා පාඨමාලාවක් පවත්වාශගන යනු ලරයි. 0176
ශනොවැම්ර්ථ මස රරම්ව කරන ලද සහතික පර පාඨමාලාව
මිනන් ගුරුවරුන් 011ක් පුහුණුව ලරන අතර 0179 වසශ්ථදී
ද සහතික පර පාඨමාලා 18ක් සහ ඩිේශලෝමා පාඨමාලා

தனி அறிவித்தல் மூல வினொ

'தகொக்கொ-மகொலொ' உற்ெத்தி மையம்
COCA-COLA MANUFACTURING CENTRE

ගු ඩසල්ප පද්වාන්දාා ෙහසතා

(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் மதவொனந்தொ)

(The Hon. Douglas Devananda)

தகளரவ செொநொயகர் அவர்கமள, அெிவிருத்தி உெொய
முமறகள் ைற்றும் சர்வமதச வர்த்தக அமைச்சர் தகளரவ ைலிக்
சைரவிக்கிரை அவர்களிடம் மகள்வி மகட்க அனுைதித்ததற்கு
நன்றி.

1641

1642
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எைது நொட்மட 'தகொக்கொ-மகொலொ' குளிர்ெொன உற்ெத்தியின்
மையைொக ைொற்றுவதும் அதன் ெிரகொரம் இங்கு உற்ெத்தி
தசய்யப்ெடும் 'தகொக்கொ-மகொலொ' குளிர்ெொன உற்ெத்திகளின்
இறுதி விமளதெொருட்கமள, ஆசியொவில் அந்நிறுவனத்தின்
ெொொிய சந்மதயொக விளங்குகின்ற இந்திய நொட்டுக்கு ஏற்றுைதி
தசய்வதுமை அந்நிறுவனத்தின் மநொக்கம் என்றும் இதற்தகன
எைது நொட்டின் இயற்மக நீர் வளங்கள் ைற்றும் மதயிமல
உற்ெத்திகள் மெொன்றவற்மற அந்நிறுவனம் ெயன்ெடுத்தப்
மெொவதொகவும் ததொியவருகின்றது. இத்திட்டம் எைது நொட்டில்
தசயற்ெடுத்தப்ெடுைொனொல்
தெருைளவில்
அந்நியச்தசலொவணிமயப் தெற்றுக்தகொள்ள இயலும் என்ெதும்
ஒரு ததொமக மவமலவொய்ப்புக்கமள வழங்க முடியும் என்ெதும்
எைக்கு
இருக்கின்ற
சொதகைொன
நிமலயொகும்.
இருந்தமெொதிலும், ஏைது நொட்டின் நீர் வளங்கள் ததொடர்ெில்
நொம் அதிகைொகச் சிந்திக்க மவண்டிய ஒரு நிமலக்குத்
தள்ளப்ெட்டிருக்கின்மறொம். மைற்ெடி நிறுவனைொனது தனது
ெொொிய சந்மதயொன இந்தியொவுக்குக் குளிர்ெொனம் ைற்றும்
அதமனொடுகூடிய ஏமனய அமனத்து உற்ெத்திகமளயும்
வழங்க
இலங்மகமயத்
ததொிவுதசய்திருக்கின்றது.
இந்நிமலயில்,
இந்நிறுவனம்
இதற்கொன
உற்ெத்தி
மையங்கமள
இந்தியொவில்
அமைத்தொல்
வசதியொகவும்
உற்ெத்திச்
தசலவிமனக்
கூடியவமரயில்
குமறத்துக்தகொள்ளவும் ஏதுவொக இருக்கும். அப்ெடியிருந்தும்
இதற்கொக ஏன், இலங்மகமயத் மதர்ந்ததடுக்கின்றது? என்ற
மகள்வி எழுவது நியொயைொனதொகும்.
மைற்ெடி நிறுவனத்தின் இந்தியச் சந்மதயொனது சுைொர் 5
ெில்லியன் அதைொிக்க தடொலர் எனக் கூறப்ெடும் நிமலயில்,
இந்திய ைொநிலங்கள் ெலவற்றில் சுைொர் 57 ததொழிற்சொமலகமள
இந்த நிறுவனம் தகொண்டிருக்கின்றது. இந்தியொவின் நீர்
வளத்மதப் ெொொியளவில் ெயன்ெடுத்தி வருகின்ற இந்த
நிறுவனம், இந்திய அரசினொல் அங்கீகொிக்கப்ெட்ட அளமவயும்
ைீறி நீமர அதிகளவில் ெயன்ெடுத்தியுள்ள சந்தர்ப்ெங்கள்
ஏரொளம் என்றும் இது ததொடர்ெில் ெல முமறப்ெொடுகள் ெதிவு
தசய்யப்ெட்டுள்ளதொகவும்
இதனொல்
அங்குள்ள
சமூக
ஆர்வலர்கள் இந்த நிறுவனத்மதத் தமட தசய்ய மவண்டும்
எனக் மகொொிப் ெல்மவறு வமகயில் தங்களது எதிர்ப்புக்கமளத்
ததொிவித்து வருகின்றனர் என்றும் ததொியவருகின்றது.

இந்தியொவிலும் நீர்த் தட்டுப்ெொடு என்ெது ெொொியததொரு
ெிரச்சிமனயொக உருதவடுத்து, விவசொயிகள் தற்தகொமல
தசய்துதகொள்ளும் சம்ெவங்கள் அதிகொித்து வருகின்றன. இந்த
நிமலயில் அண்மையில் தசன்மன உயர் நீதிைன்றம் 'தெப்சி
மகொலொ' ைற்றும் 'தகொக்கொ-மகொலொ' நிறுவனங்கள் தொைிரெரணி
நதியிலிருந்து
நீர்
எடுப்ெதற்கொன
தமடயுத்தரமவப்
ெிறப்ெித்துள்ளமை குறிப்ெிடத்தக்கது. இந்தியொவின் நிலக்கீழ்
நீர் வளம் தற்மெொது 54 வீதைொக வீழ்ச்சி கண்டுள்ளதொகக்
கூறப்ெடும் நிமலயில், மைற்ெடி நிறுவனத்திற்கு எதிரொகப்
ெல்மவறு
ைொநிலங்களிலும்
ஏற்ெட்டுள்ள
தெொதுைக்கள்
எதிர்ப்புக் கொரணைொக இந்த நிறுவனத்தின் ெல்மவறு கிமளகள்
ைற்றும்
ததொழிற்சொமலகள்
மூடப்ெட்டு
வருகின்றன.
இந்நிமலயிமலமய, இந்த நிறுவனம் இலங்மகமயத் தனது
மையைொகக் தகொண்டு இந்தியொவின் சந்மதமய நிமலநிறுத்தப்
ெொர்க்கின்றது என்று ததொிகின்றது.
தற்மெொது எைது நொட்டிலும் நீர்த் தட்டுப்ெொடு ைிகவும்
உக்கிரைமடந்துவரும் நிமலமய கொணப்ெடுகின்றது. ைமழ
வீழ்ச்சியில் ஏற்ெடுகின்ற ைொற்றங்களொல் ெயிர்ச்தசய்மககள்
நஷ்டைமடந்தும் குடிநீொின்றியும் எைது ைக்கள் நொளொந்தம்
ெொதிக்கப்ெட்டு வருகின்றனர். வரட்சி கொரணைொக வடக்கு,
கிழக்கு உட்ெடக் கமரமயொரப் ெகுதிகளில் உவர் நீர் புகுந்து

அப்ெகுதிகள் உவர் நீர்த்தன்மை தகொண்ட ெகுதிகளொக ைொற்றம்
தெற்று வருகின்றன.
'தகொக்கொ-மகொலொ'
நிறுவனத்தின்
இலங்மகயில்
அமைக்கப்ெடக்கூடிய
ததொடர்ெில் விளக்க முடியுைொ?

உற்ெத்தி
மையம்
சொத்தியக்கூறுகள்

இந்தியச் சந்மதமய மைற்ெடி நிறுவனத்தின் உற்ெத்தி
மநொக்கம் எனில், எைது ைக்களின் அடிப்ெமடத் மதமவகளுக்மக
இங்கு
நீொில்லொத
நிமலயில்,
இந்தியச்
சந்மதக்குொிய
மகள்விகமளப் பூர்த்தி தசய்யும் அளவுக்கொன நீொிமன இங்கு
தெற்றுக்தகொள்வது எந்த வமகயில் சொத்தியம் எனக் கூற
முடியுைொ?
மைற்ெடி, எனது மகள்விகளுக்கொன ெதிமல தகளரவ
அமைச்சர் அவர்கள் அல்லது அவரது சொர்ெில் யொரொவது
வழங்குவொதரன எதிர்ெொர்க்கிமறன். நன்றி.

ගු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු සවානායකතුමනි පිබඳතුර අද ලරා ශදනවාද?

ගු ලක්ෂපේද කිරිඇල්ල ෙහසතා

(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, the Answer will be given later.

පාර්ලිපම්්දුරපේ රැ්පවීම්
ெொரொளுைன்ற அைர்வு

SITTINGS OF THE PARLIAMENT

I
ගු ලක්ෂපේද කිරිඇල්ල ෙහසතා

(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(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."

ප්රශ්පනය විේන ලදි්ද ්භා ්ම්ෙත විය.

வினொ விடுக்கப்ெட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது.
Question put, and agreed to.

II
ගු ලක්ෂපේද කිරිඇල්ල ෙහසතා

(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(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."

ප්රශ්පනය විේන ලදි්ද ්භා ්ම්ෙත විය.

வினொ விடுக்கப்ெட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது.
Question put, and agreed to.
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පා්ථමේශම්න්තුව

ගු දිප්දෂප ගුණවර්ධාන ෙහසතා

(ைொண்புைிகு திமனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

නැඟී සිටිප ය.
எழுந்தொர்.
rose.

ගු ලක්ෂපේද කිරිඇල්ල ෙහසතා

(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

කාරක සවා අවස්ථාශ දී ශශ්රෂ්ඨාධිකරයය ිධසින් ශදන ලද
සංශ ෝධ්න අපි ඉදිිපත් කරනවා.

ගු කථානායකුරො

ගු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

We will take them up later, Hon. Member.

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

ගරු දිශන්ෂ් ගුයව්ථධ්න මන්ත්රීතුමා.

(The Hon. Speaker)

ගු ලක්ෂපේද කිරිඇල්ල ෙහසතා

ගු දිප්දෂප ගුණවර්ධාන ෙහසතා

(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

We will take them up at the Committee Stage.

(ைொண்புைிகு திமனஷ் குணவர்தன)

Sir, I would like to get a clarification on a Bill listed
for today. අද දින නියමිතව නයාය පරශආ තතුළත්ව තිශරන
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 ලක්ෂපේද කිරිඇල්ල ෙහසතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු කථානායකතුමනි කාරක සවා අවස්ථාශ දී ඒවා ඉදිිපත්
කරනවා.

ගු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශහොකයි ඒ අවස්ථාශ දී ඉදිිපත් කරන්න.

ගු ලක්ෂපේද කිරිඇල්ල ෙහසතා

(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)
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(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගු විෙල් වීරවංශ් ෙහසතා

(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

නැඟී සිටිප ය.
எழுந்தொர்.
rose.

ගු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු ිධමල් ීමරවං මන්ත්රීතුමා.

ගු විෙල් වීරවංශ් ෙහසතා

(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගරු කථානායකතුමනි ඊශආ ශම් ගරු සවාශ දී නක්සත්
ජානතා නිදහස් සන්ධ්ානශආ සාමාජිකත්වශයන් -ශකොශහොමටත්
සාමාජික පක්ෂයක් ශනොශවයි. නමුත් නයට තිශරන ශ්ධ පාලන
රැඳීම්වමේන් අපි -ජාාතික නිදහස් ශපරමුශඩු මන්ත්රීවරු- පස් ශදනා
ඉවත් වුණු රව ඔරතුමා හමුශ දැනුම් දුන්නාම ඔරතුමාත් ගරු
සවානායකතුමාත් කි වා මීට ශපර ශම් ගැන මා පා්ථමේශම්න්තුශ
ප්රකා යක් කරලා නැහැ කියලා. තත්තටම ගරු කථානායකතුමනි
මම ඔරතුමාට ඒ ශ ලාශ ත් කි වා 0176 අශප්රල් 1 වැනිදා ශම්
ගරු සවාශ දී ශම් පිබඳරකව ඔරතුමා අමතලා මම කරුණු කියා
තිශරන රව. ඒ අනුව නදින හැන්සාඩ් වා්ථතාශ අදාළ ශකොටස මා
ඉදිිපත් කරනවා.
2016 අශප්රල් මස 1 වැනි දින හැන්සාඩ් වා්ථතාශ 71 6 වැනි
තීරුශ ශමශස සකහන් ශවනවා:

(The Hon. Lakshman Kiriella)

කාරක සවා අවස්ථාශ දී ඒ අව ය සංශ ෝධ්න කරනවා.

ගු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

That is okay.

ගු දිප්දෂප ගුණවර්ධාන ෙහසතා

(ைொண்புைிகு திமனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ශමොකද දැනට කාරක සවා අවස්ථාවට දීලා තිශරන
සංශ ෝධ්නවල ශම්ක නැහැ.

ගු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු සවානායකතුමනි ඔරතුමා ඒක තතුළත් කරනවා ශන්ද?

''ගරු කථානායකතුමනි ඔරතුමාට මමත් ශම් සවාව නිශයෝජානය කරන
තව මන්ත්රීවරුන් හතර ශදශනකුත් -මා තතුළුව පස් ශදශනක්- අත්සන් කර
මීට ටික කාලයකට ශපර මේපියක් මිනන් දැනුම් දුන්නා ''අපි ජාාතික නිදහස්
ශපරමුශඩු පා්ථමේශම්න්තු මන්ත්රීවරුන් හැටියට නක්සත් ජානතා නිදහස්
සන්ධ්ානශයන් ශවන්ව ස්වාධීනව ිධපක්ෂය තුළ කටතුතු කරනවා ඒ
කාරයය පිබඳශගන ශවනම පක්ෂයකට හිමි අයිතිවාසිකම් අපට ලරා
ශදන්න'' කියලා. මීට ශපර පා්ථමේශම්න්තුශ නවැනි පූ්ථවාද්ථ ඕනෑවටත්
වඩා තිබිලා තිශරනවා. ඔරතුමාම ශම් සවාශ දී මීට ශපර සකහන් කළා ශ්රී
ලංකා නිදහස් පක්ෂශආ මන්ත්රීවරුන් පිිසක් ශවනම කඩුඩායමක්
හැටියට පිබඳගන්න රැි ශහතුව ශමොකක්ද කියලා. ඔරතුමා කි වා ඔවුන්
සන්ධ්ානශයන් ශහෝ ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂශයන් ශහෝ ශවන් වූවා යැයි
දැනුම් දුන්ශනොත් ඔරතුමාට ඒක පිබඳගන්න පුළුවන් කියලා.
ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂශආ මන්ත්රීතුමන්ලාට ඒක නශලස රලපෑවාට ශම්
මේපිය මිනන් අපි ඔරතුමාට දැනුම් දී තිශරනවා නක්සත් ජානතා නිදහස්
සන්ධ්ානශයන් ශවන්ව ස්වාධීනවයි අපි කටතුතු කරන්ශන් කියලා. ඉතින්
ඔරතුමාම මීට ශපර දක්වපු කරුණු අනුව ඔරතුමාට පුළුවන්කම
තිශරනවා ශම් පා්ථමේශම්න්තුශ ිධපක්ෂශආ සිටින අශේ මන්ත්රීවරු පස්
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ශදනා ශවනම කඩුඩායමක් හැටියට පිබඳගනිමින් -අපි ඒකාර්ධධ්
ිධපක්ෂයට තතුළත්. නමුත් ශවනම ස්වාධීන කඩුඩායමක්- අපට හිමි
අයිතිවාසිකම් ශදන්න. නමුත් ඔරතුමා ශම් දක්වා ඒ සම්රන්ධ්ශයන් කිසිම
සාධ්ාරය ප්රතික්රියාවක් දක්වා නැහැ. ඒ ගැන තමයි මම ඔරතුමාශගන්
ිධමසා සිටින්ශන්.''

මම ශමශහම කි ශ ගරු කථානායකතුමනි 0176 අශප්රල් මස
1 වැනි දින. අදාළ මේපිය මම ඔරතුමාට වාර දුන්ශන්ත් ඊට සති
කිහිපයකට ශපර. ඒ අනුවම ඔේපු ශවනවා ගරු කථානායකතුමනි
මශේ ශම් කාරයාව -ශම් දුක් ගැනිධල්ල- මීට ශරොශහෝ කලකට
ශපර ඉදිිපත් කර තිුයත් ඒ සම්රන්ධ්ව ඔරතුමාශගන් තවමත්
තීරයයක් ලැබිලා නැහැ කියා.
ගරු කථානායකතුමනි ඉතා කාරුණිකව මම ඔරතුමාශගන්
ඉල්ලා සිටිනවා අශේ මන්ත්රීවරු පස් ශදනාට නක්සත් ජානතා
නිදහස් සන්ධ්ානශයන් ශවන්ව ශම් පා්ථමේශම්න්තුශ ිධපක්ෂශආ
ස්වාධීන කඩුඩායමක් හැටියට කටතුතු කිරීමට අවස්ථාව ලරා
ශදන ශලස. ඒකාර්ධධ් ිධපක්ෂය සමඟ තිශරන ශ්ධ පාලන
ඥාතිත්වය අප අත හැරලා නැහැ; ඒ තුළ අප ඉන්නවා. නමුත්
පක්ෂයක් ව ශයන් ස්වාධීන කඩුඩායමක් හැටියට අප පිබඳගැනීම
සකහා කාරුණිකව කටතුතු කරන්නය කියා ප්රජාාතන්රවාදශආ
නාමශයන් මා නැවතත් ඉල්ලා සිටිනවා.
ඔරතුමා ප්රජාාතන්රවාදය ශවනුශවන් කැප වුණු නායකශයක්;
කහ පටි පැළකශගන යම් ප්රජාාතන්රවාදී ප්රතිසංස්කරය ශවනුශවන්
ශපනී හිටපු නායකශයක්. ඒ අතීතය අනුව යමින් ශම්
පා්ථමේශම්න්තුශ
උත්තරීතර කථානායක පුටුව ශහොරවන
ඔරතුමන් අප ශවනුශවන් ශම් සාධ්ාරයය ඉටු කරයි කියා ඉතා
ඕනෑකමින් රලාශපොශරොත්තු ශවනවා. කල් ගත කරන්ශන් නැතිව
කාරුණිකව ඒ ඉල්ලීම ඉටු කර ශදන්නය කියා මා ඔරතුමාශගන්
ඉල්ලා සිටිනවා.

ගු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)
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ගු විෙල් වීරවංශ් ෙහසතා

(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

හැන්සාඩ් වා්ථතාශ සාක් කයත් දැන් ඔරතුමාට තිශරනවා. ඒ
නිසා තවදුරටත් ශමය දිේගස්සන්න නපාය කියා මා ඔරතුමාශගන්
ඉල්ලා සිටිනවා.

ගු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඒ සම්රන්ධ්ශයන් මා ඉතා ඉක්මනින් තීරයයක් ශදන්නම්.

ගු විෙල් වීරවංශ් ෙහසතා

(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ශමය අශේ අයිතියක්. ශම් සවාශ කටතුතු කිරීශම්දී අපට නිසි
සාධ්ාරයය ඉටු වන්ශන් නැහැ. නිසි සාධ්ාරයය අපට ඉටු වන්ශන්
නැත්නම් ශම් රශට් කාටද ඉටු වන්ශන්? නක පැත්තකින් මැතිවරය
පවත්වන්ශන් නැහැ මැතිවරය කල් දමනවා. ශමශහම ශවලාවක
අපි ශකොශහොමද ශම් රශට් මහජාන මතය නිශයෝජානය කරන්ශන්?

ගු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඒ සම්රන්ධ්ශයන් මා තීරයයක් ගන්නම් කියලා ඔරතුමාට
කි වා ශන්. ගරු සවානායකතුමා.

ගු ලක්ෂපේද කිරිඇල්ල ෙහසතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු
කථානායකතුමනි
පා්ථමේශම්න්තුව
මැතිවරයයට තරග කරපු රකාරය අනුවයි.

පිබඳගන්ශන්

(The Hon. Speaker)

ශහොකයි.
ගරු මන්ත්රීතුමනි ශම් සම්රන්ධ්ශයන් අව ය පියවර ගැනීමට
සාකච්ඡා කරන්න අව යයි කියා මම ඊශආත් සකහන් කළා.
ඔරතුමාශේ මන්ත්රීවරුනුත් තතුළුව ඒකාර්ධධ් ිධපක්ෂශආ
මන්ත්රීවරුන් 7ශදශනක් ඉන්නවා. ශවනත් පක්ෂ නිශයෝජානය
කරන තවත් මන්ත්රීවරුන් 79 ශදනකුත් ඉන්නවා. ඒ සිය දශදනාම
නක්ක සාකච්ඡා කරලා මා ඉදිි පියවර ගන්නම්.

ගු විෙල් වීරවංශ් ෙහසතා

(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගරු කථානායකතුමනි 0176 අශප්රල් 1 වන දා තමයි ශම්
සවාශ දී ශම් ප්ර ්නය මතු කශළ ඊට ශපර මේපියකින් දන්වලා. අද
0179 ශපරරවාි මාසය. ඒ අනුව ගතශවලා තිශරන කාලය ඉතා
දී්ථතයි. මා දන්ශන් නැහැ ශමම පා්ථමේශම්න්තුව ශකොයි තරම්
කාලයක් ශම් ිධධියට පවතියිද කියලා. ශකශස ශවතත් - [රාධ්ා
කිරීම්] අගමැතිතුමාට ශමොනවා ශවයිද කියා මා දන්ශන් නැහැ. ඒ
ගැන මට අදාළ නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි ඔරතුමා ශම්
කටතුත්ත කල් දමන්න නපා. අනික් මන්ත්රීවරුන් නක්ක කථා කිරීම
ශනොශවයි කරන්න ඕනෑ. ඒකාර්ධධ් ිධපක්ෂය හැටියට අපි ඊශආ
ඔරතුමා හමු වුයා. හමුශවලා ශම් ගැන සාකච්ඡා කළා.

ගු ේදත්රීවරපයක්

(ைொண்புைிகு உறுப்ெினர் ஒருவர்)
(An Hon. Member)

අපි ශම්කට නකඟයි ගරු කථානායකතුමනි.

ගු විෙල් වීරවංශ් ෙහසතා

(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ඕවා පරය කථා.

ගු ලක්ෂපේද කිරිඇල්ල ෙහසතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

පරය කථාව අහශගන ඉන්නශකෝ. [රාධ්ා කිරීම්] ගරු
කථානායකතුමනි ඔරතුමාට තීරයය කරන්න ශවනවා නතුමා
තරග කශළ ශමොන ශ්ධ පාලන පක්ෂශයන්ද කියලා. ඒක වැදගත්.
[රාධ්ා කිරීම්] මට කථා කරන්න ශදන්න. ඔරතුමාට තීරයය
කරන්න ශවනවා ිධමල් ීමරවං මන්ත්රීතුමා තරග කශළ ශමොන
පක්ෂශයන්ද කියලා. ඒක වැදගත්.

ගු දිප්දෂප ගුණවර්ධාන ෙහසතා

(ைொண்புைிகு திமனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි ලක්ෂ්මන් කිිතල්ල සවානායකතුමා
පැහැදිමේ කරයි.

ගු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

නතුමාට අවස්ථාව දුන්නා. සවානායකතුමා අදහස් ප්රකා කළා.
සිය ද ශදනාටම අදහස් ප්රකා කරන්න අවස්ථාව ශදනවා.
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පා්ථමේශම්න්තුව

ගු දිප්දෂප ගුණවර්ධාන ෙහසතා

ගු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு திமனஷ் குணவர்தன)

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(The Hon. Speaker)

නක්සත් ජානතා නිදහස් සන්ධ්ානශආ පක්ෂයක් හැටියට ිධමල්
ීමරවං මන්ත්රීතුමාශේ පක්ෂය තතුළත් වන්ශන් නැහැ. වා්ථතාගත
කිරීම සකහා මා ඉතාම ඕනෑකමින් කියනවා. [රාධ්ා කිරීමක්]
නැහැ නැහැ. ශපොඩ්ඩක් ඉන්න. [රාධ්ා 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 කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

අව ය ශවලාවට සාකච්ඡා කරමු. ගරු අගමැතිතුමා.

ගරු ිධමල් ීමරවං මන්ත්රීතුමනි අපි ශම්ක ශමතැනින් අවසන්
කරන්න ඕනෑ. [රාධ්ා කිරීමක්]

ගු විෙල් වීරවංශ් ෙහසතා

(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගරු කථානායකතුමනි ගරු අග්රාමාතයතුමා කි වා "ස්වාධීන
කඩුඩායම් හැටියට පිබඳගැනීශම් ප්ර ්නයක් නැහැ." කියලා. අශේ
පක්ෂය
ස්වාධීන
ශ්ධ පාලන
පක්ෂයක්.
මැතිවරය
ශකොමසාිස්වරයා පිබඳගත් ශ්ධ පාලන පක්ෂයක්. අපි ඒ පක්ෂය
නිශයෝජානය කරමින් තමයි නක්සත් ජානතා නිදහස් සන්ධ්ානය
තතුශළ හිටිශආ.

ගු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගු රනිල් වික්රෙසිංහස ෙහසතා (අ්ාොතයුරො ්හස ජාිනක
ප්රිනපත්ින හසා ආර්ිකක ක යුුර අොතයුරො

(ைொண்புைிகு ரணில் விக்கிரைசிங்க - ெிரதை அமைச்சரும் மதசிய
தகொள்மககள் ைற்றும் தெொருளொதொர அலுவல்கள் அமைச்சரும்)

(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister
of National Policies and Economic Affairs)

ගරු කථානායකතුමනි මම ගරු දිශන්ෂ් ගුයව්ථධ්න
මන්ත්රීතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවනවා. ශමොකද නතුමා කි වා "ජාාතික
නිදහස් ශපරමුය නක්සත් ජානතා නිදහස් සන්ධ්ානශආ ශකොටසක්
ශනොශවයි." කියලා. ඒ ිධධියට ශමතැන ඉන්න සාමාජිකයන් දැන්
නක්සත් ජානතා නිදහස් සන්ධ්ානශයන් ඉවත් ශවනවා නම් ස්වාධීන
මන්ත්රීවරු හැටියටයි සලකන්න තිශරන්ශන්. [රාධ්ා කිරීම්]
පක්ෂයක් හැටියට සලකන්න රැහැ. ස්වාධීන මන්ත්රීවරුන් හැටියට
වාඩි වුශයොත් ඒක අපට නවත්වන්න රැහැශන්. නතුමාත් ඒක
පිබඳඅරශගන තිශරනවා. මහින්ද රාජාපක්ෂ මැතිතුමාශේ
නායකත්වය යටශත් තව දුරටත් යන්න රැහැ කියලා පිබඳගත්ත නක
ගැන මම නතුමන්ලාට ස්තුතිවන්ත ශවනවා. [රාධ්ා කිරීම්]

ගු නලි්ද බණ්ඩාර ජයෙහස ෙහසතා

(ைொண்புைிகு நலின் ெண்டொர ஜயைஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

Sir, I rise to a point of Order.
ගු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු නමේන් රඩුඩාර ජායමහ මන්ත්රීතුමා.

ගු නලි්ද බණ්ඩාර ජයෙහස ෙහසතා

(ைொண்புைிகு நலின் ெண்டொர ஜயைஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ගරු කථානායකතුමනි ඒකාර්ධධ් ිධපක්ෂශආ මන්ත්රීවරු 1ක්
පමය ශමතැන ඉන්නවා. පක්ෂත් 61ක් ිධතර තිශරනවා. ශම්
කට්ටියම රැගින් ශරදිලා තමන්ට ශවනම ඉන්න ඕනෑ කියලා
ඉල්ලනවා. පා්ථමේශම්න්තු ස්ථාවර නිශයෝග 03(0) යටශත් ප්ර ්න
අහන්න - [රාධ්ා කිරීම්]

ගු විෙල් වීරවංශ් ෙහසතා

(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

නැඟී සිටිප ය.
எழுந்தொர்.
rose.

ශහොකයි ශහොකයි. We will discuss this later. දැන් තති.

ගු විෙල් වීරවංශ් ෙහසතා

(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගරු කථානායකතුමනි ඒ වාශේම මම කියන්න ඕනෑ මහින්ද
රාජාපක්ෂ මැතිතුමාශේ ශ්ධ පාලන නායකත්වය යටශත්
ඒකාර්ධධ් ිධපක්ෂශආ සිටිමින් අපි කරන අරගළය ඒකාර්ධධ්
ිධපක්ෂය තුළ තිශරන අශේ නිශයෝජානය සමිනන් අපි ඒ සටන
දිගටම ශගනියනවා. [රාධ්ා කිරීමක්]

ගු ලක්ෂපේද කිරිඇල්ල ෙහසතා

(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

අන්න පහසොරා

[මූලා්නප අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்ெடி அகற்றப்ெட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

නබඳයට පැන්නා. [රාධ්ා කිරීම්] ශමතුමා කි වා "හිටපු ජානාධිපති
මහින්ද රාජාපක්ෂ මැතිතුමා නක්ක කරන සටන ඒ ිධධියටම
කරනවා." කියලා. ඒ කියන්ශන් ශම් ශගොල්ශලෝ අයින්ශවලා
නැහැ. [රාධ්ා කිරීම්]

ගු අනේත් පී. පපපර්රා ෙහසතා (විදුලිබල හසා පුනර්ජනනීය
බලශ්ක්ින නිපයපජය අොතයුරො
(ைொண்புைிகு அஜித் பீ. தெமரரொ
புதுப்ெிக்கத்தக்க சக்தி ெிரதி அமைச்சர்)

ைின்வலு

ைற்றும்

(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and
Renewable Energy)

ගරු කථානායකතුමනි මට අවස්ථාවක් ශදන්න.

ගු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

මීළඟට ගරු අජිත් පී. ශපශ්ථරා නිශයොජාය අමාතයතුමා.[රාධ්ා
කිරීම්]

ගු අනේත් පී. පපපර්රා ෙහසතා

(ைொண்புைிகு அஜித் பீ. தெமரரொ)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු කථානායකතුමනි ශමම පා්ථමේශම්න්තුව තුළ පිබඳගන්නා
ශ්ධ පාලන පක්ෂ ශවන්ශන් පසු ගිය පා්ථමේශම්න්තු මැතිවරයයට
ඉදිිපත් ීමශම්දී නශස ඉදිිපත් ීමම සකහා නාමශයෝජානා ඉදිිපත්
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කරන ලද නිල ව ශයන් පිබඳගත් පක්ෂ. ඒ වාශේම නම පක්ෂ
පක්ෂ කිහිපයක් සමිනන් සන්ධ්ානගත වුයා නම් ඒ සන්ධ්ානය
තුළ තිශරන පක්ෂ ශමොනවාද කියන කාරයය පිබඳරකව යම්
ිධ ්ශල්ෂයයක් කරන්න පුළුවන්. නමුත් දැන් දිශන්ෂ් ගුයව්ථධ්න
මැතිතුමා නිවැරදිව කි ව රකාරයට ිධමල් ීමරවං මැතිතුමා
නායකත්වය දරන රව කියන පක්ෂය නම සන්ධ්ානශආ පක්ෂයක්
ව ශයන් තිුශඩු නැහැ. පසුගිය ඡන්දයට ඉල් දශ ත් නැහැ.
[රාධ්ා කිරීම්] පසුගිය ඡන්දයට පක්ෂයක් ව ශයන් ඉල් දශ ත්
නැත්නම් පසු ගිය ඡන්දයට ඉදිිපත් ශවච්ච සන්ධ්ානශආ
සන්ධ්ානගත පක්ෂයකුත් ශනොශවයි නම් ිධමල් ීමරවං මැතිතුමා
සහ නතුමාශේ කඩුඩායම අපට හඳුන්වන්න ශවන්ශන් "නක් නක්
මන්ත්රීවරයා ව ශයන් ස්වාධීනව ශම් පා්ථමේශම්න්තුව තුළ වැඩ
කරන කඩුඩායමක්" ිධධියටයි. ඒ නිසා ඔවුන්ට හිමි ශවන්ශන්
ස්වාධීන මන්ත්රීවරුන්ට හිමි වන වරප්රසාද.

ගු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඒ ගැන දී්ථත ව ශයන් කථා කරන්න අව ය ශවන්ශන් නැහැ.
I will take this up at the appropriate forum because I do not
want to have a Debate on this here.

ගු විෙල් වීරවංශ් ෙහසතා

(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගරු කථානායකතුමනි මශේ නම සකහන් කළා.

ගු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශමතැනින් නහාට ශම් ගැන වාද ිධවාද කරන්න රැහැ. මම
තීරයයක් ලරා ශදන්නම්.

ගු විෙල් වීරවංශ් ෙහසතා

(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

මට අවසාන අවස්ථාව ලරා ශදන්න.

ගු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශහොකයි. ශමතැනින් නහාට අවස්ථාව ලරා ශදන්න රැහැ. This
is the last chance, please. අද වැඩ කටතුතු රාශියක් කරන්න
තිශරනවා. [රාධ්ා කිරීම්] මම අවස්ථානුකූලව තීරයයක් ලරා
ශදන්නම්. ගරු ිධමල් ීමරවං මැතිතුමා.

ගු විෙල් වීරවංශ් ෙහසතා

(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගරු ලක්ෂ්මන් කිිතල්ල මැතිතුමා මම දන්න තරමින්
ඔරතුමා අධිනීතිඥවරශයක්. ගරු අජිත් පී. ශපශ්ථරා මැතිතුමා නීති
ශිෂයයන්ට උගන්වනවා. සන්ධ්ානශආ වයවස්ථාපිත සාමාජික
පක්ෂයක් ශනොවුයාට සන්ධ්ානශයන් තරග වැදුණු මැතිවරය
ශකොමසාිස්තුමා නිල ව ශයන් පිබඳගත් ශ්ධ පාලන පක්ෂයක
සාමාජිකයන් අපි. අපි පස් ශදනා ශත්රී පත් වුශඩු සන්ධ්ානශයන්
තරග වැදිලා ඒ පක්ෂයට ලැුණු අවස්ථානුකූලවයි. ඒ නිසා අපි
ස්වාධීන කඩුඩායම් හැටියට සැලකීම තීරයය කරන්න රැහැ.

ගු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

අපි ඒ ගැන තීරයය කරන්නම් ගරු මන්ත්රීතුමා.
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ගු විෙල් වීරවංශ් ෙහසතා

(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගරු කථානායකතුමනි මට තව තත්පරයක් ලරා ශදන්න.
මහින්ද රාජාපක්ෂ හිටපු ජානාධිපතිතුමන් සමඟ ඒකාර්ධධ්
ිධපක්ෂශආ කටතුතු කිරීශමන් පක්ෂයක් හැටියට අපි පස් ශදනාට
තිශරන ස්වාධීන අයිතිය අහිමි ශවන්ශන් නැහැ.

ගු ච්දද්රසිරි ගජදීර ෙහසතා

(ைொண்புைிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

නැඟී සිටිප ය.
எழுந்தொர்.
rose.

ගු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු චන්රසිි ගජාදීර මැතිතුමා. මින් පසුව ශම් ගැන වාද ිධවාද
කරන්න රැහැ. ශමොකක්ද ඔරතුමාශේ ප්ර ්නය?

ගු ච්දද්රසිරි ගජදීර ෙහසතා

(ைொண்புைிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

මම නක්සත් ජානතා නිදහස් සන්ධ්ානශයන් තරග කරපු රව
තත්ත. මම ශ්රී ලංකාශ ශකොමිතුනිස්ට් පක්ෂය නිශයෝජානය කරන
ශ්ධ පාලන පක්ෂයක සාමාජිකශයක්. නමුත් නශහම තරග කළත්
අපි නක්සත් ජානතා නිදහස් සන්ධ්ානශආ ශකොටස්කරුවන්
ශනොශවයි. [රාධ්ා කිරීමක්] ඔරතුමා කට වහශගන ඉන්න. [රාධ්ා
කිරීම්] ශහොම්ර
[මූලා්නප අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்ெடி அகற்றப்ெட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

උලා ගන්ශන් නැතිව ඉන්නවා අයිශස.

[මූලා්නප අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்ெடி அகற்றப்ெட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

[රාධ්ා කිරීම්]

ගු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු චන්රසිි ගජාදීර මන්ත්රීතුමා ඔරතුමා කථා කරන්න. මට
ශ ලාව පිබඳරක ප්ර ්නයක් තිශරනවා.

ගු ච්දද්රසිරි ගජදීර ෙහසතා

(ைொண்புைிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

ජාාතයන්තරය පස්ශස යනවා. දැන් ශමතැන කථා කරනවා.

ගු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු චන්රසිි ගජාදීර මැතිතුමා කථා කරන්න. We are already
15 minutes late.
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පා්ථමේශම්න්තුව

ගු ච්දද්රසිරි ගජදීර ෙහසතා

(ைொண்புைிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

මම නක්සත් ජානතා නිදහස් සන්ධ්ානශයන් තරග කරලා ශම්
පා්ථමේශම්න්තුවට රශ . "ඒකාර්ධධ් ිධපක්ෂය" කියන නක හදන්න
ඉස්ශසල්ලාත් මම කි වා "ස්වාධීන මන්ත්රීවරශයකු ිධධියට මම
ක්රියා කරනවා." කියලා. මම ඒ කාරයය ශම් පා්ථමේශම්න්තුශ දී
කියලා තිශරනවා. තත්ත ව ශයන්ම ඔරතුමා ඒ ශවලාශ දීත්
කි වා "ඒ පිබඳරකව සලකා රලනවා." කියලා. මම ඔරතුමාට
කියන්න යන්ශන් ශම්කයි.
ගරු කථානායකතුමනි මීට ශපර ශම් ගැන පූ්ථවාද්ථ යක්
තිශරනවා. ලංකා සමසමාජා පක්ෂය ශකොමිතුනිස්ට් පක්ෂය
නිශයෝජානය කරමින් ශම් පා්ථමේශම්න්තුශ හිටපු තමතිවරු ඒ
වාශේම ජානතා ිධමුක්ති ශපරමුය ශවනම පක්ෂ හැටියට පිබඳශගන
-ඒ ගැන ඔරතුමා සාක් ක දරනවා.- ශම් සවාව නිශයෝජානය කළා.
අපට ිධතරක් ඒ අවස්ථාව ශනොදීම අගතියක්. ශම් කාරයය ශදස
සරලව රලන්න නපා. අප අතර ිධිධධ් පරස්පර මතවාද තිශරනවා.
නම නිසා අශේ ස්වාධීනත්වය රරක්ෂා කරන්න කියා මම
ඔරතුමාශගන් ඉල්ලා සිටිනවා.

ගු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශරොශහොම ස්තුතියි.
මීළඟට ශයෝජානා පිබඳරක දැනුම්දීම සහ දිනට නියමිත කටතුතු.

ඉඩම් අත්කර ගැනීපම් පනත : නිපයපග

கொணி எடுத்தற் சட்டம் : ஒழுங்குவிதிகள்

LANDS ACQUISITION ACT : REGULATIONS
[පූ.වා. 77.78]

ගු පජප්ද අෙරුරංග ෙහසතා (්ංචාරක ්ංවර්ධාන හසා
ක්රි්පිනයානි ආගක ක ක යුුර අොතයුරො ්හස ඉඩම්
අොතයුරො

(ைொண்புைிகு மஜொன் அைரதுங்க - சுற்றுலொத்துமற அெிவிருத்தி
ைற்றும் கிறிஸ்தவ சைய அலுவல்கள் அமைச்சரும் கொணி
அமைச்சரும்)

(The Hon. John Amaratunga - Minister of Tourism
Development and Christian Religious Affairs and Minister
of Lands)

ගරු කථානායකතුමනි මා පහත සකහන් ශයෝජානාව ඉදිිපත්
කරනවා:
"ඉඩම් අත්කර ගැනීශම් පනශත් ( 61 අධිකාරය වූ) 63 වගන්තිශආ (0)
උපවගන්තිශආ (ඊ) ශේදය යටශත් 0173 ඉඩම් අත්කර ගැනීශම් (වන්දි
ශගීමම්) නිශයෝගවල (0) නිශයෝගය සංශ ෝධ්නය කරමින් ඉඩම්
අමාතයවරයා ිධසින් සාදන ලදුව 0176 ශනොවැම්ර්ථ 78 දිනැති අංක
7 3/06 දරන අතිිධශ ෂ ගැසට් පරශආ පළ කරනු ලැර 0179.17.0 දින
ඉදිිපත් කරන ලද නිශයෝග අනුමත කළ තුතු ය.
(අමාතය මඩුඩලශආ අනුමතිය දන්වා තිශේ.)"

ශම් පිබඳරකව මා ශකටිශයන් අදහස් කීපයක් ඉදිිපත්
කරන්නම්. ගරු කථානායකතුමනි දැන් ශම් රශට් ීතඝ්ර
සංව්ථධ්නයක් සිදු ශවනවා. ිධශ ෂශයන්ම මහා මා්ථග සංව්ථධ්නය
කරන්න ඉඩම් අත්පත් කර ගත් අවස්ථාවලදී නම ශපෞ්ධගමේක
ඉඩම්වලට වන්දි ශගීමශම් රමශ දය පිබඳරකව ප්ර ්නයක් පැන
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නැඟුයා. නය අවුරුදු කීපයක් තුළ තතිවුණු ප්ර ්නයක්. ඒ
ශවනුශවන් නවකට පැවතුණු රජායන් ිධටින් ිධට ගැසට් පර නිකුත්
කරලා ඒ වන්දි ශගීමශම් වැඩ පිබඳශවළ ක්රියාත්මක වුයා. ශමවැනි
අවස්ථා 01ක් ශවනුශවන් වන්දි ශගීමම් පිබඳරක ගැසට් නිශ දන
ිධටින් ිධට පළ කරලා ඒවා කැබිනට් මඩුඩල ිධසින් අනුමත
කරලා පා්ථමේශම්න්තුශවන් අනුමත කළ නම මේපි ශල්්න මා ළඟ
දැන් තිශරනවා. අද අප ඉදිිපත් කරන්ශන් දක් කය අධිශ ගී
මා්ථගය දී්ථත කරන්න අත්කර ගත් ඉඩම්වලට වන්දි ශගීමම
පිබඳරක ප්ර ්නයත් මධ්යම අධිශ ගී මා්ථගය-වයාපකතිය 0 සකහා
ඉඩම් කඩිනමින් අත්කර ගැනීශම් කටතුතු සිදු කිරීමටත් අව ය
ගැසට් පරයයි.
පසු ගිය දවස්වල ශම් වන්දි ශගීමම පිබඳරක ප්ර ්න තති ශවලා
ශමම වයාපකති ශදක රරම්ව කිරීම ප්රමාද ශවලා තිශරනවා. අශේ
මහාමා්ථග තමතිතුමා ශම් ගරු සවාශ දැන් ඉන්නවා. නතුමාත්
පිබඳගනීිධ ශම් වයාපකති ශදක අප ඉක්මනින්ම රරම්ව කරන්න
ඕනෑ රව. මහ ජානතාව වුයත් අද රලාශගන ඉන්නවා
ිධශ ෂශයන්ම මධ්යම අධිශ ගී මා්ථගය ශකොපමය කඩිනමින් අපි
ක්රියාත්මක කරනවාද කියලා. ශමොනවා වුයත් දක් කය අධිශ ගී
මා්ථගය පිහිටුීමම තුබඳන් ිධ ාල ශසවාවක් දැන් ජානතාවට තති
ශවලා තිශරනවා. දැන් මාතර සිට මා්ථගශආ ඉතිි ටික දී්ථත කර්ධදි
ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීශම් ප්ර ්න තති ශවලා තිශරනවා.
ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීශම් වන්දි ශගීමශම්දී කමිටු ශදකක් තති
කරන්න ශම් රජාය තීරයය කරලා තිශරනවා. ඒ කියන්ශන්
සාධ්ාරය වන්දියක් ශනොලැුශයොත් LARC නකට තමුන්ශේ
ශයෝජානාව නශහම නැත්නම් ඉල්ලීම ඉදිිපත් කරලා ිධසඳුම් ලරා
ගන්න පුළුවන්. තව කමිටුවක් තති කරලා තිශරනවා Super
LARC කියලා. LARC නශකන් ශදන තීරයය සාධ්ාරය
නැත්නම් Super LARC නකට ඉදිිපත් කරලාත් තමුන්ශේ
ශයෝජානාව නශහම නැත්නම් අසාධ්ාරයය පිබඳරකව කරුණු
ඉදිිපත් කරලා ශම් වන්දි ශගීමම පිබඳරකව සංශ ෝධ්න තති කර
ගන්න පුළුවන්.
ශම් අවස්ථාශ දී ිධශ ෂශයන්ම ශම් ගැසට් පරශයන්
රලාශපොශරොත්තු වන්ශන් මා කමේන් කියපු දක් කය අධිශ ගී
මා්ථගය දී්ථත කිරීශම් කටතුතුවලදීත් ඒ වාශේම මධ්යම අධිශ ගී
මා්ථගය තති කිරීශම්දීත් අත්පත් කර ගන්නා ඉඩම් සම්රන්ධ්ශයන්
තතිවන ප්ර ්නවලදී සාධ්ාරය වන්දියක් ජානතාවට ලරා දීමයි. ඒ
පිබඳරකව රජාය කල්පනා කරලා තමයි ශම් ගැසට් පර ශදක
ඉදිිපත් කරලා තිශරන්ශන්. ශම් තුබඳන් ිධශ ෂශයන්ම
ශකශරන්ශන් ශමන්න ශම් කාරයයයි. ඒ කියන්ශන් සමහර අයට
ඉඩම් කැරමේ ශවනුවට ඒ සකහා ශගවනු ලරන දීමනා මුදල වැඩි
කිරීම තුබඳන් දැන් තති වන ගැට ද සහගත තත්ත්වය මඟ හරවා
ගැනීම. නරැිධන් පහත සකහන් පිදි ශම් දීමනා මුදල් වැඩි කිරීම
සුදුසු යැයි ශම් ගැසට් පරය තුබඳන් මා ශයෝජානා කරනවා.
ශමොකක්ද ශම් වැඩි කිරීම?
මහනගර සවා ප්රශ්ධ වල ශපර පැවැති දීමනාව වූ රුපියල්
11 111 ශවනුවට රුපියල් මිමේයනයක් ශගීමම. නගර සවා රල
ප්රශ්ධ ය තුළ රුපියල් 311 111 ශගීමම ශවනුවට රුපියල්
9 1 111ක් ශගීමම. ප්රාශ්ධීතය සවා රල ප්රශ්ධ ය තුළ රුපියල්
7 1 111 ශවනුවට රුපියල් 11 111ක් ශගීමම. ශම් දීමනා වැඩි
කිරීමට ( 61 අධිකාරය වූ) 63 වගන්තිශආ (0) උපවගන්තිශආ (ඊ)
ශේදය යටශත්ත් ඒ වාශේම 017 .1 .31වන දින ිධශ ෂ ගැසට්
පරශආ පළ කරන ලද 0173 ඉඩම් අත්කර ගැනීශම් (වන්දි ශගීමම්)
නිශයෝගවල
(0) නිශයෝගය සංශ ෝධ්නය කරමින් ඉඩම්
අමාතයවරයා ිධසින් සාදන ලදුව 0176 ශනොවැම්ර්ථ 78වන දින
ගැසට් පරශආ පළ කරනු ලැූ  නිශයෝග පා්ථමේශම්න්තුශ අනුමත
කළ තුතු ය. ශම් කටතුත්ත ශරොශහොම වැදගත් කටතුත්තක්. ඉඩම්
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අත්කර ගැනීම නිසා තමුන්ශේ පදිංචි ස්ථාන තමුන්ශේ වගා භූමි
නැති වූ ජානතාවටව සාධ්ාරයය ඉටු කිරීමට තමයි ශම් ගැසට් පරය
ඉදිිපත් කරලා තිශරන්ශන්. ඒ වන්දි ශගීමම වැඩි කිරීම සහතික
කිරීම පිබඳරක ශයෝජානාව අද පා්ථමේශම්න්තුවට ඉදිිපත් කළා. ඒ
සකහා අපි ශම් සවාශ අනුමැතිය රලාශපොශරොත්තු ශවනවා. ශම්
සම්රන්ධ්ශයන් ශරොශහෝ කරුණු තිශරනවා. නමුත් මම ඒවා
කියවන්න යන්ශන් නැහැ. අපට දුන් කාලශයන් දැනටමත් ිධනාඩි
01ක් ශවනත් කරුණුවලට ගත ශවලා තිශරනවා. ශම් ශයෝජානාව
අනුමත කරන හැටියට මම ශම් ගරු සවාශවන් ඉල්ලා සිටිනවා.

ප්රශ්පනය ්භාිමමුඛ කරන ලදී.

வினொ எடுத்தியம்ெப்தெற்றது.

Question proposed.

ගු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගිහිල්ලා ඉඩම් ගන්නවා. මට වැඩි ශ ලාවක් නැති නිසා මම නක
උදාහරයයක් කියන්නම්.
අත්තනගල්ල ප්රාශ්ධීතය ශල්කම් කා්ථයාලය මිනන් මේපියක්
නිකුත් කරලා තිශරනවා "ඉහත කී ඉඩශම් භුක්තිය රාර ගැනීමට
0179.10.1 දින ශප.ව. 71.11ට මා නම ඉඩමට පැමිශයන රැිධන්
නහි පදිංචිය අතහැර නිරවුල් භුක්තිය ඔරශගන් ශහෝ ඔර ිධසින්
රලය පවරනු ලැූ  නිශයෝජිතශයකුශේ මා්ථගශයන් නදිනට නකී
ඉඩශම්දී මා ශවත රාර ශදන ශලස කාරුයාශවන් දන්වමි." කියලා.
ශම් ිධධියට -[රාධ්ා කිරීමක්] ඔරතුමා ඔශහොම ඉන්න.

ගු ලක්ෂපේද කිරිඇල්ල ෙහසතා

(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

I can explain that.

ස්තුතියි ගරු තමතිතුමනි.

ගු දිප්දෂප ගුණවර්ධාන ෙහසතා

මීළඟට ගරු දිශන්ෂ් ගුයව්ථධ්න මැතිතුමා.

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

[පූ.වා. 77.0 ]

ගු දිප්දෂප ගුණවර්ධාන ෙහසතා

(ைொண்புைிகு திமனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි ඉඩම් තමතිතුමා ශම් නිශයෝගශආ
තිශරන ගැට ද පැහැදිමේ කළා. අපි නක ශදයක් සකහන් කරන්න
ඕනෑ ිධශ ෂශයන්ම මහාමා්ථග පිබඳරකව සකහන් කරපු නිසා.
මහින්ද රාජාපක්ෂ රජාය ිධසින් දුර දිග රලලා ර්ථිකක සංව්ථධ්නශආ
ශක්න්ද්රීය සාධ්කයක් හැටියට දිතුණු කළ තුතු යැයි සිතා රරම්ව
කළ ප්රධ්ාන මහාමා්ථග ඉදිකිරීශම් වැඩ පිබඳශවළ අධිශ ගී මා්ථග
ඉදිකිරීශම් වැඩ පිබඳශවළ ශනොනවත්වා ඉදිියට ශගන යාමට ශම්
රඩුක්ව නකඟ ීමම ගැන අපි සතුටු ශවනවා. ශම් රඩුක්ව රලයට
පත් ශවලා ඒ කටතුතු නැවැත්වූවා. "ඒවා ඕනෑ නැහැ" කියා කි වා.
නමුත් අද රඩුක්වට සිදු ශවලා තිශරනවා මහින්ද රාජාපක්ෂ
මැතිතුමා රරම්ව කළ සංව්ථධ්න ක්රියාදාමය නිවැරදියි කියලා
පිබඳශගන ඒ කටතුතු යබඳත් පටන් ගන්න. ඒ වාශේම ගරු
තමතිතුමනි- [රාධ්ා කිරීමක්] I have only nine minutes. I agreed
with what you said, Hon. Minister.

ගු පජප්ද අෙරුරංග ෙහසතා

(ைொண்புைிகு மஜொன் அைரதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

මට නක වචනයක් කියන්න ශදන්න. ඒ වයාපකති මහින්ද
රාජාපක්ෂ රඩුක්වට ඉස්සර ශවලා තිුණු රඩුක්ශවන් ශයෝජානා
කරලා තිුණු ඒවා.

ගු දිප්දෂප ගුණවර්ධාන ෙහසතා

(ைொண்புைிகு திமனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

හි හි. ඉස්සර කාලශආ හුඟක් ශ්ධවල් ශයෝජානා කරලා
තිුයා. [රාධ්ා කිරීම්] 7 9 වසශ්ථදී තමයි හම්රන්ශතොට ඉස්සර
ශවලාම ශයෝජානා කශළ. ඒ නිසා අපි කථා කළ තුත්ශත් කරලා
තිුණු කථා ශනොශවයි. වයාපකතියක් අයවැය ශල්්නයට තතුළත්
කරලා පා්ථමේශම්න්තුවට ඉදිිපත් කරලා අවසරයක් අරශගන
දක් කය අධිශ ගී මා්ථගශආ කටතුතු රරම්ව කළා. ඒ නිසා මම
ඉඩම් තමතිතුමාශගන් නක ඉල්ලීමයි කරන්ශන්. මහාමා්ථග
තමතිතුමාත් ශම් අවස්ථාශ සවා ගැශේ ඉන්නවා. මහාමා්ථග
ඉදිකිරීම සකහා හදිසිශආම ඉඩම්වල ුක්තිය පවරා ගන්නවා.
නිශ දනය නිකුත් කරලා ඒකට අව ය පියවර ගන්ශන් නැතුව
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(ைொண்புைிகு திமனஷ் குணவர்தன)

I have only nine minutes.
ගු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

Hon. Kiriella, you can reply after his speech. [Interruption.] He has only six minutes more.
ගු දිප්දෂප ගුණවර්ධාන ෙහසතා

(ைொண்புைிகு திமனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු තමතිතුමාට ඒ ගැන පැහැදිමේ කිරීමක් කරන්න තති ශන්.

ගු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු මන්ත්රීතුමාට තව ිධනාඩි හයක කාලයක් තිශරනවා.

ගු දිප්දෂප ගුණවර්ධාන ෙහසතා

(ைொண்புைிகு திமனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ශම් ඉඩම් හිමියන්ට හියට වන්දි ලරා ගැනීමට අව ය
කටතුත්ත සලසා ශදන්න. - [රාධ්ා කිරීමක්]

ගු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

Hon. Kiriella, you can reply later. I will give you time.
ගු දිප්දෂප ගුණවර්ධාන ෙහසතා

(ைொண்புைிகு திமனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

දැන් ශකොට්ටාශ
සිට මත්ශත්ශගොඩට යන පාර ශම්
තත්ත්වයටම මුහුය දීලා තිශරනවා. කිසිම වන්දි පරීක්ෂයයක
රරම්වක පියවරවත් පවත්වන්ශන් නැතිව රශලන් ඉඩම් ටික
ගන්නවා. It can go parallel, at least in the minimum. නැත්නම්
ශම් අයශේ සීමාවල් නැතිව යනවා.
ගරු කථානායකතුමනි පසුගිය දා ඉඩම් තමතිතුමා ඉදිිපත්
කළා ිධශ්ධශිකයන්ට ඉඩම් පිබඳරකව පනවා තිූ  රදු ඉවත් කරන්න.
ශම්ක හි රරපතළ ශදයක්. ඩී.නස්. ශසනානායක මැතිතුමා ඉඩම්
තමතිතුමා ව ශයන් සිටි කාලශආ පටන් ශම් රශට් ඉඩම්
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පා්ථමේශම්න්තුව

[ගරු දිශන්ෂ් ගුයව්ථධ්න මහතා]
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ගු දිප්දෂප ගුණවර්ධාන ෙහසතා

(ைொண்புைிகு திமனஷ் குணவர்தன)

පළමුවැනිශයන්ම ස්වශ්ධශිකයාටයි තිුශඩු. ඔවුන් ඒ ශවනුශවන්
ර්ධදක් ශග වා. දැන් ස්වශ්ධශිකයාට ඒ ර්ධද තිශරනවා.
ිධශ්ධශිකයාට රදු අයින් කරනවා. ඒ නිසා ශම් රඩුක්ශ
ප්රතිපත්තිය ශමොකක්ද කියන නක අපැහැදිමේයි. අවුරුදු ක ර්ධදට
යටත්ව ශම් රශට් ඉඩමක් දුන්ශනොත් අවුරුදු ක ර්ධදට යටත්ව ඒ
ඉඩම ශදසැරයක් දුන්ශනොත් අවුරුදු 7 8ක ර්ධදක් ශවනවා. අවුරුදු
781කට වැඩි කාලයකට ඉඩම් ශදන්න ඔරතුමන්ලාට අයිතියක්
නැහැ; පා්ථමේශම්න්තුවටත් අයිතියක් නැහැ.

රඩුක්රම වයවස්ථාශ 7 9වැනි වයවස්ථාශ පැහැදිමේව
කියනවා නයට පා්ථමේශම්න්තුශ තුශනන් ශදකක අනුමැතියක්
අව යයි කියලා. 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. දැන් පා්ථමේශම්න්තුශ තුශනන්
ශදකක අනුමැතියක් නැතිව හිතුවක්කාර ශලස ශම් නීතිය සම්මත
කරශගන ස්වශ්ධශිකයන්ට අයිතිව තිශරන ඉඩම්වලට
ස්වශ්ධශිකයන් රදු ශගව්ධදී ිධශ්ධශිකයන්ට ඒ ර්ධද නිදහස් කරන
ිධශ්ධශික රඩුක්වක් රවට පත් ශවලා තිශරනවා. ශම් ිධශ්ධශික
රඩුක්ව අද අශේ රශට් ජානතාවට සවන් ශදන්ශන් නැති
කනගාටුදායක තත්ත්වයකට පත්ීම තිබීම රරපතළ කාරයයක්. ඒ
නිසා තමතිතුමා පැහැදිමේ කළ පිදි ශම් ඉඩම් ගන්න ශකොට
අයිතිකරුවන් සනාථ කරලා ඒ අයශේ වන්දි පරීක්ෂයය රරම්ව
කරලා මිස නළවලා දාන්න නපාය කියන ඉල්ලීම මම ගරු ඉඩම්
තමතිතුමාශගන් ඉල්ලා සිටිනවා. මහා මා්ථග කටතුතුවලදී සහ
අශනක් රජාශආ කටතුතුවලදී සාධ්ාරයව කටතුතු කරනවා කියලා
ශමොන ශපොශරොන්දු දුන්නත් සි්ධධ් ශ ශගන යන්ශන් ශවන ශදයක්.
මා ශම් අවස්ථාශ ගරු කථානායකතුමාට අවසාන ව ශයන්
තවත් කාරයයක් ගැන කියන්න කැමැතියි. පුවත් පතක තිශරනවා
"ශසවකයාශේ නුවණින් පා්ථමේශම්න්තු සවාගැශේ ගින්නක්
වැළශකයි" කියා. අපි දන්නවා ශම් සි්ධධිය පා්ථමේශම්න්තු
සවාගැශේයි -ශමතැනයි- සිදුශවලා තිශරන්ශන් කියා. ශමතැන ගිනි
අරශගන තිශරනවා. ශසවකශයකු නැඟලා -තනි ශසවකයකුශේ
මැදිහත් ීමශමන්- ඒ ගින්න නවත්වා තිශරනවා. ශමවැනි
ශසවකයන්ශේ ක්රියා මා්ථග නිසා අඟහරුවාදා ගින්නක් නැතිව
පා්ථමේශම්න්තුවට රැස් වන්න පුළුවන්කම තති වුයා. අපි නවැනි
ක්රියා මා්ථග අගය කරනවා.

ගු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

මම තගයීමක් කරනවා.

ගු දිප්දෂප ගුණවර්ධාන ෙහසතා

(ைொண்புைிகு திமனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

කම්කරුවකු ශ වා මහ ශල්කම් ශ වා -ශසවා තත්ත්වය
කුමක් වුයත්- නවැනි කටතුත්තක් කළාම නය අගය කිරීමක්
ශවන්න ඕනෑ. ඒ ශසවකයා තමන්ශේ ජීිධතය පරදුවට තරා
නැඟලා ශම් සවාගැර ගින්ශනන් ශේරාගත්තා නම් අශේ තුතුකමක්
වගකීමක් වනවා නවැනි ශසවකයන්ට හිමි පිබඳගැනීම ශගෞරවය
ලරා දීම. ගරු කථානායකතුමනි මා හිතන්ශන් කිසි ශවලාවක
ඔරතුමා ඒකට ිධරු්ධධ් වන්ශන් නැහැ කියලායි.

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

මම ඉතාම අගය කරනවා ඔරතුමා ඒ ප්රකා ය කිරීම. නමුත්
ඔරතුමා යටශත් ඉන්න නිලධ්ාින්ශේ නවැනි හැසිරීමක් ශනොමැති
ීමම නිසා පා්ථමේශම්න්තුව අද මුහුය ශදන කනගාටුදායක
තත්ත්වය ගැන සකහන් කරන්න කැමැතියි.
ඉඩම්වලට වන්දි ශගීමම සම්රන්ධ්ශයන් මා ඉහතින් කී
කාරයය ගැන ගරු ඉඩම් තමතිතුමාත් මහාමා්ථග තමතිතුමාත්
අවධ්ානය ශයොමු කරන්න කියා මම ඉල්ලනවා.

ගු ලක්ෂපේද කිරිඇල්ල ෙහසතා

(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු කථානායකතුමනි මශේ මිර දිශන්ෂ් ගුයව්ථධ්න
මැතිතුමාට මා මතක් කරන්න කැමැතියි මහා මා්ථග
සම්රන්ධ්ශයන් අප වන්දි ශගවන්ශන් පසු ගිය රඩුක්ව සකස්
කරපු නීති රීති අනුව රව. දකුණු අධිශ ගී මා්ථගයට කටුනායක
අධිශ ගී මා්ථගයට ශගවපු වන්දි පදනම් කරශගන තමයි අපි වන්දි
ශගවන්ශන්. ඒ පළමුවන කාරයාවයි.
ශදවන කාරයය ශම්කයි. 38වන වගන්තිය ගැහුවාට පසුව
රජායට පුළුවන් ඉඩමට තතුළු ශවන්න. After Section 38 is
afixed, the Government has a right to enter the land.
Compensation may not have been paid, but it is agreed. වන්දි
ශනොශගවා ඉන්න පුළුවන්; නමුත් it is agreed. අශනක් කාරයය
ශම්කයි. නතුමා කි වා ිධශ්ධශිකයන්ට ඉඩම් ශදන ශකොට තුශනන්
ශදශක් ඡන්දයකින් සම්මත ශවන්න ඕනෑ කියා. පසු ගිය රඩුක්ව
කාලශආ ඉඩම් ශකොච්චර දුන්නාද?

ගු පජප්ද අෙරුරංග ෙහසතා

(ைொண்புைிகு மஜொன் அைரதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ඔ . ෂැංග්රි-ලා ශහෝටලය.

ගු ලක්ෂපේද කිරිඇල්ල ෙහසතා

(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ඒවා තුශනන් ශදකක ඡන්දශයන් සම්මත වුයාද? සමහර ඒවා
ගැන අපි දන්ශන්ත් නැහැ. ඒවා ඔේපු නැතිව නිකම් දුන්නා. පසු
ගිය රඩුක්ව කාලශආ ශකොච්චර ඉඩම් දුන්නාද? මම ඒ රටවල නම්
කියන්න කැමැති නැහැ. ශමොකද ඒ රටවල් දැන් අපට උදවු
කරනවා. [රාධ්ා කිරීම්]

ගු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

මීළඟට ගරු ශමොශහොමඩ් නවිධ මන්ත්රීතුමා. ගරු මන්ත්රීතුමනි
ඔරතුමාට මිනිත්තු පහක කාලයක් තිශරනවා.

[11.32 a.m.]
ගු පෙොපහසොෙඩ් නවවි ෙහසතා
( ைொண்புைிகு முஹைட் நவவி)

ගු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

මම අද උශ්ධම නතුමා හමු ශවන්න හැදුවත් උශ්ධ කථා කරන්න
රැි වුයා. අපි නය අගයනවා ගරු මන්ත්රීතුමා.

(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.

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.

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.

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.

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.

ගු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

Hon. Member, you have two minutes more.
ගු පෙොපහසොෙඩ් නවවි ෙහසතා
( ைொண்புைிகு முஹைட் நவவி)

(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.
[පූ.වා. 77.38]

ගු විනේත පහසේරත් ෙහසතා

(ைொண்புைிகு விஜித மஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

ගරු කථානායකතුමනි ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීශම් පනත
යටශත් ශගන නන ශම් නිශයෝග සම්මත කර ගැනීම
සම්රන්ධ්ශයන් අදාළ කාරක සවාශ දී දී්ථත ව ශයන් සාකච්ඡාවට
ලක් වුයා. නතැනදී මතු වුය ප්රධ්ාන ප්ර ්නයක් තමයි මධ්යම
අධිශ ගී මා්ථගය සහ දක් කය අධිශ ගී මා්ථගය සකහා පමයක් -ඒ
වයාපකති ශදක සකහා පමයක්- ශම් රමශ දය හඳුන්වාදීමයි.
ශමතැනදී
අසමානව
සැලකීමක්
සි්ධධ්ශවනවා;
මූමේක
අයිතිවාසිකම් පිබඳරක ප්ර ්නයක් පැන නිනනවා. ඒ අසමානකම
නිසා තවත් ඕනෑම වයාපකතියකදී ඕනෑම පුරවැසිශයකුට පුළුවන්
ශශ්රෂ්ඨාධිකරයය ශවත යන්න මානව අයිතිවාසිකම් උල්ලංතනය
ීමමක් ශස සලකා. ඒ නිසා ශම් නිශයෝග ශපොදුශ ක්රියාත්මක කළ
තුතුයි කියන නි්ථශ්ධ යක් ඉදිිපත් කරලා තිශරනවා.
ගරු කථානායකතුමනි සංව්ථධ්න වයාපකති කළ තුතුයි කියන
ස්ථාවරශආ ඉතා පැහැදිමේව අපි ඉන්නවා. නමුත් ඒ වයාපකති සකහා
කැපීමම් කරන අයට සාධ්ාරය වන්දියක් ලරා දීම රජාය ිධසින්
අනිවා්ථයශයන් ඉටු කළ තුතු කා්ථයයක්.
රජාය වයාපකති
පවත්වාශගන යනවා; ක්රියාත්මක කරනවා. නමුත් අදාළ අයට
සාධ්ාරය වන්දි ශගීමමක් සිදු ශවන්ශන් නැහැ. ශරොශහෝ
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වයාපකතිවලදී සි්ධධ් ශවන්ශන් ඒකයි. ගරු ලක්ෂ්මන් කිිතල්ල
මැතිතුමා මහාමා්ථග තමතිතුමා ිධධියට නවැනි අසාධ්ාරයයට ලක්
ශවච්ච ජානතාවට යම් යම් ශපොශරොන්දු දුන්නා සාධ්ාරය වන්දි
රමශ දයක් හඳුන්වා ශදනවා කියලා. නමුත් ශම් වන ශතක් තවම
නශහම නකක් ක්රියාත්මක නැහැ. ඒ වාශේම-

ගු ලක්ෂපේද කිරිඇල්ල ෙහසතා

(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු මන්ත්රීතුමනි ඔරතුමාත් ගම්පහ දිස්්රික්කය තමයි
නිශයෝජානය කරන්ශන්. මීිගම කුඹුරු අක්කරයක් ලක්ෂ පහකට
වඩා වටින්ශන් නැහැ. දැන් අපි ඒ ප්ථචස් ගයනට වන්දි ශග වාම
ඒ ශගොල්ලන්ට අක්කරයකට ලක්ෂ ශදොළහමාරක් ලැශරනවා.
What are you talking about? අක්කරයකට ලක්ෂ ශදොළහමාරක්
ලැශරනවා. ගරු කථානායකතුමනි ඔරතුමාත් දන්නවා මීිගම
කුඹුරු අක්කරයක් ලක්ෂ පහයි. අපි ඒ කුඹුරක ප්ථචස් ගයනට
වන්දි ශගවන ශකොට අක්කරයකට ලක්ෂ නශකොළහමාර ශදොළහ
දහතුන ලැශරනවා. ගරු මන්ත්රීතුමා ඒක දැන ගන්න ඕනෑ.

ගු විනේත පහසේරත් ෙහසතා

(ைொண்புைிகு விஜித மஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

ඔරතුමා මිනිස්සු ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ඔය කථාව කියන්න. ඒ
මිනිස්සු දන්නවා ඔය කියන මිල ගයන් ලැශරන්ශන් නැහැ
කියලා. ඒක තමයි තත්ත කථාව.

ගු ලක්ෂපේද කිරිඇල්ල ෙහසතා

(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

මම ඒක කියන්ශන් පා්ථමේශම්න්තුශ දී. ශවන ශකොශහවත්
ඉකශගන ශනොශවයි. වැරැදි වා්ථතා තමයි ඔරතුමා කියන්ශන්.

ගු විනේත පහසේරත් ෙහසතා

(ைொண்புைிகு விஜித மஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

ඔරතුමා ශමතැන ඉකන් ගයන් කියනවා. නමුත් -

ගු ලක්ෂපේද කිරිඇල්ල ෙහසතා

(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

අසතය ප්රකා කර කර ශම් රට ගිනි තියනවා ශන්.

ගු විනේත පහසේරත් ෙහසතා

(ைொண்புைிகு விஜித மஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

ශපොල් ගහකට රුපියල් 0 111යි ශගවන්ශන්. මම ශම් අසතය
ශනොශවයි කියන්ශන්. ඔරතුමා කියන්න ශපොල් ගහකට කීයක්
ශගවනවාද? ඔරතුමායි මමයි ඉස්සරහ පිටශන් තක්ශසරු
ශදපා්ථතශම්න්තුශ නිලධ්ාිවරයා කි ශ ශපොල් ගහකට රුපියල්
ශදදාහයි ශදන්ශන් කියලා.

ගු ලක්ෂපේද කිරිඇල්ල ෙහසතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ඒක ශනොශවයි ශන් ප්ර ්නය.
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පා්ථමේශම්න්තුව
ගු ලක්ෂපේද කිරිඇල්ල ෙහසතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ඔරතුමා ශපොල් ගහක් ගැන කථා කරන්ශන් දැන් ශන්.
ඉස්ශසල්ලා කථා කශළ ශපොල් ගහ ගැන ශනොශවයි ශන්.

ගු විනේත පහසේරත් ෙහසතා

(ைொண்புைிகு விஜித மஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

ශපොල් ගහටත් නශහමයි ඉඩමටත් නශහමයි.

ගු ලක්ෂපේද කිරිඇල්ල ෙහසතා

(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ඔරතුමා ඉස්ශසල්ලා කි ශ ශපොල් ගහ ගැනද? ඔරතුමා කථා
කශළ කුඹුරු ඉඩම් ගැන. දැන් කථා කරමු ශපොල් ගහ ගැන.

ගු විනේත පහසේරත් ෙහසතා

(ைொண்புைிகு விஜித மஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

ශපොල් ගහ ගැන මීට කමේනුත් කථා කළා. ශපොල් ගහ සහ
ශවනත් ගස් ගැන මීට කමේනුත් කථා කළා. ඒවාට ශගවන වන්දි
ගැන නකඟ වුයා. ඔරතුමන්ලා ශමතැනදී නකඟ ශවන ඒවායි
කාමරවලදී නකඟ ශවන ඒවායි ශනොශවයි ක්රියාත්මක ශවන්ශන්.
ශම් අධිශ ගී මා්ථග හද්ධදී RDA නශක් වන්දි ශගීමශම් රමය
ශමොකක්ද කියලා ඔරතුමා හියට දන්ශන්ත් නැහැ. ඒක තීරයය
කරන්ශන් ඒ නිලධ්ාි මහත්වරු. අක්ම ගයශන් ඒකවත් හියට
අධ්යයනය කරන්න. අධ්යයනය කරලා ඒ මිනිසුන්ට සාධ්ාරයයක්
ඉෂ්ට කරන්න මැදිහත් ශවන්න. [රාධ්ා කිරීමක්] ඔරතුමාට
නියමිත අවස්ථාශ දී කියන්නශකෝ. [රාධ්ා කිරීම්] ඔරතුමා කථා
කරන අවස්ථාශ දී ඒක කියන්න. මට ිධනාඩි 6යිද ශකොශහද
තිශරන්ශන්.

ගු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඔ . ගරු මන්ත්රීතුමාශේ කථාව අවසාන
සවානායකතුමාට අවස්ථාව ශදන්නම්.

වුයාම

ගු විනේත පහසේරත් ෙහසතා

(ைொண்புைிகு விஜித மஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

ගරු තමතිතුමනි ඔරතුමා ශමතැන කථා කරන ඒවා
ශනොශවයි සතය ශලස සි්ධධ් ශවන්ශන්. ඒකයි ප්ර ්නය. ඒ
මිනිසුන්ට සාධ්ාරයයක් ඉෂ්ට ශවන්ශන් නැහැ. කවුරුවත් ශම්
අධිශ ගී මා්ථග හදනවාට ිධරු්ධධ් ශවන්ශන් නැහැ. හැරැයි නකම
ප්ර ්නය තිශරන්ශන් ඒ අයශේ ඉඩමට නිවසට සාධ්ාරය
වන්දියක් ලැශරන්ශන් නැති නකයි. තවමත් නිසි ශලස වන්දි
ශගීමම ක්රියාත්මක ශවන්ශන් නැහැ.
දැන් රත්නපුර අධිශ ගී ම්ථගය හදන්න මනිනවා; කූඤ්ඤ
ගහනවා. නමුත් ඒ මිනිසුන්ට කිසිම පැහැදිමේ කිරීමක් නැහැ
වයාපකතිය ශකොශහොමද ශකශරන්ශන් වන්දි මුදල් ශගවන
රමශ දය ශමොකක්ද කියලා. ඒවා ගැන කිසිදු පැහැදිමේ කිරීමක්
නැහැ. ඒක තමයි ඔරතුමන්ලාශේ අරමවත් රමශ දය.[රාධ්ා
කිරීම්] ඔරතුමාට නියමිත ශවලාශ දී කථා කරන්න. [රාධ්ා කිරීම්]
මශේ කාලය මට ශදන්න. [රාධ්ා කිරීම්]

ගු කථානායකුරො

ගු විනේත පහසේරත් ෙහසතා

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Vijitha Herath)

I will give you time to speak, Hon. Kiriella.

(ைொண்புைிகு விஜித மஹரத்)

නැහැ. ඒක තමයි ප්ර ්නය.

ගරු

(The Hon. Speaker)
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ගු විනේත පහසේරත් ෙහසතා

ගු විනේත පහසේරත් ෙහසතා

(The Hon. Vijitha Herath)

(The Hon. Vijitha Herath)

(ைொண்புைிகு விஜித மஹரத்)

ඉඩමක් අහිමි ශවන පු්ධගලයාට ිධකල්ප ඉඩමක් ලරා ගැනීශම්
අයිතියක් තිශරනවා. ඒක මුමේක අයිතිවාසිකමක්. ඕනෑම
පුරවැසිශයකුට තමන්ශේ සාම්ප්රදායික -

ගු ලක්ෂපේද කිරිඇල්ල ෙහසතා

(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
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(ைொண்புைிகு விஜித மஹரத்)

ගරු කථානායකතුමනි ඒ මහජානතාව දැනුවත් කිරීමක් ශම්
තාක් කල් ශවලා නැහැ. ඒකයි ශම්
නැවත කියන්ශන්.
ඔරතුමන්ලාශේ වයාපකතිය සා්ථථකව ශගනියන්න අපි
ඔරතුමන්ලාට ශම් ශදන්ශන් සහායක්. ඒ නිසා ඒවා හියට
කරන්න. ඒ මිනිස්සු දැන් උ්ධශතෝෂය කරනවා; මිනිස්සු පාරට
රහිනවා. තයි ඒ? ඒ වන්දි මුදල පිබඳරක සාධ්ාරය දැනුවත් කිරීශම්
රමශ දයක් නැති නිසා.

Sir, I rise to a point of Order.
ගු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

Point of Order නකක්.

ගු ලක්ෂපේද කිරිඇල්ල ෙහසතා

(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු කථානායකතුමනි ගැන ගරු ශජාෝන් ශසශනිධරත්න
තමතිතුමා කඩුඩායමක් නක්ක තිධත් මාත් නක්ක පැය ශදකක
සාකච්ඡාවක් තිුයා රුවන්පුර අධිශ ගී මා්ථගශආ වන්දි ගැන.
ශමතුමා ශමොනවාද දන්ශන් ඒ ගැන? [රාධ්ා කිරීම්] කිසි ශදයක්
දන්ශන් නැහැ.

ගු විනේත පහසේරත් ෙහසතා

(ைொண்புைிகு விஜித மஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

නශහම සාකච්ඡා කරලා වැඩක් නැහැ. ගිහිල්ලා ඒ මිනිස්සුත්
නක්ක සාකචඡා කරන්න. ඒ පිබඳරකව ගත්ත තීරය ක්රියාත්මක
කරන්න. ගත්ත තීරයය ශමොකක්ද? ඒ ඒ ප්රශ්ධ වලට ගිහින්
ජානතාවට ඒ කරුණු පැහැදිමේ කරන්නයි තීරයය වුශඩු. අද වන
තුරු ඒක කරලා තිශරනවාද?
මාසයක් තතුළත පැහැදිමේ
කරන්නම් කි වා. දැනට සති තුනක් ශගීම ගිහින් තිශරනවා ඒක
කරලා නැහැ. ඒක තමයි ප්ර ්නය. [රාධ්ා කිරීම්] ඔරතුමන්ලාශේ
පැත්ශතන් වගකීම ඉටු කරන්න.
ගරු කථානායකතුමනි ඕනෑම පුරවැසිශයකුශේ ඉඩමක් අහිමි
ශවනවා නම් ඔහුට ශු්ධධ් වු අයිතියක් තිශරනවා රඩුක්වට
වගකීමක් තිශරනවා-

ඒ වාශේමයි ඉඩම් ලරාදීමත්. ඉඩම් අහිමිවන ඕනෑම
පු්ධගලශයකුට ිධකල්ප ඉඩමක් ලරා දීශම් වගකීමක් රඩුක්වට
තිශරනවා. නමුත් ශම් නිශයෝග හරහා පුරවැසිශයකුට අහිමි වන
ඉඩම ශවනුවට ිධකල්ප ඉඩමක් ලරා දීශම් රැඳීශමන් ඔරතුමන්ලා
ඉවත් ශවනවා. ඒක කිසිශසත්ම සාධ්ාරය ශවන්ශන් නැහැ.
ගරු කථානායකතමනි රත්නපුර දිස්්රික්කය ගැන කියපු
නිසාමයි ශම් කාරයය මතක් වුශඩු. ඔරතුමන්ලා අද නරත්ශන්
ශමොකක්ද කරන්ශන්? කුරුිධට ිධදුමේරලාගාරයකට අවසර දීලා
තිශරනවා. ඒකට ශකොශහොමද ඉඩම් පවරා ගත්ශත්? [රාධ්ා කිරීම්]
මරුකන්ද වයපකතියට-

ගු අනේත් ෝදනප්පපුෙ ෙහසතා

(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தெருை)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

Sir, I rise to a point of Order.
ගු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු මන්ත්රීතුමා point of Order නක කියන්න.

ගු අනේත් ෝදනප්පපුෙ ෙහසතා

(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தெருை)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ගරු කථානායකතුමනි ශම් අය හැම දාම කරන්ශන් ශරොරු
බිල්ශලෝ මවලා ජානතාව කුලේපු කරන නක ගම් මට්ටමින්. ඒක
රශට් සංව්ථධ්නයට රාධ්ාවක් ශවලා තිශරනවා. අපි අධිශ ගී
මා්ථගශආ කටතුතු නිවැරදි රකාරයට කර ශගන යනවා.

ගු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගු ඒ. ඒ. විපේුරංග ෙහසතා

That is not a point of Order.

(The Hon. A. A. Wijethunga)

ගු විනේත පහසේරත් ෙහසතා

( ைொண்புைிகு ஏ.ஏ. விமஜதுங்க)

Sir, I rise to a point of Order.

(ைொண்புைிகு விஜித மஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

ශහොකයි ශරොශහොම ස්තුතියි. වාඩි ශවන්න ගරු මන්ත්රීතුමනි.

ගු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු ිධශේතුංග මන්ත්රීතුමා ශමොකක්ද point of Order නක?

ගු ඒ. ඒ. විපේුරංග ෙහසතා

( ைொண்புைிகு ஏ.ஏ. விமஜதுங்க)

(The Hon. A. A. Wijethunga)

ගරු මන්ත්රීතුමනි
ශම් තමතිතුමා
ඩේමේ . ඩී.ශේ.
ශසශනිධරත්න තමතිතුමා ඒ පළාත්වල ජානතාව කැකවා පැහැදිමේ
කර දීලා තිශරනවා. සාධ්ාරයව කටතුතු කිරීම පිබඳරකව නතුමන්ලා
සාකච්ඡා කළා.

කුරුිධට ප්රාශ්ධීතය ශල්කම් ශකොට්ඨාසශආ -නරත්ශන්- ඒ ගශේ
දැන් අ දතින් කුඩා ජාල ිධදුමේ වයාපකති තති ශ ශගන යනවා.
ඔරතුමන්ලා ඒකට ිධරු්ධධ්යි? ඔරතුමන්ලා ිධරු්ධධ් ශවන ශහතුව
ශමොකක්ද? කියන්න හියටම ඒ ශහතුව. ඔරතුමන්ලා ිධරු්ධධ්
ශවන්ශන් පැහැදිමේව නතැන අසාධ්ාරයයක් සි්ධධ් ශවන නිසා.
නතශකොට ඒක ජානතාව උසි ගැන්ීමමක්ද? ඒක ශම් රඩුක්ශ
වයාපකතිවලට රාධ්ා කිරීමක්ද? ඒක ශනොශවයි නතැන තිශරන
ප්ර ්නය. ිධධිමත් රමශ දයකට ඒ කටතුතු සි්ධධ් ශවලා නැහැ.
ඒකයි නතැන තිශරන ප්ර ්නය. ප්රාශ්ධීතය ශල්කම්වරශයක්
ශකොශහොමද ඉඩමකට රලපර ශදකක් ශදන්ශන්? නතැනදී ප්රධ්ාන
ශකොන්ශ්ධසි තුනක් තිශරනවා.
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පා්ථමේශම්න්තුව

[ගරු ිධජිත ශහරත් මහතා]

නකක් තමයි ිධශ ෂශයන්ම ගංගා රශ්රිත රක් කත ඉඩමක් කිසිදු
රකාරයකට පිහරයය කරන්න ඉඩ ශදන්න රැහැ. නහි ගසක
තිශරන ඵලයක් ශනළා ගැනීම සකහා වා්ථ කක රලපරයක් ශදන්න
පුළුවන්. ඒක තමයි නීතිය. ඒ වාශේම ශම් රලපර නිකුත්
කිරීශම්දී පනතට අනුව නි ්චිත රකකති පරයක් තිශරනවා
සම්පූ්ථය කරන්න. ඒ රකකති පරය ශවනස් කරන්න නීතියක්
නැහැ. හැරැයි ශම් රලාගාරයට අවසර ශද්ධදී ඒ රකකති පරය
ශවනස් කර තිශරනවා. ඒක පනතට පටහැනියි. නකම ඉඩමට
පු්ධගලයන් කීප ශදශනකුට රලපර ශදන්ශන් ශකොශහොමද?
නශහම ශදන්න රමයක් නැහැ.

ගු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු මන්ත්රීතුමා ඔරතුමාට නියමිත ශවලාව අවසාන ශවමින්
පවතිනවා.

ගු විනේත පහසේරත් ෙහසතා

(ைொண்புைிகு விஜித மஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

නය ඉඩම් ප්රතිපත්තිය පැහැදිමේව වර්ධදා ගැනීමක්. ඒ නිසා
ඔරතුමන්ලාත් දකිනවා නරත්න ප්රශ්ධ ශආ ජානතාව ිධ ාල
පීඩනයකට ලක් ීම තිශරන රව. ඒ ප්ර ්නයට උත්තරයක් නැහැ. අද
රජාශආ ඉඩම් පිබඳරක ප්රතිපත්තියක් නැහැ. නාරාශහන්පිට තිශරනවා
ඉඩම් ප්රතිපත්තිය පිබඳරක කා්ථයාලයක්. නතැනින් හදන සැලසුම්
ශනොශවයි ක්රියාත්මක ශවන්ශන්. නක නක වයාපකතියට නක නක
ිධධිශආ ඉඩම් ප්රතිපත්ති තමයි හැශදන්ශන්. ඒක ශනොශවයි ිධය
තුත්ශත්.
රජායකට ස්ිකරසාර ඉඩම් කළමනාකරය ප්රතිපත්තියක් තිබිය
තුතුයි. ඒ හදලා තිශරන ප්රතිපත්තිය ක්රියාවට නැිනය තුතුයි. ශම්
ප්රශ්ධ ශආ
නක
තමතිවරශයකුශේ
ඒ
දිස්්රික්කශආ
තමතිවරශයකුශේ රෑනාශේ වයාපකතියක් ශම්ක. ඒක තමයි
පැහැදිමේ තත්ත. ඒ තමතිවරයාශේ රෑනාශේ වයාපකතිය
ශවනුශවන් ඔරතුමන්ලා ස්ධද නැතිව ඉන්නවා ශකොච්චර කෑ
ගැහුවත්. දිස්්රික් සංව්ථධ්න කමිටුව තීන්දුවක් ගත්තා වහාම ශම්
වයාපකතිය නතර කරන්න කියලා. නමුත් අද ශවනකම් රැි වුයා
නතර කරන්න. හිටපු දිස්්රික් ශල්කම්වරයා මාරු කළා. ඔහු
දැම්මා pool නකට. ඒක ඔරතුමා දන්නවා. තයි ඒ? ශම්
තමතිවරයාශේ රෑනාශේ වයාපකතිය ක්රියාත්මක කරන්න ඕනෑ
නිසා. තමතිවරුන්ශේ රෑනලාශේ වයාපකති ක්රියාත්මක කරන්න
ශනොශවයි රශට් සංව්ථධ්නය සහ ජානතාවශේ අයිතිවාසිකම්
රරක්ෂා කරන්න පනත් ක්රියාත්මක ිධය තුතුයි කියන කාරයය
අවධ්ාරයය කරමින් මශේ කථාව අවසන් කරනවා. ශරොශහොම
ස්තුතියි.

ගු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු මහාමා්ථග අමාතයතුමා
අව යයි කි වා.

ඔරතුමාට පැහැදිමේ කිරීමක්

ගු ලක්ෂපේද කිරිඇල්ල ෙහසතා

(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු කථානායකතුමනි ඔරතුමා මීිගම ඉඩම්වල වටිනාකම
දන්නවා. මීිගම කුඹුරු අක්කරයක දැන් වටිනාකම රුපියල් ලක්ෂ
ක්. නමුත් අපි දැන් වන්දි ශගවන ිධට අක්කරයකට රුපියල්
ලක්ෂ 71 - 7 අතර ගයනක් ශගවනවා. ඒ ප්රමායයත් මදි නම්
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LARC, Super LARC ගිහිල්ලා වැඩි කර ගන්න පුළුවන්. ඒ ගරු
මන්ත්රීතුමා ඒ ගැන සම්පූ්ථය වැරදි චිරයක් මැ ශ . තත්ත
ව ශයන්ම ඒ කුඹුරු ඉඩම්වල වටිනාකම වාශේ තුන් ගුයයක්
වන්දි හම්ර ශවනවා. ඒක තමයි තත්ත.
අශනක් කාරයය ශම්කයි. රුවන්පුර අධිශ ගී මා්ථගය
සම්රන්ධ්ශයන් ගරු ඩේමේ .ඩී.ශේ. ශසශනිධරත්න මැතිතුමාත්
අශේ ගරු ඒ.ඒ. ිධශේතුංග මැතිතුමාත් සමඟ අපි ඒ මිනිස්සු හම්ර
වුයා. ඉඩම් අහිමි ශවන අය සහ ප්ර ්න තිශරන අය නක්ක
සාකච්ඡා කරලා අපි ඒ අයශේ ප්ර න
් වලට ිධසඳුම් දීලා තිශරනවා.
[மு.ெ. 11.47]

ගු අමීර් අලි සිහසාේදී්ද ෙහසතා (්ාමීය ආර්ිකකය ිළිතබඳ
නිපයපජය අොතයුරො

(ைொண்புைிகு அைீர் அலி சிஹொப்தீன் - கிரொைிய தெொருளொதொர
அலுவல்கள் ெிரதி அமைச்சர்)

(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen - Deputy Minister of
Rural Economic Affairs)
ெிஸ்ைில்லொஹிர் ரஹ்ைொனிர் ரஹீம்.
தகளரவ
செொநொயகர்
அவர்கமள,
இன்று
கொணி
சம்ெந்தைொக நமடதெறுகின்ற விவொதத்திமல மெசுவதற்குச்
சந்தர்ப்ெம்
தகொடுத்தமைக்கொகத்
தங்களுக்கு
நன்றி
கூறுகின்மறன். இந்த நொட்டிமல வடக்கிலும் கிழக்கிலும் கொணி
சம்ெந்தைொன ஏரொளைொன ெிரச்சிமனகள் ெற்றித் ததொடர்ந்து
மெசப்ெட்டு வருகின்றது. தகளரவ கொணி அமைச்சர் அவர்கள்
இந்த விடயத்திமல அதிக அக்கமறதகொண்டு தசயற்ெட
மவண்டுதைன்று நொன் விநயைொக
இந்தச் சமெயிமல
மவண்டுமகொள் விடுக்கின்மறன். விமசடைொக முல்மலத்தீவு
ைொவட்டத்திமல மகப்ெொப்புலவு ைக்கள் நீண்ட நொட்களொகத்
தங்களுமடய கொணியின் உொிைம் மவண்டுதைன்றும் அதற்குள்
குடிமயறுகின்ற சந்தர்ப்ெத்மதத் தரமவண்டுதைன்றும் மகட்டுக்
தகொண்டிருக்கின்றொர்கள்.
இமதமெொன்று
என்னுமடய
ைட்டக்களப்பு ைொவட்டத்திலுள்ள நொவலடிப் ெிரமதசத்திமல
இருக்கின்ற முகொைிலுள்ள ெமடயினர் ைிகவும் கூடுதலொன
கொணிகமளப் ெிடித்து மவத்திருப்ெதொல், ெமடயினொின்
மதமவக்குொியமத எடுத்துக்தகொண்டு ைிகுதிமயத் தொங்கள்
குடியிருப்ெதற்கு வழங்கமவண்டுதைன்று ைக்கள் மகட்டுக்
தகொண்டிருக்கின்றொர்கள.
மநற்று ைொமல ைட்டக்களப்பு ைொவட்டத்திமல LRC இன்
அதொவது கொணி சீர்திருத்த ஆமணக்குழுவின் ெணிப்ெொளரொக
இருக்கின்ற விைல்ரொஜ் என்ெவர் சுடப்ெட்டு உயிருக்குப்
மெொரொடிய நிமலயில் ைட்டக்களப்பு மவத்தியசொமலயில்
அனுைதிக்கப்ெட்டிருக்கின்றொர்.
இந்த
நல்லொட்சியிமல
வடக்கிலும் கிழக்கிலும் இருக்கின்ற கொணி சம்ெந்தப்ெட்ட
ெிரச்சிமனகள் தீர்க்கப்ெடும் என்று எல்மலொருக்கும் நம்ெிக்மக
இருந்தது. அமதமெொன்று விடுதமலப் புலிகளினொல் வட
புலத்தி லிருந்து துரத்தப்ெட்டுவந்த முஸ்லிம் ைக்களினது
கொணிப்
ெிரச்சிமனகள்
அமனத்தும்
தீர்க்கப்ெட
மவண்டுதைன்று
நீண்ட
நொட்களொக
நொங்கள்
மெசிக்தகொண்டிக்கின்மறொம். ஆனொல், எதுவுமை இதுவமர
தீர்ந்தெொடில்மல.
தகளரவ செொநொயகர் அவர்கமள, நீண்டகொலப் ெிரச்
சிமனமய ஒரு குறுகிய கொலப்ெகுதிக்குள் தீர்த்துமவக்க
மவண்டும் என்ற முமனப்பு எங்களிடத்திமல இருக்கின்றது.
ததொடர்ந்மதர்ச்சியொக ைக்கள் வீதிக்கு வருவதும் தங்களுமடய
இருப்ெிடத்திற்கொக, கொணிக்கொகப் மெொரொடுவதும் ததொடர்ந்த
வண்ணமுள்ளது.
எனமவ,
அந்த
ைக்களுக்கிருக்கின்ற
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அடிப்ெமட உொிமைமய இல்லொைற் தசய்வதற்கு இந்தச் சமெ
முயலொது என்கிற நம்ெிக்மக எனக்கிருக்கின்றது. கடந்த
கொலத்திமல இலட்சக்கணக்கொன ைக்கள் வட புலத்மதவிட்டு
தவளிமயறிப் புத்தளத்திலும் இன்னும் மவறு ெிரமதசங்களிலும்
குடிமயறினொர்கள். ஆனொல், அவர்கமள ைீள்குடிமயற்றம்
தசய்வதற்கொன
மவமலத்திட்டத்தில்
அதற்கொன
கொணி
சம்ெந்தைொக யொரும் இன்னமும் ததளிவொன முடிவிமன
எடுக்கொதது
கவமலயளிக்கின்றது.
ைன்னொொிலிருந்து,
யொழ்ப்ெொணத்திலிருந்து துரத்தப்ெட்ட தற்மெொது ைீள்குடி
மயற்றம் தசய்யப்ெடவிருக்கின்ற முஸ்லிம் ைக்களுமடய
ெிரச்சிமனகமளப்ெற்றிப்
மெசப்மெொனொல்,
அந்தப்
ெிரமதசத்திலிருக்கின்ற வில்ெத்துக் கொட்டிமன அெகொிக்
கின்றொர்கள் என்ற குற்றச்சொட்டுக்கள் ஒரு சொரொொினொல்
முன்மவக்கப்ெட்டன.
ஆனொல், வில்ெத்து வில்ெத்தொகமவ
இருக்கின்றது. அதிமல எந்த ைொற்றமும் ஏற்ெடவில்மல. யொரும்
அதமனப் ெிடித்ததொகமவொ, அெகொித்ததொகமவொ, அதற்குள்
ைீள்குடிமயற்றம் தசய்யப்ெட்டதொகமவொ நிகழ்வுகள் இல்மல.
இது ததளிவொக்கப்ெட்ட விடயம். இருந்தொலும், அவ்வொறு
குற்றம் சொட்டுெவர்களுக்கு அந்த விடயத்திமன இன்னமும்
அரசு ததளிவுெடுத்தொைல், அந்த ைக்களுக்குொிய நியொயத்மத
வழங்கொைல் இருக்கிறது.

ගු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

Hon. Member, you have only two more minutes.

ගු අමීර් අලි සිහසාේදී්ද ෙහසතා

(ைொண்புைிகு அைீர் அலி சிஹொப்தீன்)

(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen)

Okay.

அந்த ைக்களுக்குச் மசரமவண்டிய கொணிமய நொங்கள்
தெற்றுக்தகொடுக்க மவண்டும்.
அவர்கள் ைீள்குடிமயற்றம்
தசய்யப்ெட மவண்டும். அதற்கு வட புலத்திமல இருக்கின்ற
தைிழ்க்
கூட்டமைப்புப்
ெொரொளுைன்ற
உறுப்ெினர்கள்
எல்மலொரும் ஆதரவு வழங்கமவண்டுதைன்று இந்தச் சமெயிமல
நொன் மவண்டுமகொள் விடுக்கின்மறன். ஏதனன்றொல், மெொரொட்
டத்திற்கு
ஒத்துமழக்கொததனொல்
அந்தப்
ெிரமதசத்தில்
இருந்தவர்கள் துரத்தப்ெட்டொர்கள் என்ற விடயத்திமனத்
தைிழ்த் மதசியக் கூட்டமைப்பு ததளிவொக உணர்ந்திருக்
கின்றது; உள்வொங்கியிருக்கின்றது. அதற்கொன ைன்னிப்பும்
மகொரப்ெட்டிருக்கின்றது. இருந்தொலும், எதிர்கொலத்திமல ஒரு
நல்தலண்ணத்மதக்
கொட்டமவண்டுதைன்றொல்,
இந்த
ைீள்குடிமயற்றத்திற்குப் ெொிபூரணைொன ஆதரமவ வழங்க
மவண்டும். அமதமெொன்று வட புலத்திமல தற்தெொழுது
மதொன்றியிருக்கின்ற
தைிழ்
ைக்களுமடய
கொணிப்
ெிரச்சிமனமய இந்த நல்லொட்சி அரசொங்கம் மநர்மையொன
சிந்தமனமயொடு தீர்த்துக்தகொடுப்ெதற்கு அவசர நடவடிக்மக
எடுக்கமவண்டும். அந்த ைக்கள் வொழ்ந்த அந்தப் ெிரமதசத்மத
அவர்களுக்கு இல்லொைல் தசய்கின்ற அல்லது அங்கு இரொணுவ
முகொம்கமள அமைக்கின்ற விடயங்களிமல இந்த அரசொங்கம்
ைிகவும் ததளிவொகவும் விட்டுக்தகொடுப்மெொடும் நடந்துதகொள்ள
மவண்டும் என்ெது எங்களுமடய எதிர்ெொர்ப்ெொகும். அது
மெொன்றுதொன் எங்களுமடய ைட்டக்களப்பு ைொவட்டத்திலும்
ெல ெிரமதசங்களிமல கொணி எல்மல ொீதியொன ெிரச்சிமனகள்
இடம்தெற்றுக்தகொண்டிருக்கின்றன. இது சம்ெந்தைொகத் தைிழ்
அரசியல் தமலவர்களிடமும் நொன் ெல தடமவகள் ததளிவொகச்
தசொல்லியிருக்கின்மறன். அந்த வமகயிமல அவர்கள் இந்த
விடயத்திமல தயவுகூர்ந்து அதிக சிரத்மத எடுத்துச் தசயற்ெட
மவண்டும் என்று மவண்டுமகொள் விடுத்து, விமடதெறு
கின்மறன். நன்றி. வஸ்ஸலொம்.
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(ைொண்புைிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்)

(The Hon. Sivasakthi Ananthan)

தகளரவ செொநொயகர் அவர்கமள இன்மறய தினம் கொணி
எடுத்தற்சட்டத்தின் கீழொன ஒழுங்குவிதிகள் ததொடர்ெொகப்
மெசுவதற்குச் சந்தர்ப்ெம் தந்தமைக்கு நன்றிமயத் ததொிவித்துக்
தகொள்கின்மறன்.
உண்மையிமல
வடக்கு,
கிழக்மகப்
தெொறுத்தவமர, யுத்தம் முடிவமடந்து எட்டு வருடங்கள்
ஆகின்ற இவ்மவமளயிலும் இடம்தெயர்ந்த ஆயிரக்கணக்கொன
தைிழ் ைக்கள் இன்னமும் தங்களுமடய தசொந்தப் - பூர்வீக
நிலங்களிமல ைீளக் குடிமயற முடியொைல் இலங்மகக்குள்
மவறிடங்களிலும் தைிழ்நொட்டிலும் வசித்துவருவமத நீங்கள்
எல்மலொரும் அறிவீர்கள். வடக்கு ைொகொணத்திமல 1,50,000
ெமடயினர் அரச கொணிகமளயும் தனியொருமடய கொணி
கமளயும் மகயகப்ெடுத்தி மவத்திருக்கின்ற கொரணத்தினொமல
இந்த ைக்கள் தங்களுமடய தசொந்த நிலங்களிமல ைீளக்
குடிமயற முடியொைல் இருக்கின்றது. இது இந்த ைக்களுமடய
ைீள்குடிமயற்றத்திற்குப் ெொொிய தமடயொக இருக்கின்றது.
அமதமநரம் கிளிதநொச்சியில் இருக்கின்ற நில அளமவத்
திமணக்களத்தினொல் தெொதுைக்களுமடய - தனியொர் கொணி
கமள
இரொணுவத்திற்கொகச்
சுவீகொிப்ெது
சம்ெந்தைொக
வர்த்தைொனியில்கூட அறிவிக்கப்ெட்டிருக்கின்றது. இந்த ஆட்சி
ைொற்றம் நமடதெற்றதற்குப் ெிற்ெொடும், வட ைொகொணத்தின்
முல்மலத்தீவு, கிளிதநொச்சி மெொன்ற ைொவட்டங்களிமல ெல
இடங்களில் இவ்வொறு தனியொர் கொணிகமளச் சுவீகொித்து
இரொணுவத்துக்கு
வழங்குவதற்கு
நடவடிக்மக
எடுக்கப்
ெட்டிருக்கின்றது. ஆகமவ, தனியொருமடய கொணிகமளச்
சுவீகொிப்ெதற்தகன
நில
அளமவத்
திமணக்களம்
எடுத்துவருகின்ற முயற்சிமயப் ெொதுகொப்பு அமைச்சொனது
தடுத்து நிறுத்தி, இது சம்ெந்தைொக தவளியிடப்ெட்டுள்ள
வர்த்தைொனி
அறிவித்தமல
இரத்துச்
தசய்வமதொடு,
தனியொருக்குச்
தசொந்தைொன
அத்தமன
கொணிகமளயும்
தெொதுைக்களுக்கு வழங்குவதற்கு நடவடிக்மக எடுக்க மவண்டு
தைன்று நொன் இவ்வுயர் சமெயிமல மகட்டுக்தகொள்கின்மறன்.
வடக்கு ைொகொணத்திமல 69,992 ஏக்கர் கொணிகமள கிட்டத்தட்ட
70,000
ஏக்கர்
-ெொதுகொப்புத்
தரப்ெினர்
மகயகப்ெடுத்தியிருக்கிறொர்கள். இதுவமரக்கும் 3.6 வீதைொன
கொணிகள்தொன்
விடுவிக்கப்ெட்டிருக்கின்றன.
அதொவது,
முல்மலத்தீவு ைொவட்டத்திமல 19,790 ஏக்கரும், கிளிதநொச்சி
யிமல 12,840 ஏக்கரும், வவுனியொவிமல 23,778 ஏக்கரும்,
யொழ்ப்ெொணத்திமல 6,270 ஏக்கரும், ைன்னொொிமல 7,314
ஏக்கரும் என தைொத்தைொக 69,992 ஏக்கர் கொணிமய வட
ைொகொணத்திமல ெொதுகொப்புத் தரப்ெினர் மகயகப்ெடுத்தியிருக்
கின்றொர்கள். ஆக இதுவமரக்கும் 2,500 ஏக்கர் கொணிகள்தொன்
விடுவிக்கப்ெட்டிருக்கின்றன. ஆகமவ, ைிகுதிக் கொணிகள்
விடுவிக்கப்ெடொதெடியொல், அந்த ைக்கள் கிட்டத்தட்ட 20-25
வருடங்களொக தங்களுமடய தசொந்த - பூர்வீக நிலங்களில்
ைீள்குடிமயற முடியொைல், ெல்மவறுெட்ட இன்னல்கமள
அனுெவித்துக்தகொண்டிருக்கிறொர்கள்.
அந்த
வமகயிமல
முல்மலத்தீவு
ைொவட்டத்தில்
மகப்ெொப்புலவிலுள்ள
ெிலக்குடியிருப்பு
ைக்கள்
தைக்குச்
தசொந்தைொன நிலத்மத விடுவிக்குைொறு குழந்மதகள், சிறொர்கள்,
தெொிமயொர்கள் உட்ெட அமனவரும் கடும் தவயிலுக்கு
ைத்தியில் கடந்த 24 நொட்களொக வீதிமயொரத்தில் இருந்து
ததொடர்ச்சியொன
மெொரொட்டத்மதச்
தசய்துதகொண்டிருக்
கிறொர்கள். எனினும், இது ததொடர்ெில் ஜனொதிெதிமயொ,
ெிரதைமரொ, ெொதுகொப்பு அமைச்சமரொ எவருமை இதுவமர
எந்தவிதைொன நடவடிக்மகயும் எடுக்கவில்மல. இதனொல், அந்த
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ைக்கள் நிர்க்கதியொன நிமலமைக்குத் தள்ளப்ெட்டிருக்கிறொர்கள்.
அந்த
இடத்திலுள்ள
ைக்களில்
தெரும்ெொலொனவர்கள்
தெண்கள், சிறொர்கள், குழந்மதகள்! இந்தப் மெொரொட்டத்தினொல்
24 நொட்களொக 54 ைொணவர்கள் ெொடசொமல தசல்லமுடியொைல்
இருக்கிறொர்கள். அதுைொத்திரைன்றி, அவர்கள் ைத்தியில்
வயதொனவர்களும் மநொயொளிகளும் இருக்கிறொர்கள். நொங்கள்
இந்த
ைக்களுமடய
கொணிகமள
மநொில்
தசன்று
ெொர்மவயிட்டதன்
அடிப்ெமடயிமல,
அந்தக்
கொணிகள்
ெொதுகொப்பு
அமைச்சின்
விைொனப்ெமட
எல்மலக்குள்
வரவில்மல என்ெமதத் ததொிந்துதகொண்மடொம். மைலிடத்தி
லிருந்து உத்தரவு வந்தொல், தொங்கள் அந்தக் கொணிகமள
விடுவிப்ெதற்குத் தயொரொக இருப்ெதொக விைொனப்ெமடயினர்
தசொல்கின்றனர்.
அமதமநரம்,
முல்மலத்தீவு
அரசொங்க
அதிெரூடொக
சகல
விதைொன
ஆவணங்களும்
உொிய
இடங்களுக்கு அனுப்ெிமவக்கப்ெட்டிருக்கின்றன. ஆனொல்,
அரசொங்கமைொ 24 நொட்களொக வீதிமயொரத்தில் மெொரொட்டம்
நடத்துகின்ற அந்த ைக்களுக்கு - ஆட்சி ைொற்றத்துக்கு
வொக்களித்த இந்த ைக்களுக்கு - இதுவமரக்கும் தெொறுப்ெொன
எந்தப் ெதிமலயும் வழங்கவில்மல. இமதைொதிொியொன ஒரு
மெொரொட்டம் ததன்ெகுதியிமல நடந்தொல் அதொவது, சிங்கள
ைக்களுமடய
ஒரு
பூர்வீகக்
கொணிமய
இரொணுவம்
மகப்ெற்றியிருந்தொல், அதமன விடுவிக்கக் மகொரும் வமகயில்
அந்த ைக்கள் 24 நொட்களொக இப்ெடி வீதியில் இறங்கிப்
மெொரொடுவதற்கு நீங்கள் அனுைதிப்பீர்களொ? இல்மல. ைொறொக,
நீங்களும் தெளத்த ைதத் தமலவர்களும் என எல்மலொருைொகச்
மசர்ந்து ஓொிரு நொட்களில் இந்தப் மெொரொட்டத்மத முடிவுக்குக்
தகொண்டுவருவீர்கள்! ஆனொல், எைது ெகுதியில் நீங்கள் கடந்த
24 நொட்களொக அந்த ைக்கமளப் ெொர்க்க முன்வரொததற்குக்
கொரணம்,
அங்மக
கொணிக்கொக
மெொரொடுகின்றவர்கள்
தைிழர்கள்; அந்தக் கொணிகளும் தைிழ் ைக்களுக்குச் தசொந்த
ைொனமவ
என்ெதுதொன்.
இது
எங்களுக்கு
ைிகுந்த
கவமலயளிக்கும் விடயைொக இருக்கின்றது. இந்த ைக்கள்தொன்
இந்த ஆட்சி ைொற்றத்துக்கு வொக்களித்தொர்கள் என்ெமத நீங்கள்
ைறந்துவிடக்கூடொது.

அமைச்சரமவயில் உொிய நடவடிக்மக எடுக்கொவிட்டொல்
அவர்களது
ைீள்குடிமயற்றத்மதச்
தசய்ய
முடியொைல்
மெொய்விடும். இதற்கப்ெொல், கிளிதநொச்சி ைொவட்டத்தில் ெரவிப்
ெொஞ்சொன் கிரொைத்து ைக்கள் தங்களுமடய கொணிகமள
விடுவிக்கக்
மகொொி
மெொரொட்டத்தில்
ஈடுெட்டுக்
தகொண்டிருக்கின்றொர்கள். தயவுதசய்து அவற்மறயும் நீங்கள்
விடுவித்துக் தகொடுக்க மவண்டும்.
வடக்கு ைொகொணத்மத எடுத்துக்தகொண்டொல், இரொணுவம்
கொணி சுவீகொிப்ெதற்கப்ெொல் ததொல்தெொருட் திமணக்களமும்
ெல கொணிகமளக் மகயகப்ெடுத்தியிருக்கின்றது. அதொவது
வவுனியொ,
முல்மலத்தீவு,
கிளிதநொச்சி
மெொன்ற
ெல
ைொவட்டங்களில் ததொல்தெொருட் திமணக்களம் தனியொருக்குச்
தசொந்தைொன
கொணிகமளக் மகயகப்ெடுத்தியிருக்கின்றது.
திருக்மகதீஸ்வரம் மகொவிலுக்குப் ெக்கத்தில் தனிநெருக்குச்
தசொந்தைொன
10
ஏக்கர்
கொணிமய
ததொல்தெொருட்
திமணக்களம்
தங்களுமடய
மதமவக்தகன
மகயகப்ெடுத்திவிட்டு அதிமல 3 ஏக்கர் கொணியில் தெௌத்த
விகொமர கட்டுவதற்கு அனுைதியும் வழங்கியிருக்கின்றது. ஓர்
அரச
திமணக்களம்
தனியொொிட
ைிருந்து
கொணிமயச்
சுவீகொிக்கின்றது; ெின்னர் அமத திமணக்களம் தெௌத்த ைக்கள்
இல்லொத இடத்தில் 3 ஏக்கர் கொணியில் தெௌத்த விகொமர
கட்டுவதற்கு அனுைதி வழங்கியிருக்கின்றது. இப்ெடியொன
விடயங்கள் உடனடியொக நிறுத்தப்ெடல் மவண்டும். ஒருபுறம்
வன இலொகொவினர் கொணிகமளச் சுவீகொிக்கின்றொர்கள்;
இன்தனொருபுறம்
ததொல்
தெொருட்
திமணக்களமும்
கொணிகமளச்
சுவீகொிக்கின்றது.
ைற்தறொருபுறத்தில்
முப்ெமடயினரொலும்
ைக்களுமடய
கொணிகள்
சுவீகொிக்கப்ெட்டிருக்கின்றன.
இந்த
நிமலமைகள்
ைொற்றியமைக்கப்ெட மவண்டும் என்ெதுதொன் எங்களுமடய
மகொொிக்மகயொகும். இது சம்ெந்தைொக நொங்கள் கடந்த வொரம்
ஓர் ஒத்திமவப்புப் ெிமரரமணமய இங்மக தகொண்டுவந்மதொம்.

ගු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

Hon. Member, you have

இதுைட்டுைல்ல, மகப்ெொப்புலவுடன் மசர்ந்து புதுக்குடி
யிருப்பு ெிரமதச தசயலகத்துக்கு முன்ெொகவும் ைக்கள்
ததொடர்ச்சியொன
மெொரொட்டத்தில்
ஈடுெடுகின்றொர்கள்.
அண்மையிமல, ெிரதை ைந்திொி அவர்கள் புதுக்குடியிருப்பு
கொணிக்குொியவர்கமள அமழத்துப் மெசியமெொது, "அக்கொணி
யில் இருக்கின்ற இரொணுவத்மத தவளிமயற்றி, அரச
கொணியில் இரொணுவம் குடியைர்த்தப்ெடும்" என்று ஒரு
வொக்குறுதிமயக்
தகொடுத்திருக்கிறொர்.
ஆனொல்,
கடந்த
அரசொங்கத்தில் கொணி, கொணி அெிவிருத்தி அமைச்சரொக இருந்த
ஜனக ெண்டொர ததன்னக்மகொன் அவர்களினொல், 2014ஆம்
ஆண்டு இக்கொணி இரொணுவத்துக்கு சுவீகொிக்கப்ெட்டிருப்ெதொக
வர்த்தைொனி
அறிவித்தல்
தவளியிடப்ெட்டிருக்கிறது.
ஒருபுறத்தில் ெிரதைர் அவர்கள் தன்மனச் சந்தித்த ைக்களுக்கு
அந்தக் கொணிகள் திருப்ெிக் மகயளிக்கப்ெடும் என்றும்
இரொணுவத்துக்கு மவறு இடத்திமல அரச கொணி வழங்கப்ெடும்
என்றும் தசொல்லியிருக்கின்ற நிமலயில், ைறுபுறத்தில் 2014ஆம்
ஆண்டிமல இந்தக் கொணி இரொணுவத்துக்கொகச் சுவீகொிக்கப்
ெட்டிருக்கின்றது
என்று
வர்த்தைொனி
அறிவித்தல்
தவளியிடப்ெட்டிருக்கின்றது. இது முன்னுக்குப்ெின் முரணொன
விடயைொக
இருக்கின்றது.
ஆகமவ,
அரசொங்கம்
ஜனொதிெதிமயொ, ெிரதை ைந்திொிமயொ, ெொதுகொப்பு அமைச்மசொ அந்த ைக்களுமடய ைீள் குடிமயற்றத்துக்கு உதவ மவண்டும்.
இரொணுவம் ததொடர்ச்சியொக அதற்கு ெொொிய தமடகமளப்
மெொட்டு வருகின்றது. அந்த ைக்களுடய ைீள்குடிமயற்றத்துக்கு

two

more minutes.

ගු සිවශ්ක්ින ආන්දා්ද ෙහසතා
(ைொண்புைிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்)

(The Hon. Sivasakthi Ananthan)

நொங்கள் இந்தச் சமெயிமல இதமனத் ததொடர்ச்சியொகச்
தசொல்லிக்தகொண்டு வருகின்மறொம். ஆயினும், உங்களொல்
அந்த விடயங்களுக்கு தீர்வு கொண முடியொைல் இருக்கின்றது.
"இந்த நொட்டிமல ெயங்கரவொதப் ெிரச்சிமன இருக்கின்றது.
அந்தப்
ெிரச்சிமன
தீர்க்கப்ெட்டொல்தொன்
நொட்டிமல
நிரந்தரைொன சைொதொனத்மத, அெிவிருத்திமயக் தகொண்டுவர
முடியும்" என்று நீங்கள் சர்வமதச சமூகத்துக்குச் தசொன்னீர்கள்.
இவ்வளவு
கொலமும்
அந்த
ெிரச்சிமனமயத்
தீர்க்க
முடியொமைக்கு
இதமனமய
நீங்கள்
கொரணைொகச்
தசொன்னீர்கள்.
ஆனொல்,
2009ஆம்
ஆண்டு
யுத்தம்
முடிவமடந்து, இன்றுவமர 8 வருட கொலைொகியும் உங்களொல்
நிரந்தரைொன சைொதொனத்மதக் தகொண்டுவர முடியவில்மல;
நிரந்தரைொன அெிவிருத்திமயயும் தகொண்டுவர முடியவில்மல.
அதுமெொல்,
இந்தப்
ெொரொளுைன்றத்தில்
மூன்றிலிரண்டு
தெரும்ெொன்மைப்
ெலம்
இல்மலதயன்று
இன்தனொரு
கொரணத்மதச் தசொன்னீர்கள். இன்மறக்கு இரண்டு ெிரதொன
கட்சிகளும்
இமணந்து
மதசிய
அரசொங்கதைொன்மற
அமைத்திருக்கின்றீர்கள்.
உங்களுக்கு
மூன்றிலிரண்டு
தெரும்ெொன்மைப் ெலம் இருந்தும்கூட இந்தப் ெிரச்சிமனமயத்
தீர்ப்ெதற்கு நீங்கள் தயொொில்மல. இதற்கப்ெொல், புதிய
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அரசியலமைப்ெினூடொக இந்த நொட்டின் ெிரச்சிமனகமளத்
தீர்க்கலொதைன்று
நீங்கள்
தசொல்கின்றீர்கள்.
இந்த
அரசொங்கத்தின் தகளரவ அமைச்சர் எஸ்.ெி. திஸொநொயக்க
அவர்கள் நொங்கள் எதிர்ெொர்க்கின்றவொறொன புதிய அரசியல
மைப்புக்கு ைொற்றைொகச் சில விடயங்கமளச் தசொல்கிறொர்.
இவ்வொறு தசொல்லிச் தசொல்லிமய நீங்கள் ததொடர்ச்சியொக
ைக்கமள ஏைொற்றிக் தகொண்டிருக்கின்றீர்கள். இந்த நிமல
மைகள் ைொற்றப்ெட மவண்டும்.
ததற்கிமல ெல்மவறுெட்ட மெொரொட்டங்கள் நடக்கின்றன.
ஆனொல், வடக்கிமல தைிழ் ைக்கள் தங்களுமடய உொிமை
களுக்கொகப் மெொரொட முமனந்தொல் அதற்கு இனவொத
சொயத்மதப் பூசுகின்றீர்கள். ஆகமவ, ைீளக் குடிமயற முடியொைல்
இருக்கின்ற ஒட்டுதைொத்த ைக்கமளயும் ைீள்குடிமயற்றம் தசய்ய
மவண்டுதைன்று
மகட்டுக்தகொள்வமதொடு,
மகப்ெொப்புலவு
மெொன்ற இடங்களில் மெொரொட்டம் நடத்துகின்ற ைக்களுக்கு
உடனடியொக ஒரு தீர்மவப் தெற்றுக்தகொடுப்ெதற்கு உொிய
நடவடிக்மககமள
எடுக்கமவண்டுதைன்றும்
வற்புறுத்தி
விமடதெறுகின்மறன். நன்றி.
[ெி.ெ. 12.02]

விமரவொக நடவடிக்மகதயடுக்க மவண்டுதைன்று மகட்டுக்
தகொள்கின்மறன்.
அவ்வொமற, புணொமன என்ற ெகுதியிலும் ைக்களுமடய
உறுதிக் கொணிகளிமல இரொணுவத்தினர்
முகொைிட்டிருக்
கிறொர்கள். அது 8 மெருக்குச் தசொந்தைொன கொணியொகும். அந்தக்
கொணிமயயும்
விடுவித்துத்
தருைொறு
மகட்டு
ைக்கள்
மகட்டுக்தகொண்டிருக்கின்றொர்கள்.
இரொணுவத்தினருக்கு
ைொற்றுக் கொணிமயக் அரச கொணியில் தகொடுத்துவிட்டு,
ைக்களுக்குொிய கொணியில் ைக்கமளக் குடிமயற்றுவதற்கு
நடவடிக்மகதயடுக்க
முன்வரமவண்டுதைன்று
அன்ெொகக்
மகட்டுக்தகொள்கின்மறன்.
அத்மதொடு, ைட்டக்களப்பு ைொவட்டத்திமல ஒரு விடயம்
நமடதெற்று வருகின்றது. அதொவது, கொணி அெிவிருத்திக்
கட்டமளச் சட்டத்தின் கீழ் தெொதுைக்களுக்கு ஏற்தகனமவ
வழங்கப்ெட்டிருக்கின்ற கொணிகமள அண்மைக்கொலைொகச்
சிலர் ெணத்மதக் கொட்டி அவர்கமள ஏைொற்றி, ஆட்சியுறுதி
தயொொித்து அதமன ைட்டக்களப்பு கொணிப் ெதிவகத்திமல
ெதிவும் தசய்திருக்கிறொர்கள். இப்ெடியொக தெரும்ெொலொன அரச
கொணிகள் ஆட்சியுறுதி தசய்யப்ெட்டு ைொற்றப்ெடுகின்றன.

ගු සීනිතම්බි පයපපහසේ්පවර්ද ෙහසතා

ගු කථානායකුරො

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran)

(The Hon. Speaker)

(ைொண்புைிகு சீனித்தம்ெி மயொமகஸ்வரன்)

தகௌரவ செொநொயகர் அவர்கமள, இன்மறய கொணி
சம்ெந்தைொன ஒத்திமவப்புப் ெிமரரமணைீது உமரயொற்று
வதற்கு எனக்குச் சந்தர்ப்ெம் தகொடுத்தமைக்கொக உங்களுக்கு
நன்றி ததொிவிக்கின்மறன். தகௌரவ கொணி அமைச்சர் அவர்கள்
இங்கிருக்கும்மெொது நொன் ஒரு முக்கியைொன விடயத்மதச்
சுட்டிக்கொட்ட மவண்டும். ைட்டக்களப்பு ைொவட்ட கொணிச்
சீர்திருத்த ஆமணக்குழுவின் ெணிப்ெொளரொக இருக்கின்ற
மநசகுைொர் விைல்ரொஜ் என்ெவர் மநற்மறய தினம் ைட்டக்களப்பு
களுதொவமள கடற்கமர வீதியிலுள்ள அவரது வீட்டில் மவத்து
சுடப்ெட்டிருக்கிறொர். உண்மையிமல இந்தச் சம்ெவைொனது
அந்த ைொவட்டத்திமல வொழ்கின்ற எல்லொ ைக்களுக்கும்
ெயத்மதயும் பீதிமயயும் ஏற்ெடுத்தியிருக்கின்றது. ைொவட்டக்
கொணி உத்திமயொகத்தரொக இருப்ெதன் கொரணைொக கொணி
சம்ெந்தைொன
ெல
விடயங்களில்
அவர்
தமலயிட்டு
வந்திருக்கிறொர். குறிப்ெொக, புன்னக்குடொவில் LRC கொணி
விடயத்தில்
அவர்
தீவிரைொகத்
தமலயிட்டொர்.
அது
சம்ெந்தைொன ெிரச்சிமனயொல் அச்சம்ெவம் ஏற்ெட்டிருக்கலொம்
என்ற சந்மதகம் நிலவுவதொக இப்மெொது ெரவலொகக் கமத
அடிெடுகின்றது. ஆகமவ, ைதிப்புக்குொிய கொணி அமைச்சர்
அவர்கள் இந்த விடயத்திமல கவனம் தசலுத்தி உதவ
மவண்டுதைன்று மகட்ெமதொடு, அதற்கு இந்தச்
சமெயும்
ஆதரவு வழங்கமவண்டுதைன்று மகட்டுக்தகொள்கின்மறன்.
ைட்டக்களப்பு ைொவட்டத்மதப் தெொறுத்தவமரயிமல, ெல
கொணிப் ெிரச்சிமனகள் இருந்துதகொண்டிருக்கின்றன. கடந்த
வரவு தசலவுத் திட்ட விவொதத்தின்மெொதும். நொன் இந்தச்
சமெயிமல அதுெற்றி உமரயொற்றியிருக்கிமறன். 1990ஆம்
ஆண்டளவிமல முறக்தகொட்டொஞ்மசமன என்ற ெகுதியில்
இரொணுவத்தினர் அங்கிருக்கின்ற ெொடசொமலமய இரொணுவ
முகொமுக்தகன எடுத்தொர்கள். யுத்தத்தின் ெின்னர் அங்கிருந்து
அகன்றுதசல்வதொக அவர்கள் தசொல்கிறொர்கள். ஆனொல்,
இதுவமரயிமல அவர்கள் தசல்லவில்மல. அந்த இரொணுவ
முகொம் இருக்கின்ற கொணி கிட்டத்தட்ட 75 மெருக்குச்
தசொந்தைொன, உறுதியுள்ள குடியிருப்புக் கொணியொகும். அந்த
ைக்கள் அந்தக் கொணிக்கொக வொதொடிக்தகொண்டிருக்கிறொர்கள்.
அந்தக் கொணிமயயும் தெற்றுத்தருவதற்கு அமைச்சர் அவர்கள்
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(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

Hon. Member, you have two more minutes.

ගු සීනිතම්බි පයපපහසේ්පවර්ද ෙහසතා

(ைொண்புைிகு சீனித்தம்ெி மயொமகஸ்வரன்)

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran)

Okay.

ைட்டக்களப்பு ைொவட்டத்தில் சில ெிரமதச தசயலொளர்
ெிொிவுகளிலுள்ள அரச கொணிகள் இவ்வொறு மகயொளப்ெடு
கின்றன. இதற்கொன தெொலிஸ் விசொரமணகளிலும் அரசியல்
தமலயீடு கொணப்ெடுவதொக அறிகின்மறொம். இந்த அரச
கொணிகமளப் ெொதுகொப்ெதில் அமைச்சர் அவர்கள் கூடிய
கவனம் தசலுத்த மவண்டும். தசன்ற வரவு தசலவுத் திட்ட
விவொதத்திலும் அதமன நொன் சுட்டிக்கொட்டியிருந்மதன்.
விமசடைொக
நீங்கள்
ைட்டக்களப்புக்கு
விஜயம்தசய்ய
மவண்டும். அங்கிருக்கின்ற அரசொங்க அதிெர், ெிரமதச தசய
லொளர்கள் ஆகிமயொருடன் எங்கமளயும் ஒன்றுமசர்த்து கொணிப்
ெிரச்சிமனகமளத் தீர்ப்ெதற்கு நீங்கள் முன்வரமவண்டும்.
இந்தக் கொணித் தகரொறுகள் அங்கு ெொொிய ெிரச்சிமனயொக
இருப்ெதொல், உங்களது அந்தச் தசயற்ெொட்டுக்கொக
பூரண
ஆதரவு தருவதற்கு நொங்கள் தயொரொக இருக்கின்மறொம்.
மைலும், வொகமரயிமல புச்சொக்மகணி என்ற ெகுதியில் ெல
அரச கொணிகள் தனியொர் ஒருவருக்கு விற்கப்ெட்டிருக்கின்றன.
அந்தக் கொணி
சம்ெந்தைொன ெிரச்சிமனயிமல ெிரமதச
தசயலொளர் தமலயீடு தசய்திருந்தொர். அவர் தமலயீடு
தசய்ததன் நிைித்தம் தெொலிஸ் புலனொய்வுப் ெிொிவு அந்தக்
கொணிக்குள் நுமழந்து விசொரமணமய மைற்தகொண்டது. அந்தக்
கொணிமய ஆட்சி உறுதி முடித்து விமலக்குப் தெற்றிருப்ெவர்
உொிய
தெொலிஸ்
உத்திமயொகத்தமர
இடைொற்றுவதற்கு
நடவடிக்மகதயடுப்ெதொக அறிகின்மறொம். இது ஒரு ெிமழயொன
நடவடிக்மகயொகும். ெிரமதச தசயலொளருக்கு கொணி சொர்ெொக
இருக்கின்ற அதிகொரம் பூரணைொக இருக்க மவண்டும்.
ைட்டக்களப்பு ைொவட்டத்திமல ெிரமதச தசயலொளர்கள் கொணி
சம்ெந்தைொக நடவடிக்மக எடுக்கும்மெொது ைொவட்டச் தசயலகங்
களிலிருந்து அதற்கு எதிரொக கடிதங்கள் தசல்கின்றன.
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පා්ථමේශම්න්තුව

[ගරු සීනිතම්බි ශයෝශහස්වරන් මහතා]

அதற்கொன ஆதொரங்கள் எம்ைிடம் இருக்கின்றன. நீங்கள்
விசொரமண மைற்தகொண்டொல், நொங்கள் அவற்மறக் தகொண்டு
வந்து சைர்ப்ெிக்கத் தயொரொக இருக்கின்மறொதைன்று கூறுவ
மதொடு, இந்தச் சந்தர்ப்ெத்மத வழங்கிய தகளரவ செொநொயகர்
அவர்களுக்கு
ைீண்டும்
நன்றி
ததொிவித்து,
நிமறவு
தசய்கின்மறன்

ගු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

Okay. Thank you.

Order, please! ශම් අවස්ථාශ දී ගරු නිශයෝජාය කාරක
සවාපතිතුමා මූලාසනයට පැමිශයනවා තති.

අනුරුව ගු කථානායකුරො මූලා්නපය්ද ඉවත් වුපය්ද
නිපයපජය කාරක ්භාපිනුරො [ගු ප්ල්වම් අවඩක්කලනාා්ද
ෙහසතා] මුලා්නාරූඪ විය.
அதன்ெிறகு, ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள் அக்கிரொசனத்
தினின்று அகலமவ, குழுக்களின் ெிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்
[ைொண்புைிகு தசல்வம் அமடக்கலநொதன்] தமலமை வகித்தொர்கள்.

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY
CHAIRMAN
OF
COMMITTEES
[THE
HON.
SELVAM
ADAIKKALANATHAN] took the Chair.

ගු නිපයපජය කාරක ්භාපිනුරො

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் ெிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

அடுத்து, ைொண்புைிகு அப்துல்லொ ைஹ்ரூப் அவர்கள்!
உங்களுக்கு 5 நிைிடங்கள் ஒதுக்கப்ெட்டிருக்கின்றன.
[ெி.ெ. 12.07]

ගු අේදුල්ලාහසප ෙහසපරූෆප ෙහසතා

(ைொண்புைிகு அப்துல்லொ ைஹ்ரூப்)

(The Hon. Abdullah Mahrooff)

தகளரவ குழுக்களின் ெிரதித் தவிசொளர் அவர்கமள, கொணி
எடுத்தல் சட்டத்தின்கீழொன ஒழுங்குவிதிகள் சம்ெந்தைொன
இன்மறய விவொதத்தில் கலந்துதகொண்டு மெசுவதற்குச் சந்தர்
ப்ெம் தந்தமைக்கொக உங்களுக்கு நன்றிமயத் ததொிவித்துக்
தகொள்கின்மறன். திருமகொணைமல ைொவட்டத்திலுள்ள மவமல
யற்ற இமளஞர்களுக்கு மவமலவொய்ப்பு வழங்குமுகைொக அங்கு
ஒரு மகத்ததொழில் மெட்மடமய அமைப்ெதற்கு மகத்ததொழில்
ைற்றும் வொணிெ அலுவல்கள் அமைச்சினொல் 17.06.2016ஆம்
திகதி அங்குள்ள LRC கொணிமய விடுவிக்குைொறு மகொொிக்மக
விடுக்கப்ெட்டது. அமதமநரம் எங்களுமடய ெிரமதச அெிவிருத்
திக்
குழுவிலும்
ைொவட்ட
அெிவிருத்திக்
குழுவிலும்
எடுக்கப்ெட்ட
தீர்ைொனத்தின்ெடி,
மகத்ததொழில்
ைற்றும்
வொணிெ அலுவல்கள் அமைச்சினொல் குறித்த ஒரு வமரெடத்தில்
கொட்டப்ெட்டுள்ள 318 ததொடக்கம் 330 வமரயொன 30 ஏக்கர்
விஸ்தீரணைொன கொணிகமளக் மகத்ததொழில் மெட்மட ஒன்மற
அமைப்ெதற்கும் 315A, 315 B, 316, 318 என்ெவற்றுக்குொிய
கொணித்துண்டுகமளக் தகளரவ அமைச்சர் ைஹிந்த சைரசிங்க
அவர்களின் திறன்கள் அெிவிருத்தி ைற்றும் ததொழிற்ெயிற்சி
அமைச்சினொல் University College ஒன்மற அமைப்ெதற்கும்,
303A, 304, 305, 306 வமரயுள்ள கொணித் துண்டுகமள அங்கு
சுற்றுலொத்துமறமய அெிவிருத்தி தசய்யும் மநொக்கில் Kinniya
Safari Resort ஐ நிர்ைொணிப்ெதற்கு அங்கு ெொதிப்புக்குள்ளொன
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ஓர் அமைப்புக்கு ஒதுக்குவதற்கும் கொணி அமைச்சிடம்
மகொொிக்மக விடுக்கப்ெட்டது. ஆனொல், இந்தக் மகொொிக்மக
விடுக்கப்ெட்டு 8 ைொதங்கள் கடந்தும் இற்மறவமர இதற்கொன
நடவடிக்மககள் எடுக்கப்ெடவில்மல. இந்தக் கொணிகமள
வழங்குைொறு
LRC தவிசொளருக்கு அமைச்சர் அவர்கள்
ெொிந்துமர
தசய்தும்கூட
இந்த
நடவடிக்மக
கொலதொைதைொகின்றது.
இவ்வருடம் - 2017ஆம் ஆண்டு 5,000 இமளஞர்களுக்கு
மவமலவொய்ப்மெ வழங்கக்கூடியவொறு அங்கு மகத்ததொழில்
மெட்மட ஒன்மற அமைக்குமுகைொக மகத்ததொழில் ைற்றும்
வொணிெ அலுவல்கள் அமைச்சர் அவர்கள் இந்தக் கொணிக்கொன
மகொொிக்மகமய விடுத்தமெொது, கொணி அமைச்சர் அவர்கள்
அந்தக் கொணிமய வழங்குைொறு LRC தவிசொளர் அவர்களுக்கு
ெணிப்புமர விடுத்திருந்தொர். அமதமநரம் அந்தப் ெிரமதசத்தில்
கொணிக்குப்
தெொறுப்ெொன
அலுவலரொன
விைல்ரொஜ்
அவர்கள்கூட அங்கு விஜயம்தசய்து, LRC தவிசொளர்
அவர்களுக்கு அது சம்ெந்தைொகப் ெொிந்துமர வழங்கியிருந்தொர்.
ஆனொல், இற்மறவமர அந்தக் கொணி வழங்கப்ெடவில்மல.
திருைமல ைொவட்டம் கடந்த 30 வருட கொலைொக யுத்தத்தினொல்
ெொதிக்கப்ெட்டதன் கொரணைொக அங்குள்ள இமளஞர்களுக்கு
எந்ததவொரு மவமலவொய்ப்பும் தெற முடியொத சூழ்நிமல
இருந்துவருகின்றது. இன்மறக்கு 35 வயதுக்குக் கீழ்ப்ெட்டவர்
களிடைிருந்மத ஒவ்மவொர் அமைச்சும் மவமலவொய்ப்புக்கொன
விண்ணப்ெங்கமளக் மகொருகின்றது. ஆனொல், இப்ெடியொன
ததொழிற்மெட்மட ஒன்மற அங்கு அமைக்கின்றமெொது 35 - 45
வயதுமடயவர்கள் அமனவருக்கும் அங்கு மவமலவொய்ப்பு
வழங்க முடியும்.
இன்று நொட்டில் ஆறு University Colleges இருக்கின்றன.
எங்களுமடய இமளஞர்கள் குறித்த துமறயில் மைலதிகப்
ெயிற்சிகமளப் தெற்றுக்தகொள்வதற்கும் குறித்த துமறயில்
degree ெட்டம் தெற்றுக்தகொள்வதற்கும் அங்கு உப்ெொறு
கங்மகக்கு இமடயிமல ஒரு ைத்திைைொன இடத்திமல ைட்டக்களப்பு வீதியிமல ஏழொவது University College
அமையப்தெற மவண்டும் என்று நொங்கள் மகொொிக்மக
விடுத்திருந்மதொம். அதற்குக் கொணி வழங்குவதற்கும் கொணி
அமைச்சர் அவர்கள் பூரணைொன ஆதரமவத் தந்தும்கூட
அமைச்சு
அதற்கொன
தசயற்ெொடுகமள
இன்னமும்
முன்தனடுக்கவில்மல. ஆகமவ, அந்த மூன்று திட்டங்கள்
சம்ெந்தைொகவும்
உடனடியொகக்
கொணிகள்
வழங்கப்ெட
மவண்டும். அதொவது, Kinniya Safari Resort ஐ அமைப்ெதற்குத்
மதமவயொன கொணிகமளயும் மகத்ததொழில் மெட்மடமய
அமைக்கும் வமகயில் 30 ஏக்கர் கொணிகமளயும் University
College அமைப்ெதற்கு ஆறு ஏக்கர் கொணிகமளயும் ஒதுக்கித்
தருைொறு தகளரவ அமைச்சர் அவர்கமள நொங்கள் ெணிவொகக்
மகட்டுக்தகொள்கின்மறொம்.
அமதமநரம் நொங்கள் குறிப்ெிடும் அந்தக் கொணிகளுக்குப்
ெக்கத்திமல - உப்ெொறுக்குப் ெக்கத்திமல உள்ள 175 ஏக்கர்
கொணிகள் ெல்மவறுெட்ட அமைப்புக்களினொலும் மைொசடியொன
முமறயிமல சூமறயொடப்ெடுகின்றன. அதொவது, 1972ஆம்
ஆண்டின் கொணி உச்ச வரம்புச் சட்டத்தின்ெடி சம்ெந்தப்ெட்ட
இடத்திலுள்ள குறித்த 50 ஏக்கர் கொணிமயத் தவிர, ைற்றக்
கொணிகள் எல்லொம் LRC க்கு உொிய கொணிகள் ஆகும்.
இருந்தமெொதிலும் இன்னமும் அந்தக் கொணிகள் இனங்
கொணப்ெடொததன் கொரணைொக இன்று அமவ தனிநெர்களொல்
விற்கப்ெடுகின்றன. அந்த வமகயில் அங்குள்ள ஏழு ஏக்கர்
கொணிக்குச் தசொந்தைொன மூவர் 135 ஏக்கர் கொணிகமள
விற்ெமன தசய்திருக்கின்றொர்கள். ஆனொல், அங்கு University
College நிறுவப்ெட்டு அெிவிருத்தி தசய்யப்ெடுகின்றமெொது
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அந்தக் கொணிகமள அரசொங்கம் ைொணவர்களின் கல்விக்கொக
அந்த University College க்கு ஒதுக்கிக்தகொடுக்க முடியும்.
அந்தப் ெிரமதசத்திமல இப்ெடிப் ெல கொணிகள் LRC இனொல்
இனங்கொணப்ெட்டிருந்தும்கூட, அமவ இன்று தனிநெர்
களுமடய தசொந்தத் மதமவகளுக்கொக விற்கப்ெடுகின்றன.
மகத்ததொழில் ைற்றும் வொணிெ அலுவல்கள் அமைச்சர்
றிசொட் ெதியுதீன் அவர்களுமடய அமைச்சு சம்ெந்தைொகவும்
அமைச்சர் ைஹிந்த சைரசிங்க அவர்களுமடய அமைச்சு
சம்ெந்தைொகவும் எங்களுமடய ெிரமதச Tourism ததொடர்
ெொகவும் முன்மவக்கப்ெட்ட இந்தக் கொணிக் மகொொிக்மகமய
கொணி அமைச்சர் அவர்கள் ஏற்றுக் தகொண்டிருந்தமெொதும்கூட
அதற்கொன மைலதிக நடவடிக்மக எடுத்து அந்தக் கொணிகள்
விடுவிக்கப்ெடவில்மல. ஆகமவ, இந்த விடயத்திமல தகளரவ
அமைச்சர் அவர்கள் ைிகப் புொிந்துணர்மவொடு தசயற்ெட்டு, இந்த
ைொதத்திமலமய இந்தக் கொணிகமள விடுவித்துத் தந்தொல்,
ஐயொயிரம் இமளஞர்களுக்கு மவமலவொய்ப்பு வழங்குவதற்
கொன மகத்ததொழில் மெட்மடமய அங்கு இவ்வருடத்திமல
அமைக்க முடியும்; குறித்த மஹொட்டமல நிர்ைொணித்து
அெிவிருத்தி
தசய்வதன்மூலம்
100
இமளஞர்களுக்கு
மவமலவொய்ப்மெ வழங்க முடியும்; இந்த நொட்டின் 7வது
University College ஐ திருமகொணைமலயில் அமைத்து
இமளஞர்களுக்குப் ெயிற்சிமய அளிக்க முடியும். ஏற்தகனமவ
எங்களுமடய ைொவட்டம் எல்லொவமகயிலும் புறக்கணிக்கப்
ெட்டிருக்கின்றது. ஆகமவ, எங்களுமடய இமளஞர்களுக்கு
மவமலவொய்ப்புக்கொன
சந்தர்ப்ெத்மத
வழங்க
தகளரவ
அமைச்சர் அவர்கள் ஆவன தசய்ய மவண்டும் என்று மகட்டு,
விமடதெறுகின்மறன். நன்றி.

[ெி.ெ. 12.12]

ගු ඩසල්ප පද්වාන්දාා ෙහසතා

(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் மதவொனந்தொ)

(The Hon. Douglas Devananda)

தகௌரவ குழுக்களின் ெிரதித் தவிசொளர் அவர்கமள! கொணி
எடுத்தல், கொணி தகொடுத்தல் ெற்றிய சட்டத்தின்ைீது நொம் இங்கு
விவொதித்துக்தகொண்டு இருக்கின்மறொம். ஆனொல், எைது
ைக்களின் தசொந்தக் கொணி நிலங்கமள விடுவித்தல் குறித்து
இந்த அரசு என்ன தீர்ைொனத்மத எடுத்திருக்கின்றது? என்று
இந்தச் சந்தர்ப்ெத்திமல நொன் மகட்க விரும்புகின்மறன். இன்று
எைது ைக்கள் தங்களது கொணி நிலங்கமள விடுவிக்குைொறு
மகொொி, அஹிம்சொவழிப் மெொரொட்டங்களில் ஈடுெட்டு வருகின்
றனர். இவர்கள் மகொருகின்ற இவர்களது கொணி நிலங்கள்
தவறுைமன குடியிருப்பு நிலங்கள் ைொத்திரைல்ல. அவர்களின்
வொழ்வொதொரங்களும் அவற்றில் முடக்கப்ெட்டுள்ளன. அவற்மற
விடுவித்து, அந்த ைக்களிடம் ஒப்ெமடத்தொல், தங்களது
வொழ்க்மகமய நிம்ைதியொக அமைத்துக் தகொள்ளமுடியும்
என்ெது அந்த ைக்களின் நியொயைொன மகொொிக்மகயொக
இருக்கிறது. இந்தக் கொணிகள் தெொருளொதொர வளைிக்க, தசழிப்
ெொன விவசொய ைற்றும் கடற்தறொழில் சொர்ந்த கொணிகளொகும்.
மதசிய ெொதுகொப்பு என்ெது எைக்கு அவசியைொகும்.
அதற்குொிய ஏற்ெொடுகமள மைற்தகொள்வதற்கு, தெொருளொதொர
வளைற்ற அரச கொணிகள் ெல வடக்கு, கிழக்கு ைொகொணங்களில்
தொரொளைொகமவ இருக்கின்றன. எனமவ, எைது ைக்களின்
தெொருளொதொர
வளைிக்க
நிலங்கமள
அம்ைக்களிடம்
மகயளித்தல்
என்ெது,
இந்த
நொட்டின்
தெொருளொதொர
வளர்ச்சிக்கு மைலும் வலுச்மசர்ப்ெதொகமவ அமையும். இந்த
நிமலயில், அந்தக் கொணிகள் கட்டிடங்கள் அமைக்கப்ெட்டும்
ெொழமடந்து மெொகவிட்டும் சுற்றிலும் முட்கம்ெி மவலிகள் இட்டு
அமடத்தும் மவக்கப்ெட்டுள்ளன.
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இங்கு ஒரு விடயம் குறித்து நொம் முக்கிய அவதொனத்மதச்
தசலுத்த மவண்டியுள்ளது. அதொவது, வடக்கு, கிழக்கிமல எைது
ைக்களின் கொணி நிலங்கமள விடுவித்தொல், அது மதசிய
ெொதுகொப்புக்கு அச்சுறுத்தல் என்ற ஒரு கமத கூறப்ெட்டு
வருகிறது. இதில் எந்த உண்மையுைில்மல என்மற நொன்
கூறுகின்மறன். மதசிய ெொதுகொப்ெில் அக்கமறயுள்ள எவரும்
இமத ஏற்றுக்தகொள்வொர்கள் என நொன் நிமனக்கின்மறன்.
மதசிய ெொதுகொப்ெிமன உறுதிப்ெடுத்துவதற்குத் மதமவயொன
இரொணுவத்தினர் தொித்திருப்ெதற்கு தெொருளொதொர வளம்
குன்றிய அரச கொணிகள் ெல இருக்கின்ற நிமலயில், எைது
ைக்களின் வொழ்வொதொர வளங்கமளக் தகொண்ட கொணிகளில்
அவர்கள் தொித்திருப்ெமத எப்ெடி ஏற்றுக்தகொள்வது? எனமவ,
மதசிய ெொதுகொப்மெயும் எைது ைக்களின் கொணி நிலங்கள்
விடுவிப்மெயும் இமணத்து முடிச்சுப் மெொடக்கூடொது; அந்த
வமகயில் மயொசித்து எைது ைக்களின் கொணிகள் விடுவிப்மெ
மைலும் தொைதைொக்கக்கூடொது என்று மகட்டுக்தகொள்கின்மறன்.
மகப்ெொப்புலவு
ைக்கள்
மெொரொட்டத்மத
இனவொதக்
கண்மணொட்டத்தில் ெொர்க்கின்ற ஒரு நிமல ததன்ெகுதியில் சில
தரப்ெினொிடம்
கொணப்ெடுகின்றது.
இதமன
இனவொதக்
கண்மணொட்டத்தில் ெொர்க்கக்கூடொது என்று நொன் சமகொதர
சிங்கள ைக்களிடம் மகட்டுக்தகொள்கின்மறன். இது அந்த
ைக்களது வொழ்க்மகப் ெிரச்சிமனமய அன்றி, எவரதும் அரசியல்
ெிரச்சிமனயல்ல என்ெமத இங்மக நொன் சுட்டிக்கொட்ட
விரும்புகின்மறன். எைது ைக்களின் வொக்குகமள அெகொிப்
ெதற்கொக "தைிழ்த் மதசியம்" எனக் கூறிக்தகொண்டு சிங்கள
எதிர்ப்பு வொதத்மத ைட்டுமை முன்னிமலப்ெடுத்தி வருகின்ற
சில
சுயநல
அரசியல்வொதிகள்,
எைது
ைக்களொகமவ
முன்தனடுத்து வருகின்ற இந்த வொழ்க்மகப் மெொரொட்டம்
தவற்றிப் ெொமதயில் நகர்ந்து தகொண்டிருக்கும் நிமலயில்,
அதமனத் தங்களது குறுகிய அரசியலுக்கு ெயன்ெடுத்திக்
தகொள்வதற்கொக,
அந்த
ைக்களுடன்
மெொய்
உட்கொர்ந்துதகொள்வதொல், இப்மெொரொட் டத்தில் அவர்களுக்கும்
ெங்குண்டு என எண்ணுவது தவறொகும் என்ெமத நொன் இங்கு
ததளிவுெடுத்த விரும்புகின்மறன்.
வடக்கு, கிழக்கு ைொகொணங்களில் கொணி, நிலங்கள்
விடுவிப்பு, கொணிப் ெிணக்குகள், கொணிகளின்மை மெொன்ற
ெல்மவறு ெிரச்சிமனகள் உச்சத்தில் நிலவுகின்ற நிமலயில்,
மநற்மறய தினம் இரவு ைட்டக்களப்பு, களுதொவமளப்
ெகுதியில் கொணிச் சீர்திருத்த ஆமணக்குழுவின் ெணிப்ெொள
ரொன திரு. மநசகுைொர் விைல்ரொஜ் ைீது துப்ெொக்கிச் சூடு
நடத்தப்ெட்டுள்ளது. ைட்டக்களப்பு ைொவட்டத்மதப் தெொறுத்த
வமரயில், கொணிப் ெிரச்சிமன தெருைளவில் இருக்கின்ற ஒரு
சூழ்நிமலயிமலமய
இந்தச்
சம்ெவம்
நடந்திருக்கிறது.
இத்துப்ெொக்கிச் சூட்டுச் சம்ெவைொனது, கொணி ததொடர்ெிலொன
விடயங்கமளக் மகயொளுகின்ற அரச அதிகொொிகள் ைத்தியில்
ைட்டுைல்லொது, தெொதுவொக அரச அதிகொொிகள் ைத்தியிலும்
அச்சத்மத ஏற்ெடுத்தியுள்ளது என்ெமத இங்கு சுட்டிக்கொட்ட
விரும்புகின்மறன். அமதமநரம், மநற்மறய தினம் வலிகொைம்
வடக்கு ைக்கள் யொழ்ப்ெொணத்தில் நமடதெற்ற கொணி ைீட்புப்
மெொரொட்டத்தில் கலந்துதகொள்ளச் தசன்றிருந்த நிமலயில்,
அம்ைக்களுக்கு
இரொணுவப்
புலனொய்வுப்
ெிொிவினர்
அச்சுறுத்தல் விடுத்துள்ளதொகவும் ததொியவருகிறது. இவ்
வொறொன சம்ெவங்கமள நொம் வன்மையொகக் கண்டிக்கின்மறொம்.
இந்தச்
சம்ெவங்கள்
குறித்து
இந்த
அரசு
உடனடி
விசொரமணகமள நடத்தி, உொிய நடவடிக்மககமள எடுக்க
முன்வரமவண்டும் எனக் மகட்டுக்தகொள்கின்மறன்.
மைலும்,
அெிவிருத்தி

கடந்த கொலத்தில் யொழ்ப்ெொணத்தில் வீதி
நடவடிக்மககளுக்தகனப் தெறப்ெட்ட எைது
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ைக்களின் கொணிகளுக்கொன நட்ட ஈடுகள் இதுவமரயில்
வழங்கப்ெடவில்மல. ெருத்தித்துமற - யொழ்ப்ெொணம் வீதி,
கொங்மகசன்துமற - யொழ்ப்ெொணம் வீதி, ெலொலி - யொழ்ப்ெொணம்
வீதி அடங்கலொக ெல வீதிகள் அகலைொக்கப்ெட்டு இரு வழிப்
ெொமதகளொக ைொற்றப்ெட்டன. இதன்மெொது தெறப்ெட்ட
ைக்களது
மதொட்டக்
கொணிகள்
குறித்து
விெரங்கள்
மசகொிக்கப்ெட்டு விண்ணப்ெங்களும் பூர்த்தி தசய்யப்ெட்டு
ஐந்து வருடங்களுக்கு மைலொகியும் குறித்த ைக்களுக்கு
இன்னமும் அந்த நட்ட ஈடுகள் கிமடக்கப்தெறவில்மல எனத்
ததொியவருகின்றது. எனமவ, தகௌரவ தநடுஞ்சொமலகள்
அமைச்சர் அவர்கள் இது ததொடர்ெில் கவனம்தசலுத்தி, உொிய
நடவடிக்மக எடுக்கமவண்டுதைனக் மகட்டுக்தகொள்கின்மறன்.
நன்றி!

ගු නිපයපජය කාරක ්භාපිනුරො

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் ெிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

ගරු ඉන්දික අනුරු්ධධ් ශහරත් මන්ත්රීතුමා.
[අ.වා. 70.79]

ගු ඉ්දදික අනුුද්ධා පහසේරත් ෙහසතා
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத்)

(The Hon. Indika Anuruddha Herath)

ශරොශහොම ස්තුතියි ගරු නිශයෝජාය කාරක සවාපතිතුමනි.
අද දින ිධවාදයට ගනු ලරන ඉඩම් අත්කර ගැනීශම් පනත
යටශත් නිශයෝග සම්රන්ධ්ශයන් කථා කිරීශම්දී ිධශ ෂශයන්ම
කියන්න ඕනෑ මධ්යම අධිශ ගී මා්ථගය සම්රන්ධ්ශයන් ඉඩම්
අත්පත් කර ගැනීමට යාශම්දී දිස්්රික්කයක් ිධධියට ගම්පහ
දිස්්රික්කය ශම් දවස්වල ිධ ාල ගැට ද ගයනාවකට මුහුය දීලා
තිශරන රව. ඒ සම්රන්ධ්ශයන් අශේ ගරු ශජාෝන් අමරතුංග
තමතිතුමාට ශලොකු වගකීමක් තිශරනවා කියා මා හිතනවා.
ගරු තමතිතුමනි ඔරතුමා ගම්පහ දිස්්රික්කය නිශයෝජානය
කරන්ශන්. ඔරතුමාශේත් හිතවතුන් වැඩි ප්රමායයක් ශමම මා්ථගය
ඉදිීමශම්දී ඉඩම් අහිමිීමශමන් අපහසුතාවට පත් ශවනවා. ඒ නිසා
සිය ද ශදනා නකතු ශවලා ශම් සකහා යම් සංශ ෝධ්න ඉදිිපත්
කරලා ශම් කාල වකවානුව තුළ නම ජානතාවට සාධ්ාරයයක්
කරනවා නම් නහි ිධ ාල වටිනාකමක් තිශරනවා කියා මා හිතනවා.
ශමම ජානතාව ගැන ශලොකු උනන්දුවකින් කටතුතු කරපු ඔර
තමුන්නාන්ශසලාශේ රඩුක්ව ඒ ඉදිශවන මා්ථගය රසන්නශආ
සිටින පු්ධගලයන්ට ඊශආ-ශපශ්ථදා මේපි මගින් දැනුම් දී තිශරනවා
"කරුයාකර පදිංචිය අත හැර නිරවුල් භුක්තිය වාර දී ඉඩශමන්
යන්න"ය කියා. ශම්ක හිම සංශ දී කථාවක්. ශමම පු්ධගලයන්
ඔවුන්ශේ පාසල් යන දරුවන් ශමම පු්ධගලයන්ශේ වයාපාරවල
ශයදී සිටින උදිධය ශමම පු්ධගලශයන්ට ගමත් සමඟ තිශරන
සම්රන්ධ්තාව කියන ශම් සියල්ල අද ශවනශකොට අත හැර දමා
යන තත්ත්වයකට පත් ශවලා තිශරනවා.
අද ශවනශකොට ිධ ාල ඉඩම් මාෆියාවක් ශමම ප්රශ්ධ ශආ
තිශරනවා. ඒ ශමොකද ශමම ප්රශ්ධ ශආ මා්ථගය ඉදි ශවන රව
දන්නා ඉඩම් ශවන්ශ්ධසිකරුවන් රශට් ප්රසි්ධධ් පු්ධගලයන්ට
සම්රන්ධ් ඉඩම් ශවන්ශ්ධසිකරුවන් රුපියල් 0 111ට රුපියල්
31 111ට රුපියල් 1 111ට තිුණු ප්ථචස් නකක වටිනාකම අද
රුපියල් ලක්ෂ ශදක ශදකහමාරට අරශගන ගිහින් තිශරනවා
ලැශරන වන්දි මුදමේන් නම පු්ධගලයින් ඉඩම් මිලදී ගනියි කියන

1676

රලාශපොශරොත්තුව තතුව. නම නිසා අද ශම් ඉඩම අත හින
පු්ධගලයාට සි්ධධ් ශවලා තිශරනවා ප්ථචස් නකක් රුපියල් ලක්ෂ
ශදකහමාරකට තුනකට වශේ මිලකට ඉඩමක් ගන්න. ගරු
තමතිතුමනි ඒ ශගොල්ලන්ට හම්ර ශවන වන්දිය කීයද? ඒ
ශගොල්ලන්ට රජාශආ තක්ශසරුශවන් හම්ර ශවන වන්දිය මම
හිතන්ශන් ප්ථචස් නකකට රුපියල් 3 111යි රුපියල් 1 111යි
නශහම නැත්නම් රුපියල්
111යි. LARC කියනවා Super
LARC කියනවා. ශම් කමිටු ශමොකකට ගියත් ශම් ශගොල්ලන්ශේ
තක්ශසරුව ලැශරන්ශන් නැහැ. ඒ වාශේම මම පසු ගිය දවස්වල
මතක් කර දුන් කාරයයක් සම්රන්ධ්ව නැවත සකහන් කරන්න
කැමැතියි. ගරු තමතිතුමනි ශම් ගැන ශහොකට ශසොයා රලන්න.
ඉඩම අත හින පු්ධගලයාශේ ඉඩශම් ප්රමායය ප්ථචස් 711ක් නම්
නම ප්ථචස් සියශයන් ඉදිශවන මහාමා්ථගයට අයිති ශවන්ශන්
ප්ථචස් 81යි නම් ඉතුරු ප්ථචස් ිධස්ස රජායට ගන්ශන් නැහැ. ඒ
ඉතුරු ප්ථචස් ිධස්සට නම පු්ධගලයාට නන්නත් රැහැ. ඒ ඉතුරු
ප්ථචස් ිධස්ස තුළ නම පු්ධගලයාශේ ශගදර වැසිකිබඳය ශහෝ බඳක
ශහෝ තිශරනවා නම් ඒක අතහැර දමා නම පු්ධගලයා යන්න ඕනෑ.
හැරැයි වතුර ටික ගන්න වැසිකිබඳ පහසුකම් ලරා ගන්න අර
පදිංචි ඉඩශම් ඉකලා අත හැරපු ඉඩමට නන්න ශවනවා. ශමශහම
තත්ත්වයක් තිශරන්ශන්. ඒ නිසා අද ිධ ාල අසාධ්ාරයයක් සි්ධධ්
ශවනවා.
පසුගිය රජාය කාලශආත් ශමම ප්ර න
් ය පැන නැඟුයා. හැරැයි
පසු ගිය රජාය කාලශආදී ශමම ප්ර ්නයට නියම පිබඳතුරක් ලරා
දුන්නා. නම පු්ධගලයන්ට අයත් සිය දම ඉඩම් ප්රමායයන් රජායට මහාමා්ථග අමාතයාං යට- අයිති කර ගන්න කියා පනතකින්
ශයෝජානා කරලා සම්මත කරලා ඒවා මිලදී ගන්න කටතුතු
ශකරුවා. අපි ශම්ක උසස් අධ්යාපන හා මහාමා්ථග අමාතය ගරු
ලක්ෂ්මන් කිිතල්ල මැතිතුමාට කි වා. පැහැදිමේවම ඒ ප්රමායයත්
ලරා ගන්න කියලා ගරු තමතිතුමා ඒ සම්රන්ධීකරය කමිටුශ දී
ප්රතිඥාවක් දුන්නා. ඉඩශම් මිල වැඩි කරනවා කි වා. ශපොශරොන්දු
ගයනාවක් දුන්නා. ඒක තමයි අශේ ගරු ිධජිත ශහරත් මන්ත්රීතුමා
කි ශ ඒවා මහ ශපොශළොශ ක්රියාත්මක වන්ශන් නැහැයි කියලා.
ගරු තමතිතුමා ඉන්න ශවලාශ මම ඉල්ලා සිටින්ශන් අශේ
තමතිතුමාශේ වචනවමේන්ම කියනවා නම් දළදා වහන්ශස
වන්දනා මාන කරන්න යන්න හදන ශම් මා්ථගය කඩිනමින්
හදන්න නම් අශේ උසස් අධ්යාපන හා මහාමා්ථග තමතිතුමා
නක්ක සාකච්ඡා කරලා ගම්පහ දිස්්රික්කශආ මීිගම
අත්තනගල්ල මිනුවන්ශගොඩ දිවුලපිටිය මැතිවරය ශකොට්ඨාසවල
ජානතාවට සාධ්ාරය වන්දියක් ලරා ශදන්න කියලායි. මට
අවස්ථාව ලරා දීම සම්රන්ධ්ශයන් ඔරතුමාට ස්තුතිය පුද කරමින්
මා නිහඬ ශවනවා. ශරොශහොම ස්තුතියි.
[අ.වා. 70.00]

ගු පජප්ද අෙරුරංග ෙහසතා (්ංචාරක ්ංවර්ධාන හසා
ක්රි්පිනයානි ආගක ක ක යුුර අොතයුරො ්හස ඉඩම්
අොතයුරො

(ைொண்புைிகு மஜொன் அைரதுங்க - சுற்றுலொத்துமற அெிவிருத்தி
ைற்றும் கிறிஸ்தவ சைய அலுவல்கள் அமைச்சரும் கொணி
அமைச்சரும்)

(The Hon. John Amaratunga - Minister of Tourism
Development and Christian Religious Affairs and Minister
of Lands)

ගරු නිශයෝජාය කාරක සවාපතිතුමනි රඩුක් පක්ෂශආත්
ිධපක්ෂශආත් සිය දම මන්ත්රීවරුන්ට මම ස්තුතිවන්ත ශවනවා
ශමම ිධවාදශආදී ඔවුන්ශේ ප්රශ්ධ වල තිශරන ප්ර ්න ඔවුන්ශේ
ප්රශ්ධ වලට රලපාන ප්ර ්න පිබඳරකව ශම් සවාව තුබඳන් මා දැනුවත්
කිරීම පිබඳරකව. මම කියන්න කැමැතියි හැන්සාඩ් වා්ථතාව
අරශගන රලලා නක් නක් මන්ත්රීතුමන් ඉදිිපත් කළ අදහස්වලට
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අනුව ඒ හැම ශයෝජානාවක් පිබඳරකවම පුළුවන් ිධධියට හැකි
ඉක්මනින් ිධසඳුම් ලරා ශදන්න කටතුතු කරනවාය කියන නක.
ගරු නිශයෝජාය කාරක සවාපතිතුමනි ඊශආ සිදු වුණු
කනගාටුදායක සි්ධධියක් ගැන ශම් අවස්ථාශ මම කියන්න
කැමැතියි. ඒක තමයි රජාශආ ශසවකශයක් වන මඩකලපුශ ඉඩම්
වාරව ඉන්න අශේ ඉඩම් ප්රතිසංස්කරය ශකොමිෂන් සවාශ
දිස්්රික් අධ්යක්ෂවරයකුට ශවඩි තැබීශම් සි්ධධිය. වාසනාවට ඔහු
ජීිධතක්ෂයට පත් වුශඩු නැහැ. යන්තම් ඔහුශේ ජීිධතය ශේරා
ගන්න පුළුවන් වුයා. ශමශහම කටතුතු සි්ධධ් වුයාම
ිධශ ෂශයන්ම අද උතුරු නැශඟනහිර පළාත්වල මන්ත්රීවරු කළ
ශචෝදනාවලට නශහම නැත්නම් ඉල්ලීම්වලට පිබඳතුරු සපයා
ශදන්න අපට අමාරු ශවනවා. ශම් වාශේ දාමිකකම් සිදු කරන්න
ඉඩ ශදන්ශන් තයි කියලා අපට අහන්න ශවනවා. ඒ සි්ධධිය වුශඩු
රජායට අයිති ඉඩම් අක්කර තුන් හාරසියයක මඩකලපුශ ජානතාව
ගිහිල්ලා රශලන් පදිංචි ීමම නිසායි. ඒකට ඉඩ ශදන්න රැහැ ශන්.
නශහම කරන්න ගිශයොත්- නකිශනකාට අව ය ිධධියට ශම්
ඉඩම්වල රලහත්කාරශයන් පදිංචි ශවන්න ගිශයොත්- ශම් රශට්
නීතියක් නැහැ; රීතියක් නැහැ. ඒ සම්රන්ධ්ශයන් ශපොලීසියට
පැමිණිමේ කරලා ඒ අයට ිධරු්ධධ්ව කටතුතු කරන්න අව ය පියවර
ගන්න ඒ නිලධ්ාිතුමාට සි්ධධ් වුයා. අවාසනාවට ශම් අය වහාම
ඉවත් කරන්න කියලා උසාිධශයනුත් සාධ්ාරය තීන්දුවක් ලැුශඩු
නැහැ. ඒශකන් තමයි ශම් ප්ර න
් ය තති වුශඩු. නීතිය හියට
ක්රියාත්මක කරලා ඒ ඉන්න කඩුඩායම් ඉවත් කළා නම් ශම්
පු්ධගලයාට ශවඩි තැබීමක් සිදු වන්ශන් නැහැ. ශකශස ශවතත් අපි
ඒ නිලධ්ාියාට සුවය ප්රා්ථථනා කරනවා.
ශමම ිධෂය සම්රන්ධ්ව දැන් ගරු මන්ත්රීවරු ගයනාවක් කථා
කළා. ජානතා ිධමුක්ති ශපරමුශඩු අශේ ගරු ිධජිත ශහරත්
මන්ත්රීතුමා ිධශ ෂශයන්ම කියන්න ශයදුශඩු මහා මා්ථග දී්ථත
කිරීශම් හා පළල් කිරීශම් කටතුතුවලට ඉඩම් පවරා ගැනීශම්දී
ශගවන වන්දිය මදිය කියලා. අද ශම් නිශයෝග ශගනාශ ඉඩම්
අත්පත් කර ගැනීමකදී නවැනි අසාධ්ාරය ශනොීම සාධ්ාරය
වන්දියක් ලරා ශදන්න. ඒකයි ශමහි පරමා්ථථය.
නතුමා තවත් ිධිධධ් ශචෝදනා ඉදිිපත් කළා. ඊළඟට කි වා
රත්නපුර පැත්ශත් නශහම නරක ිධධියට ඉඩම්වල වැඩ කටතුතු
වනවා කියලා. මම හිතන ිධධියට නම් ඒ කියන ශ්ධවල සතයතාවක්
නැහැ. ඒ කටතුතු ශරොශහෝ දුරට සාධ්ාරයව සි්ධධ් වනවා කියන
නක මා ඔරතුමාට මතක් කරන්න ඕනෑ. තමුන්නාන්ශසලාශේ
පක්ෂශයන් හැම දාම කශළ ඔය වාශේ ිධශ චන තමයි. රට
සංව්ථධ්නය ශවමින් ඉදිියට යන ශකොට ඒක කඩාකේපල්
කරන්න ඊට හරස්වන පුරු්ධද තමයි තිුශඩු. නම නිසා මම
ඉල්ලීමක් කරනවා යම්කිසි ශහොක වැඩක් කරන ශකොට දැන්වත්
කරුයාකරලා සහශයෝගය ශදන්න කියලා ශම් රශට් අහිංසක
ජානතාවට දුක් ිධඳින්නට ඉඩ ශනොදී. [රාධ්ා කිරීමක්] ගරු
නිශයෝජාය කාරක සවාපතිතුමනි නතුමාට වාඩි ශවලා ඉන්න
කියන්න. නතුමා දන්න ශදයක් නැහැ.
සිව ක්ති රනන්දන් ගරු මන්ත්රීතුමා කියන්න ශයදුයා
යාපනශආ ඉඩම් ප්ර ්න පිබඳරකව. මම ඒක පිබඳගන්නවා. උතුරු
නැශඟනහිර තිස් අවුරු්ධදක් පුරා තු්ධධ්යක් තිුයා. තුද පිටියක්ව
තිුණු නම ප්රශ්ධ ය දැන් යන්තම් සාමකාමී තත්ත්වයකට තිධල්ලා
තිශරනවා. නදා ඒ ඉඩම්වල හමුදාව පදිංචි කරන්න සි්ධධ් වුයා.
නැත්නම් පාලනය කරන්න රැි වනවා. ඒ මන්ත්රීතුමන්ලාත් ඒ
කාලශආ ඒවාට සම්රන්ධ් වුයාද කියලා මම දන්ශන් නැහැ.
ශකශස ශවතත් අපි කනගාටු වනවා නශහම වුයා නම්. ශමොකද
ඒශකන් දුක් ිධඳින්ශන් අහිංසක ජානතාව.
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අද ගරු ජානාධිපතිතුමා කා්ථය සාධ්ක රලකායක් පිහිටුවලා ශම්
ඉඩම් නිදහස් කිරීශම් කටතුතු රමානුකූලව රමරමශයන් කර
ශගන යනවා. හමුදාව කඩින් කඩ ඉවත් කරන වැඩ පිබඳශවළ දැන්
ක්රියාත්මක වනවා. නක දවසින් ඔක්ශකෝම ඉවත් කරන්න රැහැ.
සාමය ස්ිකර ශලසම නම ප්රශ්ධ ශආ අපි ස්ථාපිත කරන්න ඕනෑ.
ඒක රජායක තුතුකම. දැනට කලරලයක් නැහැ. දැන් ඔය
මඩකලපුශ වුණු සි්ධධිය නකක්. ඉදිියටත් ඒ වාශේ සි්ධධීන් නම
පළාත්වල තති ශවන්න ගිශයොත් නැවත හමුදාව යවන්න රැහැ.
අපි දැනට රමරමශයන් හමුදාව ඉවත් කර ශගන උතුර
නැශඟනහිර ජීවත් වුය අයට ඔවුන්ශේ අයිතිවාසිකම් ලරා ශදන්න
කටතුතු කරනවා. කලරල ශවන්න නපා. දැනටමත් සෑශහන ඉඩම්
ප්රමායයක් දීලා තිශරනවා. තව ශදන්න තිශරනවා. ඒක අපි
පිබඳගන්නවා. ඒ අය අමාරුශවන් ජීවත් වනවා තති. නමුත් වැඩි
කල් යන්න ඉස්ශසල්ලා ඒවා ඔක්ශකෝම නිවැරදි වනවා. [රාධ්ා
කිරීමක්] තමුන්නාන්ශස දන්නවා ශන් මහින්ද රාජාපක්ෂ තමයි
හමුදාව නහාට ශගන ගිශආ. ඒක නිසා වැඩිය කෑ ගහන්න නපා.
නතුමා නම ප්රශ්ධ වල හමුදාව පදිංචි ශකශර වා. දැන් අපට ශවලා
තිශරන්ශන් රමරමශයන් හමුදාව ඉවත් කරන්නයි.
ඊළඟට ශමොශහොමඩ් නවිධ මන්ත්රීතුමාත් කරුණු කිහිපයක්
සකහන් කළා. මම නතුමාට කි වා පුත්තලම් දිස්්රික්කශආ ජාංගම
ශසවාවක් පවත්වන්නම් කියලා. නශස පවත්වා ප්ර ්න ශමොනවාද
කියා ශසොයාශගන ඒවාට කටතුතු කරන්නම්. ඒ වාශේම සීනිතම්බි
ශයෝශහස්වරන් මන්ත්රීතුමාත් අශේ ප්රාශ්ධීතය ශල්කම්වරුන්ශේ
ක්රියාදාමය පිබඳරකව කථා කළා. ප්රාශ්ධීතය ශල්කම්වරුන් ශහොක
කරන අයත් ඉන්නවා; නරක කරන අයත් ඉන්නවා; ඉඩම්
ශහොරකම් කරන අයත් ඉන්නවා; යට ගහන අයත් ඉන්නවා;
සාධ්ාරයව කටතුතු කරන අයත් ඉන්නවා. ශම්ක ගම් මට්ටමින්
ඉඩකඩම් පිබඳරකව තිශරන ිධ ාල ප්ර ්නයක්. නමුත් නතුමා කියපු
කරුණු ශකශරහි අශේ අවධ්ානය ශයොමු කරන්නම්.
ඊළඟට ගරු ඉම්රාන් මහරුෆ් මන්ත්රීතුමා කථා කළා. ඉඩම්
ප්රතිසංස්කරය ශකොමිෂන් සවාශවන් - LRC නශකන්- සංව්ථධ්නය
සකහා ශදන්න තීරයය කරන ලද ඉඩම් ටික ලරා දුන්ශන් නැහැ
කියා නතුමා කි වා. අද දින නහි සවාපතිතුමාත් පා්ථමේශම්න්තුවට
පැමිය සිටිනවා. මම නතුමාට කියනවා තයි ශම් ඉඩම් දීලා
නැත්ශත් කියා ලරන සතිය ශවනශකොට වහාම ශසොයා රලන්න
කියලා. ශහොක කටතුතුවලට අධ්යාපන කටතුතුවලට ඒ වාශේම
ිධිධධ් සංව්ථධ්න කටතුතුවලට ලරා ශදන ලද ඉඩම් ශමශතක් කල්
ලරා ශනොශදන්න ශහතුව ශසොයා රලා වහාම ඒ රයතනවලට
ලැශරන්න සලස්වන්න කියා මා දැනුම් ශදන්නම්.
ගරු ඩේලස් ශ්ධවානන්දා මැතිතුමාත් කථා කශළ යාපනශආ
ඉඩම් ප්ර ්නය පිබඳරකවයි. ඒ ගැන අපි කවුරුත් දන්නවා. ගරු
නිශයෝජාය කාරක සවාපතිතුමනි තමුන්නාන්ශසත් උතුරු
නැශඟනහිර ප්රශ්ධ යට සම්රන්ධ් මන්ත්රීවරශයක් ව ශයන්
දන්නවා අවුරුදු තිස් ගයනක් තිස්ශස ශම් රට ශමොනතරම්
අපහසුතාවකට පත් වුයාද කියලා.
උතුරු නැශඟනහිින්
බිහිශවච්ච ඒ රස්තවාදී කල්මේය රශට් තති කරපු ප්ර ්නය නිසා මුළු
රටම අපහසුතාවට පත් වුයා. දැන් රමරමශයන් ඒ ප්රශ්ධ මුදවා
ශගන ඒ ප්රශ්ධ වල සාමය තති කිරීශම් වැඩ පිබඳශවළ ශම් රජාය
කරශගන යනවා. ශපොශරොන්දුවක් දුන්නා නම් අශේ අතිගරු
ජානාධිපතිතුමා ශකොශහත්ම නය අත්හින්ශන් නැහැ.

ගු නිපයපජය කාරක ්භාපිනුරො

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் ெிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

ගරු තමතිතුමනි ඔරතුමාට ලරා දුන් කාලය අවසානයි.
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ගු පජප්ද අෙරුරංග ෙහසතා

(ைொண்புைிகு மஜொன் அைரதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ශහොකයි.
ඊළඟට ගරු ඉන්දික අනුරු්ධධ් ශහරත් මන්ත්රීතුමා පාරවල්
සකහා ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම පිබඳරක කථා කළා. දැන් ශම් ගැසට්
පරශයන් කරන්න හදන්ශන් ඒ අසාධ්ාරයය නැති කරලා
සාධ්ාරය වන්දියක් ලරාදීශම් වැඩ පිබඳශවළක්
ක්රියාත්මක
කරන්නයි. ඒ සකහා තමයි අද ශම් නිශයෝග ශගන රශ .
තමුන්නාන්ශසලා සිය ද ශදනාම ශම් ගැන සන්ශතෝෂ වන්න ඕනෑ.
ශම් ඉඩම් අත්කර ගැනීම තුබඳන් අසාධ්ාරයයක් ශනොීම අක් තරමින්
ඉඩම් නැති අයට පුළුවන් ිධධියට ඉඩම් ශදන්නත් අනික් අයට
සාධ්ාරය වන්දියක් ලරාශදන්නත් හැකියාව ලැශරයි කියා මා
ිධ ්වාස කරනවා. ඒ නිසා ශම් නිශයෝග අනුමත කරන ශමන්
ඉල්ලමින් මම නිහඬ වනවා.

ප්රශ්පනය විේන ලදි්ද ්භා ්ම්ෙත විය.

வினொ விடுக்கப்ெட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது.
Question put, and agreed to.

ගු නිපයපජය කාරක ්භාපිනුරො

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் ெிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

The Sitting is suspended till 1.00 p.m.

රැ්පවිෙ ඊ අනුකූලව තාවකාලිකව අත්හිම්වන ලදි්ද අ.භා.
1.00 නැවත පවත්වන ලදී.

அதன்ெடி அைர்வு இமடநிறுத்தப்ெட்டு, ெி.ெ. 1.00 ைணிக்கு
ைீண்டும் ஆரம்ெைொயிற்று.
Sitting accordingly suspended till 1.00 p.m. and then resumed.

ගු නිපයපජය කාරක ්භාපිනුරො

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் ெிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(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 ලංකා ඉංනේප්දුවු්දපස ්භාව පනත්
පකම්ම්පත
இலங்மகப் தெொறியியற் மெரமவ
சட்டமூலம்

ENGINEERING COUNCIL, SRI LANKA BILL
පා වන වර කියවීපම් නිපයපගය කියවන ලදී.

இரண்டொம் ைதிப்ெிற்கொன கட்டமள வொசிக்கப்ெட்டது.
Order for Second Reading read.

[අ.වා. 7.11]

ගු රංනේත් සිය ලාිළටිය ෙහසතා (විදුලිබල හසා පුනර්ජනනීය
බලශ්ක්ින අොතයුරො

(ைொண்புைிகு ரன்ஜித் சியம்ெலொெிடிய - ைின்வலு ைற்றும்
புதுப்ெிக்கத்தக்க சக்தி அமைச்சர்)

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya - Minister of Power and
Renewable Energy)

ගරු නිශයෝජාය කාරක සවාපතිතුමනි
"ශ්රී ලංකා
ඉංජිශන්රුවරුන්ශේ සවාව පනත් ශකටුම්පත ශදවන වර කියිධය
තුතුය" යි මා ශයෝජානා කරනවා.
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ගරු නිශයෝජාය කාරක සවාපතිතුමනි ලක්ෂ සං්යාත වූ
ඉංජිශන්රු ශිල්පීන්ශේ ප්රමිතිය පිබඳරකව වාශේම ඔවුන්ශේ ශසවය
ලරා ගන්නා සමස්ත මහජානතාවට ඒ ශසවය පිබඳරකව නිසි
වගකීමක් ලැබීම පිබඳරකව වූ සුිධශ ෂී පනත් ශකටුම්පතක් හැටියට
ශමම පනත් ශකටුම්පත සකහන් කරන්න පුළුවන්. ඒ ිධතරක්
ශනොශවයි. ශම් රශට් ඉදිකිරීම් ක්ශෂරය සංව්ථධ්නය ශම් රශට්
ඉදිි ගමන කා්ථයක්ෂමතාව කියන ශම් සියල්ල සමඟ සකජුව
රැශකන පනත් ශකටුම්පතක් හැටියටත් අපට ශම් පනත්
ශකටුම්පත හඳුන්වන්න පුළුවන්.

ගරු නිශයෝජාය කාරක සවාපතිතුමනි අපි කියනවා
'ඉංජිශන්රුවා වනාහි සිය ු්ධධිමය සංකල්ප ිධිධධ් දි ානති ඔස්ශස
ක්රියා ශකොට රහුිධධ් නි්ථමාය ශලොවට දායාද කරන්නන්' රව.
"ඉංජිශන්රු" යන වචනය ලතින් වාෂාශ
වචනයක
අ්ථථයකට අනුව හැදුණු වචනයක් කියලා අපි දන්නවා. ඉංජිශන්රු
වකත්තිකයන්ශේ වකත්තීයමය තත්ත්වය පවත්වාශගන යෑම සහ
ශමශහයීමම සකහා වගකිවතුතු ශ්රී ලංකා ඉංජිශන්රුවරුන්ශේ
සවාව පිහිටුීමම සකහා ද ඉංජිශන්රු වකත්තිකයන් මේයාපදිංචි කිරීම
සකහා සහ ඒ හා සම්රන්ධ් ශහෝ ඊට රනුෂංගික කරුණු සකහා
ිධධිිධධ්ාන සැලැස්ීමම පිණිස වූ ශමම පනත් ශකටුම්පත ශම් ගරු
සවාවට ඉදිිපත් කිරීමට හැකි ීමම පිබඳරකව මා තත්ත ව ශයන්ම
සන්ශතෝෂයට පත් ශවනවා. ඉංජිශන්රුවන් 811ක් සිටින ලංකා
ිධදුමේරල මඩුඩලය නිශයෝජානය කරන ිධෂයවාර අමාතයවරයා
හැටියට ශමය සුිධශ ෂී ඓතිහාසික අවස්ථාවක් හැටියට මා
දකිනවා.
ගරු නිශයෝජාය කාරක සවාපතිතුමනි ශමය දී්ථත කාලයක්
තිස්ශස ශ්රී ලංකාවට අක් පාක්වක් පැවතුණු අව යතාවක් ඉටු කිරීම
සකහා ඉදිිපත් ශකශරන පනත් ශකටුම්පතක්. ඉංජිශන්රු
ක්ශෂරශආ ශනොශයකුත් තරාතිරශම් ඉංජිශන්රු වකත්තිකයන්
ශසවය කරනවා. ඔවුන් මේයාපදිංචි කිරීමට ශහෝ නියාමනය කිරීමට
කිසිදු රමශ දයක් ශ්රී ලංකාව තුළ තිුශඩු නැහැ. ඒ හා සමාන
අශනකුත් වකත්තිකයන් වන නීති වවදය ගකහ නි්ථමාය ශිල්පී
මිනින්ශදෝරු රදී වකත්තීන් මේයාපදිංචි කිරීමට අදාළ නීතිමය
රමශ ද පවතිනවා.
ගරු නිශයෝජාය කාරක සවාපතිතුමනි උදාහරයයක් ශලස
වවදය වකත්තිකයන් නියාමනය කිරීම සකහා වවදය සවාව
තිශරනවා. ශලෝකශආ ශරොශහෝ රටවල ිධශ ෂශයන් සෑම දිතුණු
රටවලම ඉංජිශන්රු වකත්තිකයන් මේයාපදිංචි කිරීම හා ඔවුන්ශේ
ශසවය නියාමනය සකහා වන රමශ දයක් නීතිගත කර
තිශරනවා.
ිධශ ෂශයන් ශ්රී ලංකාශ දැනට ක්රියාත්මක වන
ීතඝ්ර
සංව්ථධ්න කටතුතු නිසා අදාළ වකත්තීන්වල ප්රමිතිය පවත්වාශගන
යෑම සකහා ශමවැනි රමශ ද ශ්රී ලංකාවටද හඳුන්වා දීම අතයව ය
තත්ත්වයක පවතිනවා. ගරු නිශයෝජාය කාරක සවාපතිතුමනි
ශමය වසර 3 ක් වැනි දී්ථත කාලීන උත්සාහයක ප්රතිඵලයක්.
ඒකයි මා කි ශ ශමය ඓතිහාසික අවස්ථාවක් කියලා.
ශ්රී ලංකාශ ඉංජිශන්රු රයතනය ිධසින් දී්ථත කාලයක්
තිස්ශස ශමම අව යතාව පිබඳරකව පැවැති රජායන් හට කරුණු
ඉදිිපත් කළත් ශමශතක් නය සා්ථථක කර ගැනීමට හැකි වුශඩු
නැහැ. වරලත් ඉංජිශන්රුවරුන් ශගන් සමන්ිධත ශ්රී ලංකා
ඉංජිශන්රු රයතනය හා සංස්ථාපිත ඉංජිශන්රු රයතනය නක්ව
ශමම කා්ථයය සකහා දායක වුයා.
ිධශ ෂශයන් ශ්රී ලංකා ඉංජිශන්රු රයතනය ශම් සකහා ිධශ ෂ
කා්ථයවාරයක් ඉටු කළා. ශ්රී ලංකා ඉංජිශන්රු රයතනශආ
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සවාපති ිධදුමේරල මඩුඩලශආ නිශයෝජාය සාමානයාධිකාරී
ජායිධලාල් මීශගොඩ මහතා ශම් ශවනුශවන් ගත් ශවශහස මා ශම්
අවස්ථාශ දී සිහිපත් කරනවා.
ගරු නිශයෝජාය කාරක සවාපතිතුමනි ඉංජිශන්රු ක්ශෂරශආ
සිය ද වකත්තිකයන් තතුළත් වන ශලස ිධිධධ් මට්ටම්වල ඉංජිශන්රු
වකත්තිකයන් නනම් වරලත් ඉංජිශන්රුවරු රශ්රිත ඉංජිශන්රුවරු
අනුර්ධධ් ඉංජිශන්රුවරු සංස්ථාපිත ඉංජිශන්රුවරු ඉංජිශන්රු
ඩිේශලෝමාධ්ාින් සහ ඉංජිශන්රු කා්ථමිකයන් ශමශලස මේයාපදිංචි
කිරීශම් අරමුය වනුශආ නම මට්ටම්වල කා්ථයයන් කිරීම සකහා
අව ය සුදුසුකම් ලරා තිබීම පිබඳරකව සහතික ීමමයි.
ගරු නිශයෝජාය කාරක සවාපතිතුමනි 0177ශපරරවාි මාසශආ
ශමම පනත් ශකටුම්පත පිබඳරකව පළමු කැබිනට් ප්රිකාව ඉදිිපත්
කරන ල්ධශ්ධ නවකට සිටි ිධදුමේරල හා රල ක්ති අමාතය මා මිර
පාඨලී චම්පික රයවක තමතිතුමා ිධසින්. නදා
කැබිනට්
අනුකමිටුවක් මිනන්ද සංශ ෝධ්න සහිතව ශම් පනත් ශකටුම්පත
නි්ථශ්ධ කළා. පාඨලී චම්පික රයවක ගරු අමාතයතුමා ශම් පනත්
ශකටුම්පත සකස් කිරීම සකහා දැක්වූ ශවශහස පිබඳරකවත් ශම්
ශ ලාශ වචනයක් කියන්න ඕනෑ. නතුමා කිහිප වතාවක්
ශපෞ්ධගමේකව මා හමු ශවලා අශේ නිශයෝජාය තමතිතුමා හමුශවලා
ිධිධධ් සාකච්ඡා වට රාශියක් පවත්වලා තමයි ශරොශහෝ මති
මතාන්තරවලට වාජාන වූ ිධ ාල පිිසක් නිශයෝජානය වන ිධ ාල
පිිසකශේ අයිතිවාසිකම් පිබඳරක ප්ර ්න මතු කරන ශම් පනත්
ශකටුම්පත සිය දශදනාශේ ඒකමතික සහශයෝගශයන් ශම් ගරු
සවාවට ඉදිිපත් කරන්ශන්. ඒ සකහා නතුමාශගන් ලද දායකත්වය
මම ශම් ශ ලාශ ශරොශහොම ශගෞරවශයන් සිහිපත් කරනවා.
ගරු නිශයෝජාය කාරක සවාපතිතුමනි ශම් පනත් ශකටුම්පත
මිනන් රටටත් ඉංජිශන්රු ක්ශෂරයටත් සමස්ත මහ ජානතාවටත්
ිධ ාල ශසවයක් ඉටු ශවනවා. දැනට ශ්රී ලංකාශ සිටින ඒ ඒ
ක්ශෂරවල ිධශ ෂඥ දැනුමැති ඉංජිශන්රු වකත්තිකයන් පිබඳරක
ජාාතික දත්ත ප්ධධ්තියක් අප සතුව නැහැ. නවැනි ප්ධධ්තියක්
ශනොතිබීම ජාාතික සැලසුම් කටතුතුවලදී අපි මුහුය දුන් ශලොකු
ගැට දවක්. නය සංව්ථධ්නය වන රටකට අව යම කාරයාවක්. ඒ
වාශේම මහජානතාවට තමන්ශේ කා්ථයයන් සකහා සුදුසුකම්ලත්
ඉංජිශන්රු තාක්ෂයශ දීන් ිධශ ෂශයන් ඉංජිශන්රු කා්ථමිකයන්
හඳුනා ගැනීමට රමශ දයක් නැහැ. සමහරිධට අපි ඉංජිශන්රුවන්
ගැන දැනශගන හිටියත් ඊළඟට ඉන්න කඩුඩායම පිබඳරක නිසි
අවශරෝධ්යක් තිුශඩු නැහැ. ශම් පනත සම්මත ීමශමන් පසු
සුදුසුකම්ලත් මේයාපදිංචි වකත්තිකයන් ශලස ඔවුන් හඳුනා ගන්න
ජානතාවට පුළුවන්. ඒ වාශේම නහිදී නක් නක් ක්ශෂර සකහා
පවත්වා ගත තුතු ප්රමිති පිහිටුවන ශමම සවාව මිනන් හඳුන්වා ශදනු
ලරනවා. නය ශමම පනත් ශකටුම්පශත් තවත් පැත්තක්. ඔවුන්ශේ
ප්රමිතිය තත්ත්වය පිබඳරකව කිසි වයක් නැතිව මහ ජානතාවට
කරුණු ශසොයා ගන්න ශත්රුම් ගන්න වගකීම් පවරන්න ශම්
තුබඳන් ඉඩක් ලැශරනවා ගරු නිශයෝජාය කාරක සවාපතිතුමනි.
වැදගත්ම ශ්ධ ශම්කයි ගරු නිශයෝජාය කාරක සවාපතිතුමනි.
ශමම මේයාපදිංචි කිරීම් මිනන් පාිශවෝගික රරක්ෂාව මහජාන
ශසෞ්ය රරක්ෂාව සුරසාධ්නය පිසරය සුරැකීම සහ ඉංජිශන්රු
කා්ථයයන්වලදී තත්ත්ව පාලනයක් වාශේම සහතිකය ලරාදීමත්
තහවුරු ශවනවා. මහජානතාව පැත්ශතන් ඒ කරුණු ඉතාම
වැදගත්. ශරොශහොම අමාරුශවන් තමන්ශේ නිවස හදා ගන්නට
උත්සාහ කරන සාමානය ජානතාවට නිසි ප්රමිතිශයන් තුත්
ඉංජිශන්රුවරශයක් ශහෝ ඉංජිශන්රු කා්ථමිකශයක් වයක් නැතිව
වගකීශමන් හඳුනා ගැනීශම් අවස්ථාව ශම් තුබඳන් උදා ශවනවා
ගරු නිශයෝජාය කාරක සවාපතිතුමනි.
ශම් පනශත් ිධධිිධධ්ාන අනුව ඉංජිශන්රු සවාශ සාමාජිකයන්
දහහත් ශදශනකුශගන් සමන්ිධත ශවනවා. නිල රලශයන් පත් වන
හතර ශදශනකුත් නහි සිටිනවා. ිධ ්විධදයාල ප්රතිපාදන ශකොමිෂන්
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සවාව මිනන් පත් කරන ඉංජිශන්රු පීඨවල පීඨාධිපතිවරු තුන්
ශදශනක් සහ තකතීයික හා වකත්තීය අධ්යාපන ශකොමිෂන් සවාශ
අධ්යක්ෂ ජානරාල්වරයා ශහෝ ඔහුශේ නිශයෝජිතශයකු ඊට අයත්
ශවනවා. ඉතිි සාමාජිකයන් දහතුන් ශදනා පහත රකාරශයන්
ිධෂය වාර අමාතයවරයා ිධසින් පත් කරනු ලරනවා.
ශ්රී ලංකා ඉංජිශන්රු රයතනය ිධසින් නම් කරනු ලරන වරලත්
ඉංජිශන්රුවරුන්.
ඒ
වාශේම
ශ්රී
ලංකා
සංස්ථාගත
ඉංජිශන්රුවරුන්ශේ රයතනය මිනන් නම් කරනු ලරන
සාමාජිකයන්. ශ්රී ලංකා ඉංජිශන්රු ශසවාව මිනන් නම් කරනු
ලරන වරලත් ඉංජිශන්රුවරශයක්. තකතීය හා වකත්තීය අධ්යාපන
ශකොමිෂන් සවාශ අධ්යක්ෂ ජානරාල්වරයා ිධසින් නම් කරන
ඉංජිශන්රු කා්ථමිකයන් සකහා නිශයෝජිතශයක්. ිධෂය වාර
අමාතයවරයා
ිධසින්
සවාශ
සාමාජික
වරලත්
ඉංජිශන්රුවරුන්ශගන් නක් අශයකු සවාපති ශලස පත් කළ තුතු
අතර අමාතයවරයාශේ අවසරයක් ශනොමැතිව ඒ සවාපතිවරයා
ශවනත් ශගීමම් කරනු ලරන රැකියාවක නිරත ශනොිධය තුතුයි.
ඔහුට සම්පූ්ථය වගකීම පවරා පූ්ථය කාලය ශම් කටතුතු සකහා
ශයොදන්න නමිනන් ප්රතිපාදන සලස්වා තිශරනවා ගරු නිශයෝජාය
කාරක සවාපතිතුමනි. නිල රලශයන් පත් වන සාමාජිකයන් ශමම
ධුරය දරනු ලරන ශතක් සවාශ ධුර දැිය හැකි අතර අශනකුත්
සාමාජිකයන්ශේ ධුර කාලය වසර ශදකක් ශ . නශස වුවද ිධනය
ශහතු මත ඉවත් කර තති අවස්ථාවකදී හැරුණු ශකොට නැවත පත්
කිරීමද කළ හැක.

ගරු නිශයෝජාය කාරක සවාපතිතුමනි ශමම පනත ව්ථතමාන
කාලයට ඉතාම කාශලෝචිත වන තවත් කාරයයක් නම් ශමම
පනත මිනන් ිධශ්ධ ශයන් පැමිශයන ඉංජිශන්රු වකත්තිකයන්ද
නියාමනය කිරීමට හැකිීමමයි. ඒක ඉතාම වැදගත්. ිධශ්ධ වයාපකති
හරහා ිධශ්ධ ඉංජිශන්රුවන් ඉංජිශන්රු වකත්තිකයන් ිධ ාල
ව ශයන් ශම් රටට පැමිශයනවා. ශම් පනත මිනන් ඔවුන්ද
නියාමනයකට වාජාන ශවනවා. ශම් පනතට අනුව ඔවුන් ශ්රී
ලංකාශ ශසවය කිරීම සකහා ඉංජිශන්රු සවාශ මේයා පදිංචි ිධය
තුතු අතර ඒ සකහා අව ය සුදුසුකම් දැිය තුතුයි. සුදුසුකම්
ශනොලත් පු්ධගලයන් ශ්රී ලංකාවට පැමිය ඉංජිශන්රු කා්ථයයන්හි
ශයදීම වළක්වා ගැනීමට ශම් මිනන් ිධ ාල පිටුවහලක් ලැශරනවා
ගරු නිශයෝජාය කාරක සවාපතිතුමනි. යම් ඉංජිශන්රුවරයකු
වකත්තීය ව ශයන් වැරැදි ක්රියාවක් සිදු කරනු ලැුවශහොත්
ඉංජිශන්රු සවාව මිනන් ඔහුශගන් කරුණු ිධමසිය හැකි අතර ඒ
ශවනුශවන් සුදුසු ිධනය කටතුතු කිරීම සකහා සවාව ශවත රලය
පැවශ්ථ. නරැිධන් මේයාපදිංචි වකත්තිකයන් සවාව මිනන් පනවනු
ලරන ිධනය නීති මාලාවට යටත් වන අතර නය ඉංජිශන්රු
ක්ශෂරයට රටට සහ මහ ජානතාවට හිතකර වනු තත.
ගරු නිශයෝජාය කාරක සවාපතිතුමනි පනත් ශකටුම්පත
ක්රියාත්මක ීමශමන් පසු අදාළ වකත්තිකයන් හට මේයාපදිංචි ීමම
සකහා මාස හයක කාලයක් ලැශරන අතර අදාළ රීති සම්පාදනය
කිරීම ඉංජිශන්රු සවාව මිනන් කළ තුතුය. අද ශ්රී ලංකාශ
ශකරීශගන යන ීතඝ්ර සංව්ථධ්න කටතුතු සකහා අව ය වන පුහුණු
ශ්රමිකයන්ශේ ිධ ාල හිඟයක් පවතිනවා. අපි ඒ රව දන්නවා. අපට
සිටින ශරොශහෝ ශ්රමිකයන් නිසි තාක්ෂණික අධ්යාපනයක් ශනොලරා
පළපුරු්ධශදන් වැඩ කරන අයයි. නරැිධන් ිධ ාල වයාපකති
ක්රියාත්මක කිරීශම්දී ඔවුන්ශේ දායකත්වය ලරා ගැනීමට ශනොහැකි
වනවා. නශහත් ශයෝජිත ඉංජිශන්රු සවාව පිහිටුීමශමන් පසුව නක්
නක් ඉංජිශන්රු වකත්තිකයන්ට අව ය දැනුම හා පළපුරු්ධද පිබඳරක
නි්ථයායකයන් නියම කළ හැකියි. ඒ අනුව ිධධිමත් අධ්යාපනයක්
ශනොලැූ  ඉහත කී ශ්රමිකයන්ටද තකතීයික හා වකත්තීය අධ්යාපන
ශකොමිෂන් සවාව මිනන් පිබඳගත් පාඨමාලා හා පුහුණුව ලරා ශගන
ශම් සවාශ මේයාපදිංචි ීමම කළ හැකිය. නරැිධන් ශපෞ්ධගමේකව
ඔවුන්ටද ශපොදුශ රටටද ිධ ාල ප්රශයෝජානයක් වන අතර නමිනන්
රශට් පවතින පුහුණු ශ්රමික හිඟයටද ිධසඳුමක් ලැශරනු තත.
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පා්ථමේශම්න්තුව

[ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා]

ගරු නිශයෝජාය කාරක සවාපතිතුමනි අශේ රශට් අතිිධ ාල
ප්රමායයක් ඉන්ශන් ිධිධධ් ිධවාග පාස් කරලා සහතික ගත්
කා්ථමිකයන් ශනොශවයි. ඔවුන් පළපුරු්ධශදන් රපු දක්ෂයන්.
ඔවුන්ට යම්කිසි ප්රමිතියක් ලරා දීලා යම්කිසි සහතික ලත්
තැනකට ශගන ඒම දහස් සං්යාත වූ නම පිිසට වන ශසවයක්
වාශේම ඉදිකිරීම් ක්ශෂරයටත් අශනකුත් ක්ශෂරවලටත් සිදු වන
ිධ ාල පිටුවහලක්.

ගරු නිශයෝජාය කාරක සවාපතිතුමනි රජාය පිබඳගත්
ජාාතයන්තර සම්මතයන්ට අනුකූලව සුදුසුකම් ලරා ගත් ශ්රම
රලකායක් ශමමිනන් රටට දායාද වනවා. නමිනන් අශේ රශට්
වයාපකති සකහා රශයෝජානය කිරීමට ිධශ්ධ සමාගම් වඩාත් කැමති
ශ ිධ කියා අපි රලාශපොශරොත්තු වනවා. ශම් පනත් ශකටුම්පත අද
කාලීන අව යතාවක් වන අතර නමිනන් රශට් දී්ථත කාලීනව
තිුණු අක්පාක්වක් සපිශරනවා. නය සම්මත කිරීම සකහා ගරු
සවාශ ඒකමතික සහශයෝගය අපි රලාශපොශරොත්තු වනවා ගරු
නිශයෝජාය කාරක සවාපතිතුමනි.
ිධදුමේරල ිධෂය වාර අමාතයවරයා හැටියට ිධදුමේ රලය සැපයීම
සම්රන්ධ්ව ව්ථතමානශආ මුහුය දීලා තිශරන අභිශයෝගය ගැනත්
වචනයක් කථා ශනොකශළොත් නය තුතුකම පැහැර හැරීමක් වනවාය
කියලා මම කල්පනා කරනවා. ශම් කාල වකවානුව අශේ රටට
ිධදුමේ රලය වැඩිශයන්ම අව ය ශවලාවක් රව අපි දන්නවා.
සාමානයශයන්
ශමගාශවොට්
0311
ශමගාශවොට්
0 11
ඉක්මවන්ශන් නැහැ. අපි ළඟ ශමගාශවොට් 3 11ක මුළු ධ්ාිතාවක්
තිශරනවා. හැරැයි නශස තිුයත් ඒශකන් හි අඩක් ිධතර
තිශරන්ශන් පුන්ථජානනීය රල ක්තිය. ිධශ ෂශයන් ජාල ිධදුමේය. ඒ
නිසාම නියඟය ඉතා සකජුව අශේ ිධදුමේරල සැපතුමට රලපානවා.
ශකශනකු අහන්න පුළුවන් "තයි ශම්කට තවත් සූදානම් ශවන්ශන්
නැත්ශත්?" කියලා. මීටත් වඩා ඒ ශවනුශවන් සූදානම් ශවන්න නම්
අපි තවත් ධ්ාිතාව වැඩි කර ගත තුතුයි. නම ිධදුමේරල ධ්ාිතාව
පවත්වා ගැනීම සකහා අපට ිධ ාල ිධයදමක් දරන්න සිදු ශවනවා.
නහි රර පැටශවන්ශනත් අවසානශආ පාිශවෝගිකයා මතයි. අපි
දැනට උපිම ිධදුමේ රල ධ්ාිතාවක් පවත්වාශගන යනවා කියලා
මම කල්පනා කරනවා.

හැරැයි ශ්ධ ගුයය නක්ක අපට ිධ ාල අභිශයෝගයන්ට මුහුය
ශදන්නට සිදු ශවනවා. අවුරුදු දහයකට පස්ශස - 0116ට පස්ශස අක්ම වැස්ස ලැුණු කාලයක් තමයි අපි පසු කරලා ඉන්ශන්. නිිත
දිග ශමෝසම හියට සක්රීය වුශඩු නැහැ; ඊසාන දිග ශමෝසම සක්රීය
වුශඩුම නැහැ. අශේ මුළු ජාල ධ්ාිතාශවන් අද තිශරන්ශන් සියයට
30යි. ගිය ව්ථෂශආ ශම් වනශකොට සියයට 91ක ජාල ධ්ාිතාවක්
තිුයා. ගිය ව්ථෂයට සාශේක්ෂව ශම් වනශකොට හි අඩක්
අක්ශවන් තමයි තිශරන්ශන්. සියයට සියයක් ිධදුමේය ලරා දුන්
රටක් ශලස අශේ රට ශම් වනශකොට අභිශයෝගයකට මුහුය
ශදනවා.
දකුණු රසියාශ සියයට සියයක්ම ිධදුමේය ලරා දුන් රටක්
තමයි අශේ රට. අපි ඒ සම්රන්ධ්ශයන් යම් රඩම්රරයකුත් භුක්ති
ිධඳිනවා. හැරැයි ඒ නක්කම අපට තිශරන අභිශයෝගය වැඩියි. ශම්
අභිශයෝගය තිබියදී අපි අ්ඩුඩව ිධදුමේය ලරා ශදන්ශන්
ශකොශහොමද ජානතාවට අ දත් රරක් පටවන්ශන් නැතිව ිධදුමේය
ලරා ශදන්ශන් ශකොශහොමද කියන කාරයයට අපි අද මුහුය
ශදනවා. ශම් වනශකොටත් අපි ශහොක ශපර සූදානමක් තතිව
කටතුතු කරනවා. කැබිනට් මඩුඩලය හතර වතාවක් කැබිනට්
ප්රිකා මිනන් අපි ශමොනවාද කරන්න යන්ශන් කියලා දැනුවත්
කළා. අතිගරු ජානාධිපතිතුමාශේ නායකත්වශයන් පිහිටුවා තිශරන
රපදා කළමනාකරය කමිටුශ නිතය සාමාජිකයන් ශවලා අපි ශම්
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පිබඳරකව සාකච්ඡා කළා. අශේ අමාතයාං ය වාශේම ිධදුමේරල
මඩුඩලය ශහොක සූදානමක ඉන්නවා. අපි හදිසිශආ ිධදුමේය
ශමගාශවොට් 61ක් මිලදී ගත් රව මම ශම් අවස්ථාශ දී කියන්න
කැමතියි.
ගරු නිශයෝජාය කාරක සවාපතිතුමනි මා දන්නා පිදි ප්රථම
වතාවට ජාාතයන්තර මිල ගයන් කැකීමමක් කරලා ඉතා ිධවකතව
ලාවදායී ිධධියට අපි හදිසි ිධදුමේය මිලදී ගැනීමක් සිදු කළා.
ඉන්ධ්නවමේන් වැඩ කර්ධදි අව ය ඉන්ධ්න නිසි පිදි ලරා ගැනීම
සම්රන්ධ්ශයන් අපට ප්ර ්නයක් තිුයා. ඒ සම්රන්ධ්ශයන් ිධෂය
වාර අමාතයතුමා සමඟ සාකච්ඡා කරලා ඒකාර්ධධ් කැබිනට්
ප්රිකාවක් ඉදිිපත් කරලා ඒ ගැට දව අපි දැන් සියයට සියයක්
ිධසකා ශගන තිශරනවා. ඒ වාශේම අපි වාිධත කළ මාතර
තඹිමේපිටිය පුත්තලම වාශේ රලාගාර තව මාස හයකට දික්
කරලා ඒ මාස හය තුළ ඒවා මිලදී ගන්නත් අපි කටතුතු ශයොදලා
තිශරනවා. ඊට අමතරව තවත් ශමගා ශවොට් 1ක generators
නිතය ව ශයන්ම ලරා ගැනීමට අපි ශටන්ඩ්ථ කැකවා කටතුතු
කරශගන යනවා. අශේ ශම් සූදානමට මහජානතාවශගන් ශලොකු
පිටිවහලක් දිිගැන්ීමමක් මඟශපන්ීමමක්
ක්තියක් අව ය
ශවලා තිශරනවා ගරු නිශයෝජාය කාරක සවාපතිතුමනි. ඒක තමයි
වැදගත්ම ශ්ධ.
අද ශම් ගරු සවාවත් ිධශ ෂශයන්ම ශම් සකහා ප්රශයෝජානයට
ගන්න හිතුශ ඒකයි. මහජානතාවශගන් අපට ඒ ක්තිය ලැශරයි
කියලා අපි රලාශපොශරොත්තු ශවනවා. අපට පාිශවෝගිකයන්
ලක්ෂ 61ක් ඉන්නවා. හැම දවසකම අක් ගයශන් නක රල්ේ
නකක් ශවනදාට වැඩිය අක්ශවන් පාිධච්චි කරන්න; වැඩිශයන්
නිවන්න කියා අපි ඔවුන්ශගන් ඉල්ලනවා. ඒ සකහා අපි ඔවුන්ට
ශහොක වරප්රසාදයක් දීලා තිශරනවා. ශම් සකහා දිිගැන්ීමමක්
ව ශයන් ජානවාි මාසයට වඩා ශපරරවාි මාසශආ ිධදුමේ රලය
පාිධච්චි කිරීම සියයට 71කින් අක් කර ගන්නා පාිශවෝගිකයන්ට
ිධදුමේ රල මඩුඩලයත් තව සියයට 71ක වරප්රසාදයක් - තෑේගක්ලරා ශදනවා. ඒ වාශේම අශේ රශට් ක්ථමාන්තකරුවන් සතුව
ශමගා ශවොට් 11ක ස්වයං ජානන යන්ර - generators - තිශරනවා.
අපි ඔවුන්ට නක ඒකකයක් සකහා රුපියල් 36ක ඉතා
රක්ථෂණීය මිලක් ලරා දීලා රරාධ්නා කරලා තිශරනවා ශම්
අසීරු කාලශආ තමන්ශේ generators පාිධච්චි කරන්න කියලා.
නමුත් අපි දකිනවා තවමත් ශම් ශමගා ශවොට් 11න් ශමගා ශවොට්
011ක් පමය සතු පිිසක් තමයි ශම්කට නකතු ශවලා ඉන්ශන්
කියා. ඔවුනුත් ඒක පාිධච්චි කරන්ශන් නැහැ. සම්රන්ධ් කරශගන
රලාශගන ඉන්නවා. ශම් සමාජා පන්තිය ශම් රට ගැන ර්ථිකකය
ගැන ශම් අභිශයෝගය ගැන අවශරෝධ්යක් තිශරන සුිධශ ෂී
පන්තියක්. ඒ වාශේම අපි ඔවුන්ට රුපියල් 36ක මිලක් ලරා
දීශමන් ශහොක වරප්රසාදයක් දීලා තිශරනවා. ඒ නිසා අපි ශම් පිිසට
රරාධ්නා කරනවා නම ශමගා ශවොට් 11න් අක්ම ගයශන් දවසට
ශමගා ශවොට් 0 1ක් ශම් රට ශවනුශවන් නකතු කරන්න කියලා. ඒ
ශහතුශවන් ඔවුන්ට අලාවයක් ශවන්ශන් නැහැ. අශේ නිලධ්ාින්
සූදානමින් ඉන්නවා ඔවුන්ට උපිමශයන් උද කරන්න. ඒ සකහා
ිධශ ෂ මීටර සිධ කරලා අපහසුවක් නැතිව ශම් කටතුත්ත
කරශගන යාමට උදවු කරනවා.

ශම් රශට් තිශරනවා ීමික ලාම්පු ලක්ෂ ක්. පළාත් පාලන
රයතන ප්රධ්ානීන්ශගන් අපි ඉල්ලීමක් කරනවා ශම් ීමික ලාම්පු
ලක්ෂ පහ සවස දල්වන ශවලාවට පැයක් අක්ශවන් දල්වන්න;
උශ්ධ පැයක් කමේන් නිවා දමන්න කියලා. ඒ තුබඳන් අපට ිධ ාල
ඉතිියක් ශවනවා. ශම්වා ප්රාශයෝගිකව කළ හැකි ශ්ධවල්. ඒ නිසා
ශම් පණිිධඩය යන්න ඕනෑ; නය අශේ කියා වාරගන්න ඕනෑ. ඒ
වාශේම අශේ ඉල්ලීමක් තිශරනවා වාතුසමීකරය යන්ර
ශසන්ටිශග්රඩ් 06ට පවත්වාශගන යන්න කියලා. ඒක ශහොකටම
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ප්රමායවත්. ඒ වාශේම තවත් උත්සාහයක් තිශරනවා. ලක්ෂ 61ක්
කියූ ිධදුමේ පාිශවෝගිකයන්ශගන් සියයට 0ක ිධතර ප්රමායයක්
තවම අක් රදායම්ලාභී පාිශවෝගිකයන් වනවා. ඔවුන් වාිධත
කරන්ශන් ිධදුමේ ඒකක 61කට අක් ප්රමායයක්. ඔවුන්ශේ සාමානය
බිල රුපියල් 311කට අක්යි. ඔවුන්ශේ තිශරන රදායම් ප්ර ්නත්
නක්ක ඔවුන් තවමත් පාිධච්චි කරන්ශන් පරය සූ්රිකා රල්ේ නකයි.
ඔවුන් තවම CFL රල්ේ නකට මාරු ශවලාත් නැහැ. හැරැයි LED
රල්ේ නකට මාරු වුයාය කියන්ශන් ිධදුමේය සියයට 9 ක් ඉතිි
කර ගන්න පුළුවන් සුිධශ ෂී තත්ත්වයක්. ඔවුන්ශේ රදායම්
පිබඳරක ප්ර ්නයටත් උත්තරයක් දීලා ලංකා ිධදුමේරල මඩුඩලය
සූදානම් ිධවකත මිල ගයන් කැකීමමකින් ඉතාම අක් මිලකට රල්ේ
මිමේයන 71ක් මිලදී ගන්න. අපි ිධ ්වාස කරනවා දැනට ශවශළක
ශපොශළ පවතින මිශලන් 7/3කටත් අක් මිලකට අශේ
පාිශවෝගිකයන්ට ශම් රල්ේ නක ලරා ශදන්න පුළුවන්ය කියලා.
මාස කිහිපයකදී පාිශවෝගිකයාශේ බිශලන් තමයි ඒ මුදල අක් කර
ගන්ශන්. ඒ රල්ේ නක ශවනුශවන් බිශලනුත් ඔහුට අමුතු රරක්
පැටශවන්ශන් නැහැ. ඔහුට LED රල්ේ නක වාිධත කිරීම නිසා
ලැශරන ඉතිිශයන් තමයි ඒ රල්ේ නක ශවනුශවන් අපි මුදල් අය
කර ගන්ශන්. ජානතාව දැනුවත් ශවලා ශමයට ඉදිිපත් වනවා නම්
අපි කැමැතියි. නතශකොට අපි සූදානම් ඒ කටතුත්ශත් ශයශදන්න.
ඒ ිධතරක් ශනොශවයි. අපි හඳුන්වා දීලා තිශරනවා සූ්ථය රල
සංග්රාමය. අපි රලාශපොශරොත්තු වනවා ශම් ගැන ජානතාවශේ
තිශරන උනන්දුව තවත් වැඩිශවයි කියලා. අපි රමශ දයන් තුනක්
ඉදිිපත් කරලා තිශරනවා. පළමුවන රමශ දය මීට ශපර තිුණු
net metering -ශු්ධධ් මනුකරයය-. තමන්ශේ නිවශස වහලය සූ්ථය
රලාගාරයක් රවට පත් කරලා නයින් උපයන ිධදුමේය ප්රමායය
තමන් පාිධච්චි කරන ප්රමායයට වඩා වැඩි නම් නය තුලනය
කිරීමට ඔහුට අවුරුදු 71ක් තමන්ශේ ගිණුශම් තරාශගන ඉන්න
පුළුවන්.
ඊළඟට අපි ශදවන රමශ දය ව ශයන් ශු්ධධ් ගිණුම්කරයය
වාිධත කරනවා. තමන්ශේ වාිධතයට වඩා වැඩිශයන් නිෂ්පාදනය
කරන අයකුට ඒ වැඩිපුර නිෂ්පාදනය සකහා ලංකා ිධදුමේරල
මඩුඩලය මාස්පතා රදායමක් ශගවන්න සූදානම්. වැදගත්ම ශ්ධ
Net Plus කියන රමශ දයයි. ශම් රශට් අක් රදායම්ලාභී
ජානතාවට -මා කමේන් කි ව කඩුඩායමට- තවමත් ිධදුමේය
ඒකකයක් ශදන්ශන් රුපියල් ක් වැනි අක් මිලකටයි. ඔහුශේ
වහලය ිධදුමේය නිෂ්පාදනාගාරයක් රවට පත් කරනවා නම් ඔහුට
රුපියල් කට ශදන ිධදුමේය ඒකකය රුපියල් 7 . 1කට ඔහුශගන්
මිලදී ගන්න අපි ලෑස්තියි. පළමුවන අවුරුදු පශහදී අපි නය රුපියල්
00. 1 දක්වා ව්ථධ්නය කරනවා. නයට ශහතුව ඔහුට යම්කිසි මූලය
අව යතාවක් ශවලා රැංකුවකින් යය මුදලක් ගත්තා නම් ඒ යය
මුදල ශගීමම සකහායි.
දැන් අපි ඊටත් නහා ගිය රමශ දයකට ගිහින් සූ්ථය රල
ගම්මාන පිහිටුවා අක් රදායම්ලාභී ජානතාවට තමන්ශේ වහලය
තවත් අයකුට සාධ්ාරය කුමේයකට ලරාදීශම් අයිතියකුත් පවරා
තිශරනවා. ශමහි අවසාන ඉලක්කය නිවාස දසලක්ෂයක වහලවල්
සූ්ථය රලාගාර රවට පත් කිරීමයි. අශේ ඉලක්කය ශම් තුබඳන්
ශමගාශවොට් 7 111ක් නිෂ්පාදනය කිරීමයි. ශමය සංසන්දනය
කරන්න පුළුවන්
ශනොශරොච්ශචෝශල් රලාගාරය සමඟ.
ශනොශරොච්ශචෝශල්
රලාගාරශයන්
නිෂ්පාදනය
කරන්ශන්
ශමගාශවොට් 11යි. සූ්ථය රල සංග්රාමය තුබඳන් ශමගාශවොට්
7 111ක් නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් නම් නය ිධ ාල සහනයක්
වනවා. ශම් වකවානුව තුළ ඒ සකහා වැඩි-වැඩිශයන් අනුගත
වන්නය කියලා ජානතාවශගන් ඉල්ලීමක් කරන්න අපි කැමැතියි.

අපහසු තත්ත්වයක් තති ීම තිශරනවා. ශමම ව්ථෂශආ පළමුශවනි
මාස 6ශතක්ම -ජුනි 31 දක්වා- ශමම තත්ත්වය පැවැතුශයොත්
රුපියල් බිමේයන 7ක අමතර ිධයදමක් දරන්න සිදු වන රව අපි
ගයනය කරලා තිශරනවා. ඒක අපි රජාය නක්ක සාකච්ඡා කරලා
තිශරනවා. ශම්ක තත්ශතන්ම ිධයදමක් අලාවයක් කියලා
ශකශනකුට කියන්න රැහැ. නශහම කියනවා නම් වැරදියි. ශම්ක
රපදාවක්. ශම් තිශරන සුිධශ ෂී කාලය තුළ අවුරුදු 71කට පසුව
තති වුය අයහපත් කාලගුණික තත්ත්වයක්. සමහරු කියනවා තව
මාසයක් ඉදිියට ශම් නියඟය තිුශයොත් ඒක අවුරුදු 1කින්
පසුව තති වන සුිධශ ෂී තත්ත්වයක් කියලා. අන්න ඒ රපදා
තත්ත්වය ශවනුශවන් ඒ ජානතාවට ශසවය කරන්න අපි අමතර
ිධයදමක් දැරීමට සිදු වනවා. අතිගරු ජානාධිපතිතුමාශේ
ප්රධ්ානත්වශයන් රැස්වුණු රපදා කළමනාකරය කමිටුව
වාඩුඩාගාරය නක්ව අශේ අව යතා පිදි ිධදුමේරල මඩුඩලය
සකහා රමානුකූලව ශගීමම් කරන්න අපට නකඟ ශවලා තිශරනවා.
ඒ සකහා අපි ස්තුතිවන්ත වනවා. ශම් අභිශයෝගයත් අශනක්
අභිශයෝග ජාය ගත්තා ශසම ජායග්රහයය කරලා ජානතාවට අ දත්
රරක් තති ශනොවන රකාරයට අ්ඩුඩව ිධදුමේය කළමනාකරයය
කර ලරා ශදන්නට අපට පුළුවන් ශ ිධ කියලා අප ිධ ්වාස
කරනවා. ශම් අභිශයෝගය ිධදුමේරල මඩුඩලශආ ප්ර ්නයක්වත්
අමාතයාං ශආ ප්ර ්නයක්වත් රජාශආ ප්ර ්නයක්වත් ශනොශවයි. ශම්
ශ්ධ ගුණික තත්ත්වය ශම් රසියාශ -ශම් කලාපශආම- තිශරන
සුිධශ ෂී තත්ත්වයක්. ශම් තත්ත්වය ජායගන්න නම් අපි සිය ද
ශදනාම -හැටලක්ෂයක් වූ පාිශවෝගික ජානතාවශේ සිට මාධ්යශ දී
සශහෝදරයාශේ දක්වා- ශමය ශරදා ගත්ශතොත් නය ජාය ගැනීම අපිට
අපහසුවක් නැහැ. මම මීට වැඩිය කථා කරන්න රලාශපොශරොත්තු
වන්ශන් නැහැ. ගරු නිශයෝජාය කාරක සවාපතිතුමනි ශම් කාලය
ලරා දීම පිබඳරක මම ස්තුතිවන්ත වනවා. නැවත වතාවක් ශම්
ශඵතිහාසික පනත ඉදිිපත් කිරීමට ලැබීම ගැන මශේ ිධශ ෂ
සතුට ප්රකා කරනවා.

ගු කනක පහසේරත් ෙහසතා
(ைொண்புைிகு கனக மஹரத்)

(The Hon. Kanaka Herath)

දැන් ශම් සංශ ෝධ්න යටශත්
සුප්රීම් උසාිධශයන්
සංශ ෝධ්නයක් ශවනස් කරන්න කියලා තිශරනවා. ඉතින් ඒ
ශවනස්කම් කිහිපය සංශ ෝධ්නවලට තතුළත් කරනවාද?

ගු රංනේත් සිය ලාිළටිය ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ரன்ஜித் சியம்ெலொெிடிய)

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)

පැහැදිමේයි. ඒ සියල්ලම කරලා තිශරන්ශන් මන්ත්රීතුමා.

ගු කනක පහසේරත් ෙහසතා
(ைொண்புைிகு கனக மஹரத்)

(The Hon. Kanaka Herath)

නැහැ. කරපු නැති ශදකක් තිශරනවා. ඕනෑ නම් නකක ඉංග්රීසි
ශකොපිය මශේ ළඟ තිශරනවා. උශ්ධ දිශන්ෂ් ගුයව්ථධ්න මැතිතුමා
සවානායකතුමාශගන් ඉල්ලීමක් කළා "අ" උපශල්්නය රශ්ධ
කරන නක ගැන. අවසාන අවස්ථාශ දී ඒ සංශ ෝධ්න කරන්න
පුළුවන්ද?

ගු රංනේත් සිය ලාිළටිය ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ரன்ஜித் சியம்ெலொெிடிய)

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)

අපි සලකා රලන්නම්.

ගු කනක පහසේරත් ෙහසතා
ශම් තත්ත්වය යටශත් ජානතාවට අ දත් රරක් පටවන්ශන්
නැතිව අපි කි ව අභිශයෝගය ජාය ගත තුතු වනවා. ශමම වැසි රහිත
කාලගුයය ශහතුශවන් ජානතාවට අ්ඩුඩව ිධදුමේය ලරා දීමට
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(ைொண்புைிகு கனக மஹரத்)

(The Hon. Kanaka Herath)

ඉංග්රීසි වාෂාශවන් තමයි සකහන් ශවලා තිශරන්ශන්.
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පා්ථමේශම්න්තුව

ගු රංනේත් සිය ලාිළටිය ෙහසතා

ගු රංනේත් සිය ලාිළටිය ෙහසතා

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)

(ைொண்புைிகு ரன்ஜித் சியம்ெலொெிடிய)

(ைொண்புைிகு ரன்ஜித் சியம்ெலொெிடிய)

කියවන්න. ඒක කියවන්න.

අධිකරය නිශයෝගය ක්රියාත්මක ශවලා තිශරනවා
මන්ත්රීතුමනි. [රාධ්ා කිරීමක්]

ගු කනක පහසේරත් ෙහසතා
(ைொண்புைிகு கனக மஹரத்)

ගරු

ගු අනේත් පී. පපපර්රා ෙහසතා

(The Hon. Kanaka Herath)

සුප්රීම් උසාිධශයන් ශවනස් කරන්න කියලා කියපු
සංශ ෝධ්නවල ඉංග්රීසි පිටපත ිධතරයි ලැබිලා තිශරන්ශන්. නහි
වන පිටුශ ශමශස සකහන්ව තිශරනවා:
“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 පාඨලී චම්ිළක රණවක ෙහසතා (ෙහසානගර හසා
බ්පනාහිර ්ංවර්ධාන අොතයුරො

(ைொண்புைிகு ெொட்டளி சம்ெிக ரணவக்க - ைொநகர ைற்றும் மைல்
ைொகொண அெிவிருத்தி அமைச்சர்)

(The Hon. Patali Champika Ranawaka - Minister of
Megapolis and Western Development)

ගරු මන්ත්රීතුමනි
ශමශහමයි. ඒක තිශරන්ශන් ඒ
ිධනිසුරුතුමන්ලාශේ අදහස් දැක්ීමශම්. ඊට පසුව ඒ ඔක්ශකොම
පදනම් කරශගන නතුමන්ලා තීන්දුවක් දීලා තිශරනවා.

(ைொண்புைிகு அஜித் பீ. தெமரரொ)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු මන්ත්රීතුමනි ඒ තීන්දුශ
අගට ඒශක් සාරාං ය
තිශරනවා. ඒ කියන්ශන් ශශ්රෂ්ඨාධිකරයය specifically නියම
කර තිශරනවා ශම් ශම් ශ්ධ කරන්නය කියා.

ගු කනක පහසේරත් ෙහසතා
(ைொண்புைிகு கனக மஹரத்)

(The Hon. Kanaka Herath)

මම දන්නවා. නම ිධස්තර තතුළත් ශකොටස මා ළඟ තිශරනවා.

ගු අනේත් පී. පපපර්රා ෙහසතා

(ைொண்புைிகு அஜித் பீ. தெமரரொ)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ඒ ටික අපි කර තිශරනවා. නකක්වත් මඟ හැර නැහැ.

ගු රංනේත් සිය ලාිළටිය ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ரன்ஜித் சியம்ெலொெிடிய)

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)

නය අපි වගකීශමන් කියන්ශන් ගරු මන්ත්රීතුමනි.

ගු කනක පහසේරත් ෙහසතා
(ைொண்புைிகு கனக மஹரத்)

ගරු නිශයෝජාය කාරක සවාපතිතුමනි මම මීට වඩා ශවලාව
ගන්ශන් නැහැ. ශම් සිය ද කරුණු ශගොනු කරලා නකඟතාවන්
තතිව ශම් කියන තැනට ශම් පනත් ශකටුම්පත ශගන ඒමට
ශවශහස වූ සිය දශදනාට ිධෂය වාර අමාතයවරයා හැටියට මා
නැවත වතාවක් ස්තුතිය පුද කරනවා.

(The Hon. Kanaka Herath)

ඒ තීන්දුව තමයි මම කිශය ශ
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ගරු තමතිතුමනි.

ගු පාඨලී චම්ිළක රණවක ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ெொட்டளி சம்ெிக ரணவக்க)

(The Hon. Patali Champika Ranawaka)

නැහැ ඒ තීන්දුව ශනොශවයි. දැන් ඔරතුමා කිශය ශ ඒ
ිධනිසුරුතුමන්ලා ශම් නිගමනයට නන්න ගත්ත comment නකයි.
ඊට පසුව decision නක තිශරනවා. ඒ Decision නකට අප
සම්පූ්ථයශයන්ම නකඟ ශවලා තිශරනවා.

ප්රශ්පනය ්භාිමමුඛ කරන ලදී.

வினொ எடுத்தியம்ெப்தெற்றது.
Question proposed.

ගු නිපයපජය කාරක ්භාපිනුරො

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் ெிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

ගු කනක පහසේරත් ෙහසතා

ශරොශහොම ස්තුතියි.

(ைொண்புைிகு கனக மஹரத்)

(The Hon. Kanaka Herath)

ඒ නක්කම තිශරන decision නක තමයි මම ඒ කිශය ශ
ගරු තමතිතුමනි.

[අ.වා. 7.0 ]

ගු පාඨලී චම්ිළක රණවක ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ெொட்டளி சம்ெிக ரணவக்க)

ගු කනක පහසේරත් ෙහසතා

(The Hon. Patali Champika Ranawaka)

නැහැ. ඔරතුමා ඊට ශපොඩ්ඩක් පහබඳන් තිශරන වාකයය
කියවලා රලන්න. It states, I quote:
"In the foregoing circumstances, our determination is summarized
as follows;"

ඒ ඔක්ශකොම කර තිශරනවා.

ගු කනක පහසේරත් ෙහසතා
(ைொண்புைிகு கனக மஹரத்)

(The Hon. Kanaka Herath)

අධිකරයය ඉල්ලීමක් කර තිශරන නක
Committee නශකන් ශවනස් කරන්න රැහැ ශන්.

මීළඟට කනක ශහරත් මන්ත්රීතුමා.

Oversight

( ைொண்புைிகு கனக மஹரத்)

(The Hon. Kanaka Herath)

මට කථා කරන්න අවස්ථාව ලරාදුන්නාට ශරොශහොම ස්තුතියි
ගරු නිශයෝජාය කාරක සවාපතිතුමනි.

ගරු අමාතයතුමා කියපු රකාරයට ශ්රී ලංකාශ ඉංජිශන්රු
ක්ශෂරයට ඉතාම වැදගත් වන පනත් ශකටුම්පතක් තමයි අද ශම්
පා්ථමේශම්න්තුවට ඉදිිපත් කර තිශරන්ශන්. මා දන්ශන් නැහැ
ශමහි වනතිකවාවය; ඉස්සර ශවලා මම ඒ පැහැදිමේ කිරීම
රලාශපොශරොත්තු වුණු නක ගැන. ශමොකද ිධශ ෂශයන්ම සුප්රිම්
උසාිධශයන් ඒ ඉල්ලීම කර තිශරන සංශ ෝධ්නය ශමහි අඩංගු
වන්ශන් නැහැ. ඒ නිසා ඒ පිබඳරකව ගරු කථානායකතුමා
තීරයයක් ගනියි කියා අප හිතනවා.
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අශේ රශට් සමහර ශවලාවට ශලෝකශආම නැත්නම්
ිධශ ෂශයන්ම දකුණු රසියාශ ඉතිහාසශආ වුණු වැරැ්ධදක්
හිගැස්සීම තමයි අද ශම් අමාතයවරු ශම් පනත් ශකටුම්පත
ඉදිිපත් කිරීම තුබඳන් කරන්ශන්.
පාකිස්තානය ගත්තත් වසර 1කට ඉස්සර ශවලා ඉංජිශන්රු
සවාවක් තති කර තිශරනවා. ඉංජිශන්රුවන්ශේ ප්රමිතිය සහ
ඔවුන්ශේ ක්රියාකාරකම් පිබඳරකව ශහොයා රලන්න හැකියාවක්
තිශරන්ශන් ඉංජිශන්රු සවාවට පමයයි. 0177දී -අශේ රජාය පැවති
කාලශආ- පාඨලී චම්පික රයවක තමතිතුමා ශම් පිබඳරකව කටතුතු
කළා. ඒ පිබඳරකව ශම් අවස්ථාශ නතුමාට අශේ ස්තුතිය පුද
කරනවා.
ශම් දවස්වල අශේ සමාජාශආ ගැට දවකට මුහුය දී තිශරන
වවදය සවාවත් සමඟ අපි ශමය සන්සන්දනය කශළොත් 7 09දී
නදා වයවස්ථාදායකය ශම් රට ශවනුශවන් වවදය සවාවක් බිහි
කරන්න කටතුතු කර තිශරන රව ශපශනනවා. නමුත් 7 09 සිට
0179 දක්වා කාලය තුළ ඉංජිශන්රු සවාවක් හදාගන්න අපට රැි
වුයා. ශකශස ශවතත් ශම් ඉතාම වැදගත් පනත් ශකටුම්පත
ඉදිිපත් කරන අශේ අමාතයවරුන්ට ස්තුතිය පුද කරන අතශ්ථ මම
ශමන්න
ශම්
කාරයය
කියන්න
කැමැතියි.
ශමම
ඉංජිශන්රුවරුන්ශේ සවාශ සාමාජිකයන්ශේ සං්යාව හා ඔවුන්
පත් කිරීම පිබඳරකව රැ දවාම අපට නක් කාරයයක් ශත්ශරනවා. අද
සමාජාශආ තිශරන ගැට දවකට මුහුය දී තිශරන වවදය සවාව අපි
නැවතත් උදාහරයයක් ශලස ගනිමු. වවදය සවාව රජායටවත්
ිධපක්ෂයටවත් ශවන කාටවත් අල්ශල් නටවන්න රැහැ. අල්ශල්
නටවන්න රැි වවදය සවාව ශවනුවටද අද ශම්
ඉංජිශන්රුවරුන්ශේ සවාව ඉදිිපත් කර තිශරන්ශන් කියා
සිශතනවා. කමේන් සංශ ෝධ්නවල තිුශඩු අග්රාමාතයතුමා යටශත්
නතුමා පත් කරන වරලත් ඉංජිශන්රුවන් තතුළු ඉංජිශන්රුවන් 73
ශදශනකුශගන් සමන්ිධත සවාවක්.
ශදශනක් වනතික
රලශයන් පත්ශවනවා. ඒ නිසා කියන්න ඕනෑ කාරයය ශමයයි.
වවදය සවාව නටවන්න රැි වුයත් දැන් ඉංජිශන්රු සවාව
නටවන්න හදනවාද කියා අපි ඔරතුමන්ලාශගන් ප්ර ්න කරනවා.
ඔරතුමන්ලා ශනොශවන්න පුළුවන් ශහට ශව්ධදී ශවනත්
අමාතයවරු නන්න පුළුවන්. නමුත් අදාළ අමාතයවරයා ශවනස්
වුයාට පස්ශස ඒ සාමාජිකයන්ව තමන්ට ඕනෑ රකාරයට ශවනස්
කරන්න පුළුවන්. නශහම තමයි මම නම් හිතන්ශන්. මම රල ක්ති
පිබඳරක
රංශික අධීක්ෂය කාරක සවාශ සාමාජිකශයක්
ශනොශවයි. ඒ නිසා ශමම පනතට සංශ ෝධ්න ඉදිිපත් කර්ධදී මශේ
අදහස් වාශේම ශනොශයකුත් වකත්තීය සමිතිවල අදහස් ඉදිිපත්
කරන්න මට අවස්ථාවක් ලැුශඩු නැහැ.

ගු ච්දදිෙ ගෙපස ෙහසතා
(ைொண்புைிகு சந்திை கைமக)

(The Hon. Chandima Gamage)

Sir, I rise to a point of Order.
ගු නිපයපජය කාරක ්භාපිනුරො

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் ெிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Member, what is your point of Order?
ගු ච්දදිෙ ගෙපස ෙහසතා
(ைொண்புைிகு சந்திை கைமக)

(The Hon. Chandima Gamage)

ගරු නිශයෝජාය කාරක සවාපතිතුමනි රංශික අධීක්ෂය
කාරක සවාශ දී අදහස් ඉදිිපත් කිරීමට අවස්ථාව ශනොලැුයා
කියලා ශමතුමා කියනවා. නහි සවාපතිවරයා ව ශයන් මම
කියනවා අපි පැහැදිමේවම පා්ථමේශම්න්තු මන්ත්රීවරුන්ව රංශික
අධීක්ෂය කාරක සවාශ රැස්ීමම් පිබඳරකව දැනුවත් කරලා තිුය
රව.
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ගු නිපයපජය කාරක ්භාපිනුරො

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் ெிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

That is not a point of Order.
ගු කනක පහසේරත් ෙහසතා

( ைொண்புைிகு கனக மஹரத்)

(The Hon. Kanaka Herath)

ඒක point of Order නකක් ශනොශවයිශන්. ඔරතුමාට වාශේ
ශනොශවයි. මශේ සංශ ෝධ්න ඉදිිපත් කරන්න ඉතාමත්ම ශකටි
කාලයක් තමයි ලැබී තිශරන්ශන්. ශම් පිබඳරකව අපව දැනුවත්
කරන්ශන් නැහැ. දැනුවත් කරන්ශන් Oversight Committeesවල
සාමාජිකයන්ව පමයයි. මම අශේ ශල්කම් කා්ථයාලශයන්
ඉල්ලීමක් කළා. [රාධ්ා කිරීමක්] ඒක ශනොශවයි. ශකශස ශවතත්
මශේ අදහස් මශේ ශයෝජානා ඉදිිපත් කරන්න ගරු
කථානායකතුමාශේ අවසරය ලැබී තිශරනවා. ශම් අවස්ථාශ දී
ශයෝජානා කිහිපයක් පිබඳරකව පැහැදිමේ කරන්න මම
රලාශපොශරොත්තු ශවනවා. පැහැදිමේ කරන ශයෝජානා සහ
සංශ ෝධ්නවමේන් මම අරමුණු කරන්ශන් ඉංජිශන්රු සවාව නැති
කිරීමවත් ඉංජිශන්රු සවාවට ිධරු්ධධ්ීමමවත් ශනොශවයි. ශම්
සංශ ෝධ්න ඉදිිපත් කරන්ශන් "ශ්රී ලංකා ඉංජිශන්රුවරුන්ශේ
සවාව" පනශත් තති මා සහ වකත්තීය සමිති දකින යම් කිසි
දු්ථවලතා මඟහරවා ගැනීමට මිසක් කාටවත් ප්ර ්නයක් තති
කරන්න ශනොශවයි. අශේ රශට් ඉංජිශන්රු වකත්තීය ශවනුශවන් සහ
අශේ රශට් සංව්ථධ්නය ශවනුශවන් තමයි මම අද ඒ සංශ ෝධ්න
ඉදිිපත් කරන්න රලාශපොශරොත්තු ශවන්ශන්.
පළමුවැනි සංශ ෝධ්නය හැටියට මා දකින්ශන් ශමයයි.
පළමුවැනි පිටුශ 3වැනි වගන්තිශආ සකහන් පිදි නිල රලශයන්
සාමාජිකයන්
ශදශනක්
පත්ශවනවා.
පීඨ
තුනකින්
තුන්ශදශනකුත් ඒ වාශේම තාතීයික හා වකත්තීය අධ්යාපන
ශකොමිෂන් සවාශ
අධ්යක්ෂ ජානරාල්වරයා ශහෝ ඔහුශේ
නිශයෝජිතශයකු තමයි ඒ සකහා පත්ශවන්ශන්.
ඊළඟට මම අහන්න රලාශපොශරොත්තු වන ප්ර ්නය ශම්කයි. අද
අශේ රශට් ිධ ්විධදයාලවල පීඨ 6ක් තිශරනවා. ිධවකත
ිධ ්විධදයාලයත් නක්ක පීඨ 9ක් තිශරනවා. නම නිසා අශනකුත් පීඨ
නිශයෝජානය කරන්න අවස්ථාව ශනොශදන්ශන් තයි කියා මම ප්ර ්න
කරනවා. ිධශ ෂශයන්ම උතුරු සහ නැශඟනහිර ිධ ්විධදයාලවල
ඉංජිශන්රු පීඨ නිශයෝජානය ශවන්ශන් නැත්ශත් තයි කියන
ප්ර ්නය මම අහනවා. නහි සාමාජිකයන් ප්රමායය වැඩි කරන්න
රැි වුයත් "වසර 0ක් සකහා මාරුශවන් මාරුවට" කියන නක
සකහා ඔරතුමන්ලා සංශ ෝධ්න ඉදිිපත් කළා. ඒ හා සමානවම
සෑම පීඨයක්ම සම්රන්ධ් වන රකාරයට මාරුශවන් මාරුවට නක්
නක් පීඨවලට අවස්ථාව ලරාශදන්න කියා මා ඉල්ලීමක් කරනවා.
ඒක තමයි පළමුවැනි සංශ ෝධ්නය හැටියට මා ඉදිිපත් කරන්ශන්.
ඊළඟට ශදවැනි පිටුශ 3. (ර) (i) උප වගන්තිය මිනන්
වරලත් ඉංජිශන්රුවරුන් හත්ශදශනකු පත් කරනු ලරනවා.
ඉස්ශසල්ලා ගරු අමාතයතුමා සකහන් කළා දැන් සංතුතිය 79යි
කියලා. නමුත් ශම්ශක් සකහන් වන රකාරයට - සංශ ෝධ්නශආ
රකාරයට - වරලත් ඉංජිශන්රුවරුන් පත් කරලා තිශරනවා. මශේ
ඉල්ලීම ශමයයි. ශම් සාමාජිකයන් 79ශදනා අතර ඉංජිශන්රු
කා්ථමිකයන් නැහැ. ඉංජිශන්රු කා්ථමිකශයෝ ශදශදශනකු ශම්
සකහා පත් කරන්න පුළුවන් නම් 3. වන වගන්තිශආ (ර) (iii)
ඉවත් කර ඒ ශවනුවට තකතීයික හා වාත්තීය අධ්යාපන ශකොමිෂන්
සවාව පිබඳගත් ඉංජිශන්රු කා්ථමිකශයෝ ශදශදශනකු පත් කරන්න
හැකියාව තිශරනවා නම් ඒක සම රකාරශයන් සිය දම
ඉංජිශන්රුවන් අතර ශරදී යනවා කියන නක තමයි මශේ අදහස
වන්ශන්.
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පා්ථමේශම්න්තුව

[ගරු කනක ශහරත් මහතා]

ඊළඟට . වන වගන්තිය රලන්න. ඉංජිශන්රුවරුන්ශේ සවාව
ගත්තත් වවදය සවාව ගත්තත් ශවනත් සවාවන් ගත්තත් ඒ
සවාවන්ට ඕනෑම රජායක් යටශත්; ඕනෑම අමාතයවරශයකු යටශත්
ස්වාධීනව කටතුතු කිරීශම් අවස්ථාව ශමශතක් තිුයා. නමුත් ශම්
වගන්තිය තුබඳන් ඒ ස්වාධීනත්වය නැති වනවා. නම නිසා මා
ඉල්ලීමක් කරනවා පුළුවන් නම් ශම් වගන්තිය ඉවත් කරන්න
කියලා. ඒ තුබඳන් ශම් සවාව තවත් ස්වාධීන වන රව ප්රකා
කරන්න ඕනෑ.
5වන පිටුශ 8.(0) උප වගන්තිය රලන්න.
ශ්රී ලංකා ඉංජිශන්රුවරුන්ශේ සවාව පනත් ශකටුම්පශත් 8(0)
වගන්තිය ඉස්ශසල්ලා තිුශඩු ශමශසයි:
"අග්රාමාතයවරයා ිධසින් ශහතු දක්වා යම් පත්කළ සාමාජිකයකු ධුරශයන්
ඉවත් කරනු ලැබිය හැකි ය."

ඒක "අමාතයවරයා" හැටියට සංශ ෝධ්නය කරලා
නම වගන්තියත් ඉවත් කරන්න පුළුවන් නම්
වකත්තිකයන්ට ඒක
ක්තියක් කියලායි මා
ිධශ ෂශයන්ම ඒ තුබඳන් ස්වාධීන තත්ත්වයක් තති
ඉංජිශන්රුවරුන්ශේ සවාව ක්තිමත් වනවා.

තිශරනවා.
ඉංජිශන්රු
හිතන්ශන්.
වන නිසා

8වන පිටුශ II වන ශකොටස යටශත් 70. වන වගන්තිය. ශම්
වගන්තිය සම්රන්ධ්ව මා ඉල්ලීමක් කරනවා. අශේ ශයෝජානා
කීපයක් තිශරනවා. ඒ ශයෝජානා කීපය තතුළත් කරන්න පුළුවන්
නම් නව තාක්ෂය දැනුම අශේ ඉංජිශන්රුවන් අතරට යන්න ශම්
රශට් ප්ථශආෂය සහ සංව්ථධ්නය සකහා වැඩි අවස්ථාවක් ශම්
ඉංජිශන්රුවන් අතරට යන්න ඒ වාශේම ඉංජිශන්රුවන්ශේ
ගුයාත්මකවාවය සහ වකත්තීයමයවාවය ව්ථධ්නය කර ගැනීම
සකහා අවස්ථාවක් ලැශරයි කියලා මා හිතනවා. ඒක තමයි නව
ඉංජිශන්රු රයතනය පිබඳගනිමින් පවතින සිය දම ඉංජිශන්රු
රයතනවල ගුයාත්මකවාවය හා වකත්තීයමයවාවය රරක්ෂා කර
ගැනීම ශවනුශවන් අව ය පියවර ගැනීම. යම් ඉංජිශන්රු
රයතනයක් ගුයාත්මකවාවය හා වකත්තීයමයවාවය පිබඳරකව
සෑහීමකට පත් ශනොවුයශහොත් නය පිබඳගැනීම නවතා දැමීම.
මේයා පදිංචි වන වකත්තිකයන්ට තම වකත්තීයමයවාවය
වැඩිදිතුණු -upgrade- කර ගැනීමට වකත්තීයමය සංව්ථධ්නය
ශවනුශවන් අව ය රමශ දයන් සකස්ශකොට නම රමශ දයන්
ක්රියාත්මක වන රව තහවුරු කළ තුතුයි. වකත්තීයමය රැකවරයය
ලරා දීම උසස් අධ්යාපනික ප්ථශආෂය සකහා යයක් ලරා දීම
රධ්ාර ලරා දීම ඒ වාශේම අධ්යාපනය සකහා ශිෂයත්ව ලරා දීම
වැනි කාරයා තුබඳන් ශම් කටතුත්ත තවත් ක්තිමත් ශවයි කියන
රලාශපොශරොත්තුව තතුව ඒ සංශ ෝධ්නය ඉදිිපත් කරන්න මා
රලාශපොශරොත්තු වනවා.
ඊළඟට 07 වන පිටුශ 3 . වන වගන්තිය. ඒ වගන්තියත්
ඉවත් කරන්න පුළුවන් නම් ඉතාමත් වැදගත්. ශමොකද මා
ඉස්ශසල්ලා කියපු රකාරයට නශස කශළොත් ශම් සවාව තවත්
ක්තිමත් වනවා. නශහම වුශයොත් කිසිම ශ්ධ පාලනඥයකුශේ
නශහමත් නැත්නම් ශවනත් ශකශනකුශේ රලපෑමකින් ශතොරව
ස්වාධීනව ශම් සවාව කර ශගන යෑම සකහා හැකියාවක් ලැශරයි
කියන රලාශපොශරොත්තුව තිශරනවා.
ඊළඟ කාරයය තමයි 70වන පිටුශ 79.(7) උප වගන්තිය. ඒ
උප වගන්තිය සංශ ෝධ්නය කරන්න පුළුවන් නම් ඉතාමත්
වැදගත්. ශමොකද ඉංජිශන්රු වකත්තිකයන් ිධශ ෂශයන්ම
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ජාාතයන්තරයත් සමඟ සම්රන්ධ් වනවා. ජාාතයන්තර අධ්යාපනයට
පුහුණුවලට ඔවුන් සම්රන්ධ් වනවා. ඒ වාශේම රැකියා සකහාත්
ඔවුන් ජාාතයන්තරයට යනවා. ඒ රකාරශයන් කටතුතු කර්ධදී
සාමානයශයන් ශවනත් රටවල -ිධශ ෂශයන්ම අශේ අධ්යාපන
ක්ශෂරයට සම්රන්ධ් නක්සත් රාජාධ්ානිය ඕස්ශේමේයාව වැනි
රටවල- ඉංජිශන්රු සවාව පවතින්ශන් ඉංජිශන්රු වකත්තිකයන්
තුන් ශදශනක් යටශත්යි. වරලත් ඉංජිශන්රුශවක් - CEng -,
සංස්ථාගත ඉංජිශන්රුශවක් හා ඉංජිශන්රු කා්ථමික -Engineering
Technician- කියන අං තුශනන් තුන් ශදශනක් ඉංජිශන්රු සවාව
නිශයෝජානය කරනවා. ඊට වඩා වැඩි අව යතාවක් හැටියට තමයි
ශම් රශ්රිත ඉංජිශන්රු -Associated Engineer- සහ අනුර්ධධ්
ඉංජිශන්රු -Affiliated Engineer- කියන අං ත් ශම් ඉංජිශන්රු
සවාවට තතුළත් කරලා තිශරන්ශන්. ශම්කට කාරයා කිහිපයක්
තිශරනවා.
අද ශම් රශට් ඉන්න ඉංජිශන්රුවන් නශහම නැත්නම් ශම් රශට්
ිධ ්විධදයාලවමේන් නබඳයට නන ඉංජිශන්රුවන්- මම අර ඉස්සර
ශවලා කියපු රකාරයට වරලත් ඉංජිශන්රුවන් යටශත් සංස්ථාගත
ඉංජිශන්රුවන් යටශත් ඒ වාශේම ඉංජිශන්රු කා්ථමිකයන් යටශත්
තමයි HND ඩිේශලෝමාධ්ාින් පත් ශවන්ශන්. ශමතැනදී ශම්
රශ්රිත ඉංජිශන්රු සහ අනුර්ධධ් ඉංජිශන්රු ඒ වාශේම ඉංජිශන්රු
ඩිේශලෝමාධ්ාින් යන අං තුන වැදගත් ශවන්ශන් නැහැ. අපට
සමහර ශවලාවට හිශතනවා ශම් හදන්ශන් ශවනත් රටවමේන් නන
ඉංජිශන්රුවන්ට අවස්ථාවක් ලරා ශදන්නද කියලාත්. ශමොකද
ශරොශහෝ රටවල ඉංජිශන්රු සවාවල ඉන්ශන් ඒ වකත්තිකයින්
තුන්ශදනා පමයයි.
24 වන පිටුශ
7වන වගන්තිය ගැනත් මා කියන්න ඕනෑ.
අපි හිතනවා ශම් වගන්තිශආ යම් කිසි ශවනසක් කරයි කියලා.
ශමොකද "ඉංජිශන්රු වකත්තිකයා" යන්න ශවනස් කශළොත්
ිධශ ෂශයන්ම ශම් තුබඳන් ශ්ධීතය ඉංජිශන්රුවා ිධශ්ධ රටවලදී
අපහසුතාවට පත් ශවන්න පුළුවන්. ඒ වාශේම ිධශ්ධ රටවල
උපාධියක් ලරාශගන නන ඉංජිශන්රුවන්ට අවස්ථාවක් ලරා
ශදන්නත් ශම් තුබඳන් හැකියාවක් තිශරනවා.
අවසාන ව ශයන් මා කියන්නට කැමැතියි 0 වන පිටුශ
"අ" උපශල්්නය සංශ ෝධ්නය ිධය තුතු රව. සුප්රීම් උසාිධය මිනන්
ඉල්ලීම් කරලා තිශරන පිදි නය සංශ ෝධ්නය ිධය තුතුයි කියන
ස්ථාවරශආ මම ඉන්නවා. "අ" උපශල්්නය සංශ ෝධ්නය කරලා
ඉංජිශන්රු වකත්තිකයා හැටියට වරලත් ඉංජිශන්රුශවකු
සංස්ථාගත ඉංජිශන්රුශවකු සහ ඉංජිශන්රු කා්ථමිකශයකු යන
වකත්තිකයින් තුන්ශදනා අදහස් කිරීමට කටතුතු කරයි කියන
රලාශපොශරොත්තුව අපට තිශරනවා.
නක් නක් අං ය ගත්ශතොත් උපශල්්නශආ සකහන් වන පිදි
වරලත් ඉංජිශන්රුශවකු යටශත් දැක්ශවන පිදි වරලත්
ඉංජිශන්රුශවකු තත්ත්වය ප්රදානය කිරීමට හැකි රයතනශආ
වරලත් ඉංජිශන්රුවරයකු ීමම සහ සවාව ිධසින් පිබඳශගන තිබීම
ඉතාමත් වැදගත් ශවනවා.
ගරු පාඨලී චම්පික රයවක අමාතයතුමනි ශම් කරුණු
කිහිපයක් සකහා මට නිවැරදි උත්තර ලරා ශදන්න පුළුවන් නම්
ඉතාම වැදගත්. ිධශ ෂශයන්ම ශම් ඉංජිශන්රු වකත්තිශආ ඉන්න
සෑම ඉංජිශන්රුශවක්ම -ඉංජිශන්රු කා්ථමිකයාශේ ඉකලා වරලත්
ඉංජිශන්රුවා දක්වා- අශපන් කරපු ඉල්ලීම් කිහිපයක් තමයි ශම්
අවස්ථාශ දී ඉෂ්ට කරන්ශන්. ඒ වාශේම ප්රාශයෝගිකව තතිවන
ගැට ද කිහිපයක් තමයි ශම් සංශ ෝධ්න තුබඳන් මා ඉදිිපත් කශළ.
ශම් සංශ ෝධ්න ඉදිිපත් කරන්ශන් ශම් පනත් ශකටුම්පතට
ිධරු්ධධ්ව ශනොශවයි. ශම් පනත් ශකටුම්පත තවත් ක්තිමත් කිරීම
සකහා සහ අශේ රශට් ඉංජිශන්රු වකත්තිය තවත් ක්තිමත් කිරීම
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ශවනුශවන් තමයි මම ශම් අවස්ථාශ දී ශම් සංශ ෝධ්න ඉදිිපත්
කශළ. ඒ නිසා අපි ශගෞරවශයන් ඉල්ලා සිටිනවා අර ශ්රී ලංකා
වවදය සවාව සමඟ තිශරන ගැටුම නිසා ශම් ඉංජිශන්රුවරුන්ශේ
සවාශ ස්වාධීනත්වය නැති කරන්න කටතුතු කරන්න නපා කියා.
සෑම අං යක්ම නිශයෝජානය කරන සිය ද ශදනාටම ඉදිි කාලශආදී
ගැට ද මතු ශවලා නැවතත් පා්ථමේශම්න්තුශ සංශ ෝධ්න ඉදිිපත්
කරමින් ශම්ක ඉදිියට ශගනියන්ශන් නැති ශවන්න අපි නකවරම
ශම් ඉතා වැදගත් වූ පනත් ශකටුම්පත සංශ ෝධ්න කරන්න කියලා
මා ශම් අවස්ථාශ දී ශගෞරවශයන් ඉල්ලා සිටිනවා.

ඈත ඉතිහාසශආ අශේ රශට් සිටි ඉංජිශන්රුවන්ශේ ිධශිෂ්ට
ශසවාව හා සමාන ශසවාවක් ඉදිිශආදීත් අශේ ඉංජිශන්රුවන්ශේ
ප්රමිතියකින් තුතු ශසවාව තුබඳන් ලරා දී අශේ රට සංව්ථධ්නය
කිරීමට හැකියාව ක්තිය වධ්්ථයය ඔවුනට ලැශේවා! කියලා
ප්රා්ථථනා කරමින් මම නිහඬ ශවනවා.

ගු නිපයපජය කාරක ්භාපිනුරො

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் ெிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

ශරොශහොම ස්තුතියි.
මීළඟට ගරු පාඨලී චම්පික රයවක තමතිතුමා කථා කරන්න.
[අ.වා. 7. ]

ගු පාඨලී චම්ිළක රණවක ෙහසතා (ෙහසානගර හසා
බ්පනාහිර ්ංවර්ධාන අොතයුරො

(ைொண்புைிகு ெொட்டளி சம்ெிக ரணவக்க - ைொநகர ைற்றும் மைல்
ைொகொண அெிவிருத்தி அமைச்சர்)

(The Hon. Patali Champika Ranawaka - Minister of
Megapolis and Western Development)

ගරු නිශයෝජාය කාරක සවාපතිතුමනි ශම් ශඵතිහාසික
අවස්ථාශ දී ශ්රී ලංකාශ ඉංජිශන්රු හා තාක්ෂය වකත්තීන්
සම්රන්ධ්ශයන් පිබඳගත් නියාමන සවාවක් පිහිටුීමම සකහා "ශ්රී
ලංකා ඉංජිශන්රුවරුන්ශේ සවාව පනත් ශකටුම්පත" අද
පා්ථමේශම්න්තුශ
අනුමත කිරීමට කටතුතු ශයදීම ගැන
පළමුශවන්ම මා ඉතාමත් ස්තුතිවන්ත ශවනවා.
2011 ව්ථෂශආ නවකට මා ිධදුමේරල හා රල ක්ති අමාතයවරයා
ිධධියට කටතුතු කරන අවස්ථාශ ශ්රී ලංකා ඉංජිශන්රු රයතනය
සහ මීට අනුර්ධධ් අශනකුත් සංස්ථාගත ඉංජිශන්රුවන් තතුළු ිධිධධ්
පිිස් කාලාන්තරයක් තිස්ශස ඉදිිපත් කරපු අදහස් අපි නකට කැටි
කරලා ශම් පනත් ශකටුම්පත නදා කැබිනට් මඩුඩලයට ශගනාවා.
ඊට පස්ශස ශම් පා්ථමේශම්න්තුශ සාකච්ඡා ගයනාවක් තියලා වසර
6කට පසුව ශමය අද පා්ථමේශම්න්තුව ඉදිිපත් කිරීම ගැන මා
ිධශ ෂශයන්ම සතුටට පත් ශවනවා. අශේ ශජායෂ්ඨ
ශ්ධ පාලනඥයන් ශදපළකට මම ශමහිදී ිධශ ෂශයන්ම
ස්තුතිවන්ත ශවනවා. ඒ තමයි ර්ථනාඩ් ශසොයිසා මැතිතුමා සහ
මහාචා්ථය තිස්ස ිධතාරය මැතිතුමා. නතුමන්ලාශේ කාලවල
ඉංජිශන්රු ක්ශෂරයට ශමවැනි රකාරශආ නියාමන අධිකාියක්
අව යයි කියන පදනශම් හිඳිමින් 7
සිට ිධිධධ් උත්සාහයන්
දරලා තිුයා. ඒ උත්සාහයන් සඵල ශනොවන්න ප්රධ්ාන ශහතුව
හැටියට තිුශඩු අපශේ ඉංජිශන්රු ක්ශෂරශආ 'ඉංජිශන්රුවා'
කියන ශකනා කවුද; 'සහායක ඉංජිශන්රුවා'
කවුද;
'තාක්ෂයශ දියා' කියන්ශන් කවුද කියන නක පිබඳරක නි ්චිත
ප්රමිතියක් පිබඳරක නකඟතාවක් තති කරගන්න ශනොහැකිීමම
නිසායි.
ශම් නිසා ිධිධධ් රයතන ඉංජිශන්රු රයතනය සහ සංස්ථාපිත
ඉංජිශන්රු රයතනය කියන ප්රධ්ාන රයතන ශදක නක්ක ිධ ාල
සාකච්ඡා ප්රමායයක් කරලා තමයි අපි ශම් නකඟතාව ගත්ශත්. ගරු
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රංජිත් සියඹලාපිටිය තමතිතුමා ිධදුමේරල හා පුන්ථජානනීය
රල ක්ති තමතිතුමා හැටියට පා්ථමේශම්න්තුවට ශම් පනත්
ශකටුම්පත ඉදිිපත් කිරීම ගැන මම ස්තුතිවන්ත ශවනවා.
නිදහස් අධ්යාපනශයන් ිධ ්විධදයාලශආ ඉංජිශන්රු පීඨයට
ගිහිල්ලා ඉංජිශන්රුශවක් වුණු පු්ධගලශයක් හැටියට මම ඉතාමත්
සතුටින් තමයි ශම් අවස්ථාශ දී පා්ථමේශම්න්තුශ කථා කරන්ශන්.
ඒ වාශේම අද වන ිධට මශේ දියණියත් ඉංජිශන්රු වකත්තිය
පිබඳරකව ශමොරටුව ිධ ්විධදයාලශආ අධ්යාපනය ලරනවා. ශම්
පනශත් වැඩි ප්රශයෝජානය තිශරන්ශන් අශේ දරුවන්ටයි.
අවුරුදු ගයනාවක් ද ක ගයනාවක් අතිිධශිෂ්ට ගයශආ
ඉංජිශන්රුවන් රැසක් බිහි කරපු ශම් රටට ඉංජිශන්රුමය ව ශයන්
ිධශිෂ්ට ඉතිහාසයක් තිුණු ශම් රටට තවමත් රැි වුයා අපට
ගැළශපන රකාරශආ ඉංජිශන්රු නියාමන රයතනයක් හදාගන්න.
ඒක නිසා ශම්ක අපට වඩා අශේ දරුවන්ට ප්රශයෝජානවත්. ඒ සකහා
දායක වුණු ශ්රී ලංකා ඉංජිශන්රු රයතනයට සංස්ථාපිත
ඉංජිශන්රුවන්ට තාක්ෂයශ දීන්ට වශේම ශමයට දායක වුණු
සිය දම ශදනාට අශේ ස්තුතිය ශම් අවස්ථාශ දී පිිනමනවා.
මිනිසා කියන ශම් ිධශ ෂ සත්ත්වයා ශසසු සත්ත්වයන්ශගන්
ශවනස් ශවන්ශන් ඔහුශේ නි්ථමායීතලීත්වය නිසායි. ඔහුශේ
නි්ථමායීතලීත්වය ිධසින් වාෂාව සහ සංශක්ත බිහි කළා. ඒ
වාශේම මහ ශපොශළොශ යම් යම් රකාරයක ශවනස්කම් පිසර
ප්ධධ්තිශආ යම් යම් රකාරයක ශවනස්කම් කරන්න ඔහුශේ
නි්ථමායීතලීත්වය ිධසින් ඔහු ශයොමු වුයා. ඒ නිසා අපට අද
ශලෝකශආ දැකගන්න පුළුවන් මනුෂය ව්ථගයා තමන්ශේ
නි්ථමායීතලීත්වය නිසා ඉතා ිධ ාල ප්රගතියක් ිධ ාල ප්රගමනයක්
ශම් ක්ශෂරවල අත්පත් කරශගන තිශරනවා. ශම් මිනිසාශේ
නි්ථමායීතලීත්වය ඉදිියට ශගන යන සංව්ථධ්නශආ දිතුණුව යැයි
අප හඳුන්වන ශම් වදන් ශපළ ඉදිියට ශගන යන ප්රධ්ානතම
ක්ශෂරය ඉංජිශන්රු ක්ශෂරයයි; තාක්ෂය ක්ශෂරයයි. ශමහිදී
අපට ඒ ගැන රඩම්රර ශවන්න පුළුවන්. ිධශ ෂශයන්ම
"ඉංජිශන්රු" ශහවත් "engineer" කියන වචනශආ මුල ගත්තත්
නය තිධත් තිශරන්ශන් ලතින් වාෂාශ නන 'නශවෝත්පාදනයන්
බිහි කරන්නා' කියන අ්ථථය තති "ingenium" යන වචනශයනුයි.
නශවෝත්පාදනය නව නි්ථමායීතමේත්වය කියන නක අශනක්
සත්ත්වයන්ශගන් ශවනස් වන මනුෂයයාශේ ප්රධ්ාන ගුයයයි.
ඉංජිශන්රු ඉතිහාසශආ ඒ තුබඳන් පහළ වූ ිධදයාව තමයි ඉංජිශන්රු
තාක්ෂයය.
ගරු නිශයෝජාය කාරක සවාපතිතුමනි ඒ වාශේම මා කියන්න
ඕනෑ අද ශලෝකශආ ඉදිිය රලා යන හැම රටකම ප්රධ්ාන ිධෂය
හැටියට ශතෝරාශගන තිශරන්ශන් ගණිතයත් ශවෞතික ිධදයාවත්
රව. කාලයක් තිස්ශස ශම් ශලෝකශආ මතයක් තිුයා
වයවස්ථාදායකය ක්රියාත්මක වන්න ඕනෑ නීතිශ දින්ට ඕනෑ
ිධධියටයි කියලා. නමුත් අද පිබඳගත් මූල ධ්්ථමය තමයි ගණිතයත්
ශවෞතික ිධදයාවත් පදනම් කරශගන ශගොඩ නැශඟන ඉංජිශන්රු හා
තාක්ෂය ක්ශෂරය ිධසින් රට ඉදිියට ශගන යනු ලරන්න ඕනෑ
කියන නක. ගරු නිශයෝජාය කාරක සවාපතිතුමනි ීනනශආ අද
ස්ථාපිත ශ්ධ පාලන මඩුඩලශආ සෑම සාමාජිකශයක්ම
ඉංජිශන්රුශවක්. සිංගේපූරුව ශගොඩ නඟපු ලීක්වාන් යූ මහතා
නීතිඥයකු වුයත් ඔහුශේ පුරයාට -ව්ථතමාන අගමැතිතුමාට- ඔහු
ඉගැන්වූශආ ශවෞතික ිධදයාව හා ගණිතයයි. නය අද ශලෝකය
පිබඳගත් සම්ප්රදායක් රවට පත් ශවමින් තිශරනවා. නීතිශ දින්
අමාතය ධුර දැරීම ශවනුවට තාක්ෂයශ දින් තාක්ෂය ශිල්පීන්
සහ ඒ ක්ශෂරවල පිිස් ිධසින් -තාක්ෂයය කි වාම
කළමනාකාිත්වය දක්වා දිව යන ිධ ාල ිධෂයය ක්ශෂරයක්රජාශආ ිධධ්ායකය හැසිරිධය තුතුයි කියන අදහස අද ශලෝකයට
තිධත් තිශරනවා. ඒ නිසා ශම් පනත් ශකටුම්පත ඒ අතිනුත් අපට
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[ගරු පාඨලී චම්පික රයවක මහතා]

ඉතා වැදගත් ශවනවා. ශමොකද ශම්
තාක්ෂයශ දින් ිධ ාල පිිසක් ඉන්නවා.

පා්ථමේශම්න්තුශ ත්

අපට රටට අනාගතශආ ඉදිියට යන්න නම් අශේ දරුවන්
ඉතාම අමාරු ිධෂයයක් ශකොට සලකන ගණිතය අශේ දරුවන්
ඉතාම අමාරු ිධෂයයක් ශකොට සලකන ශවෞතික ිධදයාව සහ ඒ හා
රැඳුණු තාක්ෂයශ දය මුල් කරශගන නය ප්රගුය කරශගන අප
ඉදිියට යා තුතු ශවනවා. නහිදී අපි ඉතා රඩම්රරශයන් කියන්න
ඕනෑ අශේ ඉතිහාසශආ ඉතාම රලගතු තාක්ෂයයන් රැසක් අපි
නි්ථමායය කරපු ිධත්තිය. වසර 0 111කට 3 111කට නපිට ශම්
ශලෝකශආ මුමේන්ම යකඩ බිහි කශළ ශම් රශට්යි. ඒ තුබඳන් තමයි
අශේ කක කක්ථම ක්ශෂරශආ වාස්තු ිධදයා ක්ශෂරශආ මහා ඉදිි
පිම්මක් පනින්න අපට පුළුවන් වුශඩු. ශම් මුළු ශලෝකශආම
තාක්ෂයය ගැන ිධශිෂ්ට පරීක්ෂයයක් කරපු ිධශ ෂශයන්ම
රසියාශ තාක්ෂයය ගැන ිධශිෂ්ට පරීක්ෂයයක් කරපු ශජාෝ ේ
නීඩ්හැම් මැතිතුමා ශපන්වා දී තිශරනවා ශලෝකශආ ශරොශහෝ
තාක්ෂයයන්ශේ මුල -මුරය ශිල්පය ශ වා ශවඩි ශරශහත්
ශිල්පය ශ වා ශවනත් ශරොශහෝ තාක්ෂයයන්ශේ මුල- ීනනයයි
කියලා. නමුත් වාි ක්ථමාන්තශආ ජාලය හැසිරීමම පිබඳරකවත්
වාස්තු ිධදයාත්මක තත්ත්වයන් පිබඳරකවත් ඒ වාශේම යකඩ
පදනම් කරගත් කා්ථයයන් පිබඳරකවත් ප්රමු් රාජාය ශලස
හඳුනාශගන තිශරන්ශන් ශම් ශ්රී ලංකාවයි. ඒ නිසා අපි රඩම්රර
ශවන්න ඕනෑ අශේ ඒ අතීත වාි උරුමය වාස්තු උරුමය සහ
යකඩ ක්ථමාන්තය හරහා ශගොඩ නැඟුණු අශේ තාක්ෂයය ගැන. ඒ
වාශේම කුරුස තු්ධධ්ය අවස්ථාශ දී ඉතිහාසය ශවනස් කරපු
ශජාරුසලම අල්ලාගැනීශම් සටශන්දී සැලඩින්ශේ අිධය -ඔහු
පාිධච්චි කරපු ඩැමස්කස් කක්ව- නි්ථමායය වුශඩු ලංකාශවන්
ශගන ගිය යකඩවමේන්. ඉතිහාසශආ ඉතාම තීරක සටන -මැද
ශපරදිග කලාපශආ සිදු ශවච්ච ඒ සටන- ශවනස් වුශඩු අශේ රශට්
තති වූ ඒ තත්ත්වශයනුයි. ඒ වාශේම ඒ කාලශආ අශේ රට ශම්
කලාපශආ ිධ ාල වාණිජා මධ්යස්ථානයක් රවට පත් ශවමින් ිධ ාල
නැ තනන තැනක් රවට පිව්ථතනය ශවලා තිුයා. ඒ නිසා ඒ
පිබඳරකව -අශේ වාස්තු නි්ථමාය සහ අශනකුත් දෑ පිබඳරකව- අපි
ශරශහිධන්ම රඩම්රර ශවන්න ඕනෑ.
ගරු නිශයෝජාය කාරක සවාපතිතුමනි අපි දන්නවා ශම්
ශලෝකශආ කා්ථමික ිධේලවය නමින් වූ ිධශ ෂ ක්රියාවමේයක් රරම්ව
වුයා කියා. නය රරම්ව වුශඩු ක්රිස්තු ව්ථෂශයන් ගත්ශතොත්
7961දී පමය නංගලන්තශආ මැන්ශචස්ට්ථ ප්රාන්තශයන්. නය තති
වුශඩු හාග්රීවුස් කියන පු්ධගලයා ිධසින් කපු කටින යන්රය
පිව්ථතනය කිරීමත් සමඟයි. අපි දන්නවා කුශ ණියශේ සිට
ගාන්ධිතුමා දක්වා පාිධච්චි කරපු අශේ ගම්වල තිුණු ච්ථකය
ගැන. කපු කටින යන්රය ඔහු ිධසින් පිව්ථතනය කළා ශ්රමය
ගුයාත්මකකරයය කරන ස්වයංක්රිය යන්රයක් රවට. ඒ තමයි
කා්ථමික ිධේලවශආ රරම්වය. නතැනින් ඔහුට පුළුවන් වුයා වසර
දහස් ගයනක තිුණු ච්ථකශආ ශ්රම ගුයාකාරය අටගුයයකින්
ඉහළ නංවන්න. ඉන් පසු ද ක කීපයක් තතුළත නය 011
ගුයයකින් පමය ඉහළ නංවන්න බ්රිතානයයට හැකි වුයා. නය
ශකළවර වුශඩු ඉතා කුඩා රටක් වූ බ්රිතානයය ශලෝකශආ
ප්රධ්ානතම ර්ථිකක මධ්යස්ථානය රවට ක්රිස්තු ව්ථෂ 7801දී පත්
ීමශමන්. ඒ නිසා ඒ කා්ථමීකරයශආ මුල් තුගය තුළ සි්ධධ් වුශඩු
ශමොකක්ද? ශ්රමශආ ඵලදායිතාව ශ්රමශආ ගුයාත්මකවාවය
ගුයාකාර ශවමින් ඉදිියට යෑමයි.
ඉන් පසු ව්ථෂ 7861දී අ දත් තුගයක් රරම්ව වුයා. ඒ තුගයට
අපි කියනවා "ශපොසිල ඉන්ධ්න තුගය" කියලා. නය තරැඹුශඩු
තශමිකා නක්සත් ජානපදශයන්. නයට මූල් වුශඩු ශජාෝන් ඩී.
ශරොකශෆල්ථ. ඔහු ිධසින් ශතල් ඉන්ධ්න පාිධච්චි කරලා ශතල්
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ගල්අඟුරු ගෑස්වමේන් දිව යන ශලෝකයක් තති කළා. අද ශම්
ශලෝකශආ සිදුවන ර්ථිකක ක්රියාවමේන්ශගන් සියයට 81ක්ම ශම්
රල ක්ති ප්රවව තුබඳන් තමයි තති ශවලා තිශරන්ශන්. ඒ හා
රැඳිච්ච ිධදුමේය ඒ වාශේම රථ වාහන ප්ධධ්ති යනාදී ශම් සියල්ලම
අද ගැට ගැසිලා තිශරන්ශන් ශමයත් නක්කයි. ඒ වාශේම තවත්
අවුරුදු 711කට පස්ශස ශලෝක තු්ධධ් ගයනාවකින් තති ශවච්ච
තාක්ෂය ිධේලවයත් සමඟ 7 61දී අපි ව්ථතමානශආ හඳුනා ගත්ත
ඒ සන්නිශ දන ිධේලවය රරම්ව වුයා. ඒකට මුල් වුශඩු
ලංකාශ පුරවැසිශයක් රවට පත් ශවච්ච රත්ථ සී. ක්ලාක්
මැතිතුමායි. නතුමා තමයි 7
දී ශපන්වලා දුන්ශන් චන්ද්රිකාවමේන්
සන්නිශ දන ක්රියාවමේයක් කරශගන යන්න පුළුවන් කියලා.
ශ්ථඩිශයෝ සං්යාත පාිධච්චි කරමින් ඒ වාශේම සං්යාත
ජාාලය පාිධච්චි කරමින් මහා සන්නිශ දන ිධේලවයක් සිදු වුයා.
ඊට සමාන්තරව දත්ත තැන්පත් කර ගැනීම පිබඳරක පිගයක
ිධේලවයක් ශවොන් නිතුමාන්ශේ මූමේකත්වශයන් තති වුයා. ශම්
ක්රියාවමේන් ශදක නකට නකතු ශවමින් තමයි 7 68දී පළමුවැනි
වතාවට ARPANET නමින් අද අපි හඳුනා ගන්නා අන්ත්ථ ජාාලය
බිහි වුශඩු. අන්ත්ථ ජාාලය බිහි වුශඩු ඊශආ -ශපශ්ථදා ශනොශවයි
7 68 ව්ථෂශආයි. නනම් මීට වසර 1කට කමේනුයි. නයින් තති
ශවච්ච ප්රශරෝධ්ාත්මක ශතොරතුරු තාක්ෂය තුගය 0171 දක්වා
රවා. පියවශරන් පියවර අතිිධ ාල තාක්ෂය ප්රශරෝධ්යන් තති
කරගනිමින් නව ඉංජිශන්රු හා ශවනත් ප්රශ යන් තති
කරගනිමින් ජාාන තාක්ෂයය ජීව තාක්ෂයය ශතොරතුරු
තාක්ෂයය නැශනෝ තාක්ෂයය රදී අ දත් තාක්ෂය ිධෂය
ප්රශ යන් අරශගන 0171 දක්වා රවා.
2010න් පස්ශස අ දත් තුගයක් තති වුයා. ඒකට අපි
කියන්ශන් හතරවැනි කා්ථමික ිධේලවය කියලා. නනම් සුහුරු
තුගය ශහවත් “Smart Age”. ශමතැනදී ශමොකක්ද ශවන්ශන්?
අන්ත්ථ ජාාලය මිනන් ශගොඩ නඟපු ශලෝකයත් ශවෞතිකව අපි
ජීවත් ශවන ශලෝකයත් නකට මුසු ශවමින් අන්ත්ථ ජාාලශයන් අශේ
ශවෞතික ශලෝකය දිව යන ක්රියාවමේයක් ශගොඩනැඟීම සිදු ශවනවා.
නව තාක්ෂය තුගශආ නශවෝත්පාදනය අශේ ප්රධ්ාන ර්ථිකක
උපාය මා්ථගය ශලස පිබඳගත්තු තුගයක අතයව ය කාරයයක්
හැටියට අපි දකිනවා ඉංජිශන්රු වකත්තිය තාක්ෂණික වකත්තිය
නියාමනය කිරීම සකහා ිධශ ෂ රයතනයක අව යතාව. ගරු
නිශයෝජාය කාරක සවාපතිතුමනි ශලෝකශආ ඉංජිශන්රු වකත්තීන්
ප්රමිතිකරයය කරන්න ජාාතයන්තර ඉංජිශන්රු සම්මුතිය International Engineering Alliance - IEA - පිහිශට ශ 0117
ව්ථෂශආදීයි. නහි මූමේක අරමුය වුශඩු රටවල් අතර
ඉංජිශන්රුවන්ශේ සංචරයය ිධධිමත් කිරීම සකහා ප්රමිතියක්
හඳුන්වා දීමයි. ඒ IEA යටශත් ප්රධ්ාන ව ශයන් ජාාතයන්තර
සම්මුතීන් හයක් ක්රියාත්මක ශවනවා.
නයින් තුනක් ඉංජිශන්රු හා තාක්ෂය අධ්යාපන පාඨමාලා
සකහා වන අතර ඉතිි තුන වකත්තීය නිපුයතා ප්රමිතීන් ශවනවා.
අධ්යාපන සම්මුතීන්ශගන් පළමුවැනි නක වන්ශන් ශවො කන්ටන්
සම්මුතියයි. ඒ මිනන් සිවු අවුරුදු ඉංජිශන්රු පාඨමාලා තත්ත්ව
සහතික කිරීම සිදු ශවනවා. අපි ඉතා රඩම්රරශයන් කියනවා
ලංකාශ ඉංජිශන්රු රයතනයට අද ශවො කන්ටන් සම්මුතිය
ලැබිලා තිශරන රව. අශේ වවදයවරුන්ට පිට රට ගිහිල්ලා
ශසවය කිරීශම්දී ිධවාගවලට ශපනී සිටින්න සිදු වුයත් ඉංජිශන්රු
වකත්තියට ඒ රාධ්ාව නැහැ. ශමොකද ශවො කන්ටන් සම්මුතිය තමයි
"ඉංජිශන්රුවා" කියන පු්ධගලයා නි්ථයය කරන ප්රමිතිය. ඒක අද
අශේ රශට් ඉංජිශන්රු රයතනයට ලැබිලා තිශරනවා. ඒ වාශේම
තමයි සිඩ්නි සම්මුතිය. ඒ මිනන් තාක්ෂය උපාධිය අ්ථථ දක්වලා
තිශරනවා. අද තාක්ෂය පීඨ අශේ රශට් රරම්ව ශවලා තිශරනවා.
ිධශ ෂශයන්ම ශතොරතුරු තාක්ෂය ිධ ්විධදයාල මිනන් වසර
තුනක තාක්ෂය උපාධි තති කරලා තිශරනවා. ඒ තාක්ෂය උපාධි
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පිබඳගැනීම සිඩ්නි සම්මුතිශයන් තති ශවලා තිශරනවා. ඒ වාශේම
අශේ රශට් තිුණු ප්රධ්ාන ශදයක් තමයි ඩිේශලෝමාධ්ාින් තති
කිරීම. ඒ සකහා වන දෑ අවුරුදු පාඨමාලාව ඩේමේන් සම්මුතිශයන්
තති ශවලා තිශරනවා. ඒ වාශේම වකත්තීය නිපුයතා සකහා වන
සම්මුතීන්ශගන් ජාාතයන්තර වකත්තීය ඉංජිශන්රුවන්ශේ සම්මුතිය
වැදගත් ශවනවා. ශ්රී ලංකා ඉංජිශන්රු රයතනය 0119දී නහි
සාමාජිකත්වය ගත්තා. ඒක දකුණු රසියාශවන්ම අපට තමයි
මුමේන්ම ලැුශඩු.
මම කමේන් කි වා වාශේ 017 දී ශවො කන්ටන් සම්මුතිශආ පූ්ථය
සාමාජිකත්වය අපට ලැුයා. ශවො කන්ටන් සම්මුතිය ක්රියාත්මක
වන සාමාජික රටවල්වන ඕස්ශේමේයාව කැනඩාව තායිශේ
ශහොංශකොං ඉන්දියාව අය්ථලන්තය ජාපානය නක්සත් රාජාධ්ානිය
තශමිකා නක්සත් ජානපදය දකුණු අප්රිකාව සිංගේපූරුව
නවසීලන්තය වැනි රටවල් අතරට අශේ රටත් අද නකතු ශවලා
තිශරනවා. අපි ඒ ගැන සතුටු ිධය තුතුයි. ගරු නිශයෝජාය කාරක
සවාපතිතුමනි මම ශම් රයතනය සම්රන්ධ්ශයන් කරුණු
කිහිපයක් කියන්න ඕනෑ. ශම් රයතනය සම්රන්ධ්ශයන් ඉතාම
රරපතළ දු්ථමත ගයනාවක් 7
ඉකන් ශම් දක්වා අවුරුදු 31කට
අධික කාලය තුළ ගලා තිධල්ලා තිශරනවා. ඉන් නක් කාරයයක්
තමයි නක පැත්තකින් ශම් රයතනය වකත්තීය ව ශයන් ස්වාධීනද
කියන නක. ඔ . ශම් රයතනශආ වකත්තීය ස්වාධීනත්වය අපි
සම්පූ්ථයශයන්ම රරක්ෂා කරලා තිශරනවා. පළමුවැනි
අවස්ථාශ මතු ශවච්ච ප්ර ්නය තමයි ශම් ඉංජිශන්රු වකත්තීය
සම්රන්ධ්ශයන් කටතුතු කරන්න සුිධශ ෂ තමති ධුරයක්
ශනොමැතිීමම.
දැන්
වවදය
වකත්තිය
සම්රන්ධ්ශයන්
ගත්ශතොත්
වවදයවරුන් ිධ ාල පිිසක් ශසවය කරන ශසෞ්ය අමාතයාං ය
වාරව ශසෞ්ය තමති ධුරය තිශරනවා. නමුත් ඉංජිශන්රු වකත්තිය
සම්රන්ධ්ශයන් නි ්චිත තමති ධුරයක් නැහැ. 0177දීත් ඔය
ප්ර ්නය රවා. ඒ නිසා තමයි ඒ කටතුතු අග්රාමාතයවරයාට ශයොමු
කශළ. නමුත් අපට ශශ්රෂ්ඨාධිකරයය කියලා තිශරනවා
අග්රාමාතයවරයාට නවැනි ිධධ්ායක රලයක් ශනොමැති නිසා අදාළ
අමාතයාං යක් ගැසට් කශළ නැත්නම් ජානාධිපතිවරයාට ඒ රලය
ලරා ශදන්න කියලා. අපි ඒ කාරයය පිබඳශගන ශම් පනත්
ශකටුම්පතට තතුළු කරන්න පියවර ශගන තිශරනවා.

ශම් පනත හරහා කිසිම රකාරයකින් වකත්තීය අධිකාියක් ඒකාධිකාරයක්තති
වන්න
ඉඩ
තියන්ශන්
නැහැ.
ශරොශහෝශදශනක් වය ශවලා තිශරනවා ශම් රයතනය තුළ
වරලත් ඉංජිශන්රුවන්ශේ ඒකාධිකාරයක් තති ශවයි ඒ තුබඳන්
ශවනත් රකාරයක උපාධි හා තාක්ෂය පාඨමාලා හදාරපු අය
අසාධ්ාරයයකට ලක්ශවයි ඔවුන් යම් කිසි රකාරයකට ශහළා
තලා දැමීමකට ලක් ශවයි කියලා. අපි නවැනි තත්ත්වයකට
කිසිශසත් ඉඩකඩ ලරා ශදන්ශන් නැහැ. ශම් රයතනශආ සංතුතිය
ශවනස් කරන්න කියලා අපට ශශ්රෂ්ඨාධිකරයශයන් උපශදස් දීලා
තිශරනවා. අපි ඒ සංතුතිය නිසි රකරයට ශවනස් කරලා කිසි
ශකශනකුට නවැනි රලාධිකාරයක් තති කරන්න ඉඩ තියන්ශන්
නැහැ.
ගරු නිශයෝජාය කාරක සවාපතිතුමනි අධිකරයශආ ක්රියා
නියාමනය කරන්න අධිකරය ශසවා ශකොමිසම තිශරනවා. ඒ
වාශේම වවදය සංගමය තිශරනවා වවදයවරුන්ශේ කටතුතු
නියාමනය කරන්න. ගයකාධිකාිවරුන්ටත් නවැනි රයතනයක්
තිශරනවා.
හැරැයි අධිකරය ශසවාශ ශතෝල්ක මුදමේලා
මේපිකරුශවෝ රදි තවත් අය හිටියාට ඒ හැම වකත්තියක්ම අධිකරය
ශසවා ශකොමිසශම් නිශයෝජානය ශවන්ශන් නැහැ. අධිකරය ශසවා
ශකොමිසශම් ඉන්ශන් සාමාජිකශයෝ තුන්ශදනායි. ඒ තුන් ශදනාම
ශශ්රෂ්ඨාධිකරයශආ ිධනිසුරන් පමයයි. ඒ වකත්තිශආ නියැශළන
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ඉහළම ගයශආ පිිසක් ඒ කටතුතු හසුරුවන්නට වුවමනා නිසායි
ඒ ිධධියට පත්ීමම් කරන්ශන්. ඒ ිධධියට ශම් තාක්ෂයශ දීන් හා
අශනකුත් වකත්තීය නිපුයතා සහිත අය නිශයෝජානය කරන්න
රශට් අධ්යාපන රයතනවල ප්රධ්ානින් ශම් රයතනය නිශයෝජානය
කරනවා. තාක්ෂයශ දීන් නිශයෝජානය කිරීම සකහා
රාස්
උන්නැශහ ශකශනක් ශම් තනතුරු නිශයෝජානය කරනවාය කියන
ශදයක් ශමතැන නැහැ. වකත්තීශආ ප්රමිතිය සහ ක්රියාදාමය
නිශයෝජානය කරන්න ඒ වකත්තිකයන් බිහි කරන රයතනවල
ප්රධ්ානින් ශම් තනතුරුවලට තතුළු ිධය තුතුයි කියලා ශයෝජානා කර
තිශරනවා. ඒ අනුව ඒ ශදපැත්තම අපි රරක්ෂා කරලා තිශරනවා.
නයින් නක පැත්තක් තමයි ශම් රයතනශආ ස්වාධීනත්වය. ශම්
රයතනයට පත්ශවන සිය දශදනාශගන්ම අපි රලශපොශරොත්තු
ශවනවා ඓතිහාසිකව තති ශවච්ච ශමම රයතනය ක්තිමත්
කරශගන ඉංජිශන්රු හා කා්ථමික වකත්තින්වල ශයදී සිටින
සිය දශදනාටම තුක්තිය ඉටු ශවන තැනට වාශේම ඒ හැම
තැනකම ප්රමිතිය සහතික ශවන තැනට ශම් රයතනය ඉදිියට
ශගන යා තුතුයි කියලා. ශම් ක්ශෂරශආ ිධිධධ් වකත්ති ිධිධධ් තල
නිශයෝජානය කිරීම සකහා අපි ඒ ක්රියාමා්ථග ගත තුතුයි.
මා ශමහිදී කියන්න ඕනෑ ශශ්රෂ්ඨාධිකරයය ිධසින් ශයෝජානා
කර තිශරන යම් යම් දෑ තුශනන් ශදශක් ඡන්දශයන් ශවනස්
කරන්න පා්ථමේශම්න්තුවට හැකි වුයත් අපි නවැනි උත්සාහයක්
කරලා නැති රව. ශශ්රෂ්ඨාධිකරයය ිධසින් මූමේක මිනිස්
අයිතිවාසිකම් ක්ශෂරයට අදාළව දන්වා තිශරන නි ්චිත කරුණු
සියල්ල ශම් පනත් ශකටුම්පතට තතුළත්. ඒ තීන්දුව කියන්ශන්
ඔවුන් ිධසින් ප්රකා කළ ක්රියාවමේය ශනොශවයි.
ගරු නිශයෝජාය කාරක සවාපතිතුමනි ඒ වාශේම අපි ශම්
කාරයය ගැන ගරු මන්ත්රීතුමන්ලාත් සමඟ ිධිධධ් අවස්ථාවලදී
සාකච්ඡා කළා. අශේ රංීතක අධීක්ෂය කමිටුශ දී දක්වන ලද
අදහස් ිධිධධ් ශයෝජානා ඒ සියල්ලමත් ශම් පනත් ශකටුම්පතට
තතුළත් කර තිශරනවා.
ශම් ස්ථානශආ අද නීතිපති
ශදපා්ථතශමන්තුශ නිලධ්ාිනුත් ඉන්න නිසා ශම් කරුණු
පිබඳරක යම් කිසි සැක සංකාවක් තිශරනවා නම් ඒ සියල්ලම
සාකච්ඡා කරලා අදාළ ක්රියාවමේයට අනුකූල ශවන ිධධිශආ පනතක්
අපට සම්මත කර ගැනීමට හැකි ශවනවා.
ගරු නිශයෝජාය කාරක සවාපතිතුමනි අද ශම් ඉංජිශන්රු
වකත්තිය නදා වාශේ කිසියම් ක්ශෂර කිහිපයකට පමයක් සීමා
ශවච්ච වකත්තියක් ශනොශවයි. නදා සිිධල් ඉංජිශන්රු ිධදයාව
කා්ථමික ඉංජිශන්රු ිධදයාව ිධදුමේ ඉංජිශන්රු ිධදයාව ිධධියට
ක්ශෂර කීපයකටයි තිුශඩු. අද ඒ ක්ශෂරශආ තත්ත්වය ඉතා
පුළුල් පරාසයකට ගිහින් තිශරනවා. ිධශ ෂශයන්ම අද
ශවනශකොට වවදය ක්ශෂරශආ ප්රධ්ානම ධ්ාරාවක් රවට වවදය
ඉංජිශන්රු ිධදයාව පිව්ථතනය ශවමින් පවතිනවා. ඒ වශේම
ජාාන තාක්ෂයය ජීව තාක්ෂයය හා ඒ හා රැඳුණු නැශනෝ
තාක්ෂයය ඉදිියට තිධත් තිශරනවා. රසායන ිධදයාශ ප්රධ්ානම
ක්රියාදාමය රවට අද නැශනෝ ඉංජිශන්රු ිධදයාව පත්ව තිශරනවා.
ශවෞතික ිධදයා ක්ශෂරශආ ප්රධ්ාන සි්ධධ්ාන්තවලට වඩා අද
සාකච්ඡා කරන්ශන් ක්ශවොන්ටම් යාන්රයය ගැනයි; ක්ශවොන්ටම්
ඉංජිශන්රු ිධදයාව ගැනයි.

දැන් අශේ පිගයකශආ ඊළඟ පියවර ිධධියට ක්ශවොන්ටම්
පිගයකය නනවා. ඒ වාශේම අශේ ශලෝකය ශවනස් කරන ඊළඟ
ක්රියාවමේය ශලස ්රිමාන මුරය යන්රය - 3D printer - නනවා. ශම්
3D printer නක රවාම ශමොකද ශවන්ශන්? ශමශතක් දවසක්
ජාායා පිටපත් යන්රයකින් - photocopy machine කළ
්ධිධමාන ක්රියාවමේය ්රිමාන ශදයක් මුරයය කර ගැනීම දක්වා
ශගන යන්න අපට හැකි ශවනවා. ඒ මිනන් ඉතාම රරපතළ ිධධියට
ශම් රශට් කා්ථමික ශලෝකය ශවනස් ශවන්නට නියමිතයි. ශම්
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තුබඳන් සෑම ශකශනකුටම වයවසායකශයකු ීමශම් හැකියාව
ලැශරනවා. ශකශනකුට අව ය වාඩුඩය ඔරශලෝසුව සපත්තු
කුට්ටම නශහම නැත්නම් කමිසය කමේසම ශ වා පිගයකය
හරහා ඉල්ලා සිටියාම ඒක ්රිමාන මුරය යන්රශයන් මුරයය
කරලා අදාළ පු්ධගලයාට ලරාදීශම් තුගයක් නළැශඹන්නට
නියමිතයි.
අපට මතකයි පිගයකය අද තිශරන තත්ත්වයට පිව්ථතනය
වුණු හැටි. මීට ද ක තුනකට කමේන් අපි ිධ ්විධදයාලවල සිටින
ිධට 7 99දී ශම් රශට් පිගයක යැයි කියන්න පුළුවන් ගයක
යන්ර 73යි තිුශඩු. අද සෑම ශකශනකු අශත්ම තිශරන
smartphone නක ගයක යන්රයකට ඔේශරන් ගිය රලගතු
පිගයක යන්රයක්. අද සෑමශදනා අශත්ම තිශරන smartphone
නශක් රලය තපශලෝ යානය හකට ශගන යන්න පාිධච්චි කළ ඒ
පිගයකශආ රලයට වඩා රලවත්. ඒ නිසා ඕපාදූප මේයන්න
කුණුහරුප මේයන්න ශනොශවයි ඉන් ඔේරට ගිය රශට්
සංව්ථධ්නයට අධ්යාපනශආ මහා ඉදිි පිම්මක් ළඟා කර ගන්නට
අපට ශම් පිගයක නිවැරදිව වාිධත කිරීශමන් හැකි ශවනවා.
අපි කවුරුවත් අවුරුදු පහ හයකට කමේන් රලාශපොශරොත්තු
වුශඩු නැහැ නකම ටැක්සියක්වත් නැති ටැක්සි සමාගමක්
ශලෝකශආ තිශයයි කියලා. අද නකම ටැක්සියක්වත් නැති
ශලෝකශආ ශලොකුම ටැක්සි සමාගමක් තිශරනවා "ඌර්ථ"
රයතනය නමින්. ඒ වාශේම අපි මීට කමේන් රලාශපොශරොත්තු
වුශඩු නැහැ කිසිම තැනක සාේපු සංකී්ථයයක් නැති ශලෝකශආ
වැඩිම වාඩුඩ ිධකුයන රයතනයක් බිහි ශවයි කියලා. නමුත් අද
"තමසන්" නමින් අන්ත්ථ ජාාලය හරහා වාඩුඩ ිධකුයන නවැනි
රයතනයක් බිහි ශවලා තිශරනවා. ශම් ිධධියට අපි මීට අවුරුදු
පහකට කමේන් රලාශපොශරොත්තු ශනොවුණු මහා තාක්ෂණික
ිධේලවයක් අද සිදු ශවමින් තිශරනවා. ශම් අ දත් වාඩුඩත් සමඟ
ඊළඟ අ දත් ද කශආ අපට හිතා ගන්නත් රැි තාක්ෂය
ිධේලවයක් නි්ථමායය ශවමින් තිශරනවා. ඒ සකහා අව ය කරන
නීතිමය පසු බිම නීතිමය ක්රියාවමේය සකස් ිධය තුතුයි. ඒ නිසා අද
දස දහස් ගයන් අශේ දරුශවෝ ඉංජිශන්රු ක්ශෂරවලට තශදනවා.
කලා පීඨවලට යන්න
ඕනෑ පිිසක් ඉන්නවා. පුරාිධදයාව
හදාරන්න සාහිතය හදාරන්න ඉතිහාසය හදාරන්න පිිසක් අව ය
ශවනවා. නමුත් රශට් උසස් අධ්යාපනශයන් සියයට 9ක් කලා
පීඨවලට ශයොමු කිරීම වැරදියි. නතැනට යන්න ඕනෑ ඒ පිබඳරක
ිධඥානය සහිත හැකියාව සහිත පිිස. නමුත් අද ඒ පිිස ිධරැකියාව
නිසා පාරවල්වල ශරෝඩ් ලෑමේ නල්ලාශගන සිටින තත්ත්වයට පත්
ශවලා තිශරනවා. නම නිසා තාක්ෂය පීඨය තාක්ෂය ක්ශෂරය
තමයි ස්වයං රැකියාශ ත් රජාශආ රැකියාශ ත් ශපෞ්ධගමේක
ක්ශෂරශආත් අනාගතය ජාය ගැනීමට හැකි තැන. ඒ නිසා "උගත
මනා ශිල්පයමයි මතු රැශකනා" කියනවාට වඩා "මතු රැශකනා
ශිල්පයමයි උගත මනා" යනුශවන් සකහන් කළතුතු ශවනවා. ඒ
උගත මනා ශිල්පය තමයි ඉංජිශන්රු වකත්තිය තාක්ෂයශ දය
කියන්ශන්. ඒවා ක්තිමත් කිරීමට තමයි ශම් පනත් ශකටුම්පත
ශගනැල්ලා තිශරන්ශන්. ඒ නිසා ශම් පනත් ශකටුම්පත
සිය දශදනාශේම සහශයෝගශයන් සම්මත කරලා දීලා අශේ රශට්
ඉංජිශන්රු තාක්ෂය ක්ශෂරශආ නව තුගයකට ගමන් කරමුය කියා
ඉල්ලා සිටිමින් මා නිහඬ ශවනවා.
[ெி.ெ. 2.06]

கலந்துதகொண்டு மெச வொய்ப்புக் தகொடுத்ததற்கொக நொன்
முதலில் உங்களுக்கு நன்றிமயத் ததொிவித்துக்தகொள்கின்மறன்.
உண்மையிமல, இந்த நல்லொட்சிமயக் தகொண்டுவருவதற்கொக
எங்களுமடய
ைக்கள்
ைிகப்
தெொிய
தியொகத்மதயும்
அர்ப்ெணிப்மெயும் தசய்தொர்கள். இந்த நல்லொட்சியிலும்
குறிப்ெொக, வடக்கு, கிழக்கிமல வொழுகின்ற எைது ைக்கள்
ெல்மவறுெட்ட
ெிரச்சிமனகளுக்கும்
சிக்கல்களுக்கும்
முகம்தகொடுத்துக்
தகொண்டிருப்ெமத
நொங்கள்
கொணக்கூடியதொக இருக்கின்றது. மநற்மறய தினம் ைொமல
7.05 ைணியளவில் ைட்டக்களப்பு ைொவட்ட கொணிச் சீர்திருத்த
ஆமணக்குழுவின் ெிரதிப் ெணிப்ெொளர் மநசகுைொர் விைல்ரொஜ்
அவர்கள், அவருமடய வீட்டில் மவத்து சரைொொியொகச்
சுடப்ெட்டிருக்கின்றொர். இவமர யொர் சுட்டொர்கள்? என்ன
கொரணத்துக்கொக சுட்டொர்கள்? என்ற விடயம் ஒருபுறம் இருக்க,
ைட்டக்களப்பு ைொவட்டத்திமல குறிப்ெொக, 2015ஆம் ஆண்டு
இந்த
நல்லொட்சி
ைலர்ந்ததற்குப்
ெின்பு
சிறப்ெொகவும்
மநர்மையொகவும் களத்திமல நின்று தசயற்ெடுகின்ற அரச
அதிகொொிகள்ைீது அடுத்தடுத்து ைிகவும் திட்டைிட்ட முமறயில்
தொக்குதல்கள்
நடத்தப்ெடுகின்றன;
அவர்கள்
சுடப்ெடுகிறொர்கள்;
அடித்துக்
தகொல்லப்ெடுகிறொர்கள்;
அவர்களது வீடுகளுக்குள் புகுந்து தொக்கப்ெடுகிறொர்கள்.
இவ்வொறு ெல்மவறுெட்ட ெிரச்சிமனகமள எைது ைொவட்டத்தில்
இருக்கின்ற
அரச
அதிகொொிகளும்
உயர்
ெதவிகளில்
இருப்ெவர்களும்
அனுெவித்துக்தகொண்டிருப்ெமதப்
ெொர்க்கக்கூடியதொக இருக்கின்றது. இதன் ஒரு கட்டைொகத்தொன்
மநற்மறய தினம் மநசகுைொர் விைல்ரொஜ் என்ெவர் அவருமடய
வீட்டிமல மவத்து சுடப்ெட்டிருக்கின்றொர்.
அவ்வொமற, 2015.02.08ஆம் திகதியன்று ெிரதை உள்ளகக்
கணக்கொய்வொளரொன
த.
மதவகொந்தன்
என்ெவருமடய
வீட்டுக்கு ைொமல மநரத்தில் தசன்ற ஒரு கும்ெல் அங்கு அவர்
இல்லொததொல்,
அவருமடய
ைச்சொமனயும்
அவருமடய
ைமனவிமயயும் சரொைொொியொகத் தொக்கியிருக்கிறது. நொன்
நிமனக்கின்மறன், அப்மெொது அந்த இடத்தில் மதவகொந்தன்
அவர்கள்
இருந்திருந்தொல்,
நிச்சயைொக
அவர்
தகொல்லப்ெட்டிருப்ெொர் என்று. ஏதனன்றொல், அக்கும்ெல்
வீட்டிலிருந்தவர்கமள
அந்தளவு
மைொசைொகத்
தொக்கியிருக்கிறது.
இது
ததொடர்ெில்
2015.02.08ஆம்
திகதியன்று தெொலிஸில் முமறப்ெொடு தசய்தும்கூட, இதுவமர
யொரும் மகது தசய்யப்ெடவில்மல. இந்நிகழ்வு இடம்தெற்று
மூன்று ைொதங்களுக்குப் ெின்னர் 2015.05.26ஆம் திகதியன்று
எஸ். ைதிதயன் என்ெவர் சுட்டுக்தகொல்லப்ெட்டொர். ஓர் இளம்
குடும்ெஸ்தரொன இவர், மெொரதீவுப்ெற்று ெிரமதச தசயலகப்
ெிொிவிமல சமூக மசமவ உத்திமயொகத்தரொகச் சிறப்ெொகக்
கடமையொற்றிய
ஒருவர்.
26.05.2015
அன்று
ைொமல
மநரத்திமல மைொட்டொர் மசக்கிளில் தசன்றவர்கள் அவருடன்
வீட்டில்
மெசிக்தகொண்டிருந்தொர்கள்.
அப்மெொது
அவர்,
ைமனவியிடம் மதநீர் எடுத்துவருைொறு கூறியதும் ைமனவி
உள்மள தசன்ற ெின்னர் அந்த இடத்திமலமய ைிக மைொசைொன
முமறயிமல அவர் சுடப்ெட்டொர்.
இது ைட்டக்களப்பு
ைொவட்டத்திமல இரண்டொவதொக அரச அதிகொொி ஒருவர்
சுட்டுக்தகொல்லப்ெட்ட சம்ெவைொகும். இது நமடதெற்றுக்
கிட்டத்தட்ட இன்று இரண்டு வருடங்களொகின்றன. ஆனொல்,
இதுவமர எஸ். ைதிதயன் அவர்கமளச் சுட்ட எந்ததவொரு
நெமரயும் தெொலிசொர் மகதுதசய்யவில்மல.

ගු එ්ප. වියාපල්්දදිර්ද ෙහසතා

ගු නිපයපජය කාරක ්භාපිනුරො

(The Hon. S. Viyalanderan)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

(ைொண்புைிகு ச. வியொமழந்திரன்)

தகளரவ
இன்மறய

குழுக்களின் ெிரதித் தவிசொளர் அவர்கமள,
தினம்
நமடதெறுகின்ற
விவொதத்தில்
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(ைொண்புைிகு குழுக்களின் ெிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

Order, please! Will an Hon. Member propose the
Hon. Shehan Semasinghe to the Chair?
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ගු අනේත් ෝදනප්පපුෙ ෙහසතා

(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தெருை)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

I propose that the Hon. Shehan Semasinghe do now
take the Chair.
ගු ඉ. චාල්්ප නිර්ෙලනාා්ද ෙහසතා

( ைொண்புைிகு இ. சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்)

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)

විසි්ද ්පිකර කරන ලදී
ஆமைொதித்தொர்.
Seconded.

ප්රශ්පනය විේන ලදි්ද ්භා ්ම්ෙත විය.

வினொ விடுக்கப்ெட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது.
Question put, and agreed to.

අනුරුව ගු නිපයපජය කාරක ්භාපිනුරො මූලා්නපය්ද
ඉවත් වුපය්ද ගු පශ්හසා්ද ප්ේෙසිංහස ෙහසතා මුලා්නාරූඪ විය.
அதன் ெிறகு, ைொண்புைிகு குழுக்களின் ெிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்
அக்கிரொசனத்தினின்று அகலமவ, ைொண்புைிகு தசஹொன் மசைசிங்க
அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள்.
Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF
COMMITTEES left the Chair, and THE HON. SHEHAN
SEMASINGHE took the Chair.

ගු එ්ප. වියාපල්්දදිර්ද ෙහසතා
( ைொண்புைிகு ச. வியொமழந்திரன்)

(The Hon. S. Viyalanderan)

ஏற்தகனமவ மதவகொந்தன் அவர்கள் தொக்கப்ெட்டுச் சொியொக
3
ைொதங்களுக்குப்
ெின்பு
ைதிதயன்
அவர்கள்
சுட்டுக்தகொல்லப்ெட்டொர். அவர் சுட்டுக்தகொல்லப்ெட்டு இன்று
இரண்டு வருடங்கள் முடியப்மெொகின்றது. ஆனொல், எந்த ஒரு
குற்றவொளியும் மகது தசய்யப்ெடவில்மல; அது ததொடர்ெொகத்
தீவிர
விசொரமணகள்
மைற்தகொள்ளப்ெட்டதொகத்
ததொியவில்மல. இந்த நிமலயிமல, அதற்குப் ெின்பு 15.04.2016
அன்று மூன்றொவதொகக் களுவொஞ்சிக்குடிப் ெிரமதச தசயலகப்
ெிொிவிமல
ைிகச்
சிறப்ெொகக்
கடமைபுொிந்த
எஸ்.
விக்கிமனஸ்வரன் என்ற கிரொை மசவகர் அவொா்கள் சிவபுரம்
என்ற இடத்திமல மவத்து ைிக மைொசைொன முமறயிமல
தொக்கப்ெட்டு - அடித்துக்தகொல்லப்ெட்டொர். அது ததொடர்ெொன
விசொரமணகள்கூடச் சொியொன முமறயிமல முன்தனடுக்கப்ெட
வில்மல. அது ததொடர்ெொன குற்றவொளிகளும் இன்னமும் மகது
தசய்யப்ெடவில்மல. இந்த நிமலயிமல, அடுத்ததொக மநற்மறய
தினம் ைொமல 7.05 ைணிக்கு
கொணிச் சீர்திருத்த
ஆமணக்குழுவின் ெிரதி ஆமணயொளரொன இளம் குடும்ெஸ்தர்
மநசகுைொர் விைல்ரொஜ் அவர்களின் வீட்டுக்கு மைொட்டொர்
மசக்கிளில் தசன்றவர்கள் அவருமடய தெயமரச் தசொல்லிக்
கூப்ெிட்டு,
அவர்
தவளிமய
வந்ததும்
சரைொொியொகச்
சுட்டிருக்கின்றொர்கள். உண்மையிமல அவொா் ையிொிமழயில்
உயிர் தப்ெினொலும் இமத நொங்கள் ஒரு தகொமல முயற்சியொக,
ெொரதூரைொன ஒரு தசயலொகப் ெொர்க்கின்மறொம்.
இந்த நல்லொட்சி வந்த ெின்பு ைட்டக்களப்பு ைொவட்டத்திமல
ததொடர்ச்சியொக நொன்கிற்கும் மைற்ெட்ட அரச அதிகொொிகள்
ெொதிக்கப்ெட்டிருக்கின்றொர்கள்.
அதிமல
இரண்டுமெர்
தகொல்லப்ெட்டும் இரண்டு மெர் மைொசைொன முமறயில்
தொக்கப்ெட்டும் இருக்கிறொர்கள். ஆனொல், இமவ ததொடர்ெொன
விசொரமணகள்
இன்னமும்
சொியொன
முமறயில்
முன்தனடுக்கப்ெடவில்மல. குற்றவொளிகள் சட்டத்தின்முன்
நிறுத்தப்ெடவில்மல.
ஆகமவ, மநற்மறய தினத்திலிருந்து
களத்திமல நின்று மநர்மையொக மவமல தசய்கின்ற ெல
ைொவட்ட அதிகொொிகள் தொங்கள் கடமைக்குச் தசல்வதற்குப்
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ெயைொக இருக்கின்றததன்று எம்ைிடம் கூறுகின்றொர்கள்.
தங்களுமடய
உயிருக்கு
உத்தரவொதைில்மலதயனக்
கூறுகின்றொர்கள்.
ஏதனன்றொல்,
ைதிதயன்
அவர்கள்
சுட்டுக்தகொல்லப்ெட்டு
இரண்டு
வருடங்கள்
கடந்தும்
தெொலிசொர்
இன்னமும்
ஒருவமரக்கூட
மகதுதசய்து
நீதிைன்றத்திற்குக் தகொண்டுவரவில்மல. இந்த நிமலயிமல
தங்களுமடய உயிருக்கு யொர் உத்தரவொததைன்று மநர்மையொக
மவமல தசய்கின்ற அரச அதிகொொிகள் மகட்கின்றொர்கள்.
குறிப்ெொகக் கொணிச் சீர்திருத்த ஆமணக்குழுவின் ெிரதிப்
ெணிப்ெொளர் மநசகுைொர் விைல்ரொஜ் அவர்கள் மநற்றுச்
சுடப்ெடும்வமர அரச கொணிகள்ைீது அதொவது LRC க்குொிய
கொணிகள்ைீது
சட்டத்திற்கு
விமரொதைொக
அத்துைீறிச்
தசயற்ெடுெவர்களுக்கு எதிரொகப் தெொலிசிமல முமறப்ெொடு
தசய்து அதற்குொிய நடவடிக்மககமள மைற்தகொண்டிருந்தொர்.
கடந்த ஓொிரு வொரங்களொக இந்த மவமலமய அவர் கூடுதலொக
தசய்துதகொண்டிருந்தொர்.
சில
மவமளகளில்
இதன்
ெின்புலத்திமல இவர் சுடப்ெட்டிருக்கலொம் என்று நொன்
நிமனக்கின்மறன். ஆகமவ, யொர் ெிமழ தசய்தொலும் நிச்சயைொக
இந்த அரசு கொல இழுத்தடிப்புக்கள் இல்லொைல், குற்றவொளிகள்
தப்ெிப்ெதற்கு இடைளிக்கொைல், அவர்கமள உடனடியொகக்
மகதுதசய்து சட்டத்தின் முன் நிறுத்தமவண்டும். இமதச்
தசய்தவர்கள் யொர்? இதற்குப் ெின்புலத்தில் இருப்ெவொா்கள்
யொர்? 2015இலிருந்து மநற்றுவமர அடுத்தடுத்து அரச
அதிகொொிகள் தொக்கப்ெடுவதும் சுடப்ெடுவதும் அடித்துத்
துன்புறுத்தப்ெடுவதுைொன
தசயற்ெொடுகள்
நமடதெற்றுக்
தகொண்டிருக்கின்றன. ஆகமவ, தசய்ெவர்களும் இதற்குப்
ெின்புலைொக இருப்ெவர்களும் சட்டத்தின்முன் நிறுத்தப்ெட
மவண்டும் என நொன் மகட்டுக்தகொள்கின்மறன்.
மநற்று
நடந்த
விைல்ரொஜ்
அவர்களின்
சூட்டுச்
சம்ெவத்துடன் ததொடர்புமடயவர்கமளயும் அதற்கு முன் நடந்த
ைதிதயன்
அவர்களுமடய
சூட்டுச்
சம்ெவத்துடன்
ததொடர்புமடயவர்கமளயும் கண்டுெிடிப்ெதற்குப் தெொலிஸ்
ைொஅதிெர் அவர்கள், சம்ெந்தப்ெட்ட அமைச்சர்கள், மைதகு
ஜனொதிெதி அவர்கள், ைொண்புைிகு ெிரதைர் அவர்கள் என
எல்மலொரும் மசொா்ந்து ஒரு விமசட தெொலிஸ் ெிொிமவ அமைத்து,
அதமன
ைட்டக்களப்பு
ைொவட்டத்திற்கு
அனுப்ெிச்
சம்ெந்தப்ெட்ட குற்றவொளிகமள உடனடியொகக் கண்டுெிடித்து
அவர்களுக்குொிய தக்க தண்டமனமய வழங்கமவண்டும்
எனவும்
மகட்டுக்தகொள்ள
விரும்புகின்மறன்.
இந்த
நல்லொட்சியில்
எங்களுமடய
ைக்கள்
அடுத்தடுத்துத்
துன்ெங்கமள எதிர்மநொக்கினொல், அது அவர்களுக்கு இந்த
ஆட்சியின்ைீதும் ஓர் அவநம்ெிக்மகமய ஏற்ெடுத்தும். ஆகமவ,
இந்த விடயத்தில் அரசொங்கம் கொல இழுத்தடிப்ெில்லொைல்
உடனடியொக அதற்குொிய நடவடிக்மககமள மைற்தகொள்ள
மவண்டுதைன்று மகட்டுக்தகொள்கின்மறன். நன்றி.

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මීළඟට ගරු අජිත් මාන්නේශපරුම මහතා. ඔරතුමාට ිධනාඩි
71ක කාලයක් තිශරනවා.
[අ.වා. 0.7 ]

ගු අනේත් ෝදනප්පපුෙ ෙහසතා

(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தெருை)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි ශ්රී ලංකා ඉංජිශන්රුවරුන්ශේ
සවාව පනත් ශකටුම්පත සම්රන්ධ්ශයන් ිධවාදයට ගැශනන ශම්
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පා්ථමේශම්න්තුව

[ගරු අජිත් මාන්නේශපරුම මහතා]

ඓතිහාසික අවස්ථාවට නක්ීමමට ඉඩ ලරා දීම පිබඳරකව මම
ඔරතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවනවා.
මශේ දරුවාත් ශමොරටුව
ිධ ්විධදයාලශආ ඉංජිශන්රු පීඨශආ ඉශගන ගන්නවා. ඒ වාශේම
ශමම ිධවාදයට නක්ීමමට අවස්ථාව ලැබීම ගැන ිධශ ෂශයන්ම
ඉංජිශන්රුවරයකු ව ශයන් මා සතුටු ශවනවා.
මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි ශමම ඓතිහාසික අවස්ථාව
උදා කර ගන්න අපි අවුරුදු ගයනාවක් තිස්ශස මහන්සි වුයා. ශම්
සකහා මහන්සි වුණු අය අතින් සමහරුන් අද ජීවතුන් අතරත්
නැහැ. ිධශ ෂශයන්ම ිධදුමේරල හා රල ක්ති අමාතයාං ය වාරව
හිටපු ගරු පාඨලී චම්පික රයවක අමාතයතුමා ව්ථතමාන අමාතය
ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මැතිතුමා නිශයෝජාය අමාතය ගරු අජිත්
පී. ශපශ්ථරා මැතිතුමා Sectoral Oversight Committee on
Energy නශක් සවාපති ශලස කටතුතු කරන ගරු චන්දිම ගමශේ
මන්ත්රීතුමා ලංකා ිධදුමේරල මඩුඩලශආ අතිශ්ථක ශල්කම් ශමිල්
ගුයතිලක මැතිතුමා -මශේ සශහෝදර ශිෂයශයක් ව ශයන්
කටතුතු කළ- ශමොරටුව ිධ ්විධදයාලශආ උපකුලපති මහාචා්ථය
රනන්ද ජායව්ථධ්න මැතිතුමා ඉංජිශන්රුවන්ශේ රයතනශආ හිටපු
සවාපති රංජිත් ගුයව්ථධ්න මැතිතුමා වැනි ිධිධධ් සවාපතිවරුන්
ිධශ ෂශයන්ම ව්ථතමාන සවාපති ජායිධලාල් මීශගොඩ මැතිතුමා ශ්රී
ලංකා සංස්ථාගත ඉංජිශන්රුවන්ශේ රයතනශආ සිය ද නිලධ්ාින්
යන සිය ද ශදනාම නකතු ශවලා ශරොශහොම අමාරුශවන් තමයි අද
දවස උදා කර ගත්ශත්.
මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි ගරු පාඨලී චම්පික රයවක
තමතිතුමා කි වා වාශේ ශ්රී ලංකා ඉංජිශන්රු වකත්තිය තත්තටම
ශප්රෞඪත්වයක් ශගන ශදන වකත්තියක්.
ශලෝක ඉතිහාසය
රැ දශවොත් ලංකාවට ප්රථම ස්ථානය ගන්න පුළුවන් තරමට ශ්රී
ලංකාව තුළ ඉතාමත්ම ක්තිමත් ඉංජිශන්රු ක්ශෂරයක් පැවතී
තිශරනවා. උදාහරය ිධධියට ගත්ශතොත් අවුරුදු 0111කට වඩා
පැරණි අශේ නි්ථමාය සීගිිය රුවන්වැමේ සෑය නව මහල්
ප්රාසාදය කලා වැව තිසා වැව ශයෝධ් තළ වාශේ ිධ ්මයජානක
ශ්ධවල් අදත් පවතිනවා. ඒ වාශේම ඒවා ශමොන ශ්ධට වුයත්; සුබඳ
සුළං ශවන්න පුළුවන්. අ ව වැස්ස සිය ද කාලගුණික
ශවනස්ීමම්වලට ඔශරොත්තු ශදමින් ශමච්චර කාලයක් පැවතීම අශේ
ඉංජිශන්රු ක්ථමාන්තශආ සුිධශ ෂත්වයක් ශලස මා දකිනවා. ශම්
හැම ශ්ධම ප්රමිතියකින් තිශරනවා. නදා ප්රමිතීන් පිබඳරකව
රයතනයක් ශනොතිුයත් -මේයපු ප්රමිතීන් නැති ප්රමිතීන්- අද
පවතින තත්ත්වයට ප්රමිතින් තිබීම අපට රඩම්රර ශවන්න පුළුවන්
කරුයක්ය කියා මම හිතනවා. අපි අනුරාධ්පුරයට ගිහිල්ලා
රැ දවත් අශේ ගකහ නි්ථමාය ශිල්පය ශමොන වාශේ තත්ත්වයක
තිශරන්න ත්ධද කියලා ඒ නටුන් ශදස රලන ිධට ශපශනනවා.
සමහරිධට නදා තිුණු අශේ ඉංජිශන්රු තාක්ෂයය අදටත් වඩා
දිතුණුද කියලා හිශතනවා.
මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි ශමය අවුරුදු 0111කට වඩා
පැරණි ක්ශෂරයක්. ිධශ ෂශයන්ම ශලෝකශආ තිුණු ිධශිෂ්ටම
ක්ශෂරය; ලංකාශ තිුණු ිධශිෂ්ටම ක්ශෂරය තුළ ව්ථතමාන
වකත්තීය රයතනය ඒ කියන්ශන් ශ්රී ලංකා ඉංජිශන්රු රයතනය
පටන් ගත්ශත් දැනට අවුරුදු 771කට ිධතර ඉස්සරශවලා. බ්රිතානය
ඉංජිශන්රුවන් ිධසින් තමයි ඒක පටන් ගත්ශත්. අපි ශනොශවයි.
නශතක් අපට ශම්ක නියාමනය කිරීශම් රයතනයක් තිුශඩු
නැහැ. ඒ වාශේම ශ්රී ලංකා ඉංජිශන්රු රයතනය ඉංජිශන්රු
වකත්තීයශ දය ඉංජිශන්රු වකත්තියට තතුළත්ීමම පිබඳරක ප්රමිතිය
පවත්වා ශගන යමින් සුිධශ ෂ කා්ථයක් ශම් ක්ශෂරය ශවනුශවන්
ඉටු කරමින් පවතිනවා.
මම ිධශ ෂශයන් කියනවා නව රජාශආ ප්රතිපත්තිය යටශත්
ශලෝකශආ නව ප්රවයතාව සැලකිල්ලට ගැනීශම්දී ශලොව පිබඳගත්
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ඉංජිශන්රු සවාවක අව යතාව අපට හැම තිස්ශසම දැනුයා. නදා
ිධිධධ් රටවල් සමඟ වාඩුඩ හුවමාරු කර ගැනීශම් ගිිධසුම් තමයි
අපි අත්සන් කශළ. අද නශහම ශනොශවයි අද අපි නීමන ශලෝකශආ
වකත්තිකයන් හුවමාරු කර ගැනීශම් ගිිධසුම්වලට නළශඹනවා. ඒ
වාශේ අවස්ථාවල ිධශ ෂශයන්ම ශමවැනි සවාවක අව යතාව
අපට දැඩි ශලස දැශනන්න පටන් ගත්තා. ශලොශ රලගතු ශ්රී
ලංකාවක් නි්ථමායය කිරීශම්දී - ගරු අග්රාමාතයතුමා ිධිධධ් තීරය
ගන්නා රව අපි දන්නවා. ගරු තමතිවරුත් ිධිධධ් තීරය ගන්නවා.
ශමොකද අපි ශලොව රලගතු රාජායයක් රවට පත් වන්ශන්
ශකොශහොමද? ඒ ශවනුශවන් තීරය ගැනීශම්දී සමහර අය තවමත්
හයමිටි අදහස් තියා ශගන ිධිධධ් වකත්තීය ක්රියා මා්ථගවලට යනවා.
ඉන්දියාව සමඟ ETCA ගිිධසුම අත්සන් කරනවා. ජාපානය
සමඟ තුශරෝපය සමඟ ීනනය සමඟ වකත්තිකයන් හුවමාරු කර
ගැනීශම් වැඩසටහන්වල අපි නියැශලනවා. ශම්වා ශදස අන්ධ්
ිධධියට රලලා සමහර ශවලාවට වකත්තීය ක්රියා මා්ථගවලට යනවා.
වැඩ ව්ථජාන කරනවා. පසු ගිය කාලශආ ලංකාවට ශනොමිලශආ
ගිලන් රථ ශසවය හඳුන්වා ශද්ධදී කි ශ ශමොනවාද?
"ශරෝ" ඔත්තුකාරශයෝ ඉන්දියාශවන් ශගශනන්නයි ශම්
ලැහැස්ති ශවන්ශන් කි වා. ඒ අයට රැකියා නැති නිසා ඒවාශආ
ඩ්රයිව්ථලා සහ සහායකයන් ිධධියට ඉන්දියන් ජාාතිකයන්ට ශමහි
රක්ෂා ශදන්න හදනවා කි වා. ඒ වාශේ ිධිධධ් මත ප්රකා කරමින්
ශම් රශට් සංව්ථධ්නයට රාධ්ා සිදු කරනවා. අද අශේ ප්රශ්ධ වල
7 1 අංකයට කථා කළ ිධගස ගිලන් රථය තමන්ශේ නිවසටම
නනවා. නමුත් ඒවා ලංකාවට ශගන්වන්න හදන ිධට කි ශ
ශමොනවාද? ඒ වාශේම ETCA ගිිධසුම ගැන කි ශ ශමොනවාද?
ඒශකන් ශවන්ශන් හානියක් කියලා කි වා. ශතෝශස නකක් කාලා
වශඩ් නකක් කාලා ගහක් යට ඉකශගන ශදකයි පයහට වැඩ
කරන ඉංජිශන්රුශවෝ ශම් හරහා බිහි ශවනවායි කි වා. නවැනි
කථා කියමින් අහිංසක වකත්තිකයන් කුලේපු කරන්න කටතුතු
කළා. යම් තත්ත්වයක පිබඳගැනීමක සිටින ඉංජිශන්රුවන්
ලංකශ ශසවය සකහා ලරා ගැනීම පිබඳරකව ඒ කියන්ශන් filter
කිරීම -ශපරයය කිරීම- පිබඳරකව කටතුතු කිරීමට ශම් සවාව
පිහිටුවා ගැනීම කෑ ගගහා ඉන්න අශනක් සිය දම වකත්තිකයන්ටත්
රද්ථ යක් ශවනවා කියලා මම හිතනවා.
ශවනත් රටවමේන් නමට ඉංජිශන්රු සුදුසුකමක් අරශගන
ශමශහ තිධල්ලා ඉංජිශන්රුශවෝ ශවන්න හදන අය ඉන්නවා.
සමහර රයතන ඉංජිශන්රු සුදුසුකම නැති අයව අක් පඩියක් දීලා
රකවා ගන්න ඕනෑ නිසා "ඉංජිශන්රු" කියන වකත්තීය ශල්රල් නක
ගහලා වැඩ ගන්නවා. නතශකොට ඔහු කියනවා මම engineer
ශකශනක් කියලා. අක් පඩියක් දීලා වකත්තිය ිධකුයනවා වකත්තීය
නාමයත් salary නකක් ිධධියට ශදනවා. අන්න නවැනි ක්රියා
නවත්වන්නට පවා ශම් සවාවට හැකියාව ලැශරනවා. ඒ වාශේම
අශේ ඉංජිශන්රුවරුන් ශලෝකශආ ඕනෑම රටක පිබඳගන්නා
තත්ත්වයට පත් කරන්නටත් ශමහි ප්රතිපාදන තිශරනවා.
ිධිධධ් ඉංජිශන්රු ක්ශෂරයන් නි්ථමායය ිධය තුතුයි. ශමොකද
හැම categoryවලටම අවස්ථාව ශදන්නට ඕනෑ. ක්ශෂර නකක්
ශදකක් ිධතරක් තිුශයොත් සමහර ිධට ශම් අයට සම්රන්ධ්
ශවන්න රැි ශවනවා. උදාහරයයක් හැටියට මම ඉංජිශන්රු
උපාධිය ගත්තා කියලා මට නක පාරටම වරලත්
ඉංජිශන්රුවරශයක් ශවන්නට රැහැ. ඒ සකහා සම්පූ්ථය කළ තුතු
ක්රියාවමේයක් තිශරනවා. ශකශනක් වවදය උපාධිය ගත්තා වුයාට
සීමාවාසික පුහුණුව නැත්නම් ඔහුට වවදයවරශයක් ව ශයන්
මේයා පදිංචි ශවන්නට රැහැ. ඉතින් හැම ශකශනකුටම ශම්
අවස්ථාවට නන්න පුළුවන් වන ිධධියට ව්ථගීකරයය කරලා
තිශරනවා. ඒ නිසා මා ිධ ්වාස කරනවා හැශමෝම නකතු ශවලා අද
ශහොක තැනකට තිධල්ලා තිශරන රව. ශම්ක නක දවසකින්
බිහිශවච්ච නකක් ශනොශවයි. අවුරුදු 1ක් ිධතර සාකච්ඡා කරලා
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සාකච්ඡා කරලා තමයි රශ . ඒ වාශේම අශේ ඉංජිශන්රුවා අශේ
තාක්ෂය ශිල්පියා ශලෝකය පිබඳගන්නා තැනකට ශගනයන්න
පුළුවන් වන අඩිතාලම ිධශ ෂශයන්ම අපි හදලා තිශරනවා. ඒ
නිසා අශේ වකත්තිය රරක්ෂා කරගැනීමට වකත්තිය ගරුත්වය ලරා
ගැනීමට ගත් සුිධශ ෂ පියවරක් හැටියට මා ශම් කාරයය දකිනවා.
ිධශ ෂශයන්ම අනික් ක්ශෂරයන්ට වඩා ශම් ඉංජිශන්රු
ක්ශෂරය සංකී්ථයයි; ශරොශහෝ සංකී්ථයයි. ශකොටින්ම කියනවා
නම් නිපතුමක් කිරීශම්දී නහි සහායකයාශේ සිට ශරොකැට්ටුවක්
හකට යවන ශතක් වූ නි්ථමාය ඉංජිශන්රුවා දක්වා ඉතාමත් පුළුල්
පරාසයක ශමය ශරදී තිශරනවා. ශම් පරාස නකක්වත් අක්
තක්ශසරු කරන්න අපට රැහැ. හැශමෝම අව ය ශවනවා. ශම්
පනත මිනන් කම්කරුශවකුට කා්ථමිකශයක් ශවන්න පුළුවන්;
කා්ථමිකශයකුට තාක්ෂණික ශිල්පිශයකු ශවන්න පුළුවන්.

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො
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නි්ථමායය කරන්න ඕනෑ. හැශමෝටම වකත්තිකශයකු ීමශම්
ඕනෑකම තිශරනවා. ඒ හැමශ්ධටම ඉඩප්රස්තාව හදමින් -අශේ රට
උගතුන්ශගන් පිි රටක්.- අශේ රශට් උගතුන්ට ශලෝකශආ
ගරුත්වය ලැශරන පිදි ඒ අව ය කටතුතු සැකසීම ශම් ශ්රී ලංකා
ඉංජිශන්රුවරුන්ශේ සවාව මිනන් ශකශරනවා. අක්පාක් තිශරන්න
පුළුවන්; ප්ර ්න තිශරන්න පුළුවන්. නමුත් අමාරුශවන් සාදාගත්
ශම් අවස්ථාව උදාකර ගැනීම සකහා සෑම ශදනාශේම සහශයෝගය
ඉල්ලා සිටිමින් මා නිහඬ වනවා. ශරොශහොම ස්තුතියි.

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ශරොශහොම ස්තුතියි.
මීළඟට ගරු ිධජිත ශහරත් මන්ත්රීතුමා. ඔරතුමාට මිනිත්තු
0 ක කාලයක් තිශරනවා.

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුමා ඔරතුමාට තව ිධනාඩි ශදකක කාලයක්
තිශරනවා.

ගු අනේත් ෝදනප්පපුෙ ෙහසතා

(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தெருை)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ශහොකයි.
තාක්ෂණික ශිල්පිශයකුට ඉංජිශන්රුශවක් ශවන්න පුළුවන්;
ඉංජිශන්රුශවකුට වරලත් ඉංජිශන්රුශවක් ශවන්න පුළුවන්. ශම්
සකහා මා්ථගයක්- path නකක්- හැදිලා තිශරනවා. ඒ ිධතරක්
ශනොශවයි කමේන් කනක ශහරත් මන්ත්රීතුමා කි වා වාශේ
ශමොනවත් ඉශගන ශගන නැති අය ගශම් ඉන්නවා නමුත් නව
නිපැතුම් කරනවා. ඔහුටත් ඉංජිශන්රුශවක් ව ශයන් ශ්රී ලංකා
ඉංජිශන්රුවරුන්ශේ සවාශ මේයාපදිංචි ීමමට හැකි අඩිතාලම
නි්ථමායය කර තිශරනවා. හැම ශකනාශේම හැකියාව තුබඳන්
යන්න පුළුවන් අඩිතාලම ඉතාමත්ම ලස්සනට හදලා තිශරනවා. ඒ
වාශේම ශ්රී ලංකා ඉංජිශන්රුවරුන්ශේ සවාව ඒ අඩිතාලශම් යන්න
අව ය දැනුම ලරා ශදන්න අව ය වකත්තිය නිපුයතාව ලරා
ශදන්න අදාළ ිධවාග හඳුන්වා ශදන්න වකත්තිය ගරුත්වය රරක්ෂා
කර ශදන්න කටතුතු සාදා තිශරනවා. හැශමෝටම ශම්කට තතුළු
ශවන්න රැි වන ිධධියටත් ඕනෑම ශකශනකුට නන්න පුළුවන් වන
ිධධියටත් සකස් කර තිබීම මම හිතන්ශන් සුිධශ ෂ ශදයක් වනවා.
මම ිධශ ෂශයන්ම කියනවා අපි අද රජායක් ව ශයන් ජානතාවශේ
අභිලාෂ ඉෂ්ට කරන්න ඕනෑ රව. ිධශ ෂශයන්ම අපි රලන්ශන් ශම්
රශට් උගතුන් නි්ථමායය කරන්නයි. ශකොශහොමද ශම් රශට්
උගතුන් නි්ථමායය කරලා -

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුමා අවසාන කරන්න.

ගු අනේත් ෝදනප්පපුෙ ෙහසතා

(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தெருை)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි මට තව ිධනාඩියක් ලරා
ශදන්න.
ගකහ ශසිධකාවන් පිටරට යවලා සල්මේ ශගශනන නක තමයි අද
අපට ිධශ්ධ ිධනිමය ලැශරන ිධ ාලම මා්ථගය ශවලා තිශරන්ශන්.
නමුත් ගකහශසිධකාවන් 1ක් ශගශනන සල්මේ නක වකත්තිකශයක්
පිටරට යැීමශමන් ශගශනන්න පුළුවන්. අන්න ඒ හැකියාව

[අ.වා. 0.0 ]

ගු විනේත පහසේරත් ෙහසතා

(ைொண்புைிகு விஜித மஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි ඉංජිශන්රුවරුන්ශේ ප්රමිතිය
සහතික කිරීම සකහා ශ්රී ලංකා ඉංජිශන්රුවරුන්ශේ සවාවක්
පිහිටුීමම ඉතාම වැදගත් ශදයක්. ''ශ්රී ලංකා ඉංජිශන්රුවරුන්ශේ
සවාව'' නමින් ඉදිිපත් කර තිශරන ශම් පනත් ශකටුම්පත නවැනි
වූ පනත් ශකටුම්පතක්. ඒ අ්ථථශයන් ශමය සාධ්නීය පියවරක්;
වැදගත් පියවරක් ිධධියට අපි දකිනවා. පසුගිය කාලය පුරාවටම
ශමවැනි සංවාදයක් රට තුළ තිුයා. ිධිධධ් ක්ශෂරවල ඉංජිශන්රු
වකත්තිශආ ශයදුණු අයශේ පැත්ශතන්ම ශම් ඉල්ලීම දිගින් දිගටම
සි්ධධ් වුයා. නමුත් තත්තටම ශම්ක ක්රියාවට නැගුශඩු නැහැ.
ක්රියාවට නැගීශම්දී අනුගමනය කළ තුතු රමශ දයන් පිබඳරකවත්
ශරොශහෝ වාද ිධවාද සංවාද තිුයා. තත්තටම ශ්රී ලංකා
ඉංජිශන්රුවරුන්ශේ සවාව පිහිටුීමම කාශලෝචිත ශදයක්;
අතයව ය ශදයක්. ශමොකද වවදය ක්ශෂරශආ වවදයවරුන්ශේ
ප්රමිතිය තීරයය කිරීම සකහා දැනටමත් ශ්රී ලංකා වවදය සවාව
තිශරනවා. ඒ වවදය සවාව මිනන් වවදයවරුන් වවදය
රයතන වවදය උපාධි ලරා ශදන රයතන ිධ ්විධදයාලවල
තිශරන ප්රමිතිය පිබඳරක ශසොයා රැලීම සකහා යම් රමශ දයන්
සකස් කර තිශරනවා. ඒ අනුව මේයාපදිංචි ීමම මේයාපදිංචිය
අවලංගු කිරීම සහ යම් යම් ිධනය ප්ර ්න පිබඳරකව මැදිහත්ීමම වැනි
කාරයා වවදය සවාව මිනන් සිදුකරනු ලරනවා. නමුත්
ඉංජිශන්රු ිධෂය සම්රන්ධ්ශයන් නශහම රමශ දයක් සකස් ශවලා
තිුශඩු නැහැ. ඒ නිසාම ඉංජිශන්රු වකත්තිය තත්තටම පිබඳගත්
ප්රමිතීන්ට අනුව සිදුවුශඩු නැහැයි කියන නක මම හිතන්ශන්
කවුරුත් පිබඳගන්නවා. අද පවතින කා්ථමික තාක්ෂණික
ිධදයාත්මක දිතුණුවට සාශේක්ෂව උසස් මට්ටශම් ඉංජිශන්රු
වකත්තියක් නි්ථමායය කිරීශම් වගකීම අතයව යයි කියා මා
දකිනවා.
මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි ශම් පනත් ශකටුම්පත මුල්
අවස්ථාශ පා්ථමේශම්න්තුවට ඉදිිපත් වුයා. ඒ ඉදිිපත් වුයාට
පසුව ශමය ශශ්රෂ්ඨාධිකරයශආදී අභිශයෝගයට ලක් කළා. නහිදී
ශරොශහෝ අයශේ ප්ර ්නය වුශඩු ශම් ඉංජිශන්රුවරුන්ශේ සවාව
පත් කිරීම පිබඳරකව ගැට දවක් ශනොශවයි. ඉංජිශන්රු සවාශ
සංතුතිය පිබඳරකව වූ ප්ර ්නයක් තමයි තිුශඩු. ශමොකද ශ්රී ලංකා
ඉංජිශන්රුවරුන්ශේ සවාවට දහතුන් ශදශනකුශගන් තුක්ත
සාමාජිකත්වයක් තිශරනවා. අන්න ඒ සාමාජිකත්වයට IESL නක
නශහම නැත්නම් ශ්රී ලංකා ඉංජිශන්රු රයතනය නිශයෝජානය
කරමින් නිශයෝජිතයන් පත් කිරීම පිබඳරකව ප්ර ්නයක් මතු වුයා.
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[ගරු ිධජිත ශහරත් මහතා]

නතශකොට කා්ථමික ඉංජිශන්රු වාශේ අශනක් ක්ශෂරවල සිටින
වකත්තිකයන්ට යම් අසාධ්ාරයයක් සි්ධධ් ශවනවාය කියන ප්ර ්නය
මතු වුයා.
දැන් වවදයවරුන්ශේ කටතුතු ශවනුශවන් වවදය සවාව Sri Lanka Medical Council නක - ක්රියාත්මක ශවනවා. Sri
Lanka Medical Council නකට නිල ව ශයන් රජාශආ
වවදයවරුන්ශේ සංගමශආ නිශයෝජිතයන් ශදශදශනකු පත්
වුශයොත් නතැන ප්ර ්නයක් තිශරනවා. රජාශආ වවදයවරුන්ශේ
සංගමය කියන්ශන් වකත්තීය සමිතියක්. නතශකොට නක්තරා වවදය
වකත්තීය සමිතියක නිශයෝජිතයන් නිල ව ශයන් වවදය සවාවට
පත් ීමම කිසිශසත්ම පිබඳගන්න රැහැ. නශහම වුශයොත් ඒක
පක්ෂග්රාහී ශවනවා. නශස පක්ෂග්රාහී ීමම ක්ශෂරශආ අශනක්
වවදයවරුන්ට රලපානවා. නවැනි ප්ර ්නයක් තමයි ශමතැන මතු
වුශඩු. "ශ්රී ලංකා ඉංජිශන්රුවරුන්ශේ සවාව" කියන නකට
කවුරුවත් ිධරු්ධධ් නැහැ. ඉංජිශන්රුවරුන්ශේ සවාවක් පිහිටුීමම
අතයව යයි කියා කවුරුත් පිබඳගන්නවා. නම ප්රමිතිය තීරයය කළ
තුතුයි කියා කවුරුත් පිබඳගන්නවා. හැරැයි ඒකට IESL නක
IIESL නක වැනි ඒවා නිල ව ශයන් නිශයෝජානය කරමින්
නිශයෝජිතයන් පත් වුයාම
නතැන ශවන්න පුළුවන්
පක්ෂග්රාහීකමක් තිශරනවා. ශමොකද නතශකොට තමයි අර කා්ථමික
ඉංජිශන්රු තාක්ෂණික වැනි ක්ශෂර නිශයෝජානය කරමින් නව
නි්ථමාය තව අත් දැකීම් තුබඳන් නවැනි ඉංජිශන්රු වකත්තිය ප්රගුය
කර ගන්නා අයට ශනොසලකා හැරීමක් සි්ධධ් ශවන්න පුළුවන්
කියන ප්ර ්නය මතු ශවන්ශන්. ඒක තමයි - [රාධ්ා කිරීමක්]

ගු අනේත් පී. පපපර්රා ෙහසතා

(ைொண்புைிகு அஜித் பீ. தெமரரொ)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු මන්ත්රීතුමනි ඔරතුමා සකහන් කළ ප්රමිතිය සහ
නිශයෝජිතත්වය පිබඳරක කාරයය ප්ර ්නයක් ශනොශවයි. නමුත් අර
සංසන්දනශආ ගැට දවක් තිශරනවා. රජාශආ වවදය නිලධ්ාින්ශේ
සංගමය හුදු වකත්තීය සමිතියක්. ඒ කියන්ශන් රජාශආ ශසවශආ
නිතුතු වවදයවරුන්ශේ වකත්තීය සමිතියක්. නමුත් ශමම
ඉංජිශන්රු කවුන්සිලශආ සාමාජිකත්වය දැරීමට අශේක්ෂා කරන
සාමාජිකයන් නක්ශකෝ රශට් පිබඳගත් රයතනයක ප්රධ්ානියා නිල
ව ශයන්; නශහම නැත්නම් යම් ඉංජිශන්රුමය තත්ත්වයකින් තුතු
වකත්තීය
සමිතියක්
ශනොවන
වකත්තීයමය
රයතනයක
නිශයෝජිතයන්. ඒ නිසා පටු රකාරශයන් නිශයෝජිතත්වයක් ශවයි
කියා අශේක්ෂා කරන්න රැහැ. ඔවුන් නම වකත්තීය නිශයෝජානය
කිරීමට රලය තිශරන අයයි. ඒශක් ශවනසක් තිශරනවා. වකත්තීය
සමිති ශනොශවයි. අපි ශමතැන කිසිම වකත්තීය සමිතියකට -trade
union නකකට - නිශයෝජිතත්වයක් ලරා දීලා නැහැ.

ගු විනේත පහසේරත් ෙහසතා

(ைொண்புைிகு விஜித மஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

වකත්තීය සමිතියක් ශනොවුයාට
වකත්තීය සමිතියක
තත්ත්වශයන් කටතුතු කිරීම. ඒ කියන්ශන් සංස්ථාගත කිරීශම්
රයතනයක්. ප්ර ්නය ඒකයි. ඔරතුමා කියන රකාරයට ජජුව
ශපනී සිටින වකත්තීය සමිතියක් ශනොශවයි. හැරැයි සංස්ථාගත
කිරීශම් රයතනයක්. නතශකොට ප්ර ්නය ශවනස්. ශමය නක හා
සමානව නැති රව මමත් පිබඳගන්නවා. හැරැයි ඉංජිශන්රු
වකත්තිශආ නියැශලන කවුරුත් දන්නවා ශම් IESL නක ක්රියාත්මක
ශවන්ශන් ශකොශහොමද කියා. ඒක රජාශආ පිබඳගත් ිධ ්විධදයාලයක ශමම පනත් ශකටුම්පශතහි "සවාශ සංතුතිය" යටශත් සකහන්
ශවනවා "ඉංජිශන්රු පීඨයන්හි පීඨාධිපතිවරු තුන්ශදනකු...."
කියා. ිධ ්ිධදයාල තුනක. ිධ ව
් ිධදයාල තුනක කියන නක
ප්රමායවත් නැහැ. ඉංජිශන්රු පීඨ තවත් වැඩියි. නශහම නම් සිය ද
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පීඨ නිශයෝජානය ශවන්න ඕනෑ. නවැනි සංශ ෝධ්නයන් දැනටත්
ඉදිිපත් ශවලා තිශරනවා. ඒ ිධධියට ශම් නක රයතනයක්
පමයක් ශවනශකොට නය ක්රියාත්මක ශවන්ශන් තත්තටම
වකත්තීය සමිතියකට නහා ගිහිල්ලා සංස්ථාවක් ිධධියට තමයි.
හැරැයි නම සංස්ථාශ
මේයා පදිංචි ීමම හරහා තමයි
ඉංජිශන්රුවන්ශේ නම රල අධිකාිය පවත්වා ශගන යන්ශන්.
ශමන්න ශම් රල අධිකාිය නිසා ඉංජිශන්රු වකත්තිශආම
නියැශලන ශවනත් පාඨමාලා හරහා -ිධශ ෂශයන්ම HNDE නක
කටුනායක TTI නක වැනි රයතන හරහා NDT පාඨමාලාව
හදාරා ශහෝ - රමානුකූලව ඉහළට යන ඉංජිශන්රුවන්ට ශමහිදී
ශනොසලකා හැරීමක් ශවනවා. ශමතැනයි ප්ර ්නය තිශරන්ශන්. ඒක
තමයි ඒ අයශේ පැත්ශතන් ඉදිිපත් වුණු ිධශ චනය. නහි
සාධ්ාරයත්වයක් තිශරනවා. අපි රලන්න ඕනෑ ඒ ගැනයි. NDT
පාඨමාලාව හදාරා ඉංජිශන්රුශවක් රවට පත් ශවන්න ශකශනකුට
පුළුවන්. ිධිධධ් පාඨමාලා හදාරා ඉංජිශන්රුශවක් රවට පත් ශවන්න
පුළුවන්. ිධදුමේරල මඩුඩලය ගත්තත් නශහමයි. ඔරතුමන්ලාත් ඒ
ගැන දන්නවා. NDT Course නක හදාරා පත් ශවන ශකනා තමයි
ES රවට පත් ශවන්ශන්.
ඊට පස්ශස ඔහුට පුළුවන් ඉදිියට යන්න. වරලත්
ඉංජිශන්රුවරයකු රවට පත් ශවන්නත් පුළුවන්. නතශකොට ඒ අයට
ඒමට තිශරන අවස්ථා අහිමි කිරීමට රල අධිකාිශආ ක්රියාත්මක
ීමමක් තිශරනවායි කියන ප්ර ්නයක් තිශරනවා. ඒක දැනට
නීතයනුකූලව සි්ධධ් වුශඩු නැතත් නීතයනුකූල ශනොවන
රකාරයට ක්ශෂරශආ තිශරන තත්ත ප්ර ්නයක්. නතශකොට
ශම්කට යම් නිල වාවයක් දුන්නාම නීතයනුකූල වාවයක් දුන්නාම
ශම්ක තවත් වැඩි වනවායි කියන ප්ර ්නයයි ශමතැන තිශරන්ශන්.
ඒ නිසා තමයි ඔවුන්ශේ පැත්ශතන් දිගින් දිගටම ඉදිිපත් වුශඩු
ිධශ ෂශයන් මා අර කියාපු අශේ රශට් රයතන හරහා HNDE
ශහෝ NDT ඉංජිශන්රු ඩිේශලෝමාව හදාරා ඊට පස්ශස වරලත්
ඉංජිශන්රුවරයකු රවට පත්ීමම දක්වා නන ගමශන්දී තති වන
දුෂ්කරතාව ගැන. ඒ නිසා ශම් සවාශ නිශයෝජානය කාටත්
අපක්ෂපාතීව මැදිහත් ශවන රකාරයට සකස් ිධය තුතුයි කියන
නක ප්රධ්ාන කාරයාවක් ිධධියට මා මතු කරන්න කැමැතියි. ඒශකදී
ඉංජිශන්රු වකත්තීය ජාාතයන්තර ප්රමිතියට ශගන ඒම පිබඳරකව
කිසිම ිධවාදයක් නැහැ. අද ශලෝකශආ ිධදයාවට සාශේක්ෂව
තාක්ෂයය දිතුණු ීමමත් නක්ක සිිධල් ඉංජිශන්රු ිධදයාව ිධදුමේ
ඉංජිශන්රු ඉශලක්ශරොනික් ඉංජිශන්රු ිධදයාව වැනි ශදයට සීමා
ශවන්ශන් නැතිව අද ජාාන ඉංජිශන්රු ිධදයාව වවදය ඉංජිශන්රු
ිධෂය වැනි ක්ශෂර දක්වා ශමය පුළුල් ශවලා තිශරනවා.
ශකොන්ටම් ඉංජිශන්රු ිධෂය දක්වා ශමය පුළුල් ශවලා තිශරනවා.
නවැනි තත්ත්වයකදී අපි ජාාතයන්තර පිබඳගත් රමශ දයකට ශමය
සකස් කළ තුතුයි කියන නක කවුරුත් පිබඳගන්නා ශදයක්.
ජාාතයන්තර රමශ දයට ශමය සකස් කර්ධදී ශලෝකශආ
ජාාතයන්තර ව ශයන් සම්මත වුණු ිධිධධ් ප්රඥේතීන් අප අධ්යයනය
කළ තුතු ශවනවා. ගරු තමතිතුමා මතු කළා සිඩ්නි ප්රඥේතිය
වාශේම ශවො කංටන් ප්රඥේතිය ගැන. නවැනි ප්රඥේතීන් තිශරනවා.
ඒවාශආ ශකොශහොමද ශම් ඉංජිශන්රු ිධෂය ශවන් කරලා
තිශරන්ශන්? නහිදී ජාාතයන්තරව පිබඳගත් ව්ථගීකරයය තමයි
වරලත් ඉංජිශන්රු සංස්ථාගත ඉංජිශන්රු ඉංජිශන්රු තාක්ෂණික
කියන මූමේක ප්රශේද තුන.
අපි ඒ අනුව නාමකරයය කිරීශම්දී තමයි අර CEng, IEng,
EngTec කියන ිධශ ෂ adjectives නශහම නැත්නම් නාමකරයය
ජාාතයන්තර ප්රමිතියට අනුව ශලෝකශආ පිබඳගත්ත රමශ දය
ශවලා තිශරන්ශන්. නවැනි රමශ දයක් ශම්වාට තතුළු වන ිධට
තමයි ශමය වඩාත් පිබඳගත හැකි කාටත් සාධ්ාරයය ඉටු කරන
සවාවක් රවට පත් ශවන්ශන්. නැත්නම් සවාව ක්රියාත්මක ශව්ධදී
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අනාගතශආ ප්රාශයෝගික ප්ර ්න කිහිපයකට අපට මුහුය ශදන්න සිදු
ශවනවා.
දැන් අපි කිසිවක් නැති තත්ත්වයක් යටශත් ශමශහම සවාවක්
පිහිටුවන නක ශහොකයි. නතශකොට ඒ සවාව මිනන් යම් ප්රමිතියකට
ඉංජිශන්රුවරුන්ව ව්ථගීකරයය කරනවා ඔවුන්ව මේයා පදිංචි
කරනවා. සුදුසුකම් නැති වකත්තිකයන් ශම් ඉංජිශන්රු ක්ශෂරයට
මැදිහත් ීමශම් මා්ථගය යම් ිධධියකින් තහිශරනවා. ඒක ශහොකයි.
ඒත් නක්කම ශම්ක තවත් සාධ්ාරය ීමම සකහා වන ශ්ධව දත්
තතුළත් ීමම අනිවා්ථයයි කියන නක මා මතු කරන්න කැමැතියි.
ඒ ිධතරක් ශනොව ශමහි රලතල සහ කා්ථයයන් පිබඳරකවත්
සකහන් කරලා තිශරනවා. නහිදී මූමේක පිපාලනමය කරුණු ටිකක්
ඉදිිපත් කරලා තිශරනවා. ඊට නහා ගිහිල්ලා ිධශ ෂශයන්
සාමාජිකයන්ශේ වකත්තීයමය අශේක්ෂා සුරැකීම ඉංජිශන්රු
වකත්තීයට අදාළ වන සංස්කරය දිිගැන්ීමම ඉංජිශන්රු
අධ්යාපනය ගුයාත්මකව ඉහළ නැංීමම හා පාඨමාලා
ප්රතිසංිධධ්ානය කිරීම වකත්තීය ඉංජිශන්රු රයතන නියාමනය
වකත්තීය රයතන සකහා ජාාතික ශල්්නයට තතුළත් කිරීමට
අයදුම්කරුවන් තක්ශසරු කිරීශම්දී රලපර ලරා දීම ශමන්ම
රයතනය නකී රලපර ප්රදානය කිරීශම් රලධ්ාියා ශලස
ක්රියාත්මක ීමම අදාළ වකත්තීය රයතනශආ සාමාජිකත්වය සකහා
සුදුසු අධ්යයන හා වකත්තීය සුදුසුකම් නි්ථශ්ධ කිරීම වකත්තීය
ඉංජිශන්රු රයතන අතර ස්ථාවර ප්රමිති තහවුරු කිරීම කියන
ශමවැනි කරුණුත් ශමයට තතුළත් ශවනවා නම් ශමහි
ගුයාත්මකවාවය තවත් වැඩි කරන්න පුළුවන්. මේයා පදිංචිය සහ
සමහර පිපාලනමය මුදල් ශසොයා ගැනීම් වාශේ කටතුතු ශම්ශක්
රලතල හා කා්ථයයන් ිධධියට සකහන් කරලා තිශරනවා. නයින්
ඔේරට ගිහිල්ලා ශමය වඩාත් පුළුල් කර ගත තුතුයි කියන නක
අමතර කරුයක් ිධධියට මා ඉදිිපත් කරන්න කැමැතියි.
මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි කා්ථමික ඉංජිශන්රුශවක්
වරලත් ඉංජිශන්රුශවකුශේ තත්ත්වයට උසස්ීමශම්දී ඒ අයට ඒ
ඉඩප්රස්තා ලැශරන රකාරශයන්; ඒ අයට ඒ මා්ථගය ිධවකත වන
රකාරශයන් ශම් රමශ දය සකස් ශවන්නත් ඕනෑ. ිධවකතව කථා
කශළොත් දැනට ශමොරටුව ිධ ්විධදයාලශආ තිශරන ප්ර ්නය අපි
දන්නවා. ඉංජිශන්රු ිධෂයය හදාරන සිසුන් සහ NDT ිධෂයය
හදාරන-තාක්ෂණික ඉංජිශන්රු ඩිේශලෝමාව හදාරන- සිසුන් අතර
තති ගැටුම. නවැනි ශේදයක් ිධ ්විධදයාල ශිෂයයන් අතශ්ථත්
තිශරනවා. ක්ශෂරයට රවාම ශම් ප්ර ්නය තවත් පුළුල් ශවනවා.
ශමොකද ිධිධධ් රජාශආ රයතනවල ිධිධධ් ශපෞ්ධගමේක රයතනවල
NDT පාඨමාලාව හදාරපු ශිෂයයා සහ Engineering Degree නක
කරපු ශිෂයයා අතර තිශරන පරතරය නිසා ශම්වා අතර ශලොකු
පරස්පරයක් ප්ර ්නයක් මතු ශවලා තිශරනවා. ඒ නිසා කා්ථමික
ඉංජිශන්රුශවකුශේ තත්ත්වශආ ඉකලා වරලත් ඉංජිශන්රුශවකු
දක්වා උසස් ශවනශකොට ිධවකතව ඒ උසස්ීමම සකහා තති
ිධවාගවලට ශපනී සිටිමින් ඒ වකත්තීය නිපුයතා ශපන්වමින් ඔහුට
ඒ සකහා පැමිණීශම් අවස්ථාව; මා්ථගය පුළුල් වන රකාරයට ශමහි
ඉඩප්රස්තා හැශදන්න ඕනෑ කියන නකත් මතක් කරනවා. නශහම
ශනොවුශයොත් ිධ ්විධදයාල තුළ දැනට තති ශවලා තිශරන
ශේදනයම වකත්තීය තුළ තවත් තති ශවන්න පුළුවන්. ශම් සවාව
තති කළාට පස්ශස රල අධිකාිය ක්රියාත්මක ශවන්න පටන්
ගත්ශතොත් ශම් ක්ශෂරය තුළ රරපතළ ප්ර ්නයක් ශවන්න පුළුවන්.
අපි රලාශපොශරොත්තු වන අශේක්ෂාව ඉටු ශනොීම ඒ තුබඳන් අමතර
ගැට ද ගයනාවක් නි්ථමායය ීමශම් අවදානමක් තිශරනවා. ඒක
වළක්වා ගත තුතුයි කියන නක මම අවධ්ාරයය කරනවා. නශහම
ශනොවුශයොත් ඉංජිශන්රු වකත්තීය තුළ ිධිධධ් ශේදීමම් තති ශවලා
සංව්ථධ්නයට නය රාධ්ාවක් ශවනවා.
අපි ශම් සියල්ල කරන්ශන් රශට් සංව්ථධ්නය ගැන සමාජා
සංව්ථධ්නය ගැන හිතලායි. සමාජා සංව්ථධ්නයට ඉංජිශන්රු ිධෂය

1710

අතයව යයි. ඉංජිශන්රු ිධෂය යම් ප්රමිතියකට ලක් කිරීම
ඔවුන්ශේ තත්ත්වයන් උසස් කිරීම රශට් සංව්ථධ්නයට ජජුවම
රලපානවා. සංව්ථධ්නය අඩාලීමමට යම්ශහයකින් ශමය දායක
වනවා නම් නය වළක්වා ගැනීම ශම් පා්ථමේශම්න්තුශ වගකීම
ශවනවාය කියන නක මතක් කරන්නට කැමැතියි.
මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි ජාාතයන්තරව පිබඳගත්
රමශ දයට අනුව ''අත් දැකීම් පාදක ඉශගනීම'' කියන නක
නීමකරය වැඩ පිබඳශවශළ ප්රධ්ාන අංගයක්. ඒක ශලෝකශආ
පිබඳගත් රමශ දයක්. ඒ හරහා ශකොශහොමද ඉංජිශන්රු වකත්තීය
ඉහළට යන්ශන්? අපි දන්නවා අශේ රශට් සුප්රසි්ධධ් ඉංජිශන්රුවරු
හිටිය රව. ඒ අතර ශ්ථ ිධශේව්ථධ්න මහතා රචා්ථය කුලසිංහ
ඉංජිශන්රු රම්පාල
ඉංජිශන්රු ිධමලසුශ්ථන්රලා වාශේ අය
හිටියා. ඒ ප්රීමය ශශ්රෂ්ඨ ිධ්ධවතුන් ඒ ක්ශෂරශආ නිපුයතාවන්
ශපන්නුශ තමන්ශේ අත් දැකීම් තුබඳන්. අත් දැකීම් පාදක
ඉශගනීම ශලෝකශආ පිබඳගත් රමශ දයක්. ඒ රමශ දයට
ඉඩප්රස්තා හැශදන රකාරයට ශමය සමන්ිධත ිධය තුතුයි කියන
නකත් මතක් කරන්නට කැමැතියි.
මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි ශ්රී ලංකා ඉංජිශන්රුවරුන්ශේ
සවාව ක්රියාත්මකීමශම්දී ශමහි නිශයෝජිතයන් පත් කිරීශම් රලය
කමේන් තිුශඩු අගමැතිවරයාට. ශශ්රෂ්ඨාධිකරය තීන්දුවත් නක්ක
නය ශවනස්ීමමට ලක් වුයාය කියන කාරයය මතු කළා. ිධිධධ්
අමාතයාං වල ිධිධධ් ිධෂයයන් යටශත් ඉංජිශන්රුවන් ඉන්නවා.
ිධදුමේ ඉංජිශන්රුවරු කා්ථමික ඉංජිශන්රුවරු mechanical
engineersලා
electronic engineersලා වාශේම civil
engineersලා ිධිධධ් අමාතයාං වල ඉන්නවා. ශම් ක්ශෂරය නක
අමාතයාං යකට සීමා කරන්නට පුළුවන් නකක් ශනොශවයි.
වවදය ක්ශෂරශආ නම් ඒ වවදයවරු ශසෞ්ය අමාතයාං යට
සම්රන්ධ් ශවනවා. හැරැයි ඉංජිශන්රු ිධෂයය ගත්ශතොත්
අමාතයාං ගයනාවකට; ක්ශෂර ගයනාවකට පුළුල් ශවනවා. ඒ
අ්ථථශයන් ගත්තාම ශමහි පත් කිරීශම් රලය නවැනි ශවනස්
කිරීමකට ලක් කිරීම ශහොක ශදයක් කියා මා හිතනවා. ඒ නිසා
ශශ්රෂ්ඨාධිකරයය මිනන් නය ශවනස් කිරීම කාශලෝචිත ශදයක්
ිධධියට සලකනවා.
මුලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි ශම් කරුණු සියල්ලත් නක්ක
අවසාන ව ශයන් ශම් කරුය සකහන් කරන්නට මා කැමැතියි. ශ්රී
ලංකා ඉංජිශන්රුවරුන්ශේ සවාව අතයව ය ශදයක්. නය
ප්රමිතිකරයයකට ලක් කළ තුතු ශදයක්.
නහිදී ඉංජිශන්රු
ක්ශෂරශආ අය අතර ශේදනයන් තති වන රකාරයට
ශනොසැලකීම් තති වන රකාරයට ශමහි සංතුතිය නි්ථමායය
ශවනවා නම් ඒක රරපතළ වරදවා ගැනීමක්. වවදය සවාව
නිශයෝජානය කරන්න වවදය ක්ශෂරය තුළ ිධිධධ් ක්ශෂර
නිශයෝජානය කරන අයත් පත් කරනවා වාශේම ඉංජිශන්රු
ිධෂයයන් සම්රන්ධ්ශයන් නිශයෝජිතයන් පත් කිරීමත් ශහොකයි.
හැරැයි නක්තරා රල අධිකාියක් පවත්වා ශගන යන
කඩුඩායමක් ඒ සකහා පත් කශළොත් ඒ අවස්ථාශ නම ක්ශෂරය
තුළ ශේදනයක් තති කිරීම සිදු වනවා. ඒක කා්ථමික
ඉංජිශන්රුවරුන් වරලත් ඉංජිශන්රු තත්ත්වය දක්වා උසස් ීමශම්දී
ඔවුන්ට මුහුය පාන්න සි්ධධ් වන රරපතළ වකත්තීමය ගැට දවක්
අ්ථුදයක් රවට පත් වනවා. නය වළක්වා ගැනීම ශ්රී ලංකා
ඉංජිශන්රුවරුන්ශේ සවාව පනත් ශකටුම්පත සම්මත කර
ගැනීශම්දී අවධ්ාරයයට ලක් කළ තුතු කරුයක් කියලා මා මතක්
කරන්න කැමැතියි.
ඉංජිශන්රු ිධෂය සම්රන්ධ්ශයන් අපි ගත්ශතොත් සමහර
අවස්ථාවලදී ඉංජිශන්රු ිධෂය පිබඳරකව දන්නා හැකියාව තිශරන
අයශේ සාමානය සමාජාමය දැනුශම් නශහම නැත්නම් නීතිමය
දැනුශම් නශහමත් නැත්නම් මිනිසුන්ශේ ප්ර ්න පිබඳරක දැනුශම්
අක්කම නිසා වර්ධදා ගැනීම් කරන රව අපි දන්නවා. නවැනි
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පා්ථමේශම්න්තුව

[ගරු ිධජිත ශහරත් මහතා]

නිලධ්ාින් නවැනි ඉංජිශන්රුවරුන් තම ිධෂයය ගැන ිධතරක් ඒ
සීමාව ිධතරක් රලනවා; අනිකුත් පැති ිධශ ෂශයන්ම සමාජාමය
ප්ර ්න පැත්ත පිබඳරකව රලන්ශන් නැහැ. ශරොශහෝ වයාපකති
කිරීශම්දී -මා්ථග සංව්ථධ්නය වන්න පුළුවන් වරාය ඉදිකිරීම්
ශවන්න පුළුවන් ගුවන් ශතොටුශපොළ ඉදිකිරීම් ශවන්න පුළුවන්
ශවනත් වයාපකති ඉදිකිරීම් ශවන්න පුළුවන්- ඉංජිශන්රුවරයා
ඔහුශේ ිධෂය පථය ගැන ිධතරක් රලා ඒ ප්ර ්නයට මැදිහත්
වුශයොත් ශවනත් ප්ර ්න මතු වන්න පුළුවන්. අපි නවැනි අත් දැකීම්
ලරලා තිශරනවා.
අධිශ ගී මා්ථග ඉදිකිරීශම්දී ඉංජිශන්රුවරුන් සලකා රලන්ශන්
ඔවුන්ශේ ිධෂය පරාසය ගැන ිධතරයි. හැරැයි නතැන මතුවන
සමාජාමය ප්ර ්න ශකශනක් නතැනින් ශවනත් තැනකට අවතැන්
වුයාම ඒ අවතැන්වුණු ශකනා මුහුය ශදන සමාජායීය ප්ර ්න
තිශරනවා. නහිදී ඉංජිශන්රුමය ගණිතමය ශවෞතික ිධදයාමය
ශකෝයයකින් ිධතරක් රලා රැහැ.
නශවෝත්පාදනය සකහා නව නි්ථමායීතලීත්වය සකහා
නවයකරයය සකහා ගණිතය සහ ශවෞතික ිධදයාව අව යයි.
හැරැයි නය ශම් සමාජායට ගළපන්ශන් ශකොශහොමද කියලා
සමාජාමය අවශරෝධ්ය සමාජාමය ිධඥානය තිබිය තුතුයි. නශහම
නැත්නම් ගණිතශයන් මිනිසුන්ශේ ප්ර ්න ිධසකන්න රැහැ. ඒ
සම්රන්ධ්ශයන් මා උදාහරයයක් කියන්නම්.
පසු ගිය සතිය තුළ අපි දැක්කා මහනුවර - නුවරනබඳය
මා්ථගශආ ශදපස ඉදිකර තිශරන තාවකාමේක කඩ ඉවත් කරනවා.
කඩ ඉවත් කරන්න ඉංජිශන්රුවරයාට රලය තිශරනවා. ඒ
ප්රශ්ධ ශආ ඒ ඉදිකිරීම් කරශගන ඉන්න අයට නුවරනබඳය
දිස්්රික්කශආ ිධධ්ායක ඉංජිශන්රුවරයා මේපියක් යවනවා. නහි
සකහන් වන්ශන් "මා්ථග සංව්ථධ්න අධිකාිශආ නිශයෝග අනුව නහි
තිශරන රලතල අනුව 0118 අංක 1 දරන ජාාතික මංමාවත්
පනශත් 1 (7) වගන්තිය යටශත් මට පැවරී තති රලතල අනුව
ශමම නිශ දනය නිකුත් කරමි. පහත උපශල්්නශආ වඩාත්
සිධස්තරව ිධස්තර කර තති අවහිරය රශලන් තල්ලීම ශවනස්
කිරීම රාධ්කය ශමම නිශ දනශආ දින සිට දින 9ක් තුළ ඉවත්
කරන ශලස ශහෝ යථා තත්ත්වයට පත් කරන ශලස ඔරට ශමයින්
දැනුම් ශදමි." කියලායි. ඔහු රලන්ශන් ඔහුට අදාළ පනත යටශත්
තිශරන රලතල ගැන ිධතරයි. දවස් 9කින් මනුෂයයකුශේ ශගයක්
ඉවත් කරන්න කි ශවොත් මනුෂයයකුශේ කඩයක් ඉවත් කරන්න
කි ශවොත් ඒ පු්ධගලයා ඒ පවුල මුහුය ශදන සමාජාමය ප්ර ්නය
අ්ථුදය ඉංජිශන්රු ිධෂයයට නහා ගිය නකක්. ඒක සමාජාමය
ප්ර ්නයක්. ඒ පිබඳරකත් අවශරෝධ්යකින් ඒ සමාජාමය ප්ර ්නයට
මැදිහත් වන්න ඕනෑ. ඉංජිශන්රු ිධෂයය පිබඳරකව ශකොයි තරම්
උපාධි ලරා ගත්තත් ඒ අවශරෝධ්ය ලැශරන්ශන් නැහැ. ඒ නිසා
ශමවැනි ප්ර ්නවලදී ඒ ඉංජිශන්රු ිධෂයයට නහා ගිහින් ඒ ප්ර ්නය
සමාජායට රලපාන්ශන් ශකොශහොමද මිනිසුන්ට රලපාන්ශන්
ශකොශහොමද කියලා ශත්රුම් ගැනීශම් වග කීමක් අපට තිශරනවා.
දවස් 9කින් ඒ කියන්ශන් 7 වන දා වන ශකොට ඉවත් වන්නය
කියලා ශපරරවාි 19වන දා මේපියක් යවනවා. නතශකොට ඒ
මිනිසුන් ඉවත් වන්ශන් ශකොශහොමද? ඒ මිනිස්සු පාර අයිශන්
නළව ද ටිකක් මල් පැළ ටිකක් ිධකුයා තමන්ශේ ජීිධකාව ශගන
යන ජානතාවක්. ශකොත්මශල් - නුවරනබඳය මා්ථගශආ ශදපස ඉදිකර
තිශරන තාවකාමේක කඩ අනවසර ශවන්න පුළුවන්. අනවසර
ඉදිකිරීම් වුයාට දවස් 9කින් ඒවා ඉවත් වන්න කි වාම මුළු
ජීිධතයක් පවුලක් කඩාශගන වැශටනවා. නතශකොට ඔවුන් මුහුය
ශදන තත්ත්වය ශමොකක්ද? ඒකට උත්තරය ශමොකක්ද? මහාමා්ථග
තමතිවරයා ශහෝ රඩුක්ශ ප්රධ්ාන තමතිවරු ශහෝ මැදිහත්ශවලා
ඒකට උත්තරය ලරා ශදන්න ඕනෑ.
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ඉංජිශන්රුවරයා ඔහුශේ ිධෂයශයන් ිධතරක් ශම්කට මැදිහත්
වනවා. ඒ නිසා ශ්රී ලංකා ඉංජිශන්රුවරුන්ශේ සවාව පිහිටුීමශම්දී
අපි සැලකිල්ලට ගත තුතු කරුණු කිහිපයක් තිශරනවා. ඉංජිශන්රු
ිධෂයය කියන නක අතයව ය තමයි. හැරැයි ඉංජිශන්රු ිධෂයයට
නහා ගිහින් සමාජාමය අවශරෝධ්යක් තිශරන අයශගනුත් ශම් සවාව
සමන්ිධත ිධය තුතුයි. ඉංජිශන්රු ක්ශෂරශආම ඉන්න වකත්තිකයන්
අතර තිශරන ශේදනය තවත් වැඩි කරන රකාරයකින් ශමහි
නිශයෝජිතයන් පත් කශළොත් නතැනදී මුහුය ශදන්න සිදුවන
ගැට ද පිබඳරකව තමයි මා මතු කශළ. ශමොකද අද ඒ
ශකොත්මශල්ගම ප්රශ්ධ ශආ ජානතාව මුහුය දී තිශරන ප්ර ්නය
ඔවුන්ශේ නිවාසවමේන් ඔවුන්ට ඉවත් වන්න කියලා නිකුත් කර
තිශරන නිශයෝගයත් නක්ක අද පවුල් ගයනාවක් අතර මං ශවලා
අනාථ ශවලා සිටිනවා. තමන්ශේ මුළු ජීිධත කාලශආම ශරොශහොම
අමාරුශවන් හදාගත් නිවස කඩ කාමරය අද කිසිම හිතක් පපුවක්
නැතුව කඩලා ිධනා කරනශකොට ඒ මිනිසුන්ට යන නන මං නැති
ශවනවා. ඒක ගණිතශයන් ිධසකන්න රැහැ; ඉංජිශන්රු ිධදයාශවන්
ිධසකන්න රැහැ. ඒක සමාජාමය ප්ර ්නයක්. ඒ සමාජාමය තත්ත්වය
ශත්රුම් ශගන කටතුතු කරන තැනට ඒ ඉංජිශන්රුවරුන් ශවනස්
ශවන්න ඕනෑ නවැනි ශ්ධවල් වහාම නතර කරන්න නම්. නතර
කරලා ඔවුන්ට යම් සහන කාලයක් ශදන්න ඕනෑ. නීතිශආ පනශත්- දවස් 9ක් කියලා තිශරනවා තමයි. හැරැයි පනශත්
නශහම තිුයාට යම් සහන කාලයක් ලරාදීලා ඔවුන්ට සාධ්ාරයය
ඉටු කිරීමත් රඩුක්ශ වගකීමක් ශවනවා.

ඉංජිශන්රු ිධෂය පිබඳරකව යාන්්රිකව හිතලා යාන්්රික ිධධියට
කල්පනා කරලා ශමම සවාව පිහිටුවනවා ශවනුවට තති ශවන්න
පුළුවන් අමතර ගැට ද අමතර ප්ර න
් පිබඳරකවත් මීට වඩා ගැඹුින්
හිතලා
පක්ෂග්රාහී නක කඩුඩායමකශේ රලඅධිකාරය
ශමශහයවන රයතනයක් රවට පත් ශනොකර ඉංජිශන්රු
ක්ශෂරශආ සිය ද වකත්තිකයන්ශේ අයිතීන් රරක්ෂා කරන
රකාරයට ශම් සවාව පත්කළ තුතුයි කියන නක අවධ්ාරයය
කරමින් මා නතර ශවනවා. ශරොශහොම ස්තුතියි.

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ශරොශහොම ස්තුතියි. මීළඟට ගරු (මහාචා්ථය) රශු මාරසිංහ
මන්ත්රීතුමා.
[අ.වා. 0. 9]

ගු (ෙහසාචාර්ය ආශු ොරසිංහස ෙහසතා

(ைொண்புைிகு (மெரொசிொியர்) ஆசு ைொரசிங்க)

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe)

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි ශම් රශට් ඉතාමත්ම වැදගත්ම
පනත් ශකටුම්පතක් - ශ්රී ලංකා ඉංජිශන්රුවරුන්ශේ සවාව පනත්
ශකටුම්පත- ගැන කථා කරමින් ශඵතිහාසික අවස්ථාවකට
සම්රන්ධ් ීමමට අවස්ථාව ලැබීම පිබඳරකව ිධශ ෂශයන් මා
ශරොශහෝ සතුටට පත්ශවනවා.
ඉංජිශන්රු ක්ශෂරශආ කටතුතු කළ ශකශනක් හැටියට - මම
ශ්රී ලංකා රාජාය ඉංජිශන්රු සංස්ථාශ සවාපතිවරයා හැටියට
කටතුතු කළා. ඉංජිශන්රු ිධ ්විධදයාලවල මහාචා්ථයවරශයකු
හැටියට ඉංජිශන්රු ශිෂයයන්ට ඉගැන්වූවා.- මශේ ශපෞ්ධගමේක
අත් දැකීම් නක්ක ශ්රී ලංකා ඉංජිශන්රුවරුන්ශේ සවාශ
වැදගත්කම
ඉතාමත්
ශහොකට
දන්නවා.
ඒ
නිසා
ඉංජිශන්රුවරුන්ශේ සවාශ කා්ථයයන් ගැන වාශේම රටට අව ය
ඉංජිශන්රුවරු බිහි ිධය තුත්ශත් ශකශසද යන්න පිබඳරකවත් කථා
කරන්න මා කල්පනා කළා.
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ශ්රී ලංකා ඉංජිශන්රුවරුන්ශේ සවාව අව ය ශවන්ශන් ශම්
රශට් ඉංජිශන්රුවරුන්ශේ ප්රමිතිය ශගොඩනඟාශගන ිධිධධ්
ඉංජිශන්රු තලයන්ශේ තති අක් පාක් මඟහරවාශගන නක තැනකට
ශගනයන්න ගන්නා උත්සාහයත් නක්කයි. ශමම ශ්රී ලංකා
ඉංජිශන්රුවරුන්ශේ සවාව හරහා වරලත් ඉංජිශන්රුවරශයකු
රශ්රිත ඉංජිශන්රුවරශයකු
අනුර්ධධ් ඉංජිශන්රුවරශයකු
සංස්ථාගත ඉංජිශන්රුවරශයකු ඉංජිශන්රු ඩිේශලෝමාධ්ාිශයකු
ඉංජිශන්රු කා්ථමිකශයකු රදී ව ශයන් ඉංජිශන්රු ක්ශෂරශආ
ිධිධධ් තලවල සිටින පිිසට තමන්ශේ වකත්තීය මට්ටම ඉදිියට
ශගනයන්න හැකියාව ලැශරනවා.
ශ්රී ලංකා ඉංජිශන්රුවරුන්ශේ සවාව ගැන කථා කරන ශකොට
ශම් රශට් ඉංජිශන්රු අධ්යාපනය ගැන කථා ශනොකරම රැහැ.
ඉංජිශන්රු වකත්තිය ඉංජිශන්රු තාක්ෂයය නශහම නැත්නම් ශම්
හා සම්රන්ධ් වන ිධෂයයන් හදාරන්න අශේ රශට් ිධ ්විධදයාල ක
පීඨ ක් තිශරනවා. ශේරාශදණිය ශමොරටුව යාපනය රුහුය සහ
South Eastern කියන ිධ ්විධදයාලවල නම ිධෂයයන් හදාරන්න
අවස්ථාව තිශරනවා. ශම් ිධ ව
් ිධදයාලවල තිශරන පාඨමාලා ගැන
කථා කරන ශකොට නම පාඨමාලා සම්රන්ධ්ශයන් ගැට දවක්
මතුශවනවා. ශම් රට නශවෝත්පාදන ර්ථිකකයකට නශවෝත්පාදන
තුගයකට යන්න උත්සාහ කරන ශකොට පැරණි පාඨමාලා තවමත්
ඒ ිධධියටම පවතිනවා. නමුත් රටට අව ය අ දත් පාඨමාලා තව
තවත් වැඩිශයන් රරම්ව වන්ශන් නැති ශහතුව ගැනත් කථා
කරන්න ඕනෑ. ශම් ගැන කථා කරන ශකොට පසු ගිය ව්ථෂශආ
ශමොරටුව ිධ ්විධදයාලශආ ඒ ඒ අං යන්ට තතුළත් වූ ශිෂය
සං්යාව ගැන කියන්න ඕනෑ. උදාහරයයක් ව ශයන් ඉංජිශන්රු
රශ්රිතව තිශරන වාස්තු ිධදයාව හැදෑරීම සකහා
යි ඒ යටශත්
තිශරන නි්ථමායකරයයට - Design පැත්තට - 61යි Town and
Country Planning සකහා 1යි ප්රමාය සමීක්ෂයවලට 70 යි
Facilities Management සකහා 1යි Landscape Architecture
සකහා 1යි ශම් රදී ව ශයන් ඉංජිශන්රු ක්ශෂරයට වාශේම
වාස්තු ිධදයා ිධෂයයන්වලටත් ශගන තිශරන්ශන් 3 1ශදනායි; IT
ක්ශෂරයට 311යි. ශම් රදී ව ශයන් ඉංජිශන්රු ක්ශෂරයන්වලට
ගන්නා ප්රමායය වන්ශන් 903යි. ඉංජිශන්රු ක්ශෂරයත් ශකොටස්
3කට කඩලා තිශරනවා. EM සකහා 1යි TM සකහා 61යි
Transport and Logistics Management සකහා
යි Fashion
Design and Product Development සකහා 1යි. සියල්ලම නකතු
කශළොත් 7 608ශදශනක් තමයි පසු ගිය ව්ථෂශආ ශමොරටුව
ිධ ්විධදයාලයට තතුළත් ශවලා තිශරන්ශන්.
ිධශ ෂශයන්ම ශම් යටශත් ප්රමාය සමීක්ෂය ක්ශෂරය
ශකශරහි ශම් ගරු සවාශ අවධ්ානය ශයොමු කරවන්න මා
කැමැතියි. අද ප්රමාය සමීක්ෂකයන් - Quantity Surveyors - බිහි
වන්ශන් 70 ශදශනක් පමයයි. අද රටට ශමය ප්රමායවත්ද? හැම
අවුරු්ධදකම උපාධිධ්ාින් හැටියට පිටවන ඉංජිශන්රුවරුන් 70
ශදනාශගන් සියයට 1ක්ම ලංකාශ නැහැ. ශමොකද ශහතුව? ඒ
ශගොල්ලන්ට තිශරන ඉල් දමයි. ඒ නිසා ශම් ශමොශහොශත් දී මම
සිය දම ිධ ්විධදයාලවල ඉංජිශන්රු පීඨවල පීඨාධිපතිවරුන්ට
ඉංජිශන්රු පීඨ තිශරන ිධ ්විධදයාලවල ඉන්න උපකුලපතිවරුන්ට
ශයෝජානා කර සිටිනවා ප්රමාය සමීක්ෂය පාඨමාලා ශම් සෑම
ිධ ්විධදයාලයකම රරම්ව කිරීමට තිශරන ඉඩප්රස්තා ශසොයා
රැමේය තුතුයි කියලා. ඒ හරහා ශම් ශලෝකශආ අනාගත
තාක්ෂයයට ගැළශපන ප්රමාය සමීක්ෂකයින් බිහි කරන්න
තිශරන ඉඩ කඩ අපට ලැශරනවා ිධතරක් ශනොශවයි තවත්
දරුවන් රාශියකට ිධ ්විධදයාල වරම් ලැශරනවා.
අද දින සාකච්ඡා කරන ශම් පනත් ශකටුම්පත ිධශ ෂශයන්
වැදගත් වන්ශන් අශේ පාසල් යන දරුවන්ටයි. අද අශේ මහජාන
ගැලිශආ දියතලාශ අ දත්ශවල දකුය ිධදයාලශආ දරුවන් රැඳී
සිටිනවා. ශමවැනි දරුවන්ට තමයි ශ්රී ලංකා ඉංජිශන්රුවරුන්ශේ
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සවාව පනත් ශකටුම්පත මිනන් වැඩි අවස්ථා ලැශරන්ශන්.
පාසල්වමේන් උසස් ශපළ ිධවාගය සමත් ශවලා ිධ ්විධදයාල වරම්
ලරා ගන්නා පිිශසනුත් අද රශට් ිධ ්විධදයාල වරම් ලරා ගන්න
ඉඩ තිශරන පිිශසනුත් ිධ ්විධදයාලයට තතුළත් ශවන්න ඉඩ
තිශරන්ශන් 09 011 ශදශනකුට පමයයි. වවදය ිධදයාව වාශේම
ඉංජිශන්රු ක්ශෂරය සකහාත් ශලෝකයට ගැළශපන පිදි ශමවැනි
නව පාඨමාලා අපට අව ය ශවන්ශන් ඒ නිසායි. Town and
Country Planning Programme නකට ශතෝරාගන්ශන් 1යි. ශම්
1 ශදනා ශතෝරා ගැනීම අශනක් facultiesවලත් තති ිධය තුතුයි.
ඉංජිශන්රු පීඨවල පීඨාධිපතිවරු වාශේම
රචා්ථයවරුමහාචා්ථයවරු නකතු ශවලා ශමම පාඨමාලා ප්රමායය වැඩි
කරනවා වාශේම ශලෝකයට ගැළශපන අ දත් පාඨමාලා ගැනත්
ඔවුන්ශේ ිධශ ෂ අවධ්ානය ශයොමු කළ තුතුයි. උදාහරයයක්
ිධධියට Green Technology වාශේ පාඨමාලාවක් තවම අශේ
ිධ ්විධදයාලවල නැහැ.
අපි නැශනෝ තාක්ෂයය ගැන කථා කළාට නැශනෝ ඉංජිශන්රු
ිධදයාව ගැන සම්පූ්ථයශයන්ම උගන්වන පාඨමාලා තවම අශේ
ිධ ්විධදයාලවල රරම්ව ශවලා නැහැ. ඒ නිසා ශ්රී ලංකා
ඉංජිශන්රුවරුන්ශේ සවාව හරහා ශම් ගැනත් කථා කළ තුතුයි
කියලා මා ශයෝජානා කරනවා. ඉංජිශන්රු රයතනශආ - IESLසවාපතිතුමාත් ශම් ශමොශහොශත් රැඳී සිටිනවා. ඒ නිසා මා
සවාපතිතුමාටත් යමක් මතක් කරන්න කැමැතියි. අශේ ලංකාශ
ඉංජිශන්රුවරු කි වාම නකපාරටම මතක් ශවන්ශන් "ටයි" නකක්
දා ශගන සුදු ෂ්ථට් නකක් තක ගත්ත white collar job නකක් කරන
අය ිධධියටයි. නමුත් ඉංජිශන්රුවරයාශේ job නක නශහම නකක්
ශනොශවයි. අපි දැකලා තිශරන ඉංජිශන්රුවරු ඉන්ශන් වැඩ බිශම්.
ශම් ගැන කථා කරන්න ඉංජිශන්රු සවාව හරහා කතිකාවතක්
රරම්ව ිධය තුතුයි. ඉංජිශන්රුවරයා සිටිය තුත්ශත් වැඩ බිශම්.
නමුත් අශේ සිදු වන්ශන් ඊට පහළ පාඨමාලාවමේන් නන
ඩිේශලෝමාධ්ාින් හරහා වැඩ බිම්වල ඉංජිශන්රුවරුන්ශේ
කා්ථයවාරය සිදු කරන අතර ඉංජිශන්රුවරු සීතල කාමරවල රැඳී
සිටිමින් ඉංජිශන්රුවරුන්ශේ කා්ථයවාරයට ශමහා තිශරන
ඉංජිශන්රුවරුන්ශේ කළමනාකාිත්වය සිදු කරනවා. ඒකත්
අව යයි. නමුත් ඒ කා්ථයය ිධතරක් කරන ඉංජිශන්රුවරු අද බිහි
ශවලා තිශරනවා. මම ශම් කියන්ශන් අත් දැකීශමන්. රාජාය
ඉංජිශන්රු සංස්ථාශ
සවාපතිවරයා හැටියට මා කටතුතු
කරනශකොට ශ්ත්තාරාම ක්රීඩාංගනය සහ පල්ශලකැශල්
ක්රීඩාංගනය ඉදි කරන අවස්ථාවල මධ්යම රා්රිශයන් පසුව වැඩ
කරන අවස්ථාවල ඒ වැඩ බිම්වල කිසිම ඉංජිශන්රුවරශයක්
සිටිනවා අපි දැක්ශක් නැහැ.

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුමනි ඔරතුමාට තව මිනිත්තු ශදකක කාලයක්
තිශරනවා.

ගු (ෙහසාචාර්ය ආශු ොරසිංහස ෙහසතා

(ைொண்புைிகு (மெரொசிொியர்) ஆசு ைொரசிங்க)

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe)

ශම් ගැන අවධ්ානය ශයොමු කරමින් ඉංජිශන්රු සවාව
තාක්ෂයය පැත්ත වාශේම වැඩ බිශම් වැඩ කරන ඉංජිශන්රුවරුන්
ගැන මීට වඩා අවධ්ානය ශයොමු කළ තුතුයි කියලා මා ශයෝජානා
කරනවා.
මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි ිධජිත ශහරත් මන්ත්රීතුමා
මතක් කරපු නක කාරයයකට මමත් නකඟ ශවනවා.
ිධශ ෂශයන්ම
ජාාතික
තාක්ෂය
ඩිේශලෝමාධ්ාින්
හා
ඉංජිශන්රුවරුන් අතර තති වූ ගැටුම සම්රන්ධ්ශයන් කථා කරන
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පා්ථමේශම්න්තුව

[ගරු (මහාචා්ථය) රශු මාරසිංහ මහතා]

ිධට ශම් ඉංජිශන්රුවරුන්ශේ සවාව හරහා අනාගතශආදී ශමවැනි
ගැටුම් තති ශනොශ වා කියා ප්රා්ථථනා කරනවා. ශමොකද නම සවාව
හරහා ඒකට අව ය ප්රතිපාදන ලැශරනවා. ජාාතික තාක්ෂය
ඩිේශලෝමාධ්ාින් වාශේම ඉංජිශන්රුවරු අතර තිශරන පරතරය
අක් කරන්න ඔවුන්ට අව ය සහශයෝගය ලරා ශදන්න අවස්ථාව
ලැශරනවා.
ඊළඟට ඉංජිශන්රු අධ්යාපනය සම්රන්ධ්ශයන් කථා
කරනශකොට දැන් තාක්ෂය ිධ ්විධදයාලය -UNIVOTECතිශරනවා. ශම් UNIVOTEC හරහා NVQ levelsවමේන් ලකුණු
ලැශරන අයට Level 7 අවුරුදු තුශන් උපාධියත් Level 8 අවුරුදු
උපාධියත් රදී ව ශයන් නම ඉංජිශන්රු උපාධිය ලරා ගැනීමට
අවස්ථාව ලැශරනවා. නමුත් ශමම level නක ලරා ගන්නා අයට
උපාධියකට සමාන කරනවා හැර උපාධි සහතිකය ලැශරන්ශන්
නැති නිසා ිධ ්විධදයාලය හරහා ඉංජිශන්රු උපාධි සහතිකය ලරා
දිය හැකි රමයක් තිශේද කියන නකත් ඉංජිශන්රු සවාව හරහා
සාකච්ඡා ිධය තුතුයි. ශමම ඉංජිශන්රු සවාව හරහා ශම් කරුණු
සියල්ලම සිදු ිධය තුතුයි.
මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි ිධදුමේරල හා රල ක්තිය
ගැනත් වචනයක් කථා කිරීමට මට අවස්ථාව ශදන්න.

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුමනි ඔරතුමාශේ කථාව දැන් අවසන් කරන්න.

ගු (ෙහසාචාර්ය ආශු ොරසිංහස ෙහසතා

(ைொண்புைிகு (மெரொசிொியர்) ஆசு ைொரசிங்க)

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe)

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි ශම් රශට් උ්ධගත ශවලා
තිශරන ප්රධ්ාන ප්ර ්නයක් තමයි අනාගතශආදී ජාල ිධදුමේශයන්
ිධදුමේරලය නිෂ්පාදනය කර ගැනීමට ශනොහැකි ීමම. සූ්ථය රලය හා
අශනකුත් තාක්ෂයය ශයොදා ශගන ිධදුමේ රලය ලරා ගත හැකි
ශවනවා. නමුත් ඉංජිශන්රුවරුන්ශේ තිශරන යම් මත නිසා
තවමත් අපට නම කටතුත්ත කර ගැනීමට ශනොහැකි ශවලා
තිශරනවා. IESL නශක් සවාපතිවරයා ිධදුමේරල මඩුඩලශආ වැඩ
කරන නිසා මා ඔරතුමාට ශයෝජානාවක් කරනවා. ඔරතුමා ශම්
ගැන මීට වඩා
සාකච්ඡා කර ිධදුමේරල මඩුඩලශආ
ඉංජිශන්රුවරුන්ට මීට වඩා ඥානය ලරා දීලා ශම් රටට අව ය
තාක්ෂය දැනුම ලරා දී අනාගතශආ ඒ තැනට යා හැකි
තත්ත්වයකට උදා කර ගත්ශතොත් අපට ිධදුමේරල අව යතා සපුරා
ගැනීම සකහා පිටිවහලක් වනවා. ශරොශහොම ස්තුතියි.

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

The next speaker is the Hon. Gnanamuthu Srineshan.
You have 15 minutes.
[ெி.ெ. 2.57]

ගු ඥානමුත්ුර ශ්රීප්ද්්ද ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ஞொனமுத்து ஸ்ரீமநசன்)

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan)

தகளரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கமள, இன்று
இச்சமெயில் தெொறியியல் மெரமவ ெற்றிய கருத்தொடல்
நமடதெற்றுக்தகொண்டிருக்கின்றது.
எைது
நொட்டில்
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தெொறியியல் துமறமயத் தரைொன நிமலக்குக் தகொண்டு
வருவதற்கு ஏற்ற விதத்தில் இந்தப் தெொறியியல் மெரமவமய
வழிப்ெடுத்த
மவண்டும்
அல்லது
ஆற்றல்
ைிக்க
தெொறியியலொளர்கமள நொட்டுக்கு வழங்கக்கூடிய விதத்தில்
அதனது தசயற்ெொடுகமள தவளிப்ெடுத்த மவண்டும் என்ற
அடிப்ெமடயிலும் தரைொன தெொறியியல் மசமவ நொட்டுக்குக்
கிமடக்க மவண்டும் என்ற அடிப்ெமடயிலும் இந்தச்
சட்டமூலத்மத நொங்கள் வரமவற்று ஏற்றுக்தகொள்கின்மறொம்.
தெொறியியல் துமறயிமன எடுத்துப்ெொர்த்தொல், இது அறிவியல்
துமறமயொடு இமணந்து ெயணிக்கின்ற ஒரு துமறயொகக்
கொணப்ெடுகின்றது. அறிவியல் என்கின்ற விஞ்ஞொனைொனது
இன்று உலகத்மத ஆட்டிப்ெமடத்துக்தகொண்டிருக்கின்றது.
அந்தவமகயில், இந்தப் தெொறியியல் துமறமூலம் நொட்டுக்கு
நல்ல ெணியிமன ஆற்றக்கூடிய தெொறியியலொளர்கமள
உருவொக்கக்கூடிய விதத்தில் இந்தப் தெொறியியல் மெரமவ
தரைொன தசயற்ெொடுகமள முன்தனடுக்கமவண்டும். குறிப்ெொக
தற்மெொது
உருவொக்கப்ெடுகின்ற
தெொறியியல்
மெரமவ
அல்லது Engineering Council இல் இருக்கின்ற உறுப்ெினர்கள்
ைிகவும் தகுதிவொய்ந்தவர்களொக, தரைொன சிந்தமனயுள்ளவர்
களொக
இருந்தொலும்
அவர்களொல்
வழங்கப்ெடுகின்ற
தெொறியியல் சொர்ந்த ஆமலொசமனகள், அறிவுமரகள் என்ென
ெல்கமலக்கழகங்களில்
கொணப்ெடுகின்ற
தெொறியியல்
சம்ெந்தைொன
பீடங்களுக்குச்
தசன்றமடந்து
தரைொன
தெொறியியலொளர்கமள உருவொக்கக்கூடிய விதத்தில் வழிகொட்ட
மவண்டும்.
ஒரு நொட்டில் கட்டுைொனம் சொர்ந்த துமறயிமன எடுத்தொலும்
சொி, அல்லது ைின்னியல் சொர்ந்த துமறயிமன எடுத்தொலும் சொி,
அந்தப் ெணிகள் முமறயொக நமடதெறுவதற்கு இந்தப்
தெொறியியல்
என்ெது
அடிப்ெமடயொனதொயிருக்கின்றது.
தெொறியியல்
சொியொக
அமைகின்றமெொது
கட்டுைொனப்
ெணிகளும் - நிர்ைொணப் ெணிகளும் சொியொக அமைவதற்கு
வொய்ப்ெிருக்கின்றது. எனமவதொன், தெொறியியல் சம்ெந்தைொக
நொங்கள்
ஆழைொகவும்
ைிகவும்
விசொலைொகவும்
சிந்திக்கமவண்டியவர்களொக இருக்கின்மறொம். எங்களுமடய
தெொறியியலொளர்கள் ெல்கமலக்கழகங்களுக்கூடொக தவளி
வருகின்றொர்கள். அத்துடன், தற்மெொது கூறப்ெட்டது மெொன்று
ெல்கமலக்கழகங்களுக்கு அப்ெொல் ததொழில்நுட்ெக் கல்லூொி
களுக்கூடொகவும் தவளிவருகின்றொர்கள். தவளிவொொியொக NVQ
level சொன்றிதழ்கமளப் தெற்று அந்தத் தகுதிகமள அவர்கள்
தெற்றுக்தகொள்ளக்கூடிய
ஒரு
நிமலமையும்
கொணப்ெடுகின்றது. இவ்வொறொன நிமலயில் ெல்கமலக்
கழகங்களிலிருந்து
வந்தொலும்
சொி,
ததொழில்நுட்ெக்
கல்லூொிகளிலிருந்து வந்தொலும் சொி, இமததயொத்த NVQ level
சொன்றிதமழப் தெற்றுவந்தொலும் சொி, அவ்வொறு வருகின்ற
அந்தப் தெொறியியலொளர்கள், ததொழில்நுட்ெவியலொளர்கள் தரம்
ைிகுந்தவர்களொக இருக்க மவண்டும். இதமன நொங்கள் இரண்டு
வமககளொகப் ெொர்க்கலொம். ஒன்மறக் quantity என்றும்
ைற்மறயமதக் quality என்றும் தசொல்வொர்கள். அதொவது,
அளமவக் கூட்டுதல் என்றும் தரத்மதக் கூட்டுதல் என்றும்
தசொல்லப்ெடுகின்றது.
அளவு
என்று
தசொல்லும்மெொது
தெொறியியலொளர்களின் எண்ணிக்மகமய அதிகொிக்கின்ற ஒரு
ெொங்கு
கொணப்ெடலொம்.
இன்னுதைொன்று
தெொறியியலொளர்களின் தரத்மதக் கூட்டுவது. அதொவது,
அவர்களுமடய quality ஐ அதிகொிப்ெது. Quantity என்ெது
quality என்கின்ற தரத்மதொடு சம்ெந்தப்ெட்டதொக அமைய
மவண்டும். அவ்வொறு அமைகின்றதெொழுது உள்நொட்டிலும் சொி,
தவளிநொடுகளிலும் சொி எைது ெல்கமலக்கழகங்களொலும் மவறு
துமறகளொலும்
உருவொக்கப்ெடுகின்ற
தெொறியியல்
சொர்ந்தவர்களுக்கு உொிய தெறுைொனம் அல்லது வரமவற்பு
அதிகைொக இருப்ெதற்கு வொய்ப்பு இருக்கின்றது. எனமவ,
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இந்தச் சட்டமூலத்தின் மூலைொக அமைக்கப்ெடுகின்ற இந்தப்
தெொறியியல் மெரமவ - Engineering Council இல் முதலில்
நியைிக்கப்ெடுெவர் களுமடய ததொழில்வொண்மை என்ெது
முக்கியைொனது.
மைலும் தமகமைகமள professional qualifications ைற்றும்
educational qualifications என்று
தசொல்வொர்கள். கல்வி
அமடவு ொீதியொகவும் சொி அல்லது ததொழில்வொண்மை
ொீதியொகவும் சொி அவர்கள் ஆற்றல், திறமை உள்ளவர்களொக
இருக்க மவண்டும். அதுைட்டும் இருந்தொல் மெொதொது.
அர்ப்ெணிப்புள்ளவர்களொகவும் இருக்க மவண்டும். ஆற்றல்,
திறமை உள்ளவர்கள் சில மவமளகளில் அர்ப்ெணிப்
ெற்றவர்களொக இருக்கின்றமெொது, அவர்களுமடய ஆற்றல்,
திறமைகள் நொட்டுக்குக் கிமடப்ெது குமறவொகக் கொணப்ெடு
கின்றது. எங்களுமடய கல்வி முமறமய எடுத்துப் ெொர்க்கின்ற
மெொது அதில் KASP என்று கூறுவதற்மகற்ற கருத்திருப்ெமதக்
கொணலொம். அதொவது, கல்வியொனது knowledge - அறிவுடன்
சம்ெந்தப்ெட்டிருக்க மவண்டும்; attitude - ைனப்ெொங்குடன்
சம்ெந்தப்ெட்டிருக்க
மவண்டும்;
skill
திறனுடன்
சம்ெந்தப்ெட்டிருக்க மவண்டும்; practice - ெிரமயொகத்துடன்
சம்ெந்தப்ெட்டிருக்க மவண்டும். குறிப்ெொக, இப்தெொழுதுள்ள
தெொறியியல் துமறயொனது அறிமவொடு சம்ெந்தப்ெட்டதொக
ைட்டும் இருந்தொல் மெொதொது. இதில் அறிவு ொீதியொன
மகொட்ெொட்டுக்
கல்வி
வழங்கப்ெடுகின்ற
அமதமவமள,
தசயற்ெொட்டுக் கல்வி - practice என்ெது மெொதுைொனளவு
விொிவுெடுத்தப்ெட மவண்டும். அறிமவொடுகூடிய மகொட்ெொட்டுக்
கல்வி என்ெது ஆக்கத்மதத் தருவதற்குப் மெொதுைொனதொக
இருப்ெதில்மல. எனமவ இந்தப் தெொறியியல் மெரமவ Engineering
Council
என்ெது,
இனிவரும்
கொலத்தில்
எங்களுமடய தெொறியியலொளர்களின் தரத்மத அதிகொிக்கக்
கூடிய விதத்தில் அவர்களுமடய ெிரமயொகக் கல்வியிமன practice
education
தசயற்ெொட்டுக்
கல்வியிமன
அதிகொிக்கக்கூடிய விதத்தில் அமைந்திருக்க மவண்டும்.
மைலும், எங்களுமடய engineers உள்நொட்டில் இருந்தொலும்
சொி, தவளிநொடுகளுக்குச் தசன்றொலும் சொி, அவர்களுமடய
தரொதரைொனது சர்வமதச ைட்டத்திலும் ஏற்றுக்தகொள்ளக்கூடிய
விதத்தில் கல்விப் ெொடவிதொனம் அமைக்கப்ெட மவண்டும்.
மதமவமயற்ெட்டொல்,
தெொறியியல்
மெரமவமயொடு
சம்ெந்தப்ெட்டவர்களுக்குொிய தரைொன ஆமலொசமனகமளப்
தெற்றுக்தகொள்வதற்கு சர்வமதச ொீதியொன நிபுணர்களின்
உதவிகமளயும்
நொங்கள்
தெற்றுக்தகொள்ள
மவண்டும்.
அவ்வொறு தெற்றொல்தொன், இந்த தெொறியியல் மெரமவயொனது
அர்த்த புஷ்டியுள்ளதொக அமைவதற்கு வொய்ப்ெிருக்கின்றது.
எனமவ,
ைருத்துவச்
சமெ
உருவொக்கப்ெட்டதுமெொன்று
technology - ததொழில்நுட்ெம் சொர்ந்த கல்வி, engineering தெொறியியல்
சொர்ந்த
கல்வி
என்ென
தரப்ெடுத்தப்ெட
மவண்டுதைன்ற எண்ணத்மதொடு தெொறியியல் மெரமவமயயும்
உருவொக்குகின்ற
இந்தச்
தசயற்ெொடொனது
இந்தச்
சிந்தமனயொனது உண்மையில் வரமவற்கத்தக்கது.
எங்களுமடய
கல்வி
முமறமையொனது
அமநகைொக
மகொட்ெொட்மட
மநொக்கியதொக
அமைந்திருக்கின்றது;
தசயற்ெொடுகமளொடு சம்ெந்தப்ெட்டிருக்கின்ற தன்மை குமறந்து
கொணப்ெடுகின்றது என்ெமத இவ்விடத்தில் குறிப்ெொகச்
தசொல்லமவண்டும். ஆனொல், தசயற்ெொடுகளுடன்கூடிய கல்வி
முமறமைதொன்
மைற்குலக
நொடுகளில்
அதிகைொகக்
மகயொளப்ெடுகின்றது. அங்கு கூடுதலொன மகொட்ெொட்டு
விடயங்கள் தசயற்ெொடொகச் தசல்லக்கூடிய விதத்தில் ெல
ெயிற்சிகள்
அளிக்கப்ெடுகின்றன.
ெல்மவறுெட்ட
மவமலத்தளங்களில் - மவமலக்களங்களில் அவர்களுக்குொிய
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ெயிற்சிகள்
அளிக்கப்ெடுகின்றன.
எங்களுமடய
கல்வி
முமறமையில்,
குறிப்ெொக
தெொறியியல்
கல்வியில்
கொணப்ெடுகின்ற ெலங்கள் எமவ? ெலவீனங்கள் எமவ?
என்ெமத SWOT Analysis மூலைொக ஆரொய்ந்து, அதிலுள்ள
ெலத்மத எடுத்துக்தகொண்டு ெலவீனைொன அம்சங்கமள
அமடயொளம் கொணக்கூடிய விதத்தில் இந்தப் தெொறியியல்
மெரமவ
அதனுமடய
தசயற்ெொடுகமள
முன்தனடுக்க
மவண்டுதைன்ெது
எனது
கருத்தொகும்.
ஆய்வுச்
சிந்தமனயூடொன
கண்டுெிடிப்புக்கள்
இடம்தெறக்கூடிய
விதத்தில் இந்த தெொறியியல் மெரமவ வழிப்ெடுத்த மவண்டும்.
ஏதனன்றொல், தெொறியியல் சொர்ந்த ெல கண்டுெிடிப்புகள்
இருக்கின்றன. ெொடசொமல ைட்டத்திலும் innovation, invention
மெொன்றமவ நிகழ்த்தப்ெடுகின்றன.
புதிய புதிய கண்டுெிடிப்புக்கமளக் கண்டுெிடிப்ெதற்கு
இளம் விஞ்ஞொனிகமள ஊக்குவிக்கின்ற ஒரு மெொக்கு
கொணப்ெடுகின்றது.
எனமவ,
இந்தப்
தெொறியியல்
மெரமவயொனது புதிய கண்டுெிடிப்புக்கமள ஏற்ெடுத்துவதற்கு
ஏற்ற விதத்தில் இந்தக் கல்வியிமன வளப்ெடுத்த மவண்டும்;
அதமனச் சொியொன திமசமய மநொக்கி நகர்த்தக்கூடிய விதத்தில்
அமைந்திருக்க மவண்டும். எனமவ, அரசின் மூலைொகக்
தகொண்டுவரப்ெடுகின்ற இந்தப் தெொறியியல் மெரமவயிமன
உருவொக்குகின்ற அல்லது தரப்ெடுத்துகின்ற இந்தச் சட்ட
மூலத்திமன நொங்கள் ஏற்றுக்தகொள்கின்மறொம்; வரமவற்
கின்மறொம். ஆனொல், இதன் தசயற்ெொடு எவ்வொறு அமையப்
மெொகின்றது?
நொங்கள்
எதிர்ெொர்க்கின்ற
மநொக்குகள்
அமடயப்தெறுைொ? என்ற மகள்விகளுக்குக் கிமடக்கின்ற
தெறுமெற்றில்தொன் அதன் தவற்றி தங்கியுள்ளது.
இமதத்தவிர சைகொல நிமலமையில் கொணப்ெடுகின்ற சில
விடயங்கமள நொன் குறிப்ெிட மவண்டும். நொன் ைட்டக்களப்பு
ைொவட்டப் ெிரதிநிதி என்ற வமகயில் ைட்டக்களப்ெில் மநற்று
நடந்த ஒரு சம்ெவத்மதச் சுட்டிக்கொட்ட விரும்புகின்மறன். அரச
அதிகொொிகள் சுதந்திரைொகப் ெணியொற்றக்கூடிய ஒரு சூழ்நிமல
இந்த நல்லொட்சிக் கொலத்தில் உருவொக்கப்ெட மவண்டும்;
உருவொக்கப்ெட
மவண்டியது
கொலத்தின்
கட்டொயைொக
இருக்கின்றது.
ஆனொல்,
மநற்று
ைட்டக்களப்பு,
களுதொவமளயில் கொணிச் சீர்திருத்த ஆமணக்குழுவின் -LRCெிரதிப் ெணிப்ெொளர் விைல்ரொஜ் என்ெவர் அவரது வீட்டில்
மவத்து துப்ெொக்கியினொல் சுடப்ெட்டிருக்கின்றொர். ஆனொல்,
ததய்வொதீனைொக
அவர்
உயிர்
ெிமழத்திருக்கின்றொர்.
ைட்டக்களப்பு
ைொவட்டச்
தசயலகத்தில்
ெணியொற்றிக்தகொண்டிருக்கின்ற அவர், அரச கொணிகள்
அத்துைீறி அெகொிக்கப்ெடுகின்றமெொது களத்தில் நின்று குறித்த
விடயங்கமளக் கண்கொணித்து அதற்கு எதிரொக அரசின்
சட்டத்திற்கு அமைவொக நீதிைன்றத்தில் ெல வழக்குகமளத்
தொக்கல் தசய்திருக்கிறொர். அவர் தன்னுமடய ெணிகமள
இவ்வொறு இறுக்கைொகச் தசய்ததற்கு அவருக்கு வழங்கும் ஒரு
ெொிசொக துப்ெொக்கிதொொிகள் அவமரச் சுட்டிருக்கின்றொர்கள்.
இதற்கு முன்பு சமூக மசமவ உத்திமயொகத்தரொன ைதிதயன்
என்ெவர்
ைண்டூொில்
மவத்துச்
சுட்டுக்
தகொல்லப்
ெட்டிருக்கின்றொர். ஆனொல், இந்தப் ெிரதிப் ெணிப்ெொளர்
கொயப்ெடுத்தப்ெட்டிருக்கின்றொர். இப்ெடியொன நிமலமைகள்
இந்த
நல்லொட்சி
அரசொங்கத்தில்
ஏற்புமடயதொக
இருக்கக்கூடொது. ஏதனன்றொல் இப்ெடியொன துப்ெொக்கிச்
தசயற்ெொடுகள், துப்ெொக்கிமயொடு சம்ெந்தப்ெட்ட வன்முமறகள்
கடந்தகொல ஆட்சியில்தொன் தொரொளைொக நமடதெற்றன.
ஆனொல், இச்தசயற்ெொடுகள் ைீண்டும் தமலதூக்குவதற்கு
இடைளிக்கக்கூடொது என்ெமதயும் இந்தக் குற்றச் தசயல்களில்
ஈடுெட்டவர்கள்
சட்டத்தின்
முன்
நிறுத்தப்ெட்டு,
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அவர்களுக்குொிய தண்டமனகள் வழங்கப்ெட மவண்டும்
என்ெமதயும் நொன் கூறிக்தகொள்கின்மறன். இப்மெொது ெிரதிப்
ெணிப்ெொளர் விைல்ரொஜ் மவத்தியசொமலயில் சிகிச்மச தெற்று
வருகின்றொர். உண்மையில் அவருமடய வொக்குமூலத்மதச்
சொியொன முமறயில் ெதிவுதசய்து, அதன்ெடி குற்றவொளிகமளக்
கண்டறிந்து சட்டத்தின் முன் நிறுத்த மவண்டும் என்று இந்த
உயர் சமெயில் நொன் ெதிவுதசய்துதகொள்ள விரும்புகின்மறன்.

அடுத்ததொக, ைட்டக்களப்ெில் மவமலயற்ற ெட்டதொொிகள்
தங்களுக்கு மவமல தரமவண்டும் என்ற அடிப்ெமடயில் கடந்த
மூன்று
நொட்களொக
சொத்வீக
ொீதியொக
ஆர்ப்ெொட்டம்
தசய்திருக்கின்றொர்கள். எனமவ, இவர்கள் மவமலவொய்ப்மெப்
தெற்றுக்தகொள்ளக்கூடிய
வமகயிலொன
ஒழுங்குகள்
மைற்தகொள்ளப்ெட மவண்டும். அரசின் விதப்புமரகளுக்கு
அமைவொகத்தொன்
இன்று
ெொடவிதொனங்கள்
அமைக்கப்
ெடுகின்றன. ைொணவர்கள் குறித்த ெொடங்கமளத் ததொிவுதசய்து,
கற்றுப்
ெட்டங்கமளப்
தெறுகின்றமெொதிலும்
அரசின்
அங்கீகொிக்கப்ெட்ட ெொடவிதொனத்திற்கு அமைவொன ததொழில்
வொய்ப்புக்கமளப் தெறுவதில் ெல இடர்ெொடுகள் கொணப்ெடு
கின்றன. எனமவ, இந்தப் ெட்டதொொிகள் விடயத்திலும் அரசு
கவனம் தசலுத்த மவண்டும் என்ெமத இங்கு கூறிக்தகொள்ள
விரும்புகின்மறன்.
மைலும், மகப்ெொப்புலவு ைக்கள் தங்களுமடய தசொந்த
நிலத்மத ைீட்டுக்தகொள்வதற்கொக கடந்த 24 நொட்களொக இரவு
ெகலொகத் தொர்ைீக ொீதியொன சொத்வீகப் மெொரொட்டத்மத
நடத்திக்தகொண்டிருக்கின்றொர்கள். இதுகுறித்து ஒத்திமவப்புப்
ெிமரரமண ஒன்மறக்கூட நொங்கள் இரு வொரங்களுக்கு முன்பு
இங்கு தகொண்டுவந்திருந்மதொம். அது சம்ெந்தைொக சுமுகைொன
முடிவு கிமடக்கும் என்று நொம் எதிர்ெொர்த்மதொம். ஆனொல்,
இதுவமர கிமடக்கவில்மல. இனியொவது அதற்குொிய சொியொன
முடிவு கிமடக்கமவண்டும் என்று நொன் இந்த இடத்தில்
மகட்டுக்தகொள்கின்மறன்.
அமதமநரம்,
வொகமர
ைற்றும்
ஏறொவூர் DS Division களிலும் சட்டவிமரொதைொன நில
அெகொிப்புச் தசயற்ெொடுகள் நமடதெற்றுக் தகொண்டிருக்
கின்றன. இந்த விடயத்தில் கொவல் துமறயினர் சொியொகச்
தசயற்ெட்டு
தவறிமழப்ெவர்களுக்கு
எதிரொக
உொிய
நடவடிக்மககள்
எடுக்கமவண்டும்
என்று
ததொிவித்துக்
தகொள்வமதொடு,
சட்டங்கமளச்
சொியொன
முமறயில்
நமடமுமறப்ெடுத்துகின்ற அதிகொொிகளுக்குப் ெக்கெலைொக
இருக்கமவண்டும்
என்றும்
கூறி,
எனது
உமரமய
நிமறவுதசய்கின்மறன். நன்றி.

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මීළඟට ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරශසන මන්ත්රීතුමා.
[අ.වා. 3.71]

ගු ුරෂාර ඉඳුනිල් අෙරප්ේන ෙහසතා

(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரமசன)

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena)

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි අද දින ශමම ිධවාදයට
සහවාගී ීමමට අවස්ථාව ලරාදීම ගැන මා පළමුශවන්ම ඔරතුමාට
ස්තුතිවන්ත වනවා. අශේ රශට් නිරන්තරශයන් කථා රහට ලක්
වන රටට අතයව යම යම් පිබඳගැනීමකට ලක් වුණු වකත්තියක් වූ
ඉංජිශන්රු වකත්තිය රමානුකූල රමශ දයකට ශගොනුගත
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කරන්නට හදන ශම් අවස්ථාශ දී ඒ සම්රන්ධ්ශයන් වචන
ස්වල්පයක් කථා කරන්නට අවස්ථාව ලැබීම පිබඳරකව මම
ිධශ ෂශයන් සන්ශතෝෂයට පත් ශවනවා. මම ඉංජිශන්රුවරශයක්
ශනොශවයි. හැරැයි අශේ රටට ඉතාම අතයව ය වකත්තියක් තමයි
ශම් ඉංජිශන්රු වකත්තිය. නශවෝත්පාදන ර්ථිකකයක් කරා ගමන්
කරන ශම් අවස්ථාශ දී ඉංජිශන්රු වකත්තිකයන්ශේ ශසවය අපට
වැඩි වැඩිශයන් දැශනනවා. ශම් ශලෝකය ඉදිියට ශගන යන්නට
අශේ ජාන ජීිධතය පහසු කරන්නට අශේ නදිශනදා තිශරන
ප්රාශයෝගික වාිධතාවන්
- අව යතාවන් - සියල්ල පහසු
කරවන්නට නදා ශමදා තුර ශම් ශලෝකශආ පහළ ශවච්ච ඉංජිශන්රු
ශිල්පීන්ට අශේ ශගෞරවය සහ ස්තුතිය ශම් අවස්ථාශ දී පුද
කරන්නට ඕනෑ.
අශේ මන්ත්රීවරුන් සහ තමතිවරුන් කීප ශදශනකු කථා
කරනවා මම අහශගන සිටියා.
දඬු ශමොනරශයන් ගිය
කා්ථමිකයන් ිධශ ෂඥයන් හිටපු රටක් තමයි අශේ රට. දිතුණු
ජාල තාක්ෂයයක් තිුණු රටක්. සීගිි ගශල් උඩටත් ජාලය ශගන
යන්න තරම් තාක්ෂයයක් තිුණු රටක්. දක්ෂ කා්ථමිකයන් දක්ෂ
ඉංජිශන්රු ශිල්පීන් වැඩි වැඩිශයන් බිහිවුණු උගතුන් රාශියක්
හිටපු රටක් තමයි අශේ රට. හැරැයි අද තිශරන කාලීන
අව යතාවත් නක්ක නශවෝත්පාදන ර්ථිකකයක් කරා ගමන් කරන
ශම් අවස්ථාශ අපට සිටින ශම් පිිස සෑශහනවාද කියන ප්ර ්නය
පිබඳරකව අප ශම් අවස්ථාශ දී කල්පනා කර රැමේය තුතු ශවනවා.
අශේ ගරු රශු මාරසිංහ මන්ත්රීතුමා කි වා "අශේ සමස්ත
ිධ ්විධදයාල සහ කා්ථමික ිධදයාල රශ්රශයන් අපට ව්ථෂයකට බිහි
ශවන්ශන් ඉතාම සුළු පිිසක්" කියලා. රන්දුල ගුයව්ථධ්න හිටපු
අධ්යාපන තමතිතුමාත් ශම් අවස්ථාශ දී ගරු සවාවට නමින්
සිටිනවා.
මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි "ළඟම පාසල ශහොකම
පාසල" වයාපකතිය යටශත් පසු ගිය අවුරු්ධශ්ධ පාසල් 79 111කට
ශසවය සලසන්නට අව ය සැලැසුම් ටික හදා ගන්න අව ය
ඉංජිශන්රු මහත්වරුන් කා්ථමික ශිල්පී මහත්වරුන් කලට
ශ ලාවට අපට ශහොයා ගන්න රැි වුයා. ශම් රජාය තුළ වැඩ
වැඩියි; ඒ කටතුතු ඉෂ්ට කරන්න ඉන්න නිලධ්ාින් අක්යි. ඒ නිසා
අපි ප්රාශයෝගිකව පුදුමාකාර පීඩනයක සිටිනවා.
වයඹ පළාශත් පුරවැසිශයකු හැටියට මම ශම් කාරයය
පිබඳරකවත් සකහන් කරන්න කැමතියි. අවයන්තර කටතුතු වයඹ
සංව්ථධ්න හා සංස්කකතික කටතුතු අමාතයාං ශයන් ිධ ාල
වයාපකති රාශියක් අශේ රසනවලට ලැුයත් ඒ වැ ටික ජාලා
සහ වාි ප්ධධ්ති තස්තශම්න්තු කර ගැනීම සකහා අපට සිටින
තාක්ෂණික නිලධ්ාින්ශේ ප්රමායය ඉතාම සීමිතයි. ශදතුන්
වතාවක් ඒ අය ශහොයන්න ගිහිල්ලා කථා කරශගන ලෑස්ති
වනශකොට ව්ථෂාව වැහැලා අවසානයි. තාක්ෂණික නිලධ්ාින්ශේ
පවතින හිඟය ප්රාශයෝගිකව අපි දකිනවා. මහාමා්ථග සංව්ථධ්නය
ගත්ශතොත් කා්ථමික නිලධ්ාි මහත්වරු ඉංජිශන්රු මහත්වරු
තිධල්ලා පරීක්ෂය කරලා ලෑස්ති වනශකොට කාලය ගත ශවලා
අවසානයි. පස් සාම්පල් ශරොර ද සාම්පල් වැමේ සාම්පල් - භූමිශආ
තිශරන ිධිධධ් සාම්පල් - පරීක්ෂයාගාරවලට අරශගන ගිහිල්ලා
පරීක්ෂය කරලා නනශකොට සති ශදක තුනක් මාසයක් ගතශවලා
අවසානයි.
අපි පාසල් හැදුශ ත් නශහමයි මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.
අපි කරපු වැඩ ශකොච්චරද කියනවා නම් පාසල් ටික තස්තශම්න්තු
කර ගන්න අපට කා්ථමික නිලධ්ාි මහත්වරු ඉංජිශන්රු
මහත්වරු ශහොයා ගන්න රැිව ගියා. අශේ රශට් ඉංජිශන්රු
වකත්තිය පිබඳගත් ක්රියාදාමයකට - පිබඳගත් ශික්ෂයයකට පිබඳගත්
රමශ දයකට - යටත් වනවා නම් රජායක් හැටියට අපි සිය ද
ශදනාම ඒ සම්රන්ධ්ශයන් සන්ශතෝෂයට පත් ශවන්න ඕනෑ.
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ශම් අවස්ථාශ මා ිධසින් ශනොකියාම රැි කාරයයක්
තිශරනවා. ශම් තත්ත්වය ිධශ ෂශයන්ම ිධදුමේරල මඩුඩලශආ
වැඩිපුරම තිශරන රකාරය අප දකිනවා. අශේ ගරු තමතිතුමාත්
නිශයෝජාය තමතිතුමාත් දැන් ශම් ගරු සවාශ ඉන්නවා. ිධදුමේරල
මඩුඩලය ජාල සම්පාදන මඩුඩලය වැනි අශේ රශට් ශතෝරා ගත්
ස්ථාන කීපයක සිටින ඉංජිශන්රු මහත්වරු ටිකක් ගැනයි මා ශම්
කියන්ශන්. නයාලා හියට ශදොස්තර මහත්වරු වාශගයි. ඒක
නශහම ශවන්න රැහැ. සමහර අය තුළ පුදුම අහංකාරකමක්
තිශරනවා. සමහර අය තුළ පුදුම ශලොකුකමක් තිශරනවා. ඒ අය
හිතාශගන ඉන්ශන් දිවය ශලෝකශයන් ශම් ශලෝකයට පහත් වුයා
කියායි. ජානතා මුදමේන් ලරාශදන නිදහස් අධ්යාපන රමශආ
පිහිශටන් අධ්යාපනය ලරලා ඒ අධ්යාපනශආ පිහිශටන්
වකත්තිකශයෝ ශවලා තනතුරු අරශගන ශම් රටට ජානතාවට
අහිංසක මිනිසුන්ට ශසවයක් කරන්න තිශරන අවස්ථාශවන් ඔවුන්
ප්රශයෝජාන ගන්ශන් නැහැ. ගයන් ඉලක්කම්වලට පමයක් ශකොටු
වුණු මනුෂයත්වශආ ප්රාශයෝගිකත්වය ශනොදකින සමහර ශදොස්තර
මහත්වරු වාශේ ඉන්න ඉංජිශන්රු මහත්වරු පිිසකුත්
ිධශ ෂශයන්ම ජාල සම්පාදන මඩුඩලය ිධදුමේරල මඩුඩලය වැනි
ශතෝරා ගත් රයතන කීපයක ඉන්න රකාරය අප අද දකිනවා. ඒක
නශහම ශවන්න රැහැ.
ශම්ක නිදහස් අධ්යාපනයක්. ශම් අශේ රශට් පුරවැසිශයෝ.
ඔවුන් යම් තනතුරකට පත් වුයා නම් නය ඔවුන්ට හිමි වුශඩු අශේ
රශට් ජානතාවශේ දහඩිශයන් කඳුළුවමේන් මහන්සිශයන් ඉපයූ
සල්මේවමේන්. ශම් කාරයය පිබඳරකවත් මම ශම් අවස්ථාශ ඉතාම
ශකටිශයන් ශහෝ මතක් කරන්න ඕනෑ. නශහම ශලොකු රක්ෂා
අ්ධිධතීය රක්ෂා ශපොඩි රක්ෂා රාල රක්ෂා කියා ශදයක් නැහැ.
කවුරුත් පුරවැසිශයෝ. කාටත් සම අවස්ථා රැකියා රදී සියල්ල
ලැශරන්න ඕනෑ.
මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි මා නිශයෝජානය කරන
කුරුයෑගල දිස්්රික්කශආ වාියශපොල රසනශආ පසු ගිය කාලශආ
ජාලා යක් හැදුවා. ඒක ිධ ාල ජාලා යක්. දැදුරු ඔය හරස් කරලා
තමයි නය හැදුශ . මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි ඒ ජාලා ය
සියයට සියයක්ම පිරුශයොත් වාියශපොල රසනයත් යට ශවලා
නහා පැත්ශත් තිශරන හිියාල ප්රශ්ධ යටත් වතුර ගලනවා.
ධ්ාිතාව අනුව නම ජාලා යට හියටම -සියයට සියයක්ම- වතුර
පිශර ශවොත් සැලසුම් කළ භූමි ප්රශ්ධ ගම් බිම් ිධතරක් ශනොශවයි
ඊට වඩා ගම් නියම්ගම් රාශියක් යට ශවනවා. ජාලය පිිලා පිිලා
පිිලා නන ශකොට තමයි වැශඩ් ශත්ශරන්ශන්. නම නිසා දැදුරු ඔය
හරස් කරලා හදපු ඒ ජාලා යට අප වතුර පුරවන්ශන් අඩකටත් වඩා
අක්ශවන්. නම නිසා ගයන් ඉලක්කම් නක්ක වැඩ කරන ශකොට මීට
වඩා සැලකිමේමත් ශවන්න ඕනෑ. ශම් අශේ ජාාතික ධ්නය. ඒවා
ශමශහම නාස්ති ශවන්න ශදන්න රැහැ. මටත් ශමශහම ශ්ධවල්
ප්රාශයෝගිකව සි්ධධ් වුණු අවස්ථා තිුයා. සමහර ශවලාවට පාලම
පාරට වඩා අඩි 71ක් උසයි. නන වාහන නක්ශකෝ ඉණිමඟකින්
පාලමට නිනන්න ඕනෑ . නශහම නැත්නම් නක පාරටම කන්දක්
නිනන්න ඕනෑ.

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුමනි ඔරතුමාට තව මිනිත්තු ශදකක කාලයක්
තිශරනවා.

ගු ුරෂාර ඉඳුනිල් අෙරප්ේන ෙහසතා

(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரமசன)

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena)

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි මට අශේ රනන්ද
අ දත්ගමශේ මන්ත්රීතුමාශේ ිධනාඩි දහයත් ගන්න කි වා. නතුමාට
අද කථාවක් තිශරනවා.
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ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ශහොකයි ඔරතුමා කථා කරන්න.

ගු ුරෂාර ඉඳුනිල් අෙරප්ේන ෙහසතා

(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரமசன)

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena)

පාලම උඩට ගියාම තමයි ඊළඟ පැත්ශතනුත් පාලම උඩට
නිනන වාහන හම්ර වන්ශන්. ඒ වාශේම තමයි සමහර පාරවල්
හදනවා හරස් පාශරන් අනික් පැත්තට නන ශකොට නක පාරටම
ිධනාඩි ශදක තුනක් රපහු අතුරු පාරට නිනන්න ශවනවා. අශේ
ඉංජිශන්රු මහත්වරු ඒ පිබඳරකවත් ශරොශහොම ප්රාශයෝගික
වැඩසටහන්වලට නන්න ඕනෑ. ගයන් ඉලක්කම්වමේන් සියල්ල
මනින්න රැහැ. සියල්ල ප්රාශයෝගික ශවන්න ඕනෑ. ශ්ධ පාලකයන්
හැටියට අපිත් ඉංජිශන්රු මහත්වරු ිධිධධ් වකත්තිකයන්
සහායකයන් කා්ථමික නිලධ්ාි මහත්වරු රදී සිය දශදනාම රට
ශවනුශවන්; ජානතාව ශවනුශවන් ශසවය කරන්න ඕනෑ.
කරුයාව දයාව රදරය මානු කක ගුයාංග රටට රදරය වක්තිය
යන සියල්ල සම්පූ්ථය වුණු ගුයාත්මක ඉංජිශන්රු ශසවයක් ශම්
කාරයය හරහා මතු ශවයි කියා මා ිධශ ෂශයන්ම
රලාශපොශරොත්තු ශවනවා. නශස ශ වායි කියා මා ප්රා්ථථනා
කරනවා.
මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි වවදය සවාව ඉංජිශන්රු
සවාව වැනි ශම් වාශේ ඒවා තුබඳන් අප යම් යම් අවස්ථාවලදී
ශරොශහොම වයානක අමිහිි ප්රතිඵල අත්ිධක තිශරනවා. රටක්
හැටියට ඉංජිශන්රු වකත්තිකයන්ශේ සුරසාධ්නය හා වකත්තීය
ගරුත්වය රරක්ෂා කිරීම සකහාත් රශට් ජානතාවට යහපත්
ශසවයක් සැලසීම සකහාත් ිධධිමත්වාවයක් තති ීමම සකහාත්
ස්ථාපිත කරන්න හදන ශම් ඉංජිශන්රුවරුන්ශේ සවාව තුබඳන් ශම්ක අ ්වයන්ට අං ශදන්න හදනවා වාශේ කාරයාවක්
ශනොශවයි.- අනාගත ගැටුම් බිහි ශනොශ වා!යි කියාත් මා
ිධශ ෂශයන් ප්රා්ථථනා කරනවා. ශමොකද ඒවාශආ නරක නපුරු
ප්රතිඵල අප ශම් වන ිධට අත්දකිමින් සිටිනවා. ඒ නක්කම මට තව
ිධනාඩි කීපයකුත් ලැුණු නිසා මා තවත් කරුයක් කියන්න
කැමැතියි. රාජාය ඉංජිශන්රු සංස්ථාශ හිටපු සවාපතිතුමා වුණු
රශු මාරසිංහ මහත්තයා අද කථා කළා. මට ඒ නක්කම මතක්
වුයා රාජාය ඉංජිශන්රු සංස්ථාව වාරව කමේන් හිටපු තමතිතුමා
පිබඳරකවත් වචනයක් කියන්න. අශේ ිධමල් ීමරවං
හිටපු
තමතිතුමා ඊශආ ඉකලා ශලොකු අ්ථුදයක ඉන්නවා. නක්සත් ජානතා
නිදහස් සන්ධ්ානශයන් ශවන් ීමශම් ශලොකු අ්ථුදයක; ශලොකු
ප්ර ්නයක ඉන්නවා රාජාය ඉංජිශන්රු සංස්ථාව වාරව හිටපු
තමතිතුමා. මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි ශම්ක මා ිධශ ෂශයන්
කියන්න ඕනෑ. ඒක ඒ ශගොල්ලන්ශේ හැටි.
ිධමල් ීමරවං මහත්තයා ඉස්ශසල්ලාම පා්ථමේශම්න්තුවට
රශ ජානතා ිධමුක්ති ශපරමුශඩු පිහිශටන්. ජානතා ිධමුක්ති
ශපරමුයට පින් සි්ධධ් වන්න; ජානතා ිධමුක්ති ශපරමුශඩු නමින්
ඡන්දය ඉල්ලා ිධමල් ීමරවං
මහත්තයා හාහාපුරා කියලා
පා්ථමේශම්න්තුවට රවා. නමුත් ඒ පක්ෂශආ දිගටම නතුමාට ඉන්න
පුළුවන් වුයාද? ටික දවසක් පා්ථමේශම්න්තුශ ගත කරන ශකොට
ිධමල් ීමරවං මහත්තයාට ඒ පක්ෂය නපා ශවලා ඊට පස්ශස ිධමල්
ීමරවං මහත්තයා නක්සත් ජානතා නිදහස් සන්ධ්ානයට ගියා.
නතුමා නැංග ඉණිමඟට පයින් ගැහුවා. ඊ ළඟට නක්සත් ජානතා
නිදහස් සන්ධ්ානශයන් පසු ගිය අවස්ථාශ මැතිවරයයට තරග
කරලා ිධ ාල ඡන්ද ප්රමායයකුත් අරශගන රශයත් ටික කාලයක්
හිටියා. නශහම ටික කාලයක් ඉන්න ශකොට දැන් රශයත් නතුමාශේ
පුටුව රත් ශවලා. "කූඩැල්ලාට ශමට්ශට් ඉන්න රැහැ" කියලා
කථාවක් තිශරනවා ශන්? ශම් ිධමල් ීමරවං මහත්තයලාශේ හැටි.
මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි "මැක්ශකකුට ගමනක් යන්න
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[ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරශසන මහතා]

රල්ශලක් ඉන්න ඕනෑ"ය කියලා ගශම් ශගොශඩ් කියන්ශන් ඕකට
තමයි. මැතිවරයයක් නනශකොට ඡන්දය වැඩිපුර තිශරන ශමොකක්
හි පක්ෂයකට සම්රන්ධ් වනවා. නශහම කරලා මන්ත්රීකම
හදාශගන ටික දවසක් යනශකොට මැක්කා අර රල්ලාශගන්
රහිනවා. ඕකට තමයි කියන්ශන් "මැක්ශකකුට ගමනක් යන්න
රල්ශලක් ඉන්න ඕනෑ"ය කියලා. රල්ශලකුශේ නැඟලා ගමන
ගිහිල්ලා ඉවර වුයාට පස්ශස මැක්කා රහිනවා. ිධමල් ීමරවං
මහත්තයා කරන්ශන්ත් ඒ වාශේ වැඩක්. ශම් මැක්කන්ශේ
කිනිතුල්ලන්ශේ හැටි. අපි ඒ ගැන කනගාටු වන්න අව ය නැහැ.
ඕක මා කියන්ශන්ත් නැහැ. අද රාජාය ඉංජිශන්රු සංස්ථාව ගැන
කථා කර්ධදි තමයි මටත් ශම් කථාව මතක් වුශඩු. ිධමල් ීමරවං
මන්ත්රීතුමා උදය ප්රවාත් ගම්මන්පිල මන්ත්රීතුමා ශරොශහොම
ශ ගශයන් රය ිධරු දඩයමක් ගැන ඊශආ කථා කරනවා මම
අහශගන සිටියා.

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මන්ත්රීතුමනි අද මාතකකාව ශ්රී ලංකා ඉංජිශන්රුවරුන්ශේ
සවාව පනත් ශකටුම්පත. ඔරතුමා ඒ සම්රන්ධ්ශයන් කථා කරනවා
නම් ශහොකයි.

ගු ුරෂාර ඉඳුනිල් අෙරප්ේන ෙහසතා

(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரமசன)

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena)

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි රාජාය ඉංජිශන්රු සංස්ථාව
වාරව සිටි අමාතයවරයා පිබඳරකවයි මා කථා කශළ.

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ඔරතුමා මාතකකාවට අදාළව කථා කරන්න. ඔරතුමාටත්
සවාවටත් ඒක වඩා ශහොකයි.

ගු ුරෂාර ඉඳුනිල් අෙරප්ේන ෙහසතා

(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரமசன)

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena)

රාජාය ඉංජිශන්රු සංස්ථාව වාරව සිටි තමතිතුමා පිබඳරකවයි මා
කථා කශළ. රාජාය ඉංජිශන්රු සංස්ථාව වාරව පසු ගිය කාලශආ සිටි
තමතිතුමා නතුමාශේ මිරශයකු වන ගම්මන්පිල මන්ත්රීතුමා ඊශආ
හි ස්ධශදට කථා කළා රය ිධරු දඩයමක් පිබඳරකව. පුදුම
කැක්කුමක්. රාජාය ඉංජිශන්රු සංස්ථාව වාරව වැඩ කර්ධදි නිවාස
තමතිකම වාරව වැඩ කර්ධදි නතුමා රය ිධරුවන්ට නක නිවාසයක්
හදා දුන්ශන් නැහැ. රය ිධරුවන් පිබඳරකව ඔච්චර කැක්කුමක්
තිශරනවා කි වාට නක නිවාසයක් හදලා දුන්ශන් නැහැ. රරාධිත
රය ිධරුවන් ශවනුශවන් නතුමා නක නිවාස ශයෝජානා රමයක්වත්
හදලා දුන්නාද? ශම් රය ිධරුවන්ට රදරය කරන පු්ධගලශයෝ! ශම්
ශගොල්ලන්ශේ කඩුඩායම තු්ධධ්ය ජායග්රහයය කරපු මහ රය
ිධරුවා නම් හිශ්ථ දැම්මා ඒ සරත් ශෆොන්ශසකා මැතිතුමා. රය
ිධරුශවෝ ටික ිධ ්වාස නැහැයි කියලා රය ිධරුවන්ශේ රරක්ෂාව
පිබඳරකව ිධ ්වාස නැහැයි කියලා වාහන 3 ක් අවවාිධත කළා
කියලා ශම් හිටපු තමතිවරයාට ශචෝදනාවකුත් තිශරනවා. හිටපු
තමතිවරයාශේ රරක්ෂාව ශවනුශවන්  ද ඒ වාහන 3 ගත්ශත්.
තමන්ට ිධ ්වාස සගශයෝ වන අක්කලා අක්කලාශේ පුතාලාට දීලා
නතුමන්ට රරක්ෂාව සපයන්න  ද ඒ වාහන ටික ගත්ශත්.
තු්ධධ්ය දිනා අවසන් ශවලා මාස හශයන් කානු ටික ශහෝදන්න
පාරවල් ටික ශහෝදන්න පස් පිඩැමේ අල්ලන්න රංගලාවල රැළ
ශමශහවරකම් කරන්න මුන්නැශහලා රය ිධරුවන් මහ පාරට තද
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දැම්මා. රය ිධරුශවෝ තාතනය කරපු අනුරාධ්පුරයට පැනලා මහා
සංහාරයක් කරපු දළ දා මාබඳගාශ මහා සංහාරයක් කරපු කරුයා
අම්මාන්ලා පිල්ශලයාන්ලා රපහු අරමේය ගහ මන්දිරයට -රජා
මැදුරට- ශගන්වා ශදන්න තිශරන සැප සම්පත් වරප්රසාද සියල්ල
දීලා රය ිධරුවන් ලවා ඒ තාතකයන්ට ශසවය සලස්වා රය
ිධරුශවෝ ටික මහ පාරට තද දැමූ මුන්නැශහලා දැන් රපහු කිඹුල්
කඳුළු ශහළනවා රය ිධරුශවෝ තාතනය කරන දඩයමක් යනවා
කියලා. රයිධරුශවෝ තාතනය කරන දඩයමක් කරනවා ශනොශවයි.
කවුරු ශහෝ වැරැ්ධදක් කළා නම් අශේ රශට් නීතියක් තිශරනවා
නම් අධිකරයයක් තිශරනවා නම් ස්වාධීන පරීක්ෂයයක් සිදු
ශවනවා නම් ඊට යටත් ිධය තුතුයි. ඒ අත් අඩංගුවට ගත්ත
රයිධරුශවෝ වැරදිකාරශයෝ කියලා ශකොශහවත් කියලා නැහැ.
ඔවුන් වැරැ්ධදක් කරලා නැත්නම් ස්වාධීන පරීක්ෂයයක් මිනන්
ඔවුන් නි්ථශදෝ ක ශවලා නබඳයට නයි. ඒ රයිධරුවන්ට ශරොශහොම
රඩම්රරශයන් රපසු රස්සාව කරන්න පුළුවන්. ඔවුන්ට යම්කිසි
ශචෝදනාවක් තිශරනවා නම් ඒ ශචෝදනාවමේන් නිදහස් ශවලා
ඔවුන් නබඳයට නයි. ඉතින් නශහම ශදයක් කරන්න හද්ධදී රපසු
රයිධරුවන් අවුස්සන්න රයිධරුවන් ශවනුශවන් කඳුළු සලනවා.
ඒ නිසා රාජාය ඉංජිශන්රු සංස්ථාව වාරව හිටපු ිධමල් ීමරවං
මැතිතුමාට ඒ පිබඳරකව මාශේ සම්පූ්ථය අප්රසාදය පළ කරමින් ශම්
ස්ථාපිත කරන්න හදන ඉංජිශන්රුවරුන්ශේ සවාව අශේ රටට
රශලෝකයක් ශගන ශ්ධවා!යි ප්රා්ථථනා කරමින් මාශේ වචන
ස්වල්පය අවසන් කරනවා ශරොශහොම ස්තුතියි.

[අ.වා. 3.09]

ගු ෙහි්දා අෙරවීර ෙහසතා (ධීවර හසා ජලජ ්ම්පත්
්ංවර්ධාන අොතයුරො

(ைொண்புைிகு ைஹிந்த அைரவீர - கடற்தறொழில் ைற்றும் நீரக
வளமூல அெிவிருத்தி அமைச்சர்)

(The Hon. Mahinda Amaraweera - Minister of Fisheries
and Aquatic Resources Development)

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි අවුරුදු ගයනාවක් තිස්ශස
ඉංජිශන්රුවරුන්ශේ තිුණු ඉල්ලීමක් ඉෂ්ට කරන්න කටතුතු
කිරීම පිබඳරකව අමාතයතුමාට නිශයෝජාය අමාතයතුමාට රජායට
සහ ශම් ශවනුශවන් කැප වුණු සිය දම ශදනාට අපි ස්තුතිවන්ත
ශවනවා. ශ්රී ලංකා ඉංජිශන්රුවරුන්ශේ සවාව පනත් ශකටුම්පත
පිබඳරකව ිධවාද වන ශම් ශමොශහොශත් මා කියන්න ඕනෑ
කාලාන්තරයක් තිස්ශස ශම් ඉල්ලීම කළ රව. අපි දන්නවා
වවදයවරුන්ට ඔවුන්ශේ කටතුතු ශවනුශවන් වවදය සවාව
තිශරන රව. ඒ වාශේම ඒ හා සමානව ිධ ාල කැප කිරීමක් කරන
ඉංජිශන්රුවරුන්
ශවනුශවන්
ඉංජිශන්රුවරුන්ශේ
සවාව
පිහිටුීමශමන් ඒ අයශේ ප්ර ්න පිබඳරකව වාශේම ඒ
ඉංජිශන්රුවරුන්ශගන් -ගරු මන්ත්රීතුශමක් සකහන් කළ රකාරයට
- යම් වැරැ්ධදක් අකටතුත්තක් සිදු ශවනවා නම් ඒ පිබඳරකව ඒ
සවාවට දැනුම් දීලා සාධ්ාරයයක් ඉෂ්ට කර ගන්න රශට්
පුරවැසියන්ටත් අවස්ථාව ලැශරනවාය කියන නක අපට සතුටට
කාරයයක්.
ිධදුමේරල මඩුඩලය මුල් කරශගන තමයි ශම් කටතුත්ත සිදු
ශවන්ශන්. අද ිධදුමේරල මඩුඩලය තුළ ඉංජිශන්රුවරුන් ිධ ාල
ප්රමායයක් ශසවය කරනවා. ඒ වාශේම ජාල සම්පාදන හා
ජාලාපවහන මඩුඩලය සහ අශනකුත් රාජාය රයතනවලත් ිධ ාල
ඉංජිශන්රුවරුන් ප්රමායයක් ශසවය කරනවා. ඒ වාශේම රශට්
රයතන තුළ ඉංජිශන්රුවරුන්ශේ පුරේපාක් ිධ ාල ප්රමායයක්
තිශරන රවත් අපි අමතක කරන්න ශහොක නැහැ. රයතන
කිහිපයකට තතුළු ීමම සකහා තමයි ඉංජිශන්රුවරුන් අතර තරගය
තිශරන්ශන්. සමස්තයක් ිධධියට රට තුළ ඉන්න ඉංජිශන්රුවරුන්ට
සමාන වැටුපක් සහ සමාන වරප්රසාද ලරා ශදන්න පුළුවන් නම්
සිය ද රයතන තුළ ඉංජිශන්රුවන් රකවා ගැනීමට අපට හැකියාව

1725

2017 ශපරරවාි 03

ලැශරනවා. තිශරන වරප්රසාද කේපාදු කරන්න තිශරන වැටුේ අක්
කරන්න කියලා මා කියන්ශන් නැහැ. ඔවුන් යම් වැටුේ තලයකට
ශගන ඒශම් අව යතාව තිශරනවා. නැත්නම් අශේ රශට් ඉන්න
දක්ෂ ඉංජිශන්රුවරු රට හැරදා ගිහිල්ලා ශවනත් රටවල ශසවය
කරන්න ශපළශඹයි. ඒ නිසා අපි ිධ ්වාස කරනවා ඒ අයට
ලරාශදන වරප්රසාද සමානව ලරා ශදන්න පුළුවන් නම් ිධ ාල
ගැට ද ප්රමායයක් ිධසකා ගන්න පුළුවන්කම ලැශරනවා කියලා. මා
දන්නා පිදි වාිමා්ථග ශදපා්ථතශම්න්තුශ
ිධ ාල ශලස
ඉංජිශන්රුවරුන්ශේ හිඟයක් තිශරනවා. ඒ වාශේම ශගොඩනැිනමේ
ප්ථශආෂය රයතනශආත් ඉංජිශන්රුවරුන්ශේ හිඟයක් ති ශරනවා.
ඒ වාශේ රයතන ගයනාවක ඉංජිශන්රුවරුන්ශේ හිඟයක්
තිශරනවා. ඒ ප්ර ්නය පිබඳරකවත් අපි අවධ්ානය ශයොමු කළ තුතු
ශවනවා.
උසස් අධ්යාපන තමතිතුමා ශමතැන ඉන්නවා. නතුමා දන්නවා
ිධ ්විධදයාලවමේන් පිටවන ිධ ාල ප්රමායයක් රැකියා නැතුව
ඉන්නවා කියලා. රටක් ිධධියට ගත්ශතොත් අපි -රජාය- දරුශවක්
පළමුවන පන්තියට තතුළු වන දවශස ඉකලා ිධ ්විධදයාලශයන්
උපාධිය අරශගන නනකල් ඒ ශවනුශවන් ිධයදම් කරනවා.
ගුරුවරුන්ශේ පඩි නඩි ශගොඩනැිනමේ ලරා ශදන්න ඒ වාශේම නිල
තඳුම්වලට අව ය මූලය ප්රතිපාදන ලරා ශදන්න අව ය ශපොත්පත්
සියල්ලම ලරා ශදන්න රජාය ිධයදම් කරනවා. නමුත්
උපාධිධ්ාිශයක් ිධ ්විධදයාලශයන් නබඳයට ගියාම ඒ අයට
රැකියාවක් නැතුව පාශ්ථ ඉන්න තත්ත්වයක් අද තති ශවලා
තිශරනවා. ශම්ක අද ශනොශවයි අවුරුදු ගයනාවක් තිස්ශස ශවච්ච
වැරැ්ධදක් කියලායි මම ිධ ්වාස කරන්ශන්. රැකියා හිඟයක් නක
පැත්තක තිශරනවා. තවත් පැත්තක රැකියා නැති උපාධිධ්ාින්
දහස් ගයනක් පාරවල රස්තියාදු ශවනවා පිකටිං කරනවා
ිධශරෝධ්තා පවත්වනවා.
ජාාතික රඩුක්ව ිධධියට අපට ිධ ාල වගකීමක් තිශරනවා
ජාාතික ප්රතිපත්තියක් සකස් කරලා ශම් තත්ත්වය අනාගතයට තති
ශනොවන මට්ටශම් වැඩ පිබඳශවළක් සකස් කරන්න. අපි දැන් රජාය
ිධධියට අමාතයාං ගයනාවක ජාාතික ප්රතිපත්ති සකස් කරශගන
යනවා. ඒ ගැන මම සතුටු ශවනවා. රඩුක්ව ශවනස් ශවනශකොට
ජාාතික ප්රතිපත්ති ශවනස් ශවනවා ිධතරක් ශනොව තමතිවරයා
ශවනස් ශවනශකොට ශවනස් වන ජාාතික ප්රතිපත්ති තමයි අපට
ශමශතක් කාලයක් තිුශඩු. අශේ රජාය දැන් ඒ සංකල්පශයන්
ඉවත් ශවලා සිය ද අදහස් අරශගන රශට් ශවනස් ශනොශවන
ජාාතික ප්රතිපත්ති සකස් කිරීශම් වැඩ පිබඳශවළකට ප්රශ
ශවලා
තිශරනවා.
මා නිශයෝජානය කරන ධීවර අමාතයාං ය තුළ අපි ශම් වන ිධට
ජාාතික ප්රතිපත්තියක් හදනවා. නහිදී ශනෝ්ථශ
රජාශආ
සහශයෝගයත් අපට ලැබිලා තිශරනවා. ිධිධධ් තාක්ෂණික
කඩුඩායම් ඒ ශවනුශවන් මැදිහත්ීමමක් කරනවා වාශේම අපි
රලාශපොශරොත්තු ශවනවා සිය ද පක්ෂ නකතු කරලා සිය ද
ිධශ ෂඥ සහශයෝගය අරශගන අවසාන ව ශයන් සිය දම
පක්ෂවල නකතුශවන් ධීවර ජාාතික ප්රතිපත්තියක් හදන්න.
අධ්යාපන අමාතයාං යත් උසස් අධ්යාපන අමාතයාං යත් මා
දන්නා ිධධියට ඒ වාශේ කා්ථයයකට මැදිහත් ශවලා තිශරනවා.
ශම්ක අද රශට් අතයව ය කාරයයක් රවට පත් ශවලා හමාරයි.
මම කමේන් කි වා වාශේම පළමුවැනි වසශ්ථ ඉකලා උපාධිය දක්වා
අධ්යාපනය ලරා දීලා නබඳයට යන දරුවාට රැකියාවක් ශහොයා
ගන්න රඩුක්වම මැදිහත් ශවන්න ශවලා තිශරනවා. නශහම නම්
අධ්යාපන රමශආ යම් ශවනසක් අනිවා්ථයශයන්ම තති ශවන්න
ඕනෑ.
මට මතකයි අපි හිටපු පසු ගිය රඩුක්ව උපාධිධ්ාරීන්
1 111කට ිධතර රස්සා දුන් රව. අවසානශආදී ඔවුන්ට රාජාකාි
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ස්ථානයට ගිහිල්ලා වාඩි ශවන්න පුටු නැහැ; වාඩි ශවන්න ශම්ස
නැහැ; කරන්න රාජාකාියක් නැහැ. ඔවුන්ට නිකම් පඩි ශගවමින්
හිටියා. නශහම ශනොීම ිධ ්විධදයාලයට තතුළු කරනශකොටම ඒ
අයට රැකියා ශසොයා ගන්න පුළුවන් උපාධි පාඨමාලා ශකශරහි
තමයි අවධ්ානය ශයොමු කරන්න ශවන්ශන්. වසරක් පාසා කලා
උපාධිධ්ාින් ිධ ාල පිිසක් නබඳයට නනවා. වාණිජා උපාධිධ්ාින්
ිධ ාල පිිසක් ඒ ිධෂයන්ශගන් නබඳයට නනවා. ඒ අය රැකියා
ශසොයා ගන්න තමයි වැඩි මහන්සියක් දරන්ශන්. අශනකුත්
අං වල රැකියා ශසොයා ගැනීමට පහසුකමක් තිශරනවා. ඒ නිසා
අශේ ිධ ්විධදයාල ප්ධධ්තියම මීට වැඩිය පුළුල් ශවලා රැකියා
තිශරන අං ශකශරහි අවධ්ානය ශයොමු කරලා උපාධිධ්ාින් බිහි
කිරීම තමයි වැදගත් කියන නක මා ිධ ්වාස කරනවා.
ඉංජිශන්රු අං යට තව සැලකිය තුතු ප්රමායයක් දායාද
කරන්න පුළුවන් නම් ශම් රශට් වාශේම ිධශ්ධ රටවල ිධ ාල
රැකියා ශවශළක ශපොළක් අපට තිශරනවා. අද අශේ රටට ිධ ාල
ගැට දවක් නි්ථමායය ශවලා තිශරනවා. ඒ තමයි රටට අව ය
පුහුණු ශ්රමශආ හිඟකම. ඒ වාශේම ඉංජිශන්රුවන්ශේ තාක්ෂණික
නිලධ්ාින්ශේ හිඟය දිගින් දිගටම තිශරනවා. ශම් ශවනුශවන්
ිධශ ෂ වැඩ පිබඳශවළක් උසස් අධ්යාපන තමතිතුමා කඩිනමින්
සකස් කළ තුතු ශවනවා. ඒ වාශේම ිධශ්ධ ශවශළක ශපොශළ
තිශරන රැකියාවලට ිධශ ෂ අවධ්ානයක් අපි ශයොමු කරන්න ඕනෑ.
ිධශ ෂශයන්ම තවත් වැඩි ප්රමායයකට ශහද උපාධිය ලරා
ශදන්න ඕනෑ. ශමොකද අශේ ශහදියන්ට ිධශ්ධ රටවල ිධ ාල
ඉල් දමක් තිශරනවා. ඒ වාශේම වැඩි වවදයවරු ප්රමායයක් බිහි
කර ගැනීම සකහාත් අවධ්ානය ශයොමු කරවන්න ඕනෑ. ඒ සකහා
ගැට ද තිශරන රව අපි දන්නවා. අපි ශපෞ්ධගමේක අං යත් ශම්වාට
සම්රන්ධ් කරගන්න ඕනෑ. තව ශපෞ්ධගමේක ිධ ්විධදයාල
ප්රමායයක් තති ශවන්න ඕනෑ. වැඩිශයන් ඉංජිශන්රුවරු බිහි
ශවන්න ඕනෑ. වැඩිශයන් IT පැත්තට තාක්ෂණික පැත්තට
ිධශ ෂඥයන් බිහි ශවන්න ඕනෑ. නතශකොට නක පැත්තකින් ශ්ධීතය
රැකියා අව යතාව සම්පූ්ථය කරන්න පුළුවන්කම ලැශරනවා
වාශේම ිධශ්ධ රැකියා ශවශළක ශපොළට අශේ අය ිධ ාල
ප්රමායයක් ශයොමු කරන්නටත් අපට පුළුවන් ශවනවා. අශේ රශට්
ශ්රම සම්පත වැඩි පඩියකට ිධශ්ධ ශවශළක ශපොළට ලරාදීශමන්
රට දිතුණු කරන්න පුළුවන් ශවනවා වාශේම ඒ අයශේ ජීවන
තත්ත්වය උසස් කරගන්නත් පුළුවන්කම ලැශරනවා. දැනටමත්
අශේ රශට් රැකියා නැති ිධ ාල පිිසක් ඉන්න රව අපි දන්නවා. ඒ
වාශේම සමහර ක්ථමාන්ත සහ රයතන ශරොශහොමයකට දසදහස්
ගයනක ශසවක ශසිධකාවන් නැතිව ඒවා වැශහන තත්ත්වයට
පත් ශවලා තිශරනවා.
පුහුණු ශ්රමය වාශේම අද නුපුහුණු ශ්රමයත් නැහැ. අද සෑම
ශකශනකුශේම රලාශපොශරොත්තුව තමයි කුමන ශහෝ රජාශආ
රැකියාවකට යන නක. උසස් ශපළ ිධවාගය සමත් ශවච්ච
නක්ශකනා තිධල්ලා කියනවා "මට ශරෝහල් කම්කරු හි කමක්
නැහැ ශදන්න." කියලා. ශමොකද රාජාය ශසවශආ තිශරන වැටුේ
තලය සහ රරක් කත රව නිසාම තමයි රජාශආ රැකියාවලට
ශගොඩක් අය ශපළශඹන්ශන්.
පසුගිය කාලශආ උපාධිධ්ාින්ට රුපියල් 71 111ක මාසික
වැටුපට රජාශආ පත්ීමම් ශදනශකොට රුපියල් 9 111ක මාසික
වැටුපක් ලරපු ශපෞ්ධගමේක අං ශආ රැකියා කරපු අය ඒවාශයන්
ඉවත් ශවලා රජාශආ පත්ීමම ගත්තා. ශමන්න ශම් මානසිකත්වය
අපි ශවනස් කරන්න ඕනෑ. රාජාය ශසවයට වාශේම ශපෞ්ධගමේක
ශසවයටත් අපි රරක්ෂාවක් ලරාශදන ගමන් සම මට්ටමට වැටුේ
තලයන් ශගන ඒශම් වැඩ පිබඳශවළකට රජාය දායක ිධය තුතු
ශවනවා. හැම ශවලාශ ම රාජාය ශසවශආ පඩිය වැඩි කරලා රාජාය
ශසවශආ වරප්රසාද වැඩි කරලා ිධතරක් ශම් ගැට දව ිධසකන්න රැහැ
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පා්ථමේශම්න්තුව

[ගරු මහින්ද අමරීමර මහතා]

කියන නක අප අනිවා්ථයශයන් සකහන් කරන්න ඕනෑ. අශේ රශට්
දැන් තිශරන ශම් රැකියා හිඟය අප ජාාතයන්තර මට්ටමටත් ගැළපිය
තුතු ශවනවා. ශමොකද අශේ ක්ථමාන්තකරුවන්ට ඉතා වැඩි
වැටුපකට රැකියාවලට පිිස ශයොදවාගන්න සි්ධධ් වුශයොත් නතැන
රරපතළ තත්ත්වයක් තති ශවනවා. නශහම වුශයොත් ඒ අය
ශවනත් රටවලට යෑශම් අවදානමකුත් තිශරනවා කියන නකත් අපි
සකහන් කළ තුතු වනවා.

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි ිධදුමේරල හා පුන්ථජානනීය
රල ක්ති නිශයෝජාය අමාතයතුමා ශම් ිධවාදයට මැදිහත් වන නිසා
ඒ අං ශයන් මා සකහන් කළ තුතු කාරයා කීපයක් තිශරනවා.
ඒවාශයන් නකක් තමයි ිධකල්ප රල ක්ති ශකශරහි අපි අශේ
අවධ්ානය අනිවා්ථයශයන්ම ශයොමු කරන්න ඕනෑ කියන නක. අශේ
රශට් යම් යම් ප්රශ්ධ වලට දැනටමත් වැසි ලැුයත් ිධදුමේ රලාගාර
රශ්රිතව වැසි නැති රව මම දන්නවා. ඒ නිසා අපි ශම් පිබඳරකව
අවධ්ානය ශයොමු කරලා ිධකල්ප රල ක්ති ශකශරහි වැඩි
අවධ්ානයක් ශයොමු කරන්න ඕනෑ. Solar power පවා තවත් වැඩි
දිතුණු කිරීශම් හැකියාව අපට තිශරනවා. ඒ වාශේම සුළං මිනන්
ිධදුමේරලය නිෂ්පාදනය කිරීශම් මුහුදු රළ උපශයෝගි කරශගන
ිධදුමේය නිෂ්පාදනය කිරීශම් අශේ රශට් ශලොකු ප්ර ්නයක්ව පවතින
කුණු රශ්රිත අපරවය නකතු කරලා ිධදුමේරලය නිෂ්පාදනය කිරීශම්
අව යතාව තිශරනවා. ඒ ිධධියට ිධදුමේ රලය නිෂ්පාදනය කරන්න
පටන් ගත්ශතොත් නක පැත්තකින් පිසරය රරක්ෂා වනවා
වාශේම ඊළඟට නන නියඟයන්ට ශහෝ ශවනත් ිධකල්ප ක්රියා
මා්ථගවලට මුහුය ශදන්නත් අපට හැකියාව ලැශරනවා. ගල් අඟුරු
වාශේ ශ්ධවල් ශයොදාශගන අනාගතශආදී ිධදුමේය නිෂ්පාදනය කිරීම
පිබඳරකව නැවත සිතිය තුතු තත්ත්වයක් අද තති ශවලා තිශරනවා.
ශලෝකය ගල් අඟුරු පාිධච්චිශයන් දැන් රමානුකූලව අයින් වන
ශවලාවක අප ඒ ශකශරහි ශනොශවයි අවධ්ානය ශයොමු කළ තුතු
වන්ශන්. ශවනත් ිධකල්ප රම ශකශරහි තමයි අශේ අවධ්ානය
ශයොමු කරන්න ඕනෑ. ඒ වාශේම LNG ිධදුමේ රලාගාර දැනටමත්
ශයෝජානා ශවලා තිශරනවා; ඒවා ගැන සාකච්ඡා ශවලා තිශරනවා.
අප ඒවා ප්රචමේත කිරීම තුළ අශේ රටට ිධ ාල වාසියක් ලැශරනවා
වාශේම පිසර හිතකාමිව ිධදුමේරලය ලරා ගන්නත් අපට
පුළුවන්කම ලැශරනවා කියන නක මා සකහන් කරන්න ඕනෑ.
මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි අශේ ඉංජිශන්රුවරුන්ශේ
උන්නතිය ශවනුශවන් කටතුතු සිදු කරන ශම් ශවලාශ අප සකහන්
කරන්න ඕනෑ නිරන්තරශයන් සිදු වන වැඩ ව්ථජාන පිබඳරකව. අපි ඒ
අයශගන් ඉල්ලීමක් කළ තුතු වනවා. වැඩ ව්ථජානය අවසාන අිධය
රවට පත් කරගන්න. හිතුමශත් හිටපු ගමන් වැඩ ව්ථජාන
පවත්වනවා. අශේ රාජාය ශසවශආ තිශරන ිධ ාලම -රරපතළමගැට දව ඒකයි. ඒ සමහර ශවලාවට වවදයවරුන් කරන වැඩ
ව්ථජාන වන්න පුළුවන් ඉංජිශන්රුවරුන් කරන වැඩ ව්ථජාන වන්න
පුළුවන් රාජාය ශසවශආ ශවනත් අය කරන වැඩ ව්ථජාන වන්නත්
පුළුවන්. සුළු ශ්ධවලටත් ශම් ිධධියට හිතුමශත් වැඩ ව්ථජාන කරන්න
ගිශයොත් රටක් ිධධියට අපි ඉතා අසරය තත්ත්වයකට
අවපාතයකට පත් වනවා කියන නක තමයි මා සකහන් කළ තුතු
වන්ශන්. අප හැම ශවලාශ ම සිතන්න ඕනෑ 'ශම්ක අශේ රට' කියා.
නයින් අශේ රශට් ජානතාවටයි හිිහැරය සි්ධධ් වන්ශන්.
වවදයවරුන් වැඩ ව්ථජානය කශළොත් නයින් රජායට පාක්වක්
වන්ශන් නැහැ. වවදයවරුන් වැඩ ව්ථජානය කරනශකොට රජායට
ලාව ශ ිධ. ශමොකද රජාශආ ශරෝහල්වල ිධදුමේ බිල් අක් ශ ිධ; වතුර
බිල් අක් ශ ිධ; ශේත් ශහත් ඉතිි ශ ිධ. හැරැයි නහි පාක්ව කාටද?
නහි පාක්ව අහිංසක ශරෝගි ජානතාවටයි. නහි ලාවය නන්ශන්
ශපෞ්ධගමේක ශරෝහල් කරන අයටයි. ඒ නිසා ඒ වවදයවරුන්ශේ
අවධ්ානය ශම් කාරයය ශකශ්ථ ශයොමු ිධය තුතු වනවා.
ඉංජිශන්රුවරුන්
වාශේම
අශනකුත්
ක්ශෂරවල
අය
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නිරන්තරශයන් කරන වැඩ ව්ථජානවල අවසාන ප්රතිඵලය
ශමොකක්ද? නහි පාක්ව සි්ධධ් වන්ශන් නයින් හානිය සි්ධධ් වන්ශන්
රටට සහ අහිංසක ජානතාවටයි. ඒ නිසා රශට් පුරවැසියන් ිධධියට
නිදහස් අධ්යාපනය ලරපු අය ිධධියට අහිංසක මිනිසුන්ශේ රදු
මුදමේන් අධ්යාපනය ලරපු වරප්රසාද ලරපු පඩි නඩි ලරන
පු්ධගලයන් ිධධියට අප හැම නකකටම ිධශරෝධ්තාව ව්ථජානය
මූමේක කර ගන්ශන් නැතිව රට ගැන හිතලා කටතුතු කිරීම වැදගත්
කියන නක මා ිධ ්වාස කරනවා. ශමය නක කඩුඩායමකට ිධතරක්
දිතුණු කරන්න පුළුවන් රටක් ශනොශවයි. ඒ නිසා තමයි ශම්
ශවලාශ පක්ෂ ශදකක් නකතු ශවලා ජාාතික රඩුක්වක් ිධධියට
ශම් රට දිතුණු කිරීශම් කා්ථය වාරයට අප ප්රශ
ශවලා ඉන්ශන්.
ඒ ශවනුශවන් සෑම ශදශනකුම උදවු උපකාර කශළොත් ඒ
ඉලක්කය ජායග්රහයය කරගන්න අපට අනිවා්ථයශයන්ම
පුළුවන්කම ලැශරනවා කියන නකත් මා සකහන් කළ තුතු වනවා.
මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි මා තව නක කාරයයක්
සකහන් කරලා මශේ කථාව අවසාන කරනවා. ප්රධ්ාන කාරයයට
ශමය අදාළ ශනොවුයත් දැනුත් ශම් කාරයය මතු වුණු නිසා ශම්
ගැනත් මම කියන්න ඕනෑ. ිධමල් ීමරවං මන්ත්රීතුමාශේ-

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ඔරතුමාට තව මිනිත්තු 71ක කාලයක් තිශරනවා.

ගු ෙහි්දා අෙරවීර ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ைஹிந்த அைரவீர)

(The Hon. Mahinda Amaraweera)

ිධමල් ීමරවං මන්ත්රීතුමා සන්ධ්ානශයන් ඉල්ලා අස්ශවන්න
ඊශආ ශගන ර ශයෝජානාව පිබඳරකව යමක් කියන්න ඕනෑ. මම
දැක්කා නතුමා ඊශආ පා්ථමේශම්න්තුශ දී කථානායකතුමාට
ශයෝජානා කරනවා ිධපක්ෂශආ ශවනම කඩුඩායමක් ිධධියට
ඉන්න කැමැතියි කියලා. මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි ඒක
කථානායකතුමාට ශනොශවයි දන්වන්න ඕනෑ නක්සත් ජානතා
නිදහස් සන්ධ්ානයටයි. මම සන්ධ්ානශආ ශල්කම්වරයා ිධධියට
කියන්න කැමැතියි "අපට නක්සත් ජානතා නිදහස් සන්ධ්ානශයන්
ඉවත් ශවලා මන්ත්රීවරශයක් ව ශයන් කටතුතු කරන්න අව යයි"
කියලා නතුමා ශහට ශහෝ ඉල්ලීමක් ඉදිිපත් කරනවා නම් අපට ඒ
පිබඳරකව සැලකිමේමත් ශවන්න පුළුවන්. නක්සත් ජානතා නිදහස්
සන්ධ්ානශයන් තමයි ඔහු තරග කරලා තිශරන්ශන්. ඔහු ශවනම
පක්ෂයක් ිධධියට ශනොශවයි අපට සම්රන්ධ් ශවලා තිශරන්ශන්.
නක්සත් ජානතා නිදහස් සන්ධ්ානශආ සාමාජිකශයක් මිසක් ඔහු
ශවනත් පක්ෂයක සාමාජිකශයක් ශනොශවයි. මූලාසනාූපඪ ගරු
මන්ත්රීතුමනි ඔරතුමාට ශයෝජානා කරනවා පා්ථමේශම්න්තුශ ඒ
කරපු ඉල්ලීම කථානායකතුමා මිනන් නතුමාට දැනුම් ශදන්න
කියන්න කියලා. නක්සත් ජානතා නිදහස් සන්ධ්ානශයන් ඉල්ලා
අස්ීමශම් මේතුම නතුමාට ඕනෑ ශවලාවක නවන්න කියන්න. අපි ඒ
පිබඳරකව සැලකිමේමත් ශවලා තීන්දුවක් ගන්න සූදානමින් ඉන්න
රවත් සකහන් කරන්න කැමැතියි.
අපි හැම ශවලාශ ම සන්ධ්ානය ක්තිමත් කරන්න වාශේම
පක්ෂය ක්තිමත් කරන්න වැඩ පිබඳශවළක් හදලා ක්රියාත්මක
කරනවා. ශම් ශරොශහෝ ශදශනක් තරග වැද ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ
ඡන්දවමේන් තමයි ජායග්රහයය කරන්ශන්. ශවන් ශවලා ගිහින් තරග
කළාම රලාගන්න පුළුවන් ශකොච්චරද තමන්ශේ රලය කියන නක.
ලක්ෂ ගයනින් ඡන්ද ගන්ශන් ශ්රී ලංකා නිදහස්
පාක් කකයන්ශගන්. ඒශකන් ඉවත් ශවන්න කවුරු ශහෝ කටතුතු
කරනවා නම් අපි ඒ අය පිබඳරකව සැලකිමේමත් ශවන්න කැමැතියි.
ඒ මේතුම නක්සත් ජානතා නිදහස් සන්ධ්ානයට ශයොමු කරන්න
කියන ඉල්ලීම මම කරනවා.

1729

2017 ශපරරවාි 03

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි ඊශආත් ඒ වාශේම අදත්
දැනුත් ඒ මන්ත්රීතුමා සකහන් කළා රයිධරුවන් සම්රන්ධ්ව. ඒ
පිබඳරකව කථා කරපු නිසා මම ඒකට ශදතුන් පැත්ශතන්ම
උත්තරයක් දිය තුතු ශවනවා. ජානාධිපතිතුමාත් අපිත් පැහැදිමේ
ස්ථාවරයක ඉන්නවා ශම් රජාය රයිධරුවන්ට ශ්ධ පාලන ශහතූන්
මත දඬුවම් ලරා ශදන්න කටතුතු කරන්ශන් නැහැ කියලා.
මාධ්යශ දී කීත් ශනොයා්ථ මහත්තයාට හිිහැර කිරීම
සම්රන්ධ්ශයන් ඊශආ දිනශආ ප්රකා වුයා. ශපොමේස් නිලධ්ාින්
හිතුමශත්ට කිසිම පදනමක් නැතුව රයිධරුවන් අත් අඩංගුවට
ගත්තා කියන ශචෝදනාව නහා පැත්ශතන් ිධමල් ීමරවං මන්ත්රීතුමා
ඉදිිපත් කළා. යම් නිලධ්ාිශයක් අසාධ්ාරය ිධධියට රයිධරුශවක්
අත් අඩංගුවට ගැනීමක් කරලා ශහෝ නිරපරාශ්ධ දඬුවමක් ශදන්න
කටතුතු කරලා තිශරනවා නම් අපි නම නිලධ්ාියා පිබඳරකවත්
ශවනම ශහොයලා ඒකට දඬුවම් කරනවා.
අපි පැහැදිමේ ස්ථාවරයක ඉන්නවා. රයිධරුවන් දඩයශම්
යන්න රයිධරුවන් දඩයම් කරන්න අපට වුවමනාවක් නැහැ.
හැරැයි ු්ධධි අං මුවාශවන් කාටහි වැරදි ශ්ධවල් කරලා
තිශරනවා නම් -මාධ්යශ දීන්ට ශවන්න පුළුවන් ශවනත්
ශකශනකුට ශවන්න පුළුවන් හිිහැරයක් කරලා තිශරනවා නම්ඔහු හමුදාශ වුයා කියලා පැත්තකට ශවලා ඉන්න පුළුවන්කමක්
අපට නැහැ. රශට් නීතිය ක්රියාත්මක ශවන්න ඕනෑ. කාටහි පහර
දීලා තිශරනවා නම් මරලා දාලා තිශරනවා නම් ඒ ශවලාශ දී
අපට නිහඬ ශවලා ඉන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. අපි ඒ ශවනුශවන්
අනිවා්ථයශයන්ම ක්රියාත්මක ශවන්න ඕනෑ. ඒකයි අශේ ස්ථාවරය.
ඒ නිසා රජාය ිධධියට ඒ රයිධරුවන් අපි රරක්ෂා කරන්න කටතුතු
කරනවා වාශේම කවුරු ශහෝ හමුදා නිලධ්ාිශයක් වැරැදි ශදයක්
කරලා තිශරනවා නම් හමුදාශ කටතුතුවලට පිරාහිරව යමක්
කරලා තිශරනවා නම් ඒ ශවනුශවන් ඔහුට දඬුවම් ලැශරන්න
ඕනෑය කියන මතශආත් අපි ඉන්නවා. අපි රටක් ිධධියට නශහම
තමයි ඉස්සරහට යන්න ඕනෑ. හමුදාව තු්ධධ්ය ජායග්රහයය කළා
කියලා ඒ අය ශකොශහ හි ස්ත්රී දූෂයයක් කරලා තිශරනවා නම්
ඒකට දඬුවම් ලැබිය තුතුයි.
මම දන්නා ිධධියට අශේ රයිධරුවන්ශගන් සියයට
ද මයක්වත් වැරැදි කරලා නැහැ. සියයට අනූනවයයි ද ම
නවයක්ම ඉතාම ශහොඳින් තු්ධධ්ය ජායග්රහයය කරපු රයිධරුවනුයි
ඉන්ශන්. ද මයක හි වැරැ්ධදක් කරපු නක්ශකශනක් හි ඉන්නවා
නම් -අනව ය ිධධියට පු්ධගලයන් තාතනය කරපු නශහම නැත්නම්
මාධ්යශ දීන්ට පහර දීපු මරා දාපු ඒ වාශේ ශකශනක් ඉන්නවා
නම්- ඒ අයට දඬුවම් ලරා දීම පිබඳරකව ශම් රශට් ජානතාව ිධරු්ධධ්
ශවන්ශන් නැහැ. ඒ වාශේම ජාාතයන්තරයත් ඒ පිබඳරකව රලාශගන
ඉන්නවා. අපට තිුණු රරපතළ අ්ථුදවමේන් අපි අද මිදිලා
තිශරන්ශන් ශම් රජාය ගැන තිශරන ිධ ්වාසය නිසායි. ඔරතුමා
දන්නවා ශම් රජාය රලයට පත් ශවන්නට ශපර අපට තිුණු
තත්ත්වය. ශ දිකාවල කියපු ශ්ධවල් ඔරතුමාට මතක් ශවනවා
තති. අපි ිධදුමේ පුටුව ගැන කථා කළා; ජාාතයන්තර තුදාධිකරය
ගැන කථා කළා; ජාාතයන්තර පරීක්ෂය ගැන කථා කළා. ඉදිියට
මා්ථතු මාසය නනවා. අපි ශවනදා මා්ථතු මාසය ශවන ශකොට
ගිනියම් ශවලායි ඉන්ශන්. රශට් තිශරන තත්ත්වය පිබඳරකව අපට
ශහොක වැටහීමක් තිශරනවා. අපට දැන් ඉන්නා ශම් තත්ත්වයට පත්
කර ගන්නට පුළුවන්කම ලැුශඩු ජානාධිපතිතුමාත් ශම් ජාාතික
රඩුක්වත් ශකශරහි ජාාතයන්තරය තති කර ගත් ිධ ්වාසය නිසායි.
ඒ නිසා අද ඒ ශරොශහෝ ශදයින් මිදිලා ඉන්න අපට පුළුවන්කම
ලැබී තීශරනවාය කියන නකත් මා සකහන් කරන්නට ඕනෑ.
රරපතළ අවදානම් නැහැ. හැරැයි නශහම කියලා අපිට නිකම්
ඉන්න පුළුවන්කමකුත් නැහැ.
පසුගිය කාලය තුළ යම් වැරැ්ධදක් සි්ධධ් වුයා නම් ඒ වැරැ්ධද
අපි නිවැරදි කරන්න ඕනෑ. පසුගිය කාලශආ අතපසු ීමමක් සි්ධධ්
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වුයා නම් අපි නය නිවැරදි කරන්න ඕනෑ. ඒ වාශේම සිය දම ජාන
ශකොටස්වලට නිදහශස සම අයිතිවාසිකම් ලැබිය තුතුය කියන
මතශආ අශේ රඩුක්ව ඉන්නවා. මුස්මේම් ජානතාවශගන් ශහෝ
ශදමළ ජානතාවශගන් ශහෝ නක කඩුඩායමකට වැඩි වරප්රසාද
ලරා ශදන ශහෝ නක කඩුඩායමකට අක් වරප්රසාද ලරා ශදන
මතශආ ශම් ජානාධිපතිතුමාත් ශම් ජාාතික රඩුක්වත් නැත කියන
නක මම පැහැදිමේව කියනවා. ඒ සිය දම ජාන ශකොටස්වලට සමාන
අයිතිවාසිකම් ලැශරන්නට ඕනෑ. ඒ ජානතාවශේ ප්ර ්න පිබඳරකව
අපි අවශරෝධ් කර ගන්නට ඕනෑ. නතුමන්ලා දිගින් දිගටම කි ව
කාරයා පිබඳරකව අපි තහුම්කන් ශදන්නට ඕනෑ.
රිධඩ මන්ත්රීවරු කියන කාරයා අතර වැදගත් කාරයා
තිශරනවා. ඒ අයට සිදු වුණු අසාධ්ාරයයක් තිශරනවා.
සංව්ථධ්නශආ අක් පාක් තිශරනවා. ඒවා නිවැරදි කිරීශම් වගකීම
රජායක් ිධධියට අපිට තිශරනවා. සංව්ථධ්නය රැ දශවොත්
ශපශනනවා සෑම ක්ශෂරයකම අක් සැලකිල්ලක් ලැබිලා තිුයා
කියලා. ඒ ප්රශ්ධ ශආ ජානතාව තු්ධධ්ශයන් වැඩිශයන්ම රැට කෑවා.
ඒ ජානතාවශේ අව යතාවන් අපි සම්පූ්ථය කරන්නට ඕනෑ
වාශේම අශනක් ජාන ශකොට්ඨාසවල ජානතාවටත් සිංහල
ජානතාවත් ශදමළ ජානතාවත් අතර නැවත වවරයක් තති
ශනොවන තත්ත්වයටයි ඒ කටතුත්ත කරන්න ඕනෑ කියන නකත්
අපි පැහැදිමේව සකහන් කරනවා.
සමහර පළාත් සවා මන්ත්රීවරුන් කරන ප්රකා වමේන් සිංහල
ජානතාවශේ සිත් බිශකනවා; සිත් ිශදනවා. නතශකොට අපි ශම්
කරන්න යන ශ්ධවලට අශේ සමින වැඩසටහන්වලට නයින් තති
වන්ශන් ශහොක ශදයක් ශනොශවයි. රාධ්ාවක් ිධතරයි තති ශවන්ශන්.
ශම් පා්ථමේශම්න්තුව නිශයෝජානය කරන ශරොශහෝ මන්්රිවරු ශම්
කාරයය පිබඳරකව වැටහීශමන් කටතුතු කරන රවත් අපට ඉතාම
පැහැදිමේව දැන ගන්නට තිශරනවා.
ශදමළ ජානතාව ශවනුශවන් ලරා ශදන ශ්ධවල් ඒ වාශේම
ලරා ශදන්නට තිශරන ඒ සම අයිතිවාසිකම් ශවනුශවන් ඉතාමත්
පැහැදිමේව ජානාධිපතිතුමා ශපනී සිටිනවා. නතුමා ඒ ගැන කිසිම
රකාරයක පසුරටීමමක් ශහෝ ශවනත් වංගු ගැහීමක් ශකශරන්ශන්
නැහැ. අපිත් ඒ කාරයා පිබඳරකවත් අවශරෝධ්ශයන් කටතුතු
කරනවාය කියන නකත් මා සකහන් කරනවා.

ගු විෙල් වීරවංශ් ෙහසතා

(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි අශේ හිත මිර නක්සත් ජානතා
නිදහස් සන්ධ්ානශආ මහ ශල්කම් ගරු මහින්ද අමරීමර මැතිතුමන්
- සවාපති ශවයිද දන්ශන්ත් නැහැ.- මා කියපු කාරයා කාරයයක්
සම්රන්ධ්ශයන් කාරයා ශදකක් පළ කරනු ලැුවා. ිධශ ෂශයන්
තු්ධධ් හමුදා ු්ධධි අං ය සම්රන්ධ්ශයන් ඔරතුමා කි ව කාරයය
ගැන මට ශපොඩි පැහැදිමේ කිරීමක් කරන්න අව යයි. ඒ අය
ශගනාශ
මැගසින් රන්ධ්නාගාරශආ මම ඉන්න වාට්ටුවට.
මුමේන්ම තුන් ශදශනක් ශගනාවා. ශම්ජා්ථවරශයකුත් නතැන
ඉන්නවා. ඒ ශම්ජා්ථ ුලත්වත්ත; කැේශපටිශපොල පරම්පරාශ
ඥාතීත්වයක් දරන ශකශනක්. ානි අශේශසකර තතුළු ශපොමේස්
නිලධ්ාින් ශම් අය ශගනැල්ලා ප්ර ්න කර තිශරනවා. ඔරතුමා
ශසොයා රලන්න. ඒ අයට අදාළ මේතුම යවා තිශරන්ශන් රාජාකාි
මේපිනයට ශනොශවයි; ගම්වලටයි. ශපොලීසියත් ශකබඳන්ම යන්ශන්
ගශම් ඒ අයශේ ශගදරට ශනොශවයි; ගම වශට්ම යනවා.

ගු ෙහි්දා අෙරවීර ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ைஹிந்த அைரவீர)

(The Hon. Mahinda Amaraweera)

ඔරතුමාශේ කථාව මම ඊශආ අහශගන හිටියා.
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ගු විෙල් වීරවංශ් ෙහසතා

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො

(The Hon. Wimal Weerawansa)

(The Hon. Presiding Member)

මට ිධනාඩියක් ශදන්න ගරු තමතිතුමා.

ගරු තමතිතුමා ඔරතුමාට ලරා දී තිූ  කාලය නම් අවසානයි.

(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச)

ශම් සි්ධධිය වුණු දවශස ශදහිවල tower නක අවට ශම්
ශගොල්ලන්ශේ දුරකථන ක්රියාත්මකීමම තමයි ශම් අය අත්
අඩංගුවට ගන්න ශහතුව. ඊළඟට ශම්ශගොල්ලන්ට කියනවා " ඔයා
ශම්ක ශත්රුම් ගන්න. ඔයා කියන්න. ඔයාට ශහොක ජීිධතයක්
ශදන්නම්. ඔයාට මීට වඩා ශහොක තත්ත්වයක් අපි හදන්නම්" කියා.
නශහම කියලා තමයි ශම් ශගොල්ලන්ශගන් ශනොකරපු ශදයක් ගැන
අහගන්න යන්ශන්. මම ශම් තත්ත කියන්ශන්. ඒ අයට කිසිම
අව යතාවක් නැහැ ශරොරු කියන්න. ිධශ්රාම ගිහිල්ලා අවුරු්ධදක්
වන නිලධ්ාියකුවත් ශගනැල්ලා පහර දීලා තිශරනවා. CID
නිලධ්ාින් ශගදරට ගිහින් නදා රෑ ශගදර නතර ශවලා නාවලා
නයා නෑවාට පස්ශස පසුවදා ශගදර අයටත් කියලා " ශමයාට
ශකොශහවත් යන්න නපා ශගදරම තියා ගන්න" කියා. නශහම
තමයි ශම් CID නිලධ්ාින් ඊට පසුවදා නන්ශන්.
අශනක් කරුය කීත් ශනොයා්ථ මාධ්යශ දියා කවුරු ශහෝ
පැහැර ගැනීම් කළා නම් ඒ ගැන ශසොයන නක ගැන අශේ කිසිම
ිධරු්ධධ්ත්වයක් නැහැ. නමුත් ඔහුශේ කටඋත්තරය ගන්ශන්
ඕස්ශේමේයාවට ගිහින්. CID නකට ශම් ගැන පුදුමාකාර උනන්දුවක්
තිශරනවා.

ශදවැනි කාරයය ශම් අයශේ ඡායාූපප අරශගන තිශරනවා
හැම පැත්තටම. ශම් සිය දම
ඡායාූපප කීත් ශනොයා්ථ
මාධ්යශ දියාට යවනවා. ඔහු ශම් ඡායාූපප සිල්ලම රලලා
තිධල්ලා හඳුනා ගැනීශම් ශපශරට්ටුශ දී ශම් ශගොල්ලන් හඳුනා
ගන්නවා. මම කියන්ශන් පරීක්ෂයයක් ශවන්න ඕනෑ ිධධියක්
තිශරනවා ශන්. ඔරතුමා පිබඳගන්නවා ශන් ශකොළඹ ශරෝම්ර
පිපිශරන නක නතර කර ගත්ශත් තු්ධධ් හමුදා ු්ධධි අං යයි කියන
නක. ඔරතුමා ඒක ශනොදන්නවා ශනොශවයි ශන්. නම නිසායි ගරු
තමතිතුමනි මා ශම් කියන්ශන්. අපි හිශ්ථ දමපු නශකන් නිදහස්
කරන්නය කියා කවදාවත් අපි ඔරතුමාශගන් ඉල්ලන්ශන් නැහැ.
නමුත් ශම් මිනිස්සු ශම් රට ශවනුශවන් යම්කිසි සුිධශ ෂී කැපීමමක්
කළා. කීත් ශනොයා්ථශේ සි්ධධියට තත්තටම ඔවුන් සම්රන්ධ් නම්
ඔය කියන පරීක්ෂයය ඔය ිධධියට ශනොශවයි යන්න ඕනෑ. ශම්
tower area නශක් දුරකථනය තිුයා කියලා මිනිසුන්ව අත්
අඩංගුවට ගන්නවා නම් ශම් රශට් වන හැම සි්ධධියකටම ඔය
කියන ශටමේශකොම් කු දන වශට් තිුණු දුරකථන ටික රලලා ඒ
සිය දමශදනා අරන් යන්න ශවනවා. නශහම කරන්නට රැහැශන්.
නම නිසා සාධ්ාරය ශවන්නට ඕනෑ. අශනක් කාරයය තමයි ශම්
සි්ධධිය අවුරුදු ගයනක් ගතශවච්ච සි්ධධියක්.
ගරු තමතිතුමනි ඔරතුමා ශදශවනි කරුය ව ශයන් කි ශ
මම සන්ධ්ානශයන් ඉවත් ශවනවා නම් ඔරතුමාට ඒක දැන්ීමශමන්
පසුව ඒ ගැන සලකා රලන්නම් වාශේ කථාවක්. ගරු තමතිතුමනි
මම දැන් ඒ මේතුම මේයලා අවසන් කළා. ඔරතුමා ශම් සවාශවන්
පිටත් ශවන ශකොටම මම ඒ මේතුම ඔරතුමාට ලරා ශදන්නට
කටතුතු කරනවා. මම හිතනවා මාව රශලන් තියා ගන්නට
වුවමනාවක් ඔරතුමන්ලාට නැතිව තති කියලා. නම නිසා ඒ මේතුම
පිබඳඅරශගන ඒ සම්රන්ධ්ශයන් ගරු කථානායකතුමාට දැනුම්දීම
කරන්නට ඔරතුමා සාධ්ාරය ශවයි කියලා මම රලාශපොශරොත්තු
ශවනවා.

ගු ෙහි්දා අෙරවීර ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ைஹிந்த அைரவீர)

(The Hon. Mahinda Amaraweera)

අනිවා්ථයශයන්ම ගරු මන්ත්රීතුමා. ඔරතුමාශේ මේතුම අපට
ලැුයාම අපි ඒ ගැන කඩිනමින් තීන්දුවක් ලරාශදන්නම්.

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கள்)

ගු විෙල් වීරවංශ් ෙහසතා

(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ු්ධධි අං නිලධ්ාින් ගැන මීට වඩා සාධ්ාරයව හිතන්න
කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා.

ගු ෙහි්දා අෙරවීර ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ைஹிந்த அைரவீர)

(The Hon. Mahinda Amaraweera)

මශේ කථාශ දීත් මම කි ශ ඒක තමයි. මම ඊශආ
ඔරතුමාශේ කථාව අහශගන හිටියා. මම ඒ පිබඳරකව ඉතාමත්
සංශ දීව කථා කළා. ශමොකද මම ඒ කාරයය රැහැර කරන්ශන්
නැහැ. මම ඒකයි ඉතාමත් වගකීශමන් කි ශ
ශපොමේස්
නිලධ්ාිශයක් වැරදි ිධධියට හමුදාශ රය ිධරුවන් සම්රන්ධ්ශයන්
කටතුතු කරලා තිශරනවා නම් ඒ අයට හිිහැර කරලා තිශරනවා
නම් සහ ඒ අය අනව ය ිධධියට නක්වලට පටලවන්නට කටතුතු
කරලා තිශරනවා නම් අපි ඒ පිබඳරකව ශසොයා රැලීමක් කරනවා
කියලා.

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු තමතිතුමා කථාව අවසන් කරන්න.

ගු විෙල් වීරවංශ් ෙහසතා

(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි මට තවත් කාරයයක්
කියන්න තිශරනවා. ානි අශේරත්නට double promotion
දුන්නා. ඒ වාශේම මෑත කාලශආ CID නශක් සිය දම අයට "ශසොයා
ගැනීමට ශනොහැකිව තිූ  ශතොරතුරු අනාවරයය කර ගැනීශම්දී
දක්වන ලද ිධශ ෂ කුසලතාවට අදාළ දිි ගැන්ීමශම් දීමනා"
කියලා රුපියල් ලක්ෂ ශදක තුන හතර පගාව දුන්නා. ශම්වා දිි
ගැන්ීමශම් දීමනා ශනොශවයි. ශපොමේස් ශකොමිසම පැත්තක තිබියදී
තමයි ානි අශේරත්නට double promotion හම්ර වුශඩු. ශම්
සිය ද ශ්ධ ශවන්ශන් කිසියම් නි ්චිත ඉලක්කයක් තතිවයි.
ශපොලීසිය වාර ඔරතුමාශේ ජානාධිපතිතුමාට ශනොශවයි. නමුත්
හමුදාව වාර ඔරතුමාශේ ජානාධිපතිතුමාට. නම නිසා
කරුයාකරලා අගමැතිතුමාශේ ශපොලීසියට ජානාධිපතිතුමාශේ
හමුදාව බිබඳ ගන්නට ඉඩ ශදන්න නපා.

ගු ෙහි්දා අෙරවීර ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ைஹிந்த அைரவீர)

(The Hon. Mahinda Amaraweera)

අනිවා්ථයශයන්ම.

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු තමතිතුමා ඔරතුමාට ලරා දී තිූ  කාලය අවසානයි.

ගු ෙහි්දා අෙරවීර ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ைஹிந்த அைரவீர)

(The Hon. Mahinda Amaraweera)

ඔරතුමා කියූ කාරයය පිබඳරකව රය ිධරුවන්ශේ ප්ර ්නය
පිබඳරකව මම අද ගරු ජානාධිපතිතුමාටත් කථා කරලා කි වා.
නතුමාත් දැඩි ස්ථාවරයක ඉන්නවා වැරදි ශනොකළ ශකශනකුට
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දඬුවම් ලරා දීලා තිශරනවා නම් ඒ ගැන ිධශ ෂශයන් ශසොයා
රලන්නට නතුමා මැදිහත් ශවන රවට. ඒ වාශේම අපට කියන්නට
රැහැ ශටමේශකොම් කු දන මිනන් කරන පරීක්ෂය පැත්තකට
දමන්න වාශේ ශ්ධවල්. ශමොකද ශපොලීසියට ඒ කටතුතු කරශගන
යාමට ඉඩ දිය තුතුයි. ඒ නිසා ඉතාමත් වගකීශමන් කියනවා රජාය
ිධධියට වැරදිකරුවන් රරක්ෂා කරන්නට අපි කටතුතු කරන්ශන්
නැහැ ඒ වාශේම නිවැරදි රය ිධරුශවකුට දඬුවමක් ලැශරන්නට
යනවා නම් නය සිදු ශවන්නට ශදන්ශනත් නැහැයි කියන නක.

නතුමා කි ශ . නම නිසා ඒ නිලධ්ාින්ශගන් යම් පැමිණිල්ලක්
ලැුශයොත් ඒ සම්රන්ධ්ශයන් අනිවා්ථයශයන්ම කටතුතු කරනවා
ඉතාමත් පැහැදිමේව. ශම් රය ිධරුවන් බිල්ලට ශදන්නට
වමත්රීපාල සිිශසන ජානාධිපතිවරයා රරක්ෂක අමාතයවරයා
ිධධියට කිසිම ශ ලාවක කටතුතු කරන්ශන් නැහැ. ඒ වාශේම රය
ිධරුවන් වැරැ්ධදක් කරලා තිශරනවා නම් ඒ සකහා දඬුවම් ලරාදීශම්
ප්ර ්නයකුත් නැහැ.

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො

[ெி.ெ. 3.54]

(The Hon. Presiding Member)

ගු රි්ාඩ් බදියුදී්ද ෙහසතා (කර්ෝදත හසා වාණිජ ක යුුර
අොතයුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கள்)

මීළඟට ගරු ිසාඩ් රදිතුදීන් අමාතයතුමා. ඊට ශපර ගරු
කනක ශහරත් මන්ත්රීතුමාශේ නම මූලාසනය සකහා ශයෝජානා
කරන ශලස මා ඉල්ලා සිටිනවා.

ගු ලක්ෂපේද කිරිඇල්ල ෙහසතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි " ගරු කනක ශහරත්
මන්ත්රීතුමා දැන් මූලාසනය ගත තුතුය"යි මම ශයෝජානා කරනවා.

ප්රශ්පනය විේන ලදි්ද ්භා ්ම්ෙත විය.

வினொ விடுக்கப்ெட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது.
Question put, and agreed to.

අඅනුරුව ගු පශ්හසා්ද ප්ේෙසිංහස ෙහසතා මූලා්නපය්ද ඉවත්
වූපය්ද ගු කනක පහසේරත් ෙහසතා මූලා්නාරූඪ විය.

அதன் ெிறகு, ைொண்புைிகு
தசஹொன் மசைசிங்க அவர்கள்
அக்கிரொசனத்தினின்று அகலமவ, ைொண்புைிகு கனக மஹரத் அவர்கள்
தமலமை வகித்தொர்கள்.
Whereupon THE HON. SHEHAN SEMASINGHE left the Chair and
THE HON. KANAKA HERATH took the Chair.

ගු ෙහි්දා යාපා අපේවර්ධාන ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ைஹிந்த யொப்ெொ அமெவர்தன)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

නැඟී සිටිප ය.
எழுந்தொர்.
rose.

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මහින්ද යාපා අශේව්ථධ්න මන්ත්රීතුමාට මයික් නක
ශදන්න.

ගු ෙහි්දා යාපා අපේවර්ධාන ෙහසතා

(ைொண்புைிகு றிஸொட் ெதியுதீன்
வொணிெ அலுவல்கள் அமைச்சர்)

-

மகத்ததொழில்

ைற்றும்

(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and
Commerce)
ெிஸ்ைில்லொஹிர் ரஹ்ைொனிர் ரஹீம்.
தகளரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கமள, நைது
நொட்டிமல சிறப்புைிக்க தெொறியியல் துமறக்கொக ஒரு Council
ஐ ஆரம்ெிப்ெதற்கு நீண்டகொலம் முயற்சி தசய்யப்ெட்டு வந்தது.
இந்நிமலயில்,
இந்தப்
ெொரொளுைன்றத்திமல
அது
சட்டபூர்வைொக நிமறமவறவிருக்கின்ற இன்மறய நொமளச்
சந்மதொஷைொன, வரலொற்று முக்கியைொன ஒரு நொளொக நொன்
ெொர்க்கின்மறன். இதற்கொகப் ெல முயற்சிகமள முன்தனடுத்த
தகளரவ அமைச்சர் சம்ெிக்க ரணவக்க அவர்களுக்கும்
அவமரொடு மசர்ந்து உமழத்த Chartered Engineers அமதமெொல
Engineering Diplomates ைற்றும் அந்தத் துமறசொர்ந்த
அதிகொொிகளுக்கும் Attorney-General's Department, Legal
Draftsman's
Department
அதிகொொிகளுக்கும்
அமைச்சரமவயிமல இதற்கு அங்கீகொரத்மதப் தெற்றுத் தந்த
மைதகு
ஜனொதிெதி
அவர்கள்
உட்ெட
தகளரவ
அமைச்சர்களுக்கும் நொன் நன்றிமயக் கூறிக்தகொள்கின்மறன்.
மவத்தியர்களுக்கொன Council அமைக்கப்ெட்டு அதன்
உறுப்ெினர்கள் எவ்வொறு ெணியொற்றுகின்றொர்கமளொ அதொவது
அந்தத்
துமறயுமடய
துமறசொர்ந்தவர்களுமடய
தகளரவத்மதயும் அதனுமடய தெறுைதிமயயும் எவ்வொறு
ெொதுகொத்து வருகின்றொர்கமளொ, அவ்வொறு இந்தப் தெொறியியல்
- engineering துமறயின் தகளரவம், தெறுைதி, அந்தஸ்மதப்
ெொதுகொக்கக்கூடிய
ஓர்
அத்திவொரைொக
இந்த
Bill
அமைந்திருக்கின்றது.
இதற்கொகப்
ெல
முயற்சிகமள
முன்தனடுத்த ெலமரொடு மசர்ந்து நொனும் சில கொலம்
தசயற்ெட்டவன் என்ற வமகயிலும் இந்தத் துமறயிமல
கற்றவன் என்ற வமகயிலும் இது குறித்து நொன் ைிகவும்
சந்மதொஷப்ெடுகின்மறன்.

(ைொண்புைிகு ைஹிந்த யொப்ெொ அமெவர்தன)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

ගරු ිධමල් ීමරවං මන්ත්රීතුමා මතක් කළා රහස් ශපොලීසිය
ිධසින් රය ිධරුශවකුට පහර දීලා තිශරනවා කියලා. ඉතා දරුණු
ිධධියට පහර දීලා ශගදර ශගනිහින් රෑ නතර කරලා නාවලා පිිසිදු
කරලා තිශරනවා කියලා. ඒ සම්රන්ධ්ශයන් ඔරතුමන්ලා
පරීක්ෂයයක් කරනවාද නශහම නැත්නම් ඒ නිලධ්ාින්ට ිධරු්ධධ්ව
ගන්නා ක්රියාමා්ථගය ශමකක්ද?

ගු ෙහි්දා අෙරවීර ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ைஹிந்த அைரவீர)

(The Hon. Mahinda Amaraweera)

ශම් කාරයා ඔක්ශකොම කි ශ ිධමල් ීමරවං මන්ත්රීතුමාශන්.
නතුමාට හිර ශගදරදී ඒ අය මුය ගැහිලා කියපු කාරයා පිබඳරකවයි

இலங்மகயில் இன்றுதொன் இவ்வொறொன ஒரு Council
ஆரம்ெிக்கப்ெட்டொலும் ெொகிஸ்தொன் மெொன்ற நொடுகளில் 40
வருடங்களுக்கு முன்னமர இது ஆரம்ெிக்கப்ெட்டுள்ளதொகத்
தற்தெொழுது சமெக்குத் தமலமைதொங்குகின்ற உறுப்ெினர்
அவர்கள்
தன்னுமடய
மெச்சின்மெொது
தசொன்னொர்.
அமதமெொல உலகத்திமல ெல நொடுகளில் இவ்வொறொன Council
அமைக்கப்ெட்டு அதனூடொக Engineers உமடய தெறுைதி,
அவர்களுமடய அந்தஸ்து - தகளரவம் ெொதுகொக்கப்ெடுவதற்கு,
அவர்களுமடய மவதனம் மெொன்ற விடயங்கமள அளவீடு
தசய்வதற்கு நடவடிக்மக எடுக்கப்ெட்டுள்ளது. அவ்வொறொன
ஒரு
Council
சட்டமூலம்
இன்று
நைது
நொட்டிலும்
நிமறமவறுகின்றமத
நிமனத்து
நொன்
சந்மதொஷப்ெடுகின்மறன்.
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[ගරු ිසාඩ් රදිතුදීන් මහතා]

இந்தச் சட்டமூலத்மதச் சைர்ப்ெித்த தகளரவ அமைச்சர்
ரஞ்சித்
சியம்ெலொப்ெிட்டிய
அவர்கமளொ,
அவரது
ெிரதியமைச்சர் அவர்கமளொ தற்தெொழுது இந்தச் சமெயிமல
ெிரசன்னைொக இல்லொவிட்டொலும் தகளரவ தமலமைதொங்கும்
உறுப்ெினர் அவர்களிடம் ஒரு மவண்டுமகொமள விடுக்க
விரும்புகின்மறன். அதொவது, இன்று ெல்துமற சொர்ந்த
Engineers ைற்றும் Chartered Engineers இருக்கின்றொர்கள்.
ஆனொல், இந்தக் Council இல் அதிகைொக ஒரு தரப்மெச்
சொர்ந்தவர்கமள
members
ஆக
வரவிருக்கின்றொர்கள்.
அமதமநரம்
எந்தத்
தரப்ெிலொவது
ைனித
உொிமை
ெொதிக்கப்ெடுகின்றதெொழுது சம்ெந்தப்ெட்டவர்கள் Supreme
Court க்குச் தசன்று அதற்கொன தீர்மவப் தெறலொம்
என்ெதுெற்றி இதில் நிச்சயைொகக் குறிப்ெிடப்ெட மவண்டும்
என்ெமத வலியுறுத்துகின்மறன். ஆனொல், இந்த Bill இல் இது
குறிப்ெிடப்ெடவில்மல. எனமவ, இந்த விடயத்மத நீங்கள்
தகளரவ அமைச்சர் அவர்களுக்குத் ததொியப்ெடுத்தி ஆவன
தசய்ய மவண்டும். இந்தக் Council தமலவமர - Chairman ஐ
Prime Minister நியைிக்க மவண்டும் என்ற ெிமரரமணமய
முன்மவத்தவர்களில் நொனும் ஒருவன். அதற்கமைய இந்த Bill
வமரயப்ெட்டிருப்ெதற்கொக
என்னுமடய
நன்றிமயத்
ததொிவித்துக்தகொள்கின்மறன்.
இன்று இந்த நொட்டிமல ெல doctor ெட்டங்கள்
வழங்கப்ெடுகின்றமை
ெற்றி
உங்களுக்குத்
ததொியும்.
இருந்தமெொதிலும்
இந்த
நொட்டின்
தகளரவம்
ெொதிக்கப்ெடக்கூடிய வமகயிமல ெணத்திற்கொக அல்லது மவறு
மநொக்கங்களுக்கொக நொடளொவிய ொீதியில் இவ்வொறு ெற்ெல
ெட்டங்கள்
வழங்கப்ெட்டு
வருவமதயும்
நொங்கள்
ெொர்க்கின்மறொம். இவ்வொறொன தசயல்கள் எைது நொட்டிமல
தவிர்க்கப்ெட மவண்டும் என்ற தகொள்மகமயொடு உள்ளவன்
நொன்.
இந்த Engineering Council அமைக்கப்ெடுவதில் ெல
சவொல்களும் இமடஞ்சல்களும் எதிர்மநொக்கப்ெட்டமத நொங்கள்
அறிமவொம். இந்தச் சட்டமூலத்திமல Engineering Service
Council ஊடொக ஓர் உறுப்ெினர் ததொிவு தசய்யப்ெட
மவண்டுதைன்று
தசொல்லப்ெடுகின்றது.
அவ்வொறு
ஓர்
உறுப்ெினர்
ததொிவுதசய்யப்ெடுகின்றதெொழுது
ஒரு
திமணக்களத்திமல
மவமல
தசய்கின்ற
engineer
ைொத்திரம்தொன் அந்த உறுப்ெினரொக வரமுடியுதைன்று இங்கு
குறிப்ெிடப்ெடுகின்றது.
அப்ெடிதயன்றொல்,
அதிகொரசமெ
அல்லது board மெொன்றவற்றில் மவமல தசய்கின்றவர்களுக்கு
அந்தச் சந்தர்ப்ெம் இங்கு கிமடக்கவில்மல.
எனமவ,
திமணக்களங்கமளச் சொர்ந்தவர்கள் ைொத்திரைில்லொைல் board,
authority மெொன்றவற்றில் மசமவயொற்றுெவர்கள் சொர்ெொகவும்
ஓர் உறுப்ெினர் இங்கு மசர்க்கப்ெட மவண்டுதைன்ற ஒரு
திருத்தத்மத மைற்தகொள்ள மவண்டும். இந்தப் மெரமவக்கு
தைொத்தம் 13 உறுப்ெினர்கள் ததொிவுதசய்யப்ெடுவொர்கள்.
அதில் 7 மெர் ஒரு துமறமயச் சொர்ந்தவர்கள். 4 மெர்
இன்னுதைொரு துமறமயச் சொர்ந்தவர்கள். ஒருவர் மவதறொரு
துமறமயச் சொர்ந்தவர். அடுத்தவர் இன்னுதைொரு துமறமயச்
சொர்ந்தவர். இதிமல கமடசியொக நொன் குறிப்ெிட்ட ஓர்
உறுப்ெினர்தொன்
திமணக்களங்கள்
சொர்ெொகத்
ததொிவுதசய்யப்ெடும் ஒரு தெொறியியலொளர்.
இலங்மகயில்
அங்கீகொிக்கப்ெட்ட
எத்தமனமயொ
நிறுவனங்கள்
இருக்கின்றன. ஆகமவ, Telecom, RDA, Water Board, NHDA
மெொன்ற
நிறுவனங்களில்
கடமையொற்றும்
தெொறியியலொளர்களுக்கு
இந்தச்
சந்தர்ப்ெம்
இல்லொைல்
மெொகின்ற வொய்ப்ெிருப்ெமதக் கருத்திமல தகொள்ளுைொறு நொன்
அன்ெொக மவண்டிக்தகொள்கின்மறன்.
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இந்தப் மெரமவ சம்ெந்தைொக 4 - 5 வருடங்களுக்கு மைலொக
நொம் ெல கூட்டங்கமள நடத்திமனொம். அந்தக் கூட்டங்களில்
நொனும் மநரடியொகக் கலந்துதகொண்மடன். தகளரவ அமைச்சர்
சம்ெிக்க ரணவக்க அவர்கள் சமெயில் இல்லொவிட்டொலும்
நொனும் ஒரு தெொறியியலொளர் என்ற வமகயிமல அவரது
அயரொத முயற்சிக்கொக அவமர நொன் ெொரொட்டுகின்மறன்.
அந்தவமகயில், ஆங்கிலத்திலும் ஒருசில விடயங்கமளக்கூறி,
எனது உமரமய முடிக்கலொதைன நிமனக்கின்மறன்.

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 මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Hon. I. Charles Nirmalanathan, please. You have
eight minutes.
[ெி.ெ. 4.03]

ගු ඉ. චාල්්ප නිර්ෙලනාා්ද ෙහසතා

(ைொண்புைிகு இ. சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்)

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)

தகளரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கமள, இன்று
தகளரவ ைின்வலு ைற்றும் புதுப்ெிக்கத்தக்க சக்தி அமைச்சர்
ரன்ஜித் சியம்ெலொெிடிய அவர்களொல், இலங்மக தெொறியியற்
மெரமவச் சட்டமூலைொனது இரண்டொம் ைதிப்பீட்டிற்கொக
ெொரொளுைன்றத்தில்
சைர்ப்ெிக்கப்ெட்டிருக்கிறது.
அந்தவமகயில், நொன் இதுெற்றி ஒரு சில கருத்துக்கமளக்
குறிப்ெிட
விரும்புகின்மறன்.
உண்மையிமல,
தெொறியியலொளர்கள் மெொற்றப்ெட மவண்டியவர்கள். நொங்கள்
ைிகவும் திறமைவொய்ந்த தெொறியியலொளர்கமள இலங்மகயில்
உருவொக்க
மவண்டும்.
இவ்வொறு
உருவொக்குகின்ற
தெொறியியலொளர்கள்
இலங்மகமயவிட்டு,
குறிப்ெொக,
சிங்கப்பூர், புரூமண மெொன்ற நொடுகளுக்கு மவமல மதடிச்
தசல்வது
ைிகவும்
மவதமனக்குொிய
விடயம்.
இந்தப்
தெொறியியலொளர்கள் எைது நொட்டிமல ெணிபுொியக்கூடிய
வமகயில், சம்ெள உயர்வு, சலுமககள் மெொன்றவற்மற
அரசொங்கம்
தசய்துதகொடுக்க
மவண்டும்.
அப்ெடிச்

1737

2017 ශපරරවාි 03

தசய்துதகொடுக்கின்றமெொதுதொன் இலங்மகயில் இருக்கின்ற
தெொறியியலொளர்கள் மவமல நிைித்தம் மவறு நொடுகளுக்குச்
தசல்லைொட்டொர்கள்
என்ெமத
நொன்
இந்த
மநரத்தில்
ததொிவித்துக்தகொள்ள விரும்புகின்மறன்.
தகளரவ கடற்தறொழில் ைற்றும் நீரக வளமூல அெிவிருத்தி
அமைச்சர்
ைஹிந்த
அைரவீர
அவர்கள்
இங்கு
உமரயொற்றியமெொது,
இலங்மகயில்
உருவொக்கப்
ெடவிருக்கின்ற அரசியல் யொப்புத் ததொடர்ெொக ஒரு சில
கருத்துக்கமளக் குறிப்ெிட்டொர். அவரது உமரயில், "வடக்கில்
இருக்கின்ற ஒரு சிலர் இனவொதத்மதத் தூண்டுகின்ற வமகயில்
கருத்துக்கமள தவளியிடுவதொல், சிங்கள ைக்கள் ைத்தியில்
ைனக்கசப்பு
ஏற்ெடுகிறது"
என்று
குறிப்ெிட்டிருந்தொர்.
இப்ெடியொன கருத்துக்கமள தவளியிடுெவர்கள் இரண்டு
ெக்கத்திலும் இருக்கிறொர்கள்; அதிமல ஒருசில அமைச்சர்களும்
உள்ளடங்குகின்றொர்கள். அவர்களுமடய கருத்துக்குப் ெதில்
தசொல்லும் வமகயில், வடக்கில் இருக்கின்ற ஒருசிலர் கருத்துத்
ததொிவிப்ெது, சிலமவமள சிங்கள ைக்கள் ைத்தியில் ஒரு
குழப்ெத்மத ஏற்ெடுத்துகின்றது என்ெமத நொன் தகளரவ
அமைச்சர்
ைஹிந்த
அைரவீர
அவர்களிடம்
குறிப்ெிட
விரும்புகிமறன். தகளரவ அமைச்சர் அவர்கள் தற்தெொழுதுதொன்
உமரதெயர்ப்மெக் மகட்கின்றொர். ஆமகயொல், நொன் அதமன
ைீண்டும் தசொல்கின்மறன்.
தகளரவ
அமைச்சொா்
அவர்கமள,
நீங்கள்
உமரயொற்றும்மெொது குறிப்ெிட்டிருந்தீர்கள், "வடக்கிலிருக்
கின்ற ஒரு சிலொின் கருத்து சிங்கள ைக்கள் ைத்தியில் ஒரு
ைனக்கசப்மெ - விமரொதத்மத உண்டுெண்ணுகிறது" என்று.
அப்ெடியொன கருத்துக்கமள தவளியிடுகின்றவர்கள் இரண்டு
ெக்கத்திலும் இருக்கிறொர்கள். சிங்கள ைக்கள் ைத்தியில் சில
ைக்கள்
ெிரதிநிதிகளும்
ஒருசில
அமைச்சர்களும்
இருக்கிறொர்கள். அவர்களுமடய கருத்துக்கு ெதில் கருத்துச்
தசொல்லுகின்றமெொதுதொன் அந்தக் கருத்துத்
திொிெமடந்து,
குமரொதைொன கருத்துக்களொக தவளிவருகின்றன. ஆகமவ,
நொங்கள் இப்ெடியொன கருத்துக்கள் கூறுவமத விட்டுவிட
மவண்டும். இலங்மகயின் மதசிய அரசொங்கத்தில் தைிழ்,
முஸ்லிம், சிங்கள ைக்கள் இன, ைத சுதந்திரத்துடன்
சைத்துவைொகவும்
சைொதொனைொகவும்
தகளரவைொகவும்
வொழக்கூடிய அரசியல் யொப்மெமய சிறுெொன்மை ைக்கள்
எதிர்ெொர்த்திருக்கிறொர்கள். நீங்கள் மதசிய அரசொங்கத்தில் ஒரு
தெொறுப்புைிக்க அமைச்சரொக இருக்கிறீர்கள். அந்த வமகயில்,
இலங்மகயில் அரசியல் யொப்பு ைொற்றத்மத ைிக விமரவில்
தகொண்டுவர
மவண்டுதைன்றும்
அதன்ெடி
அந்தந்த
ைொகொணங்களில் இருக்கின்ற ைக்களொல் ததொிவுதசய்யப்ெட்ட
ெிரதிநிதிகள் அந்த ைக்களுமடய மதமவகமளப் பூர்த்தி
தசய்யக்கூடிய
வமகயில்
எல்லொ
ைொகொணங்களுக்கும்
அவற்றுக்குொிய அதிகொரங்கள் ெகிரப்ெட மவண்டுதைன்றும்
நொன்
தகளரவ
அமைச்சர்
அவர்களிடம்
விநயைொகக்
மகட்டுக்தகொள்கின்மறன்.
மைலும், ைொகொணங்களுக்குொிய அதிகொரங்கள்தொன் இந்த
அரசியல் யொப்ெில் வரவிருக்கின்றன. ஆனொல், சிங்கள ைக்கள்
ைத்தியில் வடக்கு, கிழக்குக்கு ைட்டும்தொன் இந்த அரசியல்
யொப்பு என்ெது மெொன்ற ஒரு விதைொன தவறொன கருத்து
இருக்கிறது. ஆனொல், இது இலங்மகயில் இருக்கின்ற எல்லொ
ைொகொணங்களுக்கும்தொன்.
எனமவ,
இதமனச்
சிங்களத்
தமலவர்கள்தொன் சிங்கள ைக்கள் ைத்தியில் ததளிவுெடுத்த
மவண்டுதைன்றும்
தகளரவ
அமைச்சர்
அவர்கமளக்
மகட்டுக்தகொள்கின்மறன்.
அடுத்து, Engineering Council ஐ உருவொக்குவதற்கு
01.08.2016 அன்று ெொரொளுைன்றத்தில் சட்டமூலம் ஒன்று
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தகொண்டுவரப்ெட்டது.
அதில்
உள்ளடக்கப்ெட்டிருக்கின்ற
விடயங்களுக்கு எதிரொக உயர் நீதிைன்றத்தில் வழக்குத் தொக்கல்
தசய்யப்ெட்டது. அந்த வழக்கின் தீர்ப்ெின் அடிப்ெமடயில்
அதிலுள்ள தீர்ைொனங்கமள ைொற்றி அதமன ஒரு சர்வமதச
தரத்திலொன
Engineering
Council
ஆக
அமைக்க
மவண்டுதைன்ெதும் என்னுமடய மகொொிக்மகயொக இருக்கிறது.
தகளரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கமள, அதில்
நீக்கப்ெடமவண்டிய விடயம் ததொடர்ெொன ெந்திகமளயும்
Supreme Court இனொல் வழங்கப்ெட்ட ஆமலொசமனமயயும்
நொன் செொபீடத்தில் *சைர்ப்ெிக்கின்மறன். அந்த வமகயில்
உருவொக்கப்ெடுகின்ற Engineering Council சர்வமதச தரத்தில்
இருக்க மவண்டும்.
அமதமநரத்தில் ஏற்தகனமவ இங்கு ஒருசில அமைச்சர்கள்
குறிப்ெிட்டதுமெொல,
திமணக்களங்களில்
ெணிபுொிகின்ற
தெொறியியலொளர்களுக்கு
அப்ெொல்,
இலங்மகயிலுள்ள
தகுதிவொய்ந்த தெொறியியலொளர்கள் அமனவரும் இந்தக்
Council இல் இடம்தெற மவண்டுதைன்ற என்னுமடய
கருத்மதயும் நொன் இங்கு குறிப்ெிட விரும்புகின்மறன். உயர்
நீதிைன்றத்தின்
கருத்துகளுக்கு
அமைவொக
இந்தச்
சட்டமூலத்மதத் திருத்தம் தசய்து இலங்மகயில் சர்வமதச
தரத்திலொன ஒரு Council ஆக உருவொக்கினொல், உண்மையில்
அதன்
ெலொெலன்கமளப்
தெொறியியலொளர்கள்
தெற்றுக்தகொள்வொர்கள். அவர்கள் அவ்வொறு ெலொெலன்கமளப்
தெறும்மெொது எங்களுமடய நொடு ைிகவும் தரம்வொய்ந்த
திட்டைிடலுடன், தரம் வொய்ந்த சிந்தமனயுடன் முன்மனொக்கி
நகரும் என்ெமதயும் நொன் இந்த மநரத்தில் தசொல்லிக்தகொள்ள
விரும்புகின்மறன்.
அடுத்து, கிளிதநொச்சியில் வலுக்கட்டொயைொக கொணொைல்
ஆக்கப்ெட்டவர்களுமடய உறவுகள் இன்று நொன்கொவது
நொளொகத்
ததொடர்ந்து
மெொரொட்டம்
நடத்திக்
தகொண்டிருக்கிறொர்கள். இந்த ைக்களுமடய மகொொிக்மக
என்னதவன்றொல், கடந்த எட்டு வருடங்களொக -

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුමා දැන් අවසන් කරන්න.

ගු ඉ. චාල්්ප නිර්ෙලනාා්ද ෙහසතා

(ைொண்புைிகு இ. சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்)

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි මට තව ිධනාඩියක් ශදන්න.
இந்த ைக்களுக்குொிய தீர்மவ, இது ததொடர்ெிலொன
உண்மைத் தன்மைமய அதொவது, அவர்களுக்கு என்ன
நடந்தது என்ெது ததொடர்ெில் அறியத்தருைொறு நொங்கள் கடந்த
எட்டு வருடங்களொகத் ததொடர்ந்து ஒவ்தவொரு ெொரொளுைன்ற
அைர்விலும்
ஒவ்தவொரு
கூட்டத்திலும்
வலியுறுத்தி
வருகின்மறொம்.
ஆனொல்,
அரசொங்கைொனது
கொணொைல்
ஆக்கப்ெட்டவர்களின் விடயம் ததொடர்ெில் ததொடர்ந்தும்
தைளனம்
சொதித்துவருகிறது.
இதனொல்
இந்த
அரசொங்கத்தின்ைீது எைது ைக்கள் நம்ெிக்மக இழக்கின்ற ஒரு
நிமலமை உருவொகின்றது என்ெமதயும் நொன் உங்களுமடய
கவனத்துக்குக் தகொண்டுவர விரும்புகின்மறன். அமதமநரத்தில்,

—————————
* පු්පතකාලප තබා ඇත.

* நூனிமலயத்தில் மவக்கப்ெட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.

1739

පා්ථමේශම්න්තුව

[ගරු ඉ. චාල්ස් නි්ථමලනාදන් මහතා]

கொணொைல் ஆக்கப்ெட்டவர்களுக்கு
உண்மையிமல என்ன
நடந்தது?
என்ெமத
இந்த
அரசொங்கம்
ததளிவொகச்
தசொல்லமவண்டும். நீங்கள் அவர்கமள என்ன தசய்திருந்தொலும்
உண்மைமயத் ததொிவித்து, அதற்தகொரு தீர்மவ வழங்கினொல்
ைட்டுமை இது ஒரு நல்லொட்சி அரசொங்கைொகக் தகொள்ளப்ெடும்
என்று கூறி, விமடதெறுகின்மறன். நன்றி!

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මීළඟට ගරු චන්දිම ගමශේ මහතා. ඔරතුමාට ිධනාඩි 71ක
කාලයක් තිශරනවා.
[අ.වා. .70]

ගු ච්දදිෙ ගෙපස ෙහසතා
(ைொண்புைிகு சந்திை கைமக)

(The Hon. Chandima Gamage)

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි ඉංජිශන්රු වකත්තිකයන්ශේ
වකත්තීයමය තත්ත්වය පවත්වා ශගන යාම සහ ශමශහයීමම සකහා
වගකිවතුතු ශ්රී ලංකා ඉංජිශන්රුවරුන්ශේ සවාව පිහිටුීමම සකහා ද;
ඉංජිශන්රු වකත්තිකයන් මේයාපදිංචි කිරීම සකහා සහ ඒ හා
සම්රන්ධ් ශහෝ ඊට රනුෂංගික කාරයා සකහා ිධධිිධධ්ාන
සැලැස්ීමම පිණිස ඉදිිපත් කරනු ලරන පනත් ශකටුම්පතක්
ව ශයන් ශමය හඳුන්වන්න පුළුවන්.
ඉංජිශන්රු අධ්යාපනය ලරා දීම ශලෝකශආ ශරොශහෝ රටවල
ිධිධධ් රයතනවමේන් සි්ධධ් ශවනවා. නම රයතනවලට අදාළ
වැඩසටන්වල ප්රමිතිය අනුව ිධිධධ් අත් දැකීම් සහ ිධිධධ් අධ්යාපන
සුදුසුකම්වමේන් තුක්ත ශවනවා. ිධශ ෂශයන්ම මිනින්ශදෝරු ිධදයාව
වාස්තු ිධදයාව වවදය ිධදයාව නීති ිධදයාවට සමාන වකත්තීන්
ශමන් ඉංජිශන්රු වකත්තිශආ නියැශලන පිිස් මේයාපදිංචි කිරීම ශහෝ
රලපර ලරා දීම සකහා නිසි රමශ දයක් ශමශතක් කල් තිුශඩු
නැහැ. ඒ නිසා අද ශම් පනත් ශකටුම්පත ඉදිිපත් කිරීම නක්තරා
මට්ටමක ජායග්රහයයක් ිධධියට සලකන්න පුළුවන්.
1906දී ස්ථාපනය කරන ලද 7 68 අංක 79 දරන පනත මිනන්
සංස්ථාපිත ශ්රී ලංකා ඉංජිශන්රු රයතනය සහ 7 0 අංක 6 දරන
පනත මිනන් හා 0111 අංක 77 දරන පනත මිනන් සංශ ෝධිත ශ්රී
ලංකා සංස්ථාපිත ඉංජිශන්රු රයතනය ඉංජිශන්රුවන්ශේ
කා්ථයන්හි වගකීම සහ වගීමම තති කරනු පිණිස වවදය සවාවට
සහ
නීතිඥ සංගමයට
සමාන ඉංජිශන්රුවන්ශේ සවාවක්
ස්ථාපනය කළ තුතු රව මීට කමේන් ශයෝජානා කර තිුයා. ශමම
සවාව මිනන් ඉංජිශන්රු පිචය නියාමනය කිරීම තුබඳන් පහත
දැක්ශවන ප්රතිලාව ලරා ගන්න රලාශපොශරොත්තු ශවනවා.
සුදුසුකම් සහිත ඉංජිශන්රුවරු හඳුනා ගැනීමට මහජානතාවට
හා රජායට හැකි ීමම නිතය ජාාතික දත්ත ප්ධධ්තියක් සැකසීම
ිධ ්වසනීයවාවය දැිය හැකි වකත්තීමය හා නිපුයතා රක්ෂයයක්
ශවත පිිධසීමට හැකි ීමම වකත්තීය ඉංජිශන්රු ප්රමිතිය ස්ථාපනය හා
ඵලදායිතා යන්රයයක් සැකසීම ශවනත් රටවල ඉංජිශන්රු
පිචය හා ශ්රී ලංකාශ ඉංජිශන්රු පිචය ප්රමිතීන් ශ්ථීයයකරයය
කිරීමට හැකිීමම මේයාපදිංචි වූවන්ට ජාාතික හා අන්ත්ථජාාතික
පිචයන්ට පහසුකම් සැලසීමට හැකිීමම යන කාරයා ගැන තමයි
ශම් හරහා ිධ ්වාසය පළ කර තිශරන්ශන්. ශම් සවාව මිනන් කරනු
ලරන මේයාපදිංචි කිරීම තුබඳන් පාිශවෝගික රරක්ෂයය මහජාන
ශසෞ්ය හා රරක්ෂාව පාිසික රරක්ෂයය ඉංජිශන්රු
කටතුතුවල තත්ත්වය සහතික කිරීම රදිය සම්රන්ධ්ශයන් අපට
ිධ ්වාසයක් තියන්න හැකියාව ලැශරනවා.
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ිධශ ෂශයන්ම ශමම සවාව පත් කිරීම ව්ථෂ 1ක පමය
කාලයකින් ප්රමාද ශවලා තිුයත් අද ගරු අමාතයවරු ශදශපොළ
වාශේම හිටපු ගරු තමතිතුමා තතුළු සිය ද රලධ්ාින් ශම් සවාව
තති කිරීම සකහා ලරා දුන් සහශයෝගය පැසසිය තුතු ශවනවා.
ශමම පනත් ශකටුම්පත ශශ්රෂ්ඨාධිකරයශආදී අභිශයෝගයට ලක්
කිරීම තුබඳන් ශමයට ිධිධධ් රකාරශආ සංශ ෝධ්න තතුළත් වුයා.
ඊට අමතරව රංශික අධීක්ෂය කාරක සවාව ශවත ශයොමු වූ
අවස්ථාශ දීත් සංශ ෝධ්න කිහිපයක් තතුළත් කරන්නට සි්ධධ්
වුයා.

ිධශ ෂශයන්ම ිධශ්ධීතය ඉංජිශන්රු වකත්තිකයන් හට ශ්රී
ලංකාශ ඉංජිශන්රු සවාශ මේයාපදිංචිය ලරා ගැනීම අනිවා්ථය
කිරීමට රංශික අධීක්ෂය කාරක සවාශවන් තීරයය වුයා. ඒ
වාශේම ිධශ්ධීතය ඉංජිශන්රු වකත්තිකයන් හට ශමරට තුළ
ඉංජිශන්රු වකත්තිශආ නියැලීශම්දී මාස හතරක තාවකාමේක
අවසරයක්; මේයාපදිංචියක් ලරා ගැනීම සහ ශමරට තුළ
දී්ථතකාලීනව ඉංජිශන්රු වකත්තිශආ ශයශදනවා නම් ඒක දී්ථත කර
ගැනීශම් ශරගුලාසි පැනීමම යන සංශ ෝධ්න තතුළත් වුයා. ඒ
වාශේම අමාතයවරයාට අභියාචනා මඩුඩලය පත් කිරීශම්දී
සවාශවන් ිධමසීශම් අවස්ථාවක් ලරා දීමටද තීරයය වුයා.
ශම් ඉංජිශන්රු සවාශ කා්ථය වාරය සම්රන්ධ්ශයන් කථා
කරන ශකොට ිධශ ෂශයන්ම ඉංජිශන්රු සවාශ කා්ථය වාරය
ලංකා ිධදුමේරල මඩුඩලයත් නක්ක ජජුවම ර්ධධ් ශවනවා. ශම්
වන ිධට ිධදුමේරල ජාාල සංශක්ත - grid codes - නි්ථමායය කිරීම
සම්රන්ධ්ශයන් රල ක්ති රංශික අධීක්ෂය කාරක සවාශ
අවධ්ානය ශයොමු ශවලා තිශරනවා. අදාළ රයතනවලට grid
codes ශහබඳ දැක්ීමම ඉතා ඉක්මනින් සිදු කරන්න පුළුවන් ශවයි
කියලා අපි ිධ ව
් ාස කරනවා. Grid codes ශහබඳ දැක්වූවාට පස්ශස
පුන්ථජානනීය රල ක්තිය මීට වඩා ිධ ාල ප්රමායයකින් ජාාතික
ජාාලයට නකතු කරන්න හැකි ශවයි කියලා අපි ිධ ්වාස කරනවා.
මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි ඉංජිශන්රුවරුන්ශේ පදිධ
සම්රන්ධ්ශයනුත් යම් මතයක් ඉදිිපත් වුයා. නම නිසා ඉංජිශන්රු
පදිධ සම්රන්ධ්ශයන් සහ ඊට අදාළ උසස්ීමම් සම්රන්ධ්ශයන් මම
යමක් කියන්න කැමැතියි.
තකතියික අධ්යාපන හා වකත්තීය අධ්යාපන ශකොමිෂන් සවාශ
වකත්තීය නිපුයතා වැනි -NVQ Level 4- මට්ටශම් පු්ධගලශයක්
'ඉංජිශන්රු කා්ථමිකශයකු' ව ශයන් අපි හඳුන්වනවා. අවුරුදු 3ක
පූ්ථය ඉංජිශන්රු ඩිේශලෝමාවක් NDT, HNDE, NDES රදී
ඩිේශලෝමා හදාරපු පු්ධගලශයක්ව 'ඉංජිශන්රු ඩිේශලෝමාධ්ාිශයක්'
ව ශයන් හඳුන්වන්න හැකියාව අපට තිශරනවා. ඊළඟට අවම
ව ශයන් අවුරුදු 3ක ඉංජිශන්රු ඩිේශලෝමාව අවම අව ශයන්
අවුරුදු ක ඉංජිශන්රු ක්ශෂරශආ ප ්චාත් පළපුරු්ධද හා වකත්තීය
සමාශලෝචන ිධවාගය සමත් වූවන් 'සංස්ථාගත ඉංජිශන්රුවරු'
ව ශයන් හඳුන්වන්න හැකියාව තිශරනවා. ඊළඟට අවුරුදු 3ක
ඉංජිශන්රු උපාධි පාඨමාලාව හදාරපු උදිධය 'අනුර්ධධ්
ඉංජිශන්රුවරු' ව ශයන් හඳුන්වන්න හැකියාව තිශරනවා.
ඊළඟට අවුරුදු ක ඉංජිශන්රු උපාධි පාඨාමාලව හදාරපු
පු්ධගලයන් 'රශ්රිත ඉංජිශන්රුවරු' හැටියට හඳුන්වන්න හැකියාව
තිශරනවා. ඊළඟට අවම ව ශයන් අවුරුදු ක වග කිවතුතු
තනතුරක් ඒ වාශේම පිබඳගත් පුහුණුවක් වකත්තීය සමාශලෝචන
ිධවාගය සමත් අවුරුදු ක උපාධි පාඨමාලාවක් හදාරපු උදිධය
තමයි අපි 'වරලත් ඉංජිශන්රුවරු' හැටියට හඳුන්වන්ශන්. ශමහිදී
ිධශ ෂශයන්ම අනුර්ධධ් ඉංජිශන්රුවරු හා රශ්රිත ඉංජිශන්රුවරු
අතර ශවනස ගත්තාම අනුර්ධධ් ඉංජිශන්රු කියන්ශන් අවුරුදු
3ක ඉංජිශන්රු උපාධි පාඨමාලාවක් හදාරපු අයයි. රශ්රිත
ඉංජිශන්රු කියන්ශන් අවුරුදු ක ඉංජිශන්රු උපාධි පාඨමාලාවක්
හදාරපු අයයි. ඒ ශදක නකට කරන්න ගියාම ිධශ ෂශයන්ම
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ිධ ්විධදයාලවල යම් යම් ගැට දකාරී තත්ත්වයන් තති ශවන්න
පුළුවන්. ඒ ගැන ිධශ ෂ අවධ්ානයක් ශයොමු කරලා තමයි ශම්
කටතුතු කරලා තිශරනවා.
මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි ශමම ිධෂය සම්රන්ධ්ව අශේ
රංශික අධීක්ෂය කාරක සවාවට ශයොමු වුණු තවත් ශයෝජානා
කීපයක් තිශරනවා. නක ශයෝජානාවක් තමයි තමතිවරයා ිධසින් ශ්රී
ලංකා ඉංජිශන්රුවරුන්ශේ සවාශ සවාපති පත් කිරීශම්දී නම
සවාවට පත් වුණු සිය දම නිශයෝජිතයන්ශේ සහශයෝගය තති
පු්ධගලයා සවාපතිවරයා ව ශයන් පත් කරන්න කියන ඉල්ලීමයි.
ඒකට නකඟ ශවන්න කාරක සවාවට රැි වුයා. ඒ වාශේම තවත්
ශයෝජානාවක් රවා අමාතයවරයා නිශයෝග සහ නියමයන් පනව්ධදි
ශ්රී ලංකා ඉංජිශන්රුවරුන්ශේ සවාශ සහශයෝගය ලරා ගත තුතුයි
කියලා. කාරක සවාවට ඒකටත් නකඟ ශවන්න රැි වුයා. නම
නිසා අපි ශමම ශයෝජානා ශදක ඉවත් කරලා අශනකුත්
ශයෝජානාවලට අවස්ථාව ලරා දුන්නා. ඊට අමතරව අද දවශසත්
ිධිධධ් ශයෝජානා කීපයක්ම ඉදිිපත් වුයා. නම ශයෝජානාත්
සංශ ෝධ්නය කරන්න කටතුතු කර තිශරනවා.
ඉංජිශන්රු වකත්තිය ගැන කථා කර්ධදී ඉංජිශන්රුවරුන්ට අති
ිධශිෂ්ට කා්ථය වාරයක් පැවරී තිශරන රව අපි දන්නවා. ශම්
ක්ශෂරශආ
සීමාවක්
නැහැ.
සිය දම
ක්ශෂරවලට
ඉංජිශන්රුවරුන්ශේ සහාය අව ය වන අතර ඔවුන්ශේ කා්ථය
වාරය වයාේත වනවා. නහිදී යම් යම් දු්ථවලතා සිදු වුණු අවස්ථාත්
තිශරනවා. අශේ රට කක ක කා්ථමික රටක් ව ශයන් ිධශ ෂශයන්
යම් යම් වයාපකති ක්රියාත්මක වනවා. අද වන ශකොට උතුරු මැද
පළාශත් යාන් ඔය සහ පහළ මල්වතු ඔය වයාපකති ක්රියාත්මක
වනවා. ඒ වයාපකති ශදශක්දී ඉංජිශන්රුවන් නතුමන්ලාශේ සැලසුම
ජානතාවට ශකොතරම් පැහැදිමේ කරන්න උත්සාහ කළත් ඒවාට
තහුම්කන් ශදන්ශන් නැතිව ිධශරෝධ්තාවල ශයදුණු තත්ත්වයන්ද
අපට දකින්න ලැුයා. ඉදිිශආදී ඒවා පිබඳරක ජානතාවට කරුණු
කියා ඔවුන් සෑහීමට පත් කර ශම් වයාපකති සා්ථථකත්වයට පත්
කරගන්න හැකිශවයි කියා අපි ිධ ්වාස කරනවා. ස්තුතියි.

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මන්ත්රීතුමා. ඔරතුමාට ිධනාඩි 71ක
කාලයක් තිශරනවා.
[අ.වා. .00]

ගු ්්දදිත් ්ෙරසිංහස ෙහසතා
(ைொண்புைிகு சந்தித் சைரசிங்க)

(The Hon. Sandith Samarasinghe)

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි
ඔරතුමාට මා ස්තුතිවන්ත ශවනවා.

කාලය

ලරාදීම

ගැන

අද ශම් වැදගත් පනත් ශකටුම්පත ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය
මැතිතුමා ිධසින් ඉදිිපත් කර තිශරනවා. මම හිතන රකාරයට ශම්
ඉදිිපත් කර තති පනත් ශකටුම්පත අප රටටත් සමාජායටත්
කාශලෝචිත වනවා. ශමොකද අද ශ්ධ පාලන ව ශයන් සමාජීය
ව ශයන් ර්ථිකක ව ශයන් රශට් පිව්ථතනයක් ශවලා
තිශරනවා. ඒත් නක්කම ඉංජිශන්රුවරුන්ශේ වකත්තිය ශදස
රැ දවාම නය පුළුල් වකත්තියක් රව අපි දන්නවා. පසුගිය ඉතිහාසය
ශදස රලනශකොට ඉංජිශන්රු වකත්තියත් රමරමශයන් දිතුණු
ශවමින් ර රව ශපශනනවා. නපමයක් ශනොශවයි නි්ථමායීතමේ
පැත්ත තති ශවලා කටතුතු කරශගන ගිහින් තිශරනවා.
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ිධශ ෂශයන්ම අද ඉංජිශන්රුවන් ගැන කථා කරනශකොට ඒ
වකත්තිය ගැන කථා කරනශකොට අපි කථා කරන්න ඕනෑ ශදයක්
තමයි තාක්ෂයය. සෑම දිතුණු ශවමින් පවතින රටකම දිතුණු
රටකම තාක්ෂයය කියන නක ශම් වකත්තියත් නක්ක සමගාමීව
පාිධච්චි කරන රව අපි දකිනවා. ඒ වකත්තිය කරන ඉංජිශන්රුවාට
- mechanical engineer ශකශනකුට electronics engineer
ශකශනකුට - කරන්න තිශරන ඒ කා්ථයවාරය ශලශහසි පහසු
කරගන්න ඉදිියට යන ශම් තාක්ෂයය වාිධත කරනවා.
තාක්ෂයය සමිනන් ශලෝකය දිතුණු ශවමින් ඉදිියට යනවා.
හැරැයි අපි දන්නවා ිධශ ෂශයන්ම අද අශේ රශට් සමහර රයතන
- රාජාය රයතන සහ රාජාය ශනොවන රයතන - තාක්ෂයයත්
නක්ක ඒ වකත්තිය ඉදිියට ශගන යන්න කටතුතු කරන්ශන් නැහැ
කියලා. තවමත් "Excel" වාිධත කරන රයතන තිශරනවා. ඒ
වාශේම තවත් සමහර රාජාය රයතන ගත්තාම ශලොේ සටහන්
තරාශගන අතින් මේයාශගන ශපොත්පත් පාිධච්චි කරමින් යනවා.
ශලෝකය ඉදිියට යනශකොට ශපොත්පත් වාිධතය - ශකොළ වාිධතය
- අක්ීම ශගන යනවා. ඒක තමයි ශලෝකශආ නයාය.
අපි දන්නවා පා්ථමේශම්න්තුශවත් ිධ ාල ව ශයන් ප්රිකා
නිකුත් ශවනවා; අපි ඒවා පාිධච්චි කරනවා. නමුත් ශම් තුබඳන්
පිසරයට වන හානිය ගැන අපි කවුරුත් කථා කරන්ශන් නැහැ.
ශකොළ හදන්න රශට් ශලෝකශආ තිශරන ගස් කීයක් කපන්න
ශවනවාද කියන නක අපි හිතන්න ඕනෑ. ඒ නිසා තමයි
තාක්ෂයයත් නක්ක යන්න ඕනෑ. අද තාක්ෂයශ දීන් රශට්
දිතුණුවත් සමඟ ශලෝකශආ දිතුණුවත් සමඟ ඉදිියට ගිහින්
තිශරනවා. ිධශ ෂශයන්ම අශේ ව්ථතමාන රඩුක්ව අශේ
අතිගරු ජානාධිපතිතුමා ගරු අග්රාමාතයතුමා ඒ වාශේම ිධෂය වාර
තමතිවරුන්ව අපි අගය කරන්න ඕනෑ; ඔවුන්ට ස්තුතිවන්ත වන්න
ඕනෑ. ශමොකද ශම් තාක්ෂයය අශේ සමාජායටත් අශේ අනාගතය
ඉදිිය වාරගන්න සිටින අශේ දූදරුවන්ටත් ලරා ශදන්න කටතුතු
කර තිශරනවා. අද අපි දන්නවා අධ්යාපනශආ ශයශදන ළමයින්ට
- 70 වසශ්ථ සිට - tabs ලරා ශදන්න කටතුතු කර තිශරනවා.
ිධශ ෂශයන්ම තාක්ෂයය පාිධච්චි කර්ධදී ශලෝක පිසරයත්
රරක්ෂා කරන්න කියන නකත් ශම් ශවලාශ අශේ ගරු
මන්ත්රීවරුන්ට මතක් කරන්න ඕනෑ. ශමොකද වකත්තීයමය
ව ශයන් ඉංජිශන්රුවන් ිධසින් තාක්ෂයය ඉදිියට ශගනයන
ගමන් පිසරයත් රැක ගන්න අව යයි. අපි ඉශගන ගන්නා
තාක්ෂයය තුබඳන් පිසරය රැකගන්න කටතුතු කශළ නැත්නම් ඒ
පාිධච්චි කරන තාක්ෂයශයන් වැඩක් වන්ශන් නැහැ. අපි දන්නවා
ශලෝක තු්ධධ් තති ශවලා තිශරන රව. අදත් සංග්රාම තති ශවනවා.
ිධශ ෂශයන්ම අද මැද ශපරදිග රටවල සංග්රාම තති වන රව අප
දන්නවා. නහිදී ජානතාව නශහම නැත්නම් ජාන ශකොටස් ිධනා
කරන්න ශමම තාක්ෂයය පාිධච්චි කර තිශරනවා. අපි කළ
තුත්ශත් නය ශනොශවයි. අද අපි ශමම තාක්ෂයය ශලෝකයා
ව ශයන් -ජානතාව ව ශයන්- ශහොක පැත්තට පාිධච්චි කරන්න
කටතුතු කරන්න ඕනෑය කියන නකත් ශම් ශ ලාශ මතක්
කරන්න ඕනෑ.

ශමම පනත් ශකටුම්පත දිහා රලනශකොට ශමහි ශහොක ශදයක්
තිශරන රව ශපනී යනවා. ඉංජිශන්රුවන් තාක්ෂයශ දීන් ඒ
වාශේම ඩිේශලෝමා ලරා ශගන ඒ මිනන් ඉහළට ගිය
ඉංජිශන්රුවන් සිටිනවා. ශම් සිය ද ශදනාම තමන් නියැශලන
ිධෂයන් අනුව තගයීමකට ලක් කරන්න පුළුවන් රමශ දයක්
ශමම පනත් ශකටුම්පත තුබඳන් පිහිටුවනු ලරන ශමම සවාව හරහා
තති කර තිශරනවා.
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පා්ථමේශම්න්තුව

[ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා]

අද ලංකාශ සිටින දරුවන් ඔවුන් හැදෑරීමට අශේක්ෂා කරන
ිධෂයයන් අපශේ ිධ ්විධදයාල පාඨමාලාවල අන්ත්ථගත නැත්නම්
පිට රට යනවා. නශස පිට රට ගිහින් නම ිධ ව
් ිධදයාල තුබඳන් ඒ
අව ය ඉංජිශන්රු පාඨමාලා නශහම නැත්නම් තාක්ෂය පාඨමාලා
ඉශගන ගැනීමට කටතුතු කරනවා. ශ්රී ලංකා ඉංජිශන්රුවරුන්ශේ
සවාව කියන්ශන් නශස ඉශගන ශගන පැමිශයන අයශේ සුදුසුකම්
මනින්න ශමොන රටක ශමොන ිධ ්විධදයාලයකට ගිහින් ඉශගන
ශගන තිුයත් ඒවා අගය කරනවාද ඒවාට accreditation
තිශරනවාද කියා රලන්න පුළුවන් ශහොක මිනුම් දඩුඩක් කියන
නකත් ශම් ශ ලාශ අපි ප්රකා කරන්න ඕනෑ. අද වනිධට
තාක්ෂයය දිතුණු ීම ශගන යනවා. උදාහරයයක් ව ශයන්
ගත්ශතොත් සිිධල් ඉංජිශන්රුවන්ට අව ය උපකරය නශහම
නැත්නම් යන්රසූර පිබඳරක ිධස්තර ඔක්ශකෝම අද පිගයක තුබඳන්
අන්ත්ථ ජාාලය හරහා ලරා ගන්න පුළුවන් රව අපි දන්නවා. අපිටත්
ඒවා පිබඳරක ිධස්තර ලරා ගන්න පුළුවන්. ඒ තුබඳන් යම් කිසි
දැනුමක් ලරා ගන්න පුළුවන්. අපි ඉංජිශන්රුවරුන් ශනොවුයත්
නම උපකරය ක්රියාත්මක කරන්ශන් ශකොශහොමද කියන නක ඒ
හරහා දැන ගන්න පුළුවන්.
ඊළඟට ශගොඩනැගිල්ලක් ඉදි කරන්න ඕනෑ නම් ඒවා design
කරන්න AutoCAD වාශේ ශදයක් රලා ශමොන ිධධියටද නය සිදු
කරන්ශන් කියා ඉශගන ගන්න පුළුවන් ශවනවා. අපි ඒ වාශේ
තැනකට යනශකොට ශම් ිධධිශආ සවාවක් - council නකක් පිහිටුීමම ඉතා වැදගත් කියන නකත් ශම් ශ ලාශ ප්රකා කරන්න
ඕනෑ මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුමනි ඔරතුමාට තව ිධනාඩි ශදකක කාලයක්
තිශරනවා.

ගු ්්දදිත් ්ෙරසිංහස ෙහසතා
(ைொண்புைிகு சந்தித் சைரசிங்க)

(The Hon. Sandith Samarasinghe)

ශරොශහොම ස්තුතියි මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.
ශම් රශට් අනාගතය වාර ගැනීමට සිටින දරුවන් පිිසක් අද
ශම් ගරු සවාශ කටතුතු නැරඹීමට තිධල්ලා සිටින රව මට
ශපශනනවා. අපි සෑම ිධටම පාඨ ාලාවල ගුරුවර-ගුරුවියන්ට
කියන්ශන් ශම් රශට් දරුවන්ට අව ය මග ශපන්ීමම ිධශ ෂශයන්ම
තාක්ෂයය හරහා ශපන්වා ශදන්න කටතුතු කරන්න කියන නකයි.
අපි නශස ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ මන්ද නම තාක්ෂයයත් නක්ක
ගිශයොත් තමයි අද ශලෝකශආ යම් කිසි තැනකට අශේ දරුවන්ට පා
තරන්න පුළුවන් ශවන්ශන්; ඉදිියට යන්න පුළුවන් ශවන්ශන්. ඒ
ගැනත් සකහන් කරමින් මට ශ ලාව ලරා දීම සම්රන්ධ්ව
මූලාසනශආ සිටින තමුන්නාන්ශසටත් ස්තුතිවන්ත ශවමින් මශේ
වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ස්තුතියි.

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ශරොශහොම ස්තුතියි.
මීළඟට
ගරු කරුයාරත්න පරයිධතාන නිශයෝජාය
අමාතයතුමා. ගරු නිශයෝජාය තමතිතුමනි ඔරතුමාට ිධනාඩි
ශදොළහක කාලයක් තිශරනවා.
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ගු කුණාරත්න පරණවිතාන ෙහසතා (පාර්ලිපම්්දුර
ප්රින්ං්පකරණ හසා ජනොධාය නිපයපජය අොතයුරො

(ைொண்புைிகு கருணொரத்ன ெரணவிதொன - ெொரொளுைன்ற
ைறுசீரமைப்பு ைற்றும் தவகுசன ஊடக ெிரதி அமைச்சர்)

(The Hon. Karunarathna Paranawithana - Deputy Minister
of Parliamentary Reforms and Mass Media)

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ිධදුමේරල හා පුන්ථජානනීය
රල ක්ති අමාතය ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මැතිතුමා අද දින
ශදවැනිවර කියීමම සකහා ශමම සවාවට ඉදිිපත් කළ ''ශ්රී ලංකා
ඉංජිශන්රුවරුන්ශේ සවාව'' පැනීමම සම්රන්ධ්ව වැදගත් වන
ශමම පනත් ශකටුම්පත පිබඳරකව ිධවාදයට ලක් කරන ශම්
ශමොශහොශත් මටත් කථා කරන්න අවස්ථාවක් ලැබීම
සම්රන්ධ්ශයන් මා සතුටට පත් ශවනවා. ශමම සවාව ශමශස
පිහිටුීමම ඉතා දී්ථත කාලයක් තිස්ශස ශපන්වා තිුණු අක් පාක්වක්
සම්පූ්ථය කර ගැනීමක්. ශමය අශේ රටට ඉතාම වැදගත් වන
රයතනයක්. ශමම සවාව පිහිටුීමශමහිලා පුශරෝගාමී වූ කිහිප
ශදශනක්ම ශම් පා්ථමේශම්න්තුවත් නිශයෝජානය කරනවා. ගරු
පාඨලී චම්පික රයවක අමාතයතුමා, ව්ථතමානශආදී ශමම පනත්
ශකටුම්පත ශම් රකාරයට ඉදිිපත් කිරීමට කටතුතු කළ ගරු
රංජිත් සියඹලාපිටිය අමාතයතුමා වාශේම ගරු අජිත් පී. ශපශ්ථරා
නිශයෝජාය අමාතයතුමා වාශේ පිිසක් ශරොශහොම මහන්සි ශවලා
ශම් සම්රන්ධ්ව වැඩ කටතුතු කළා. ඒ අයට ශම් රශට් ප්රයාමය හිමි
ිධය තුතුයි කියලා මා අදහස් කරනවා. ශම් පනත් ශකටුම්පත
ඉදිිපත් කිරීමත් සමඟම වරලත් ඉංජිශන්රුවරයාශේ සිට
ඉංජිශන්රු කා්ථමිකයා දක්වා ිධ ාල පරාසයක පැතිරී සිටින ශම්
ඉංජිශන්රු ක්ශෂරයට අදාළ ිධිධධ් මට්ටම්වල වකත්තිකයන් හඳුනා
ගැනීමටත්, ඔවුන් පිබඳරක නියාමනය සහතික කිරීමටත් අදාළ
වනතික පසුබිම ස්ථාවර ශවනවා, පිහිට ශවනවා.
ශම් රශට් ිධතරක් ශනොශවයි, ශලෝකයම ගත්තත් අද ර්ථිකක
සංව්ථධ්නය පැත්ශතන් ශ වා, අශනකුත් ක්ශෂර පැත්ශතන්
ශ වා, ශම් ඉංජිශන්රු වකත්තිකයාශේ මැදිහත් ීමම අපට මඟ හැර
යන්න රැහැ. සෑම ක්ශෂරයකටම ඉංජිශන්රු වකත්තිකයාශේ
මැදිහත් ීමමක් අව ය ශවනවා. අද යම් වැඩ කටතුත්තක්
කරනශකොට ප්රධ්ාන ව ශයන්ම රලපාන්ශන් ශම් ඉංජිශන්රු
ක්ශෂරශආ වකත්තිකයින්ශේ තිශරන හිඟ පාක්ව, කා්ථමිකයින්ශේ
තිශරන හිඟ පාක්වයි. අද හැම තැනකම වැඩ කටතුතු ප්රමාද
ශවන්ශන් ශම් වකත්තිකයින් නිසි පිදි, ශනොමැති ීමම නිසයි. නම
නිසා ශම් ක්ශෂරය ිධධිමත් කිරීම සකහා ිධශ ෂ නියාමන සවාවක්
පිහිටුීමම ජාාතික අව යතාවක් සපුරාලීමක් හැටියටයි අපි
දකින්ශන්.
මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. ශ්රී ලංකා ඉංජිශන්රුවරුන්ශේ
සවාව පිහිටු ීමමත් සමඟම ලැශරන තවත් පහසුවක් වන්ශන්,
ඉංජිශන්රු අධ්යාපනය ිධධිමත් කිරීම සකහා ඒ ඉංජිශන්රු
ක්ශෂරශයන් ිධ ාල පිටුවහලක් අශේ ිධ ්විධදයාල තතුළු
ාස්රාලවලට ලැබීමයි. අද ලංකාශ සෑම ඉංජිශන්රු පීඨයකම
නක හා සමාන අධ්යාපනයක් ලැශරනවා කියලා අපිට සතුටට පත්
ශවන්න පුළුවන් ද? නක හා සමාන ගුයාත්මක තත්ත්වශආ
අධ්යාපනයක් ලැශරනවා කියලා අපට සහතික කරන්න අමාරුයි.
සමහර ඉංජිශන්රු පීඨ ඉතා ඉහළ මට්ටශම් තිශරන ඒවා. නමුත්,
ඒවාත් නක්ක සසකා රල්ධදී සමහර ඉංජිශන්රු පීඨවල ඒ
ගුයාත්මක මට්ටම අක් ශවලා තිශරනවා. නම නිසා අද අව ය
ශවලා තිශරනවා ඉංජිශන්රු අධ්යාපනය ඉහළ තලයකට රැශගන
ඒමට. නම නිසා ශම් වාශේ සවාවක් පිහිටුීමම තුබඳන් අධ්යාපනික
ප්රතිපාදනයකුත් ශම් රටට, ජාාතියට ලැශරනවායි කියන නක ශම්
ශවලාශ මතක් කරන්න කැමැතියි.
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තුන්වනුව ගත්ශතොත්, ශම් වාශේ සවාවක් පිහිටුීමමත් නක්ක
ශම් ඉංජිශන්රු වකත්තිකයා රලවත් වකත්තිකයකු රවට පත්
ශවනවා. ඕනෑම වකත්තියක් නිසි පිදි ස්ථානගත වුයාට පස්ශස ඒ
වකත්තිකයාශේ රලවත්වාවයක් තති ශවනවා. ඒ වකත්තිකයා
දැනුශමන් රලවත් ශවනවා. වකත්තීය තහවුරු ීමමත් නක්ක ඔහුට
ප්රමායවත් රදායමක් ලැශරනවා. ඒ කියන්ශන්, ඔහු ධ්නශයන්
රලවත් ශවනවා. ඒ ිධතරක් ශනොශවයි. ඔහුශේ කා්ථය වාරය
නි ්චිත ශවනවා. නතශකොට ඔහු වගකීම්වමේන් රලවත් ශවනවා.
හැරැයි, නක අක් පාක්වක් තිශරනවා. ඒක අපි ශගොඩක් ශවලාවට
හිතන්ශන් නැති කාරයයක්.
ිධශ ෂශයන්ම වකත්තිකයින්ශේ පැත්ශතන් වකත්තිකයා රචාර
ධ්්ථම අතිනුත් රලවත් කරන්න අව යයි. මා දන්ශන් නැහැ, ශම්
පනත් ශකටුම්පත මිනන් ඒ වාශේ කටතුත්තකට අත තරා
තිශරනවාද කියලා. නමුත්, ශම් සවාව පිහිටුවූවායින් පස්ශස ශම්
ඉංජිශන්රු ක්ශෂරශආ වකත්තිකයන් ශම් රචාර ධ්්ථම අතිනුත්
රලවත් කරන්න අපි වැඩ කටතුතු කරන්න ඕනෑ. අපි නශහම
කියන්ශන් තයි? ඒකට ශහතුවක් තිශරනවා. අපි කැමැතියි, නිදහස්
අධ්යාපන ප්ධධ්තිය තතුළත ශම් ිධ්ධවත් වකත්තිකයින් බිහි ශවලා
රටට, ජාාතියට ශමශහවරක් ඉෂ්ට සි්ධධ් කිරීම ගැන. නමුත්, අශේ
ඉතිහාසශආ පසු ගිය කාලය පුරාම අපි දැක තිශරන ශ්ධ තමයි
නිදහස්
අධ්යාපන
ප්ධධ්තිශයනුත්, ශවනත්
අධ්යාපන
ක්ශෂරවමේනුත් තිධල්ලා රශට් වගකීම් දරන වකත්තිකයින් වකත්තික
මාෆියා හදා ශගන තිබීම. රචාර ධ්්ථම ශනොශවයි, ඒ අයට අව ය
ශවලා තිශරන්ශන්. වකත්තික මාෆියාවන් හදා ගැනීමයි. ඒක අද
රලවත් ප්ර ්නයක් රවට පත් ශවලා තිශරනවා. උදාහරයයක්
ිධධියට අද ශ්රී ලංකා වවදය සවාව නැත්නම් වවදය සංගමය ඒ
වකත්තිකයින්ශේ ඒක රාීතීමම් තුළ රචාර ධ්්ථම කියන ශකොටස
ගැන දක්වන අවධ්ානය ශකොයි වාශේද?
මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, පසුගිය දවසක වවදය
වකත්තිකයකුශගන් මා තහුවා, SAITM රයතනය සම්රන්ධ්ශයන්
තමුන්නාන්ශසලාශේ ිධශරෝධ්තාවට පදනම ශමොකක්ද කියලා.
"SAITM රයතනය සම්රන්ධ්ශයන් මශේ මතය කියන්න
ශනොශවයි, මා ශම් හදන්ශන්. ඔරලාශේ ිධශරෝධ්තාවශආ පදනම
ශමොකක්ද?" කියලා තහුවාම, මට දීපු උත්තරය තමයි "ශරෝගීන්ශේ
ජීිධත ගැනයි අපි ශම් කල්පනා කරන්ශන්. අශේ ිධශරෝධ්තාවශආ
පදනම නයයි. සුදුසුකම් නැති ශමවැනි අයට වවදය තනතුරු ලරා
දුන්නාට පසුව ශරෝගීන්ශේ ජීිධත අනතුරට ලක් ශවනවා''ය කි වා.
''ඔරලාශේ පදනම නය නම්, ඔර ව්ථජානය කිරීශමනුත් කරන්ශන් ඒ
ශදයම ශන්ද; ශරෝගීන්ශේ ජීිධත අනතුරට ලක්ීමම ශන්ද
ශවන්ශන්?'' කියන ප්ර ්නය මම තහුවා. නිධට ඒ වවදයවරයා මට
කි ශ , ''ඒ ගැන අපි ශවනම කථා කරමු.'' කියලායි. ඒ ගැන
ශවනම කථා කරන්න ශදයක් නැහැ.
වකත්තීය රචාර ධ්්ථම පිබඳරක ප්ර න
් ය ගත්තාම වකත්තිකයන්
දැනුශමන් රලවත් ශවනවා නම්, ධ්නශයන් රලවත් ශවනවා නම්,
වගකීම්වමේන් රලවත් ශවනවා නම්, ඒ අය රචාර ධ්්ථම සුරැකීශම්
අං ශයනුත් රලවත් ිධය තුතුව තිශරනවා. නම නිසා අද වවදය
සවාව
ගත්තත්, නීතිඥවරුන්ශේ
සංගමය
ගත්තත්,
ගයකාධිකාිවරුන්ශේ සංගමය ගත්තත්, නශහම නැත්නම් අපි
ශම් පිහිටුවන ශ්රී ලංකා ඉංජිශන්රුවරුන්ශේ සවාව ගත්තත්
ශමන්න ශම් අං ය ගැනත් ිධශ ෂශයන්ම අවධ්ානය ශයොමු කළ
තුතු කාලයක් උදා ශවලා තිශරනවාය කියන නක ශම් ශ ලාශ
සකහන් කරන්නට කැමැතියි.
මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අද ශම් සවාව පිහිටුීමමත්
සමඟම ඉංජිශන්රුවරයා කවුද, ඉංජිශන්රු කා්ථමිකයා කවුද කියන
කාරයය හඳුනා ගැනීශම් හැකියාවක් අපට ලැශරනවා.
ිධශ ෂශයන්, ප්රධ්ාන ව ශයන් ඉංජිශන්රු ක්ශෂරයට අමතරව

1746

අදාළ අශනකුත් ශසවාවන් සපයන ිධිධධ් කා්ථමිකයන් ිධ ාල
පිිසක් අද අධ්යාපනශයන් රලවත් කළ තුතුව තිශරනවා. ඔවුන්ට
වකත්තීය සහතික ලරා දීලා තිශරනවා. ඒ වාශේම, ''අපි ශමන්න
ශම් ශසවාව ලරා ගන්ශන් ශමන්න ශම් සහතිකය දරන
ඉංජිශන්රුවරයාශගන්ය, ශමන්න ශම් සහතිකය දරන කා්ථමික
නිපුයතාව සහිත වකත්තිකයාශගන්''ය කියන කරුය ශකශරහි
ජානතාව හුරු කරන්න අව ය ශවලා තිශරනවා. නතශකොට
සමාජාශආ රැඳීමක් තති ශවනවා. ඒ ශසවාව පිබඳරකව ඒ
ඉංජිශන්රුවරයා වගකීමක් දරනවා. ඒ ශසවාව පිබඳරකව ඒ
කා්ථමිකයා වගකීමක් දරනවා. තමා සැපයූ ශසවාශ කිසි යම් අක්
පාක්වක් තිශරනවා නම් ඒවා සපුරා ගැනීමට වගකීශමන්
රැශකනවා. නමුත්, අද නශහම නකක් නැහැ.
අද අපි හදා ගත්ත building නක ශහට කැක්ශයොත්,
ඉංජිශන්රුවරයා වගකීශමන් රකවා ගැනීශම් රමයක් අපට නැහැ.
අශේ ශගදර කැක්ණු tap නකක් රාස්උන්නැශහ ශකශනක් හැදුවාට
පස්ශස ඒක ශහට කැක්ශයොත්, ඒ ගැන නැවත ඔහුශගන් ප්ර න
්
කිරීශම් හැකියාවක් අපට නැහැ. ඒ නිසා තමයි ශම් ක්ශෂරශආ
සෑම අං යකටම නියාමනයක් අව ය ශවලා තිශරන්ශන්. ශම්
රකාරශආ ඉංජිශන්රු සවාවක් පිහිටුීමම සියවසක් ප්රමාද වුණු
කටතුත්තක් කියා අප ිධ ්වාස කරනවා.
ඉංජිශන්රුවන් ශ්රී ලංකාශ
මන්ත්රී මඩුඩලය නිශයෝජානය
කළා. උදාහරයයක් හැටියට ගත්ශතොත්, ලංකාශ බිහි වුණු
සුප්රකට ිධදුමේ ඉංජිශන්රුවරයා වන්ශන් ඩී.ශේ. ිධමලසුශ්ථන්ර
මැතිතුමා. නතුමා රත්නපුර දිස්්රික්කය නිශයෝජානය කරමින් තමයි
රාජාය මන්රය සවාවට පත් වුශඩු. නතුමා තමයි අශේ ලංකාශ
ජාල ිධදුමේරල තාක්ෂයශආ පුශරෝගාමියා. ඒ කාලශආ ඉකලාම ශම්
රශට් ිධ්ධවත් වකත්තිකශයෝ, ඉංජිශන්රු වකත්තිකශයෝ ශම් රට දිතුණු
කිරීම උශදසා තමන්ශේ දායකත්වය ලරා දුන්නා. නමුත්, වවදය
සවාව පිහිශට වා වාශේ, ඉංජිශන්රු වකත්තිකයන් නියාමනය
කිරීම සකහා සවාවක් පිහිටුීමමට සෑශහන කාලයක් ගත වුයා. ශම්
වකත්තීශආ තිශරන ිධිධධ් ස්වූපප නයට රලපෑවා ශවන්නට පුළුවන්.
වවදය ක්ශෂරය ගත්ශතොත්, ශරෝගියා ඉලක්ක කර ගත්ත, ශරෝග
නිවාරයය ඉලක්ක කර ගත්ත, නක නල්ලයක් තිශරන ක්ශෂරයක්
ශවන්න පුළුවන්. නීතිඥ වකත්තිය ගත්තත් නශහම ශවන්න පුළුවන්.
නමුත්, ඉංජිශන්රු වකත්තිය ගත්ශතොත් නශහම ශනොශවයි. අං
ගයනාවකට ඒක පැතිිලා තිශරනවා.
නදා තිුණු ක්ශෂරවලට වඩා අද වන ිධට පිගයක තාක්ෂය
තුගය උදා ශවන ශකොට; ශම් සූක්ෂ්ම තාක්ෂය තුගය උදා
ශවනශකොට ඉංජිශන්රු ක්ශෂරශආ වපසිය නන්න නන්නම පළල්
ශවනවා. ඒ නිසා ශම් නියාමන කටතුත්තට ශම් සිය දම
වකත්තිකයින් ඒක රාීත කර ගැනීම දුෂ්කර කටතුත්තක් රව අපට
පිබඳගන්න පුළුවන්. නමුත්, රටක් හැටියට ලංකාව අද ඒ දුෂ්කර
කටතුත්ත ජායශගන තිශරනවා. ඒ නිසා ශමය අශේ ජාාතික
ජායග්රහයයක් හැටියට අප සලකන්නට කැමැතියි.
ශ්රී ලංකා ඉංජිශන්රුවරුන්ශේ සවාව පිහිටුීමමත් සමඟ තමයි
අශේ රශට් ශම් ක්ශෂරශආ සිටින ිධදයාඥයින්ට, ප්රතිපත්ති
සම්පාදකයින්ට සහ අශනකුත් තාක්ෂය ශිල්පීන්ට ශම් ක්ශෂරය
දිතුණු කරන්න ිධ ාල මැදිහත්ීමමක් කරන්නට අවස්ථාව
ලැශරන්ශන්. දිතුණු ශවන රටකට, ිධශ ෂශයන්ම යටිතල
පහසුකම් සංව්ථධ්නය කිරීශම් කටතුත්ශත්දී ඉංජිශන්රු ක්ශෂරශආ
දායකත්වය ිධ ාලයි. ඒ වාශේම ඩිජිටල් තාක්ෂය තුගයකට හැම
ශදයක්ම ගමන් කරන ශම් සාදක ය තාක්ෂයශයන් අංකිත
තාක්ෂයයට, -ඒ කියන්ශන් analog technology ඉකලා digital
technology දක්වා- සමාජාශආ සෑම කටතුත්තක්ම; මනුෂය
ක්රියාකාරකම්වල හැම කටතුත්තක්ම පිව්ථතනය වන අවධියක,
ශම් සෑම කටතුත්තකදීම ඉංජිශන්රු දායකත්වයක් තිශරනවා. ඒ
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[ගරු කරුයාරත්න පරයිධතාන මහතා]

ඉංජිශන්රු දායකත්වයට දායකත්වය ලරා ශදන ඉහළ ගයශආ
ාස්රාලීය ිධ්ධවතුන් වාශේම කා්ථමික ශිල්පීන් රාශියක් අව ය
ශවලා තිශරනවා.

මැදිහත්ීමශමන් ශම් සියවශස ශ්රී ලංකාශ ජාාතික සංව්ථධ්නය
දිදුලන සංව්ථධ්නයක් රවට පත් කර ගන්න ලැශේවා!යි කියා මා
ප්රා්ථථනා කරනවා.

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கள்)

අපි දන්නවා, ශම් ක්ශෂර අතර කාලයක් තිස්ශස ිධ ාල ගැටුම්
තිුයාය කියලා. උදාහරයයක් හැටියට ශමොරටුව ිධ ්විධදයාලශආ
සි්ධධිය දක්වන්න පුළුවන්. ශමොරටුව ිධ ්විධදයාලශආ ඉංජිශන්රු
උපාධිධ්ාින් සහ NDT උපාධිධ්ාින් අතර ිධ ාල ගැටුමක් තිුයා.
ඒ වාශේම HNDE උපාධිය ලරාගත් අය සහ ඉංජිශන්රු උපාධිය
ලරාගත් අය අතරත් ිධ ාල ගැටුමක් තිුයා. ඒ වාශේම සහතික
ශනොමැති, නශහත් කා්ථමික අං ශයන් ඉදිියට ගිය ිධ ාල
ව ශයන් රැකියා අවස්ථාවන් ලරාගත්, තත්ත ව ශයන්ම වැඩ
කරන ිධ ාල පිිසකශේ දුක්ගැනිධමේ සමුදායක් තිුයා, ඒ අයට
අදාළ සැලකීම, පිබඳගැනීම, සමාජාශයන් ලැශරන්ශන් නැහැයි
කියලා. නම නිසා ඒ කටතුතු සියල්ලම ජාාතික ශමශහතුමකින්
ිධසකා ගැනීශම් අවස්ථාව, ශ්රී ලංකා ඉංජිශන්රුවරුන්ශේ සවාව
පිහිටුීමමත් සමඟම අපට ලැශරනවා. මා හිතන හැටියට අද ශම්
ගරු සවාව කිසිම ශරදීමකින් ශතොරව ශම් කටතුත්තට නකඟ ශවලා
තිශරනවා.
මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අද උශ්ධ ගරු කනක ශහරත්
මන්ත්රීතුමා
කථා
කරමින්
ප්රකා
කළා, ශ්රී
ලංකා
ඉංජිශන්රුවරුන්ශේ සවාවට තමතිවරයකුශේ මැදිහත්ීමම නක්තරා
ිධධියක ශම් සවාශ ස්වාධීනත්වය දියාරු ීමමට ශහතුවක් ශවයි
ශදෝ කියලා. මා හිතන හැටියට අපි නශහම සලකන්න අව ය
නැහැ. තත්ශතන්ම අද රටක් පාලනය කිිශම්දී, රටක් නිසි ඉලක්ක
කරා ශමශහයීමශම්දී රටක ප්රතිපත්ති සම්පාදන ප්ථෂදය අනික් සෑම
අං යක් නක්කම ජජු සම්රන්ධ්තාවක් තති කර ගැනීම ඉතාම
වැදගත් ශවලා තිශරනවා.
ිධශ ෂශයන්ම ශම් නව තාක්ෂය තුගශආ ඕනෑම ශකනකුට
පුළුවන්, තමන්ශේ වූ වැයික්කියක් අල්ලාශගන, මා කි ව මාෆියාව
හදා ගන්න. නම නිසා ශම්වා අතර ිධධිමත් සම්රන්ධ්තාවක් හදා
ගන්න අව යයි. ස්වාධීනයි කියා අපි හදාගත් හැම තැනකම ප්ර ්න
තති ශවලා තිශරන්ශන්, ශමන්න ශම් සම්රන්ධ්තාව මේහිලා ගිහින්
තිශරන නිසායි. ශම් සවාවට රශට් ිධධ්ායකය නිශයෝජානය කරන
අමාතයවරයකුශේ මැදිහත්ීමම, නතුමා මිනන් ගැටගසා තිබීම ඉතාම
වැදගත් කටතුත්තක් හැටියටයි අපි දකින්ශන්. ඒ තුබඳන් ශම්
සවාශ ස්වාධීනතාව ශමොනම රකාරයකටවත් කැශඩන්ශන්
නැහැයි කියලායි අශේ ිධ ්වාසය තිශරන්ශන්. නම නිසා
ිධශ ෂශයන්ම ිධ ්විධදයාල නිශයෝජානය කරන ිධ්ධවත් ඉංජිශන්රු
ක්ශෂරශආ දායකත්වය ශම් සවාවට ලැශරනවා. ඔවුන්ශේ
මැදිහත්ීමමත් නක්කම ඒ ක්ශෂරශආ නිපුයතාව තිශරන අනිකුත්
අයශේ දායකත්වයත් ලැශරනවා. රශට් ිධධ්ායකශආ සම්රන්ධ්තාව
ශම් සවාවට තිශරන නිසා නතැන ඉකලා ශම් ක්ශෂරශආ සෑම
අං යකටම අදාළ නියාමන කටතුත්ත කරශගන යෑමට
පුළුවන්කමක් ලැශරනවා.
උශ්ධ තමතිතුමා මතක් කළා වාශේම ශම් සම්රන්ධ්ශයන්
තත්ශතන්ම ශලොකු ඉතිහාසයක් තිශරනවා. ශම් වැදගත් සවාව
පිහිටුීමම සම්රන්ධ්ශයන් ර්ථනාඩ් ශසොයිසා හිටපු තමතිතුමා, තිස්ස
ිධතාරය හිටපු අමාතයතුමා තතුළු ිධ ාල පිිසක් පුශරෝගාමී
ශමශහවරක් ඉෂ්ට කළා. චම්පික රයවක අමාතයතුමා, රංජිත්
සියඹලාපිටිය අමාතයතුමා සහ නිශයෝජාය අමාතයතුමා තතුළු
පිිසක් ශම් සම්රන්ධ්ශයන් ශවශහස මහන්සිශවලා වැඩ කළා. ඒ
සිය දශදනාම කර තිශරන්ශන්, ශම් රශට් දැශවන ජාාතික
අව යතාවක් පිපූ්ථයය කිරීමයි. නම නිසා සියවසක් ප්රමාදශවලා
ශහෝ ශගොඩනැශඟන ශ්රී ලංකා ඉංජිශන්රුවන්ශේ සවාශ

(The Hon. Presiding Member)

ශරොශහොම ස්තුතියි.
මීළඟට, ගරු (වවදය) තුසිතා ිධශේමාන්න මන්ත්රීතුමිය.
ඔරතුමියට ිධනාඩි 71ක කාලයක් තිශරනවා. ඊට ශපර කවුරුන්
ශහෝ ගරු මන්ත්රීවරශයක් ගරු නඩ්වඩ් ගුයශසකර මන්ත්රීතුමාශේ
නම මූලාසනය සකහා ශයෝජානා කරන්න.

ගු පාඨලී චම්ිළක රණවක ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ெொட்டளி சம்ெிக ரணவக்க)

(The Hon. Patali Champika Ranawaka)

"ගරු නඩ්වඩ් ගුයශසකර මහතා දැන් මූලාසනය ගත තුතුය"යි
මා ශයෝජානා කරනවා.

ප්රශ්පනය විේන ලදි්ද, ්භා ්ම්ෙත විය.

வினொ விடுக்கப்ெட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது.
Question put, and agreed to.

අනුරුව ගු පශ්හසා්ද ප්ේෙසිංහස ෙහසතා මූලා්නපය්ද ඉවත්
වූපය්ද, ගු එඩ්වඩ් ගුණප්ේකර ෙහසතා මූලා්නාරූඪ විය.
அதன் ெிறகு, ைொண்புைிகு தசஹொன் மசைசிங்க அவர்கள்
அக்கிரொசனத்தினின்று அகலமவ, ைொண்புைிகு எட்வட் குணமசகர
அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள்.

Whereupon THE HON. SHEHAN SEMASINGHE left the Chair and
THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair.

[අ.වා. . 6]

ගු (වවාය ුරසිතා විපේෝදන ෙහසත්ක ය
(ைொண்புைிகு
விமஜைொன்ன)

(மவத்திய

கலொநிதி)(திருைதி)

துஸிதொ

(The Hon. (Dr.) (Mrs) Thusitha Wijemanna)

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශ්රී ලංකා ඉංජිශන්රුවරුන්ශේ
සවාව පනත් ශකටුම්පත ඉදිිපත් කිරීශම්දී ඒ සකහා අශේ අදහස්
ඉදිිපත් කිරීමට ඉඩදීම පිබඳරකව මා ප්රථමශයන්ම ස්තුතිවන්ත
ශවනවා.
ිධශ ෂශයන්ම ශමම පනත් ශකටුම්පත ගැන කථා කරන
ශකොට කියන්න ඕනෑ, ශමය 7
සිට දී්ථත කාලයක් තිස්ශස, ඒ
වාශේම ිධිධධ් රජායන් ඔස්ශස සාකච්ඡාව ගත් කාරයාවක් රව. ඒ
වාශේම ව්ථතමානශආ ඉංජිශන්රු ක්ශෂරශආ ිධිධධ් ශකොටස් අතර,
ඉංජිශන්රු ක්ශෂරශආ ිධිධධ් වකත්තීයශ දීන්, ඒ වාේම රයතනවල
අදහස් සලකා රලා 0176 සැේතැම්ර්ථ 00වැනි දින පළමු
ශකටුම්පත පා්ථමේශම්න්තුවට ඉදිිපත් කළා. ශමයට ිධිධධ්
පා්ථ ්වවමේන්
ලරාගත්
අදහස්
තතුළත්
වන
අතර,
ශශ්රෂ්ඨාධිකරයශආත් අභිශයෝගයට ලක්වුණු තීන්දුවක් වුයා.
ිධිධධ් පා්ථ ්වයන්ශේ අදහස් හා ිධිධධ් ශයෝජානා හරහා ඉදිිපත්
කළ ශමම පනත් ශකටුම්පත කාශලෝචිත පනත් ශකටුම්පතක්.
ශමය 7
සිට 0179 ව්ථෂශආ ශම් දක්වා තිධත් ශහෝ සම්මත
කරගන්න ලැබීම අශේ වාගයයක් ශකොට සලකවා. ව්ථතමානශආ
අශේ රට තුළ සුදුසුකම්ලත් හා ශනොලත් ශරොශහෝ ශදශනක්
ඉංජිශන්රු වකත්තිශආ ශයශදන අතර, නම නිසා ිධිධධ් රටවල්, ිධිධධ්
සංිධධ්ාන, ඒ වාශේම ිධිධධ් පු්ධගලශයන් අශේ රශට් ිධිධධ් ඉදිකිරීම්
ක්ශෂරයන්, නිෂ්පාදනයන් සකහා කරනු ලරන ප්රදානයන්වලදී
අපට ඒ ගැන වග කීමක් දරන්න රැහැ. ශමොකද, නම කටතුතුවල
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ප්රමිතියක් නැහැ. අපට නිෂ්පාදනය ක්රියාවමේය වාරදීලා ය්ධදී නහි
වග කීමක් දරන්න පු්ධගලයන් නැතිශවන ශකොට රටක් ිධධියට
අපත් අසරය වන අවස්ථා තිශරනවා. නම නිසා ශමවැනි
නියාමනයක් කිරීම ඉතාමත් වැදගත්. ශමවැනි ක්රියාවලදී ශ්රී ලංකා
ඉංජිශන්රුවරුන්ශේ සවාව වැනි සවාවක් ස්ථාපිත කරලා
නියාමනශආදී අධීක්ෂයය කිරීම ඉතා කාශලෝචිත ශදයක් ිධධියටයි
මා දකින්ශන්.
ශමම පනත් ශකටුම්පත අනුව ඉංජිශන්රු කටතුතුවල
නියැශලන සිය දම ශදනා ශමම සවාශ මේයා පදිංචි ශවන්න ඕනෑ.
අශේ රශට් ිධතරක් ශනොශවයි, ශපොදුශ ිධශදස් සුදුසුකම් ලත්
අයටත් ශමම සවාශ මේයා පදිංචි ීමශම් අවස්ථාව තිශරන අතර,
ශම් නිසා සුදුසුකම් නැති, ඒ වාශේම ගුයාත්මකවාවශයන් වැඩ
ශනොකරන අයට ශමහි මේයා පදිංචිය අහිමි ශවනවා; ඉශේම අත්
හැශරනවා. ඒක ශවන්න ඕනෑ ශදයක්. ශමොකද, වවදය සවාව
ගැන කථා කරන ශකොට ශරෝගීන්ශේ ශසෞ්ය තත්ත්වය වාශේම,
ඉංජිශන්රුවරු ගැන කථා කරන ශකොට නිෂ්පාදනය, ශගොඩනැිනමේ
සෑදීම රදී ිධිධධ් කටතුතු හා ක්ථතවයයන් තිශරනවා. ඒ සකහාත්
ගුයාත්මකවාවයක් සහ නියාමනයක් තිබීම වැදගත්.
ඉංජිශන්රුවරුන්ශේ වකත්තීය තත්ත්වය පවත්වාශගන යෑමට
ඉංජිශන්රු ක්ශෂරශආ සිය දම ශකොටස් ශම් අවස්ථාශ නකතු
ශවනවා. ඉංජිශන්රු කා්ථමිකයන්, ඉංජිශන්රු ඩිේශලෝමාධ්ාින්,
අනුර්ධධිත ඉංජිශන්රුවරු, රශ්රිත ඉංජිශන්රුවරු, සංස්ථාගත
ඉංජිශන්රුවරු, වරලත් ඉංජිශන්රුවරු නකම සවාවක් යටතට
ගැශනන අතර, ඒ නිසාම ඔවුන්ශේ පිබඳගැනීමක් හා නීතයනුකූල
රවක් තතිශවලා තිශරනවා. නම නිසා ිධශ ෂශයන්ම උසස්
අධ්යාපනය ලැබීමට වරම් ශනොලත් තරුය තරුණියන්ටත්,
රරම්වක අවස්ථාව ශලස ජාාතික වකත්තීය නිපුයතා පාඨමාලාව
සම්පූ්ථය කරලා පිබඳගත් ඉංජිශන්රු කා්ථමිකයන් රවට පත්ීමශම්
වාසනාවත් ලැබී තිශරනවා.
ශම් නව පිබඳගැනීම නිසා පාසල් හැරයන දරුවන්ට ශමම
ක්ශෂරශආ පාඨමාලා හැදෑරීමට ිධශ ෂ උනන්දුවක් තති ශවනවා.
අද අශේ රශට් ප්රධ්ානම ගැට දවක් රවට පත්ශවලා තිශරන
ිධරැකියාවට ඒක ශහොක ිධසඳුමක්. ශමොකද, වකත්තීය නිපුයත්වයක්
තිශරනවා නම්, ශමය රැකියා අවස්ථා රහුලව තිශරන කාලයක්.
අපි දන්නවා; දකිනවා, උපාධියක් ලරාගත්තත්, අපට වකත්තීය
නිපුයත්වයක් නැති නිසා රැකියා ක්ශෂරය අහිමි ීම ශගොස්
තිශරනවා. වකත්තීය පුහුණුවත් සමඟ ශමම සවාව තුළ මේයා පදිංචි
ශවනශකොට ඒ දරුවන්ට රැකියා අවස්ථා ිධවකත ශවනවා. ශම් රශට්
ිධතරක් ශනොශවයි, ිධශ්ධ රටවලද රැකියා අවස්ථා සකහා ශදොරටු
තශරන වකවානුවක් ඉදිිශආදී නළැශඹනවා.
ශමම සවාශ මේයා පදිංචි වන ඉංජිශන්රු වකත්තිකයින් සකහා
වකත්තීය හැසිරීම් සංග්රහයකුත් - a code of professional conduct තිශරනවා. නම නිසා වකත්තීය වැරදි හා හැසිරීම් සම්රන්ධ්ශයන්
ිධනය පරීක්ෂය පැවැත්ීමශම් රලය තිශරනවා. ඒ ශහතුශවන්
ඉංජිශන්රුවරුන් වකත්තීයවාවශයන් ගුයාත්මක තත්ත්වයකට
පත්ශවන්න ඕනෑ. ශමොකද, ඒ තත්ත්වය වවදයවරුන්ට දිගින්
දිගටම
තිශරනවා.
වවදයවරුන්ශේ
වකත්තිය
ගුයාත්මකවාවයකට
පත්ීම
තිශරන
නිසා
ශරොශහොම
සැලකිමේමත්ව ශරෝගීන්ට ප්රතිකර කළ තුතුයි කියන මතශආ තමයි
ඔවුන්
ඉන්ශන්.
ඉදිකිරීම්
ක්ශෂරශආ
නිෂ්පාදනවල
ගුයාත්මකවාවය වැඩිීමම නිසා, අපට ප්රමිතියකට අනුව නහි
අවසන් ප්රතිඵලය දකින්නට පුළුවන්.
ඒ වාශේම සුදුසුකම් ශනොලත් හා ිධිධධ් ිධශ්ධ රටවල
අධ්යාපනය ලැූ  පු්ධගලයන්ශේ අධ්යාපන සුදුසුකම් නිසියාකාරව
ශශ්රණිගතව ශනොතිුයශහොත් ශම් සවාව හරහා ඔවුන්ට වැට

රැඳිමක් සි්ධධ් වනවා. ඒ අනුව, ශ්ධීතය ශමන්ම ිධශ්ධීතය
ඉංජිශන්රුවන්ශගන් ගුයාත්මකවාවශයන් මූමේක සුදුසුකම් ලත්
අයට ශම් සවාශ නියාමනය කිරීමක් සිදු වනවා. මූලාසනාූපඪ
ගරු මන්ත්රීතුමනි, අවසාන ව ශයන් මට කියන්න තිශරන්ශන්
වකත්තීය සුදුසුකම් සමඟ ශපදශ්ථරුවන්ට, වක් කා්ථමිකයන්ට, ිධදුමේ
කා්ථමිකයන්ට, වෑ්ධදුම්කරුවන්ට, යන්ර ශිල්පීන්ට තමන්ශේ
දක්ෂතාව අනුව ඉහළ මට්ටශම් ඉංජිශන්රුවන් දක්වා යාමට
නීතයනුකූල පිබඳගැනීමක් තති වන අතර ශම් නිසා ඔවුන්ට
ඔවුන්ශේ වකත්තීය ගැන තකේතිමත්වාවයක් තති වන රවයි. ඒ
නිසා ශම් වකත්තිය නිසියාකාරව කරශගන යන අතර, ශමම පනත්
ශකටුම්පත සම්මතීමමත් සමඟ තම වකත්තිය වැරදි ශලස ශයදීමමට
ශනොහැකි වන රකාරයට රාධ්ාවක් තති වනවා. නම නිසා වකත්තීය
ගුයාත්මකවාවය වැඩි වනවා. නමිනන්, ශමහි වැරදි ිධධියට
නියැශළන්න රලාශපොශරොත්තු වන අයට වැට රැඳීමක් වනවා. ඒ
වාශේම සුදුසුකම් ලත් අයට අවස්ථාව ලරා දීශමන් වකත්තීය
පිබඳගැනීමක් තති වනවා. ිධරැකියා ප්ර ්නය වාශේම, ිධශ්ධ
රටවල ශමය පිබඳගැනීමත් නක්ක ශම් වකත්තීය නිපුයත්වය ලරා
ගන්න අශේ තරුය පිිස වැඩිශයන් උනන්දු ශවනවා.
මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශමම පනත් ශකටුම්පත ද ක
ශදකක් තිස්ශස සාකච්ඡා කළ පනත් ශකටුම්පතක්. අවසාන
ව ශයන් අද දින ශහෝ අපට ශමම පනත් ශකටුම්පත සම්මත කර
ගන්න ලැබීම ව්ථතමාන රජාශආ ජායග්රහයයක්. ශම් සකහා
ශවශහස මහන්සි වුණු ිධදුමේරල අමාතයවරුන් ගයනාවක් හිටියා.
ඒ සිය ද ශදනාටම අශේ ශගෞරවය ස්තුතිය පුද කළ තුතුයි. ශම්
රජාය යටශත් ිධනිිධදවාවයකින් තුක්තව, අධිකරය තීන්දුවලට ගරු
කරමින්, සිය ද පා්ථ ්වවලට තහුම්කන් ශදමින් ශම් පනත්
ශකටුම්පත සම්මත කර ගන්න ලැබීම වාගයයක් ශකොට
සලකනවා. මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට ශමම අවස්ථාව
ලරා දීම පිබඳරක ඔරතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා.
[අ.වා. . ]

ගු අනේත් පී. පපපර්රා ෙහසතා (විදුලිබල හසා පුනර්ජනනීය
බලශ්ක්ින නිපයපජය අොතයුරො
(ைொண்புைிகு அஜித் பீ. தெமரரொ
புதுப்ெிக்கத்தக்க சக்தி ெிரதி அமைச்சர்)

ைின்வலு

ைற்றும்

(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and
Renewable Energy)

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් ශඵතිහාසික, ඒ වාශේම
වැදගත් ිධවාදශආදී කරුණු ප්රකා කරන්නට ලැබීම ගැන මා සතුටු
වනවා. අශේ රටට ශ්රී ලංකා ඉංජිශන්රුවන්ශේ සවාවක් ලරා
ගැනීම උශදසා වසර 01කට රසන්න කාලයක් තිස්ශස මහන්සි
වුණු, කැප වුණු ශ්ධ පාලනඥයන්, ඉංජිශන්රුවන්, නීතිශ දීන්
වාශේම අමාතයාං නිලධ්ාින් යනාදී ශම් සිය ද ශදනාම මම ශම්
අවස්ථාශ දී මතක් කරන්න කැමතියි. ඒ ක්රියාවමේය සහාය දිීමශම්
තරගයක් නම්, ඒ සහාය දිීමශම් අවසාන අදියශ්ථ රැට්න් නක
අරශගන යන්නට අවස්ථාව ලැබීම මට සතුටක්. ඉංජිශන්රු
ශිල්පය ශකශරහි ශරොශහොම තල්මක්, කැමැත්තක් තති
නීතීඥශයක් වන මට, අශේ රශට් ඉංජිශන්රු ක්ශෂරය වඩාත්
ිධධිමත් තත්ත්වයකට පත් කරන ශමම පනත් ශකටුම්පතට දායක
වන්නට ලැබීම සතුටක් ව ශයන් සලකනවා. අශේ රටට ශමම
පනත් ශකටුම්පත පිබඳරක අව යතාව ශරොශහෝ කාලයක් තිස්ශස
තිුයා. මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අශේ රශට් ශ්රී ලංකා
ඉංජිශන්රුවරුන්ශේ රයතනය පිහිටු වූශආ, 1906 වසශ්ථදීයි. ඒ
රයතනය පා්ථමේශම්න්තු පනතක් මිනන් සංස්ථාගත ශවන්ශන්
7 68 වසශ්ථදීයි. ඉන් පසුව, Incorporated Engineers කියලා
ඉංජිශන්රු ක්ශෂරයට අදාළව නැවතත් තවත් රයතනයක් 7 0දී
බිහිවනවා; ඒ පනත නැවත සංශ ෝධ්නය වනවා. අශේ රශට්
ඉංජිශන්රු වකත්තිය ශම් රශට් තිශරන ප්රධ්ාන වකත්තීන් සමඟ
සංසන්දනය කරන ිධට, වකත්තීය රචාර ධ්්ථම, වකත්තීය ප්රමිතීන්
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[ගරු අජිත් පී. ශපශ්ථරා මහතා]

සහ ඒ වකත්තියට අදාළ අධ්යාපනය පිබඳරකව අව ය ිධධිිධධ්ාන
සලසන්නට ජාාතික රයතනයක් නීතිශයන් ස්ථාපනය කිරීමට
අව ය රව ශපශනන්නට ප්රධ්ානම ශහතුවක් වුයා, ශම් රශට් තවත්
ශශ්රෂ්ඨ වකත්තියක් වන වවදය වකත්තිය සකහා තිශරන ශ්රී ලංකා
වවදය සවාව. ශ්රී ලංකාව තුළ සුදුසුකම් ලැුවත්, ිධශ්ධ යකදී
සුදුසුකම් ලැුවත් යම් යම් මූමේක සුදුසුකම් ලැබීශමන් පසු
වවදයවරශයකු ශලස ශ්රී ලංකාශ කටතුතු කිරීමට අව ය වන
මූමේක සුදුසුකම -රලපරය- ශ්රී ලංකා වවදය සවාව ිධසින් ලරා
ශදනවා. ඒ වාශේම වවදය ක්ශෂරශආ සහාය වවදයවරු,
තශපොතිකිවරු වැනි ශවනත් වවදය ක්ශෂර තිශරන ිධට ඔවුන්
සකහා ද අව ය ක්රියා මා්ථග වවදය සවාව ිධසින් ගත්තා.
ඒ රකාරයට නක තැනකින් පාලනය ීමම, නක නීතියකට යටත්
ීමම, ඒකාකාර ක්රියාදාමයක් පවත්වාශගන යාම ඕනෑම වකත්තියකට
වැදගත්. ඒ වාශේම තවත් ශශ්රෂ්ඨ වකත්තියක් වන නීතීඥ වකත්තියට
අදාළව තනි රයතනයක් නැති වුයත්, නීති අධ්යාපනය පිබඳරකව
සංස්ථාගත නීති අධ්යාපන සවාව - the Incorporated Council of
Legal Education- 7 10 සිටම ක්රියාත්මක වනවා. ිධශ්ධ යක
ඉශගනුම ලැුවත්, ශ්රී ලංකා නීති ිධදයාලශයන් සම්පූ්ථය
අධ්යාපනය හමාර කළත්, ශ්රී ලංකාව තුළ රජායට අයත් ශහෝ
ශවනත් ජාාතයන්තර ිධ ්විධදයාලයකින් උපාධිය ලැුවත්, ඒ සෑම
රමශ දයකින්ම සුදුසුකම් ලරන සෑම නීතිඥ වකත්තිකශයක්ම
සංස්ථාගත නීති අධ්යාපන සවාව ිධසින් පවත්වන, ඔවුන් ිධසින්
අනුගමනය කරන යම් ක්රියාදාමයක් හරහා ශම් රශට් නීතිඥ
වකත්තිශආ ශයදීමට අව ය කරන මූමේක අධ්යාපන සුදුසුකම් ලරා
ගත තුතුයි. නමුත්, නීතීඥ වකත්තියට අදාළව නම වකත්තිශආ ිධනය
පාලනය, රකවා ගැනීම සහ ඉවත් කිරීම පිබඳරක සම්පූ්ථය රලය
තිශරන්ශන් ශ්රී ලංකාශ ශශ්රෂ්ඨාධිකරයයටයි. තත්තව ශයන්ම
නීති අධ්යාපන සවාව කරනුශආ වකත්තිකශයකුට අව ය කරන ඒ
නි ්චිත දැනුම තිශේදැයි පරීක්ෂා කිරීශම් ක්රියාවමේය සහ සහතික
කිරීම පමයයි. නම නිසා නීතිඥ වකත්තිය හා සම්රන්ධ් ක්රියාදාමය
ශවනස්. ඒ වාශේම නීතිඥ වකත්තිය හා සම්රන්ධ්ව
ශශ්රෂ්ඨාධිකරයය ිධසින් පනවන ලද ශවනම රචාර ධ්්ථම
ප්ධධ්තියක් තිශරනවා. ඒ රචාර ධ්්ථම ප්ධධ්තිය අනුව කටතුතු
කරන්නට නීතිඥවරුන් රැඳී සිටිනවා. ඒ රචාර ධ්්ථම ප්ධධ්තිය කඩ
කශළොත් ඒ නීතිඥවරයාට නශරහිව ිධනයානුකූලව ක්රියා ශකොට
ඉතා රරපතළ අවස්ථාවකදී වකත්තිශයන් ශනරපීම දක්වා පියවර
ගැනීමට ශශ්රෂ්ඨාධිකරයයට රලය තිශරනවා. ඒ රලයම වවදය
කවුන්සිලයටත් තිශරනවා. නම නිසා යම් ශශ්රෂ්ඨ වකත්තියක
ප්රාශයෝගික වාිධතය පිබඳරක සලකන ිධට, වකත්තීය ප්රමිතිය පිබඳරක
සලකන ිධට නම වකත්තිශආ ප්රමිතීන්ට නශරහි වන තැනැත්තන්
හඳුනා ගැනීම සහ ඔවුන්ව නම වකත්තිශයන් රැහැර කිරීමට තති
අව යතාව සලකන ිධට ශ්රී ලංකාශ ඉංජිශන්රු වකත්තියට අදාළව
ඉංජිශන්රු කවුන්සිලයක අව යතාව ඉතාම පැහැදිමේව ශමරශට්
මතු ශවලා තිුයා.
මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ නිසා ශම් ඉංජිශන්රු
කවුන්සිලය පිබඳරක අදහස ඉතා වටිනා අදහසක්. රට තුළ සහ
රටින් පිටතදී ශම් ඉංජිශන්රුමය සුදුසුකම් ලරා ගැනීම සිදු වන
නිසා ඒ නක් නක් වකත්තිය, නක් නක් සුදුසුකම ස්ථානගත කිරීම
පිබඳරකව දැවැන්ත ිධවාදයක් තිශරනවා. අද ශම් ිධවාදශආ අවසාන
ශමොශහොත වනශකොටත් ඒ ිධවාදය නශලසම පවතිනවා.
ප්රජාාතන්රවාදී සමාජායක සියයට සියයක්ම නකඟතා තතිීමම අපට
රලාශපොශරොත්තු වන්න රැහැ.
අද දවස රරම්වශආදීම ගරු කනක ශහරත් මන්ත්රීතුමා ශම්
පනත් ශකටුම්පත හා සම්රන්ධ් වැදගත් කරුණු කීපයක් ශපන්වා
දුන්නා. ශමම පනත් ශකටුම්පශත් වයවස්ථානුකූලවාවය පිබඳරකව
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සලකා රලන ලදුව, ගරු ශශ්රෂ්ඨාධිකරයය ිධසින් නක් තීන්දුවක්
ලරා දීලා තිශරනවා. ඒ නක් තීන්දුශවන් රඩුක්රම වයවස්ථාව
හා සමඟ ශම් පනත් ශකටුම්පශත් ශනොගැළශපන තැන් ගයනාවක්
ශපන්වා දී තිශරනවා. නීතියට අනුකූල ීමම සකහාත්, ශම් පනත්
ශකටුම්පත සාරවත් ීමම සකහාත් අව ය වන මඟ ශපන්ීමම්
ගයනාවක් ගරු ශශ්රෂ්ඨාධිකරයය ිධසින් ලරා දී තිශරනවා.
මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අමාතයාං ය හැටියට අපි ශම්
පනත් ශකටුම්පත ඉදිිපත් කළා. ශම් පනත් ශකටුම්පත හා
සම්රන්ධ් ශරොශහෝ පංගුකාර කඩුඩායම් සිටිනවා. ිධෂයය වාර
තමතිවරයා හැටියට රංජිත් සියඹලාපිටිය තමතිතුමාත්, ශම් පනත්
ශකටුම්පත ඉදිිපත් කිරීමට මූමේක ශවච්ච පාඨලී චම්පික රයවක
තමතිතුමාත්, ිධෂයය වාර නිශයෝජාය තමතිවරයා හැටියට මාත්,
ශම් හා සම්රන්ධ් තවත් වැදගත් රයතන ගයනාවක
සහවාගිත්වශයන් 0176 ශනොවැම්ර්ථ මාසශආ 79 වැනි දා
පා්ථමේශම්න්තුශ දී රැස්ශවලා, ශශ්රෂ්ඨාධිකරය නක් තීන්දුවට
අනුකූල වන පිදි ඒ මුල් ශකටුම්පතට සංශ ෝධ්න ඉදිිපත් කළා.
ඒ සංශ ෝධ්න නීතිපතිතුමා සහ රජාශආ නීති ශකටුම්පත් සම්පාදක
ිධසින් සලකා රලා තිශරනවා.
ගරු කනක ශහරත් මන්ත්රීතුමා අද ශම් හා සම්රන්ධ් වැදගත්
කරුයක් අපට ශපන්වා දුන්නා. නමුත් ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔරතුමා
ිධසින් ශපන්වා දුන් කරුය නම නක් තීන්දුශ අවසානශආ තති
හරයට ඔේශරන් - ඊට ඉහබඳන් - තති කරුයක්. ශශ්රෂ්ඨාධිකරයය
අපට නි ්චිත ිධධ්ානයක් කර තිශරනවා, "ඔර ශමය කළ තුතුමයි"
කියා. ඒ සියල්ලම අපි දැන් කර තිශරනවා. නමුත් ශශ්රෂ්ඨාධිකරය
නක් තීන්දුවට පාදක වූ කරුණු යටශත් තති යම් වැදගත් ශකොටසක්
ඔරතුමා ශපන්වා දුන්නා. නම නක් තීන්දුශ වැනි පිටුශ වන
ශේදශආ තති ශකොටස ගරු මන්ත්රීතුමා ිධසින් ශපන්වා දුන්නා. ගරු
මන්ත්රීතුමනි, අපි නම ශකොටස ශකශරහි නීතිපතිතුමාශේ සහ නීති
ශකටුම්පත් සම්පාදකතුමාශේ අවධ්ානය ශයොමු කරලා, නය
සංශ ෝධ්නයක් ව ශයන් තතුළත් කරලා තිශරනවා. ඒ කරුය
ශපන්වාදීම ගැන අපි ඔරතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. ප්රජාාතන්රවාදී
මූල ධ්්ථම අනුවත්, ඔරතුමා ශපන්වා දුන් කරුශඩු තති
සාධ්ාරයත්වය අනුවත් අපි නම සංශ ෝධ්නයට නකඟ රව කියන්න
අව යයි.
මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශමවැනි පනත් ශකටුම්පතක්
ඉදිිපත් කිරීශම්දී ිධ ාල ිධශ චනයක් නල්ල වන කාරයය තමයි,
ශ්රී ලංකා ඉංජිශන්රු රයතනය සහ ශ්රී ලංකා සංස්ථාපිත ඉංජිශන්රු
රයතනය යන රයතන ශදකට - ඉතා වැදගත් වූ අනිකුත්
ඉංජිශන්රු ක්ශෂර ශකශරහි - ශමම පනත් ශකටුම්පත හරහා
අතුතු රලපෑමක් තති කිරීමට ඉඩ සැලශසනවාය කියන ත්ථකය.
මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් පනත් ශකටුම්පත ඉතා
දී්ථත කාලයක් තිස්ශස ශකටුම්පත් කිරීම, වාද ිධවාද කිරීම,
අවසානශආදී ශශ්රෂ්ඨාධිකරයය ිධසින් සලකා රැලීම සහ ඉන්
පසුව නැවත වරක් ශම් පනත් ශකටුම්පත අද ශදවැනි වර කියැීමම
සකහා ඉදිිපත් ීමම කියන ඒ කාල සීමාව තුළ අදාළ සෑම
ක්ශෂරයකටම සාධ්ාරයය ඉටු ීමම පිබඳරකව රජාශආ සුිධශ ෂ
අවධ්ානය ශයොමු වුයා. රජාය ිධධියට අපට ශම් පනත් ශකටුම්පත
අතහැර දමන්න රැහැ. ශමය ඉතා වැදගත් මූලධ්්ථම මත පදනම් වූ,
ශම් රශට් ඉංජිශන්රු ක්ශෂරශආ අභිවක්ධධියට ශහතුවන ඉතා
වැදගත් පනතක්.
මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශමහි තිශරන වැදගත්ම
කාරයය ශම්කයි. ශම් පනත මිනන් රරක්ෂා වන්ශන්
ඉංජිශන්රුවන් පමයක් ශනොශවයි. ශම් රශට් සුිධශ ෂ, වැදගත්
වකත්තිමය ක්ශෂරයක් වන ඉංජිශන්රුවරුන්ශගන් ශසවය
ලරාගන්නා වූ ශම් රශට් පුරවැසියන් සහ ශම් රශට් රයතනවලටත්
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ශම් පනශත් රැකවරයය ලැශරනවා. යම් පු්ධගලශයකුට ඉතාම
පහසුශවන් ඉංජිශන්රුවරශයකු යැයි කියාගන්නට අවකා ය
තිුයත්, ඔහු ිධසින් කියා සිටින සුදුසුකම කුමන මට්ටමක
සුදුසුකමක්ද යන්න ශතෝරා ශේරා ගැනීමට ඔහුශේ ශසවය
ලරාගැනීමට අශේක්ෂා කරන සාමානය පුරවැසියන්ට හැකියාවක්
තිුශඩු නැහැ, මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. යම් පු්ධගලශයක්
වවදයවරශයක්ද නැ්ධද කියා අපට සැක සිශතනවා නම්, ශ්රී ලංකා
වවදය කවුන්සලශආ ශරජිස්ටරය පරීක්ෂා කිරීමට හැකියාව
තිශරනවා. යම් පු්ධගලශයක් සැරෑ ශලසම නීතීඥවරශයක්ද නැ්ධද
යන්න පරීක්ෂා කිරීමට අව ය නම් ශශ්රෂ්ඨාධිකරයශආ තති නීතිඥ
ශරජිස්ටරය පරීක්ෂා කිරීමට හැකියාව තිශරනවා.
ඉතිහාසශආ නශහම ශවලා තිශරනවා; වයාජා ශලස ශපනී සිටි
තැනැත්තන් හඳුනාශගන තිශරනවා. ිධනයානුකූලව කටතුතු
කිරීශම්දී ඒ නීතිමය රාමුව ඉතා වැදගත් ශවනවා. නම නිසා ශම්
රශට් පුරවැසියන්ශේ අයිතිවාසිකම් පැත්ශතන් සලකනශකොට
තමාශසවය ලරාගැනීමට අශේක්ෂා කරන ඒ වකත්තිකයා ශලස
ශපනී සිටින තැනැත්තා නියමිත සුදුසුකම් ලද, ශම් රශට්
ඉංජිශන්රුවරුන්ශේ සවාශ මේයාපදිංචිය ලද, ඒ මූමේක ප්රමිති
සපුරා තති වකත්තිකශයක්ද යන්න පිබඳරකව කරන අවම පරීක්ෂාව
තමයි, ඒ පු්ධගලයා ශම් රයතනශආ දරන සාමාජිකත්වය. ඒ
සාමාජිකත්වය සහ නහි තල කීපයක් තිශරනවා. ඒ හරහා යම්
රකාරයක නීතිගත කිරීමක්, ඒ වාශේම වටිනාකමක් ඉංජිශන්රු
වකත්තියට නකතු කර තිශරනවා.
පාඨලී චම්පික රයවක තමතිතුමාශේ කථාශ දී ශරොශහොම
පැහැදිමේව සකහන් කළ පිදි, අපි ඉංජිශන්රු ශිල්පය පිබඳරක
ශරොශහොම රඩම්රරකාර රාජායයක්. වසර දහස් ගයනකට කමේන්
ශලෝකශආ පුශරෝගාමී වාි ඉංජිශන්රු ක්ථමාන්ත තති කළ ජාාතිය
අපියි. ශම් වාි ඉංජිශන්රු ිධදයාව හා සම්රන්ධ්ව, ඒ හා රැශකන
ශම් සිිධල් ඉංජිශන්රු හපන්කම් පිබඳරකව පුරසාරම් ශදොඩන්න හැකි
තවත් ජාාතීන් ශම් ශලෝකශආ සිටින්ශන් අතශළොස්සක් පමයයි.
අශේ මුතුන් මිත්තන්ශේ -ඒ රදි ඉංජිශන්රුවන්ශේ- හපන්කම්
ගැන අදටත් අපට සාක් ක තිශරනවා.
ශලෝකශආ ඕනෑම තලයක අශේ ඉංජිශන්රුමය හපන්කම් ගැන
අදටත් අපට රඩම්රර වන්න පුළුවන්. නදා සිට අද දක්වා අශේ රට
ලරා තිශරන ජායග්රහය තුළ අශේ ශ්ධීතය ඉංජිශන්රුවන් සිටිනවා.
නමුත්, පසු කාලයක ිධිධධ් ශ්ධ පාලන කාරයා නිසා, යටත් ිධජිත
රරමය නිසා, අශේ අධ්යාපන රමය තුළ තති වුණු ිධකකති නිසා
අශේ ඒ ඉංජිශන්රුමය හපන්කම්වල අක්වක්, ඒවා මතුීම
ශනොශපනීමක් තිුයා. අශේ රශට් ඉංජිශන්රුවන්ට වඩා ිධශ්ධශික
ඉංජිශන්රුවන් වටිනවාය කියන පසුගාමී අදහස්ද ඊට ශහතුවක්
වන්න ඉඩ තිශරනවා. නමුත් මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශමම
ඉංජිශන්රුමය කවුන්සිලය පිහිටුීමම හරහා අ දත් වටිනාකමක්,
අ දත් රරම්වයක් අශේ රශට් ඉංජිශන්රු ප්රජාාවට ලැශරනවා; ඔවුන්
ශම් රශට් ප්රගමනය ශවනුශවන් කර තිශරන ඒ මහඟු ශසවයට
අගය කිරීමක් ලැශරනවා.
වකත්තීය ප්රමිතිය පිබඳරක කාරයය ගැනත් මා කිව තුතුයි. අද
ශම් පනත් ශකටුම්පත පිබඳරක ිධවාදශආදී වකත්තීමය ප්රමිතිය
පිබඳරකව, නම ප්රමිතිය රරක්ෂා කර ගැනීම පිබඳරකව සාකච්ඡා
කළා. වවදය ිධදයාව පිබඳරක අධ්යාපනශආ වගකීම ශපෞ්ධගමේක
අං යට වාර කිරීම සම්රන්ධ්ශයන් ිධවාදයක් තිශරන අවස්ථාවක;
නහි ප්රමිතිය සම්රන්ධ්ශයන් ිධවාදයක් තිශරන අවස්ථාවක;
ඉංජිශන්රු වකත්තිශආ ප්රමිතිය පිබඳරකව වු ඒ සාකච්ඡාවටත් අද ශම්
ිධවාදය ශයොමු වුයා.
මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශමය ඉතා වැදගත් ශදයක්. අද
ශපෞ්ධගමේක, නැත්නම් මුදල් ශගවා ඉංජිශන්රු ක්ශෂරශආ සුදුසුකම්
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ලරා දීම පිබඳරකව වූ රයතන සම්රන්ධ්ශයන් අශේ රට තුළ ිධ ාල
දිතුණුවක් තති ශවලා තිශරනවා. නක පැත්තකින් උසස් ශපළ
ප්රතිඵල මත ිධ ්විධදයාලවලට තතුළු ශවලා B.Sc. උපාධිය, ඒ
වාශේම NDT ඩිේශලෝමා තතුළු ඒ සම්මත සුදුසුකම් ලරා ගන්නා
අතර තුර අද අශේ රශට් ඉංජිශන්රුමය උපාධි පිිනමන ශ්ධීතය
රයතන සා්ථථකව ක්රියාත්මක වනවා පමයක් ශනොශවයි, ඒවාට
නිසි පිබඳගැනීමත් අද ලැබිලා තිශරනවා. ඒ අනුව අද අශේ රට තුළ
ඉංජිශන්රුමය අධ්යාපනය ලරා ශදනවා. අශේ රට තුළ ලරා ශදන
ඉංජිශන්රුමය අධ්යාපනය තුබඳන් ිධශ්ධ රටවල ක්රියාත්මක වන
ශලෝකය පිබඳගත් ිධ ්විධදයාලවල උපාධි ලරා ගැනීමට ද අවකා ය
අද ලැබී තිශරනවා. ඒ අනුව ද ක කීපයක් තිස්ශස ක්රියාත්මක වන
ශම් ක්රියාදාමය හරහා අශේ රශට් ශිෂයයන්ට ශලෝකය පිබඳගත්
ඉංජිශන්රුමය සුදුසුකම් ලරා ගැනීමට අවකා ය ලැබී තිශරනවා.

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ඔරතුමාට තව ශවලාව අව යයද?

ගු අනේත් පී. පපපර්රා ෙහසතා

(ைொண்புைிகு அஜித் பீ. தெமரரொ)

(The Hon. Ajith P. Perera)

මට තව ිධනාඩි කීපයක් අව යයි, මූලාසනාූපඪ ගරු
මන්ත්රීතුමනි.
අශේ රශට් ඉංජිශන්රු අධ්යාපනය පිබඳරකව මේරරල් අදහස්
තති ශවලා තිශරනවා. තතැම් ශවලාවට ඉංජිශන්රුමය
අධ්යාපනය ලරා ගන්නා ශිෂයශයකුට ඉංජිශන්රු වකත්තිශආ
වටිනාකම පිබඳරකව; ඉංජිශන්රුමය උපාධිශආ වටිනාකම පිබඳරකව
යම් තක්ශසරුවක් ලරා ගැනීමට ශනොහැකි වන්නට ඉඩ තිශරනවා.
නම නිසා ශමවැනි ඉංජිශන්රුමය කවුන්සිලයක් පවත්වාශගන යෑම
සහ ඒ නක් නක් වකත්තීය සුදුසුකම්වලට වටිනාකමක්,
තක්ශසරුවක් ලරා ශදන ක්රියාදාමයක් වයවස්ථාපිතව තිබීම තුළ
ශමම ක්රියාදාමය, නැත්නම් ඉංජිශන්රුමය අධ්යාපනය පිබඳරකව
වැඩිමනත් අවස්ථාව ලරා ගන්න අශේ රශට් පුරවැසියන්ට
අවකා යක් ලැශරනවා, මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. නම නිසා
අනාගතශආදී ශම් පනත් ශකටුම්පත ක්රියාත්මක ශවලා නක්
අතකින් ඒ හරහා වඩාත් ප්රගතිීතලී වැඩ පිබඳශවළක් ඉදිිපත්
වනශකොට ශමම පනත් ශකටුම්පත මිනන් තති කරන්නා වූ
ශරගුලාසි තුබඳන් ඉංජිශන්රු කවුන්සිලය ිධසින් ඔවුන්ශේ
ක්රියාකාිත්වය හරහා ඉංජිශන්රු අධ්යාපනශආ ප්රමිතිය පිබඳරකවද
ශසොයා රැලීම වැදගත් වනවා. ශමොකද, නිසි අධ්යාපනය තුළ තමයි
ඒ වකත්තිකයාශේ වකත්තීයමය ජීිධතශආ පදනම ලැශරන්ශන්. නම
නිසා අද රට තුළ තිශරන රජායට හිමිකාිත්වය තති ිධ ්විධදයාල
තුළ වුවත් ලරා ශදන්නා වූ ඉංජිශන්රු උපාධිශආ ප්රමිතිය ශකශස
දැයි කියා පරීක්ෂා කිරීශම් රමශ දයක් ිධ ්විධදයාල ප්රතිපාදන
ශකොමිෂන් සවාවට තිබිය තුතුයි. ඒ වාශේම ප්රමිතිය පරීක්ෂා
කරන්නා වූ ඊට ඔේශරන් වූ ස්වාධීන වුහයක් නීතිශයන්
ස්ථාපනය කළ තුතුයි.
නංගලන්තශආ ක්රියාත්මක වන Quality Assurance Authority
for Education and Training වැනි රයතන තුබඳන් ඒ
සම්රන්ධ්ශයන් වූ ගුයාත්මකවාවය පිබඳරකව අ්ඩුඩව පරීක්ෂා
කරන ඒ නිගමන අනුව ක්රියා කරන ස්වාධීන රයතනයක් අශේ
රටටත් අව යයි. ඉංජිශන්රු වකත්තියට වාශේම, වවදය වකත්තියට
වාශේම, අශනකුත් සෑම උපාධි පාඨමාලාවකටම අදාළ
ගුයාත්මකවාවය ශසොයා රැලීම සකහා ශමය ඉතා වැදගත් ශදයක්.
ශමොකද, අද ශම් රට තුළ ඉතා නිදහස් ශලස ඉංජිශන්රු අධ්යාපනය
ලැශරනවා.
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මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, තතැම් ශවලාවට ිධශ්ධ යන්හි
තිශරන ිධ ්විධදයාලවල උපාධි ලරා දීශම් අභිලාෂය ප්රකා යට පත්
කරන තතැම් රයතන තුළ ලරා ශදන අධ්යාපනය සහ ිධවාග
පැවැත්ීමම පිබඳරකව යම් යම් ප්ර න
් තිශරන රව අපි දන්නවා. මම
ඒවාශආ නම් සකහන් කරන්ශන් නැහැ, ඒ සකහා ශම් අවස්ථාව සුදුසු
ශනොවන නිසා. ඒ නිසා ඉංජිශන්රු අධ්යාපනය පිබඳරකව සහ ඒ ලරා
ශදන්නා වූ සුදුසුකම් පිබඳරකව ශසොයා රැලීශම් වගකීම නක අතකින්
රජායට තිශරන අතර, අශනක් අතට අද ශම් පනත් ශකටුම්පත
සම්මත කිරීශමන් පසුව පිහිටුවන ඉංජිශන්රු කවුන්සලයටත්
අව ය ශරගුලාසි සකස් කර ගැනීශමන් පසුව ඒ සකහා මැදිහත් ීම
කටතුතු කිරීමට හැකියාව තිශරනවා.
මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් රශට් නිදහස් අධ්යාපනය
රරම්ව කිරීමට මූමේක වුණු දිවංගත සී.ඩේමේ .ඩේමේ . කන්නංගර
මැතිතුමා සාමාජිකත්වය දරපු නක්සත් ජාාතික පක්ෂශආ
මන්ත්රීවරයකු හැටියට අද ශම් ගරු සවාශ කථා කරන්නට ලැුණු
නක ගැන මා ඉතාම සතුටු ශවනවා. අපි ශම් රශට් නිදහස්
අධ්යාපනය ස්ථාපනය කරනවා වාශේම, අපි ශම් රශට්
අධ්යාපනයට තති නිදහසත් සහතික කළ තුතු ශවනවා. 7
වසශ්ථදී ශහෝඩිශආ පන්තිශආ ඉකලා ිධ ්විධදයාලය දක්වා දුේපත්ශපොශහොසත් ශේදයක් ශනොමැතිව සෑම ශකශනකුටම ශනොමිශල්
අධ්යාපනය ලරා දීම සකහා දිවංගත සී.ඩේමේ .ඩේමේ . කන්නංගර
මැතිතුමා හඳුන්වා දීපු, අසීරුශවන් ඉදිිපත් කරපු, අභිශයෝග මැද
ඉදිිපත් කරපු නිදහස් අධ්යාපන ප්රතිපත්තිශආ ඵල තමයි අපි.
අතරමැද සිදු වුණු ිධිධධ්ාකාර ශ්ධ පාලනික තීරය නිසා නය ිධකකති
වුයා; මධ්ය මහා ිධදයාල රමය බික වැටුයා; ඉංග්රීසි වාෂා
අධ්යාපනය බික වැටුයා. නමුත් අද වන ිධට නම ක්රියාදාමය හරහා
ශම් රශට් ක්තිමත් මධ්යම පන්තියක් බිහි ශවලා තිශරනවා.
අශේ සමාජාය ශදස අ දශතන් හැිලා රලන්නට අපට
අවකා යක් ලැබිලා තිශරනවා. ශම් රශට් මධ්යම පන්තිය ශකශරහි
ඊ්ථෂයාශවන්, කුහකත්වශයන් ශනොරලා, තමන්ශේ ක්තිශයන්,
තමන්ශේ දරුවන්ට, තමන්ශේ රට තුළ ගුයාත්මක අධ්යාපනයක්
ලරා දීමට උත්සාහ කරන මධ්යම පන්තියට ඒ අවස්ථාව තහවුරු
කර දිය තුතු ශවනවා. ඒ හරහා අප ිධසින් රකින, අප ිධසින්
ව්ථධ්නය කරන නිදහස් අධ්යාපනය සකහා -අශේ රශට් රජාශආ
රධ්ාරය අව ය කරන දුේපත්, ඒ වාශේම මධ්යම පාන්තික, ඒ
වාශේම පහළ මධ්යම පාන්තික සිය ද ශදනාටම- අදටත් වඩා ශහොක
සම්පත් ලරා දීමට ර්ථිකක අවකා යක් තති ශවනවා,
මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. ඒ නිසා අශේ රශට් නිදහස්
අධ්යාපනය ශකශරහි, අධ්යාපනයට තති නිදහස ශකශරහි අ දත්
ශලස රලන්නට; කල්පනා කරන්නට අපට අවස්ථාව නළඹිලා
තිශරනවා.
මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් රශට් අපි කවුරුත්
රඩම්රර වන ශශ්රෂ්ඨ ඉංජිශන්රු වකත්තිය වඩාත් ක්තිමත්
කරන්නට, වඩාත් රරක්ෂා කරන්නට අව ය කරන්නා වූ ඉතා
සුිධශ ෂ ශ්රී ලංකා ඉංජිශන්රු කවුන්සලය පිහිටුවන්නා වූ ශම් පනත්
ශකටුම්පත පිබඳරක ිධවාදයට දායක ීමමට මට ලැුණු අවස්ථාව
පිබඳරකව මහා සතුටින් මතක් කරමින්, ශම් කටතුතු ත්ථකානුකූල
අවසානයක් කරා ශගන නන්නට මහන්සි වුණු අශේ කලයාය මිර
පාඨලී චම්පික රයවක තමතිතුමාට සහ ඔහු සමඟ ඒ ක්රියාදාමය
තුළ සිටි සිය ද ශදනාට මාශේ ස්තුතිය පිිනමමින්, ඒ relay නශක්
අවසාන baton නක අතට ගත්ත රංජිත් සියඹලාපිටිය මැතිතුමාට
මාශේ ස්තුතිය පිිනමමින්, ඒ ක්රියාදාමයට සම්රන්ධ් වුණු සිය දම
නිලධ්ාින්ට මාශේ ස්තුතිය පිිනමමින් මා නිහඬ ශවනවා,
ශරොශහොම ස්තුතියි.

1756

පා්ථමේශම්න්තුව
ප්රශ්පනය විේන ලදි්ද ්භා ්ම්ෙත විය.
පනත් පකම්ම්පත ඊ අනුකූලව පා වන වර කියවන ලදී.

வினொ விடுக்கப்ெட்டு, ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது.
அதன்ெடி, சட்டமூலம் இரண்டொம் முமறயொக ைதிப்ெிடப்ெட்டது.
Question put, and agreed to.
Bill accordingly read a Second time.

ෙුර පාවන පයපජනාව ්භා ්ම්ෙත විය.:
''පනත් පකම්ම්පත පූර්ණ පාර්ලිපම්්දුර කාරක ්භාවක
පැවරිය යුුර ය.'' -- [ගු පාඨලී චම්ිළක රණවක ෙහසතා]

தீர்ைொனிக்கப்ெட்டது.
"சட்டமூலம்
முழுப்
ெொரொளுைன்றக்
குழுவுக்குச்
சொட்டப்ெடுைொக" [ைொண்புைிகு ெொட்டளி சம்ெிக ரணவக்க]
Resolved:
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament."
- [The Hon. Patali Champika Ranawaka.]

කාරක ්භාපවහිදී ්ලකා බලන ලදී.
[ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො මූලා්නාරූඪ විය.]

குழுவில் ஆரொயப்ெட்டது.
[ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கள் தமலமை
வகித்தொர்கள்.]
Considered in Committee.
[THE HON. PRESIDING MEMBER in the Chair.]

1 ්හස 2 වග්දින පනත් පකම්ම්පපතහි පකො ්ක් හසැටිය ිනබිය
යුුර යයි නිපයපග කරන ලදී.
1ஆம்,
2ஆம்
வொசகங்கள்
சட்டமூலத்தின்
இருக்கமவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்ெட்டது.
Clauses 1 and 2 ordered to stand part of the Bill.

ெகுதியொக

3 වන වග්දිනය.- (්භාපේ ්ංයුිනය.

வொசகம் 3.- (மெரமவயின் அமைப்பு. )
CLAUSE 3.- (Constitution of the Council.)

ගු පාඨලී චම්ිළක රණවක ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ெொட்டளி சம்ெிக ரணவக்க)

(The Hon. Patali Champika Ranawaka)

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි මා පහත සකහන් සංශ ෝධ්න
ඉදිිපත් කරනවා:
(1) "2 වන පිටුශ
කරන්න:-

6 වන ශේබඳය ඉවත් කර පහත දැක්ශවන ශකොටස රශ්ධ

'කරනු ලරන) පහත දැක්ශවන රකාරයට අමාතයවරයා';"
(2) "0 වන පිටුශ 71 වන ශේබඳය ඉවත් කර පහත දැක්ශවන ශකොටස රශ්ධ
කරන්න:'රයතනය ිධසින් සෑම අවුරුදු ශදකක් සකහා ම මාරුශවන්
මාරුවට නම් කරනු ලරන ිධිධධ් ඉංජිශන්රු ිධෂයන්
නිශයෝජානය කරන වරලත්';"
(3) "0 වන පිටුශ
7 වන ශේබඳය ඉවත් කර පහත දැක්ශවන ශකොටස
රශ්ධ කරන්න:'ිධසින් සෑම අවුරුදු ශදකක් සකහා ම මාරුශවන් මාරුවට නම්
කරනු ලරන ිධිධධ් ඉංජිශන්රු ිධෂයන් නිශයෝජානය කරන
සාමාජිකයන් හතරශදනකු;' "
(4) "0 වන පිටුශ
79 වන ශේබඳය ඉවත් කර පහත දැක්ශවන ශකොටස
රශ්ධ කරන්න:'ලරන වරලත් ඉංජිශන්රුවරයකු;' "
(5) "0 වන පිටුශ 79 වන ශේබඳයට ඉක්බිතිව ම පහත දැක්ශවන ශකොටස
තතුළත් කරන්න:'(iv) 1990 අංක 01 දරන තකතීයික හා වකත්තීය අධ්යාපන පනත
මිනන් පිහිටුවන ලද තකතීයික අධ්යාපන හා වකත්තීය අධ්යාපන
ශකොමිෂන් සවාව ිධසින් නම් කරනු ලරන ඉංජිශන්රු
කා්ථමිකයන්ශේ නිශයෝජිතයකු.' ''
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්ංපශ්පධාන ිළිතගත යුුරය යන ප්රශ්පනය විේන ලදි්ද ්භා
්ම්ෙත විය.

'(3) සවාපතිවරයා ිධසින් අමාතයවරයා අමතා යවනු ලරන
මේපියක් මිනන් සවාපති ධුරශයන් ඉල්ලා අස්ිධය හැකි අතර
නම ඉල්ලා අස්ීමම අමාතයවරයා ිධසින් නය පිබඳගනු ලරන
දින සිට';"

திருத்தங்கள் விடுக்கப்ெட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது.
Amendments put, and agreed to.

ගු කනක පහසේරත් ෙහසතා
(ைொண்புைிகு கனக மஹரத்)

(The Hon. Kanaka Herath)

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි මා පහත සකහන් සංශ ෝධ්න
ඉදිිපත් කරනවා:

(4) "3වන පිටුශ 7 වන ශේබඳය ඉවත් කර පහත දැක්ශවන ශකොටස රශ්ධ
කරන්න:'(4) අමාතයවරයා ිධසින් ශහතු දක්වා සවාපතිවරයා ධුරශයන්';"
(5) "3වන පිටුශ
කරන්න:-

'දී අමාතයවරයා ිධසින්
ශවනත්';"

"7වන පිටුශ 3 වන වන වගන්තිය අනුව නිල රලශයන් පත් වන
සාමාජිකයන් ිධ ව
් ිධදයාල ඉංජිශන්රු පීඨ සියල්ලක්ම නිශයෝජානය
වන පිදි පත් කිරීම.'
"0වන පිටුශ (3) වන වගන්තිශආ “(ර)” (iii) ඉවත් කර ඒ ශවනුවට තකතීයික
හා වකත්තීය අධ්යාපන ශකොමිෂන් සවාව පිබඳගත් ඉංජිශන්රු
කා්ථමිකයන් ශදශදශනකු.' "

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ඒ ගරු මන්ත්රීතුමාශේ සංශ ෝධ්නයට සවාව නකඟද?

ගු පාඨලී චම්ිළක රණවක ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ெொட்டளி சம்ெிக ரணவக்க)

(The Hon. Patali Champika Ranawaka)

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි නයට නකඟ ශවන්න අමාරුයි.
ශමොකද අපි නකඟ වුශඩු වකත්තීය ඉංජිශන්රු කා්ථමිකයන්ශේ
නිශයෝජිතශයකු පත් කරන්නයි. නශහම වුශයොත් ශම් මුළු
සංතුතියම මාරු ශවනවා. ශශ්රෂ්ඨාධිකරයය ප්රකා කළ පිදි අපි
ඒක තතුළත් කරලායි තිශරන්ශන්.

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු තමතිතුමාශේ සංශ ෝධ්නවලට සවාව නකඟයි.

3 වන වග්දිනය ්ංපශ්පධිතාකාරපය්ද පනත් පකම්ම්පපතහි
පකො ්ක් හසැටිය ිනබිය යුුරයයි නිපයපග කරන ලදී.

3ஆம் வொசகம் திருத்தப்ெட்டவொறு சட்டமூலத்தின் ெகுதியொக
இருக்கமவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்ெட்டது.
Clause 3, as amended, ordered to stand part of the Bill.

4 වන වග්දිනය.- (්භාපේ ්භාපිනවරයා.
வொசகம் 4.- (மெரமவயின் தவிசொளர். )
CLAUSE 4.- (Chairman of the Council.)

වන ශේබඳය ඉවත් කර පහත දැක්ශවන ශකොටස රශ්ධ
පත්කළ සාමාජිකයන් අතින්

්ංපශ්පධාන ිළිතගත යුුරය යන ප්රශ්පනය විේන ලදි්ද ්භා
්ම්ෙත විය.
திருத்தங்கள் விடுக்கப்ெட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது.
Amendments put, and agreed to.

ගු කනක පහසේරත් ෙහසතා
(ைொண்புைிகு கனக மஹரத்)

(The Hon. Kanaka Herath)

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි මා පහත සකහන් සංශ ෝධ්න
ඉදිිපත් කරනවා:
"3වන පිටුශ

' . ( ) වන වගන්තිය ඉවත් ිධය තුතුයි.'"

ශමය ස්වාධීන සවාවක් පැවැත් ීමම සකහා.

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ඒ ගරු මන්ත්රීතුමාශේ සංශ ෝධ්නයට සවාව නකඟද?

ගු පාඨලී චම්ිළක රණවක ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ெொட்டளி சம்ெிக ரணவக்க)

(The Hon. Patali Champika Ranawaka)

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි නයට අපි නකඟ නැහැ.

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු තමතිතුමාශේ සංශ ෝධ්න සහිතව සවාව නකඟයි.

4 වන වග්දිනය ්ංපශ්පධිතාකාරපය්ද පනත් පකම්ම්පපතහි
පකො ්ක් හසැටිය ිනබිය යුුරයයි නිපයපග කරන ලදී.

4ஆம் வொசகம் திருத்தப்ெட்டவொறு சட்டமூலத்தின் ெகுதியொக
இருக்கமவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்ெட்டது.
Clause 4, as amended, ordered to stand part of the Bill.

ගු පාඨලී චම්ිළක රණවක ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ெொட்டளி சம்ெிக ரணவக்க)

(The Hon. Patali Champika Ranawaka)

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි මා පහත සකහන් සංශ ෝධ්න
ඉදිිපත් කරනවා:
(1) "2වන පිටුශ 7 වන ශේබඳය ඉවත් කර පහත දැක්ශවන ශකොටස රශ්ධ
කරන්න:-

'නක් අයකු අමාතයවරයා ිධසින් සවාශ සවාපතිවරයා
ශලස';"
(2) "0වන පිටුශ 07 වන ශේබඳය ඉවත් කර පහත දැක්ශවන ශකොටස රශ්ධ
කරන්න:'(2) අමාතයවරයාශේ අනුමතය ශනොමැතිව සවාපතිවරයා';"
(3) "0වන පිටුශ 0 වන ශේබඳශආ සිට 06 වන ශේබඳය දක්වා ශේබඳ (ඒ ශේබඳ
ශදක ද තතුළුව) ඉවත් කර පහත දැක්ශවන ශකොටස රශ්ධ
කරන්න:-

5 වන වග්දිනය.- (්ාොනේකය්දපස මූලය අයිිනය.
வொசகம் 5.- (உறுப்ெினர்களின் நிதிசொர் அக்கமற. )
CLAUSE 5.- (Financial interest of the members.)

ගු පාඨලී චම්ිළක රණවක ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ெொட்டளி சம்ெிக ரணவக்க)

(The Hon. Patali Champika Ranawaka)

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි මා පහත සකහන් සංශ ෝධ්න
ඉදිිපත් කරනවා:
(1) ''3වන පිටුශ 73 වන ශේබඳශආ සිට 78 වන ශේබඳය දක්වා ශේබඳ (ඒ ශේබඳ
ශදක ද තතුළුව) ඉවත් කර පහත දැක්ශවන
ශකොටස රශ්ධ
කරන්න:'5. (1) අමාතයවරයා ිධසින් සවාශ සාමාජිකයකු ශලස යම්
තැනැත්තකු පත් කිරීමට ශපරාතුව සවාශ සාමාජිකයකු

1759

1760

පා්ථමේශම්න්තුව

[ගරු පාඨලී චම්පික රයවක මහතා]
ව ශයන් ස්වකීය කා්ථය ඉටුකිරීශම් දී නම තැනැත්තාට
සවාශ කටතුතු සකහා අහිතකර ශලස රලපෑ හැකි පිදි කිසිදු
මූලයමය ශහෝ ශවනත් සම්රන්ධ්තාවක් ශනොමැති රවට
අමාතයවරයා සෑහීමට පත් ිධය තුතු ය.';"
(2) ''3වන පිටුශ 01 වන ශේබඳය ඉවත් කර පහත දැක්ශවන ශකොටස රශ්ධ
කරන්න:'යම් සම්රන්ධ්තාවක් අත්කරශගන ශනොමැති රවට
අමාතයවරයා' ;''

්ංපශ්පධානය ිළිතගත යුුරය යන ප්රශ්පනය විේන ලදි්ද ්භා
්ම්ෙත විය.
திருத்தம் விடுக்கப்ெட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது.
Amendment put, and agreed to.

'(6) ඉහතින් ම වූ ිධධිිධධ්ානවලට යටත්ව අමාතයවරයා
ිධසින් පත්කළ සාමාජිකයා නැවත පත් කරන ශතක් ශහෝ
අමාතයවරයා' ''

්ංපශ්පධාන ිළිතගත යුුරය යන ප්රශ්පනය විේන ලදි්ද ්භා
්ම්ෙත විය.
திருத்தங்கள் விடுக்கப்ெட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது.
Amendments put, and agreed to.

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

5 වන වග්දිනය ්ංපශ්පධිතාකාරපය්ද පනත් පකම්ම්පපතහි
පකො ්ක් හසැටිය ිනබිය යුුරයයි නිපයපග කරන ලදී.

5ஆம் வொசகம் திருத்தப்ெட்டவொறு சட்டமூலத்தின் ெகுதியொக
இருக்கமவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்ெட்டது.
Clause 5, as amended, ordered to stand part of the Bill.

6 ්හස 7 වග්දින පනත් පකම්ම්පපතහි පකො ්ක් හසැටිය ිනබිය
යුුර යයි නිපයපග කරන ලදී.
6ஆம்,
7ஆம்
வொசகங்கள்
சட்டமூலத்தின்
இருக்கமவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்ெட்டது.
Clauses 6 and 7 ordered to stand part of the Bill.

(6) " 6 වන පිටුශ
වන සහ 6 වන ශේබඳ ඉවත් කර පහත දැක්ශවන ශකොටස
රශ්ධ කරන්න:-

ெகுதியொக

මීළඟට ගරු කනක ශහරත් මන්ත්රීතුමාශේ සංශ ෝධ්නය
ඉදිිපත් කිරීමට අවස්ථාව.

ගු කනක පහසේරත් ෙහසතා
(ைொண்புைிகு கனக மஹரத்)

(The Hon. Kanaka Herath)

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි
සංශ ෝධ්නය ඉදිිපත් කරනවා:

මම

පහත

සකහන්

" වන පිටුශ 8 (0) වගන්තිය ඉවත් කරන්න."

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

8 වන වග්දිනය.- (පත්කා ්ාොනේකයා අාාා
විධිවිධාාන.
வொசகம் 8.- (நியைிக்கப்ெட்ட உறுப்ெினர்கள்
ததொடர்ெொன ஏற்ெொடுகள். )
CLAUSE 8.- (Provisions relating to appointed members.)

ගු පාඨලී චම්ිළක රණවක ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ெொட்டளி சம்ெிக ரணவக்க)

ගරු අමාතයතුමා නම සංශ ෝධ්නයට සවාව නකඟද; නම
සංශ ෝධ්නය සවාව පිබඳගන්නවාද?

ගු පාඨලී චම්ිළක රණවක ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ெொட்டளி சம்ெிக ரணவக்க)

(The Hon. Patali Champika Ranawaka)

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි නකඟ නැහැ; පිබඳගන්ශන්
නැහැ.

(The Hon. Patali Champika Ranawaka)

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි මා පහත සකහන් සංශ ෝධ්න
ඉදිිපත් කරනවා:
(1) ''5වන පිටුශ 70 වන ශේබඳය ඉවත් කර පහත දැක්ශවන ශකොටස රශ්ධ
කරන්න:'(2) අමාතයවරයා ිධසින් ශහතු දක්වා යම් පත්කළ
සාමාජිකයකු';"
(2) '' වන පිටුශ 7 වන ශේබඳශආ සිට 76 වන ශේබඳය දක්වා ශේබඳ (ඒ ශේබඳ
ශදක ද තතුළුව) ඉවත් කර පහත දැක්ශවන ශකොටස රශ්ධ කරන්න:'(3) තත්කා්ථය සකහා අමාතයවරයා අමතා යවනු ලරන
මේපියක් මිනන් ඕනෑම අවස්ථාවක යම් පත්කළ සාමාජිකයකුට
ධුරශයන් ඉල්ලා අස්ිධය හැකි අතර නම ඉල්ලා අස්ීමම
අමාතයවරයා' "
(3) '' වන පිටුශ 07 වන ශේබඳය ඉවත් කර පහත දැක්ශවන ශකොටස රශ්ධ
කරන්න:'ගනිමින් අමාතයවරයා ිධසින් ඒ තැනැත්තා ශවනුවට කටතුතු' "

(4) '' වන පිටුශ 0 වන ශේබඳය ඉවත් කර පහත දැක්ශවන ශකොටස රශ්ධ
කරන්න:'කා්ථය සකහා අමාතයවරයා ිධසින් සාමාජිකයකු පත් කරනු
ලැබිය' "
(5) "6 වන පිටුශ 0 වන ශේබඳය ඉවත් කර පහත දැක්ශවන ශකොටස රශ්ධ
කරන්න:'දී අමාතයවරයා ිධසින් 3 (ර) වගන්තිශආ ිධධිිධධ්ාන
සැලකිල්ලට' "

8 වන වග්දිනය ්ංපශ්පධිතාකාරපය්ද පනත් පකම්ම්පපතහි
පකො ්ක් හසැටිය ිනබිය යුුරයයි නිපයපග කරන ලදී.

8ஆம் வொசகம் திருத்தப்ெட்டவொறு சட்டமூலத்தின் ெகுதியொக
இருக்கமவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்ெட்டது.
Clause 8, as amended, ordered to stand part of the Bill.

9 වන වග්දිනය.- (්භාපේ රැ්පවීම්.

வொசகம் 9.- ( மெரமவயின் கூட்டங்கள். )
CLAUSE 9.- (Meetings of the Council.)

ගු පාඨලී චම්ිළක රණවක ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ெொட்டளி சம்ெிக ரணவக்க)

(The Hon. Patali Champika Ranawaka)

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි මා පහත සකහන් සංශ ෝධ්නය
ඉදිිපත් කරනවා:
"6 වන පිටුශ 06 වන ශේබඳය ඉවත් කර පහත දැක්ශවන ශකොටස රශ්ධ
කරන්න:'අතර සවාපතිවරයා ිධසින් ශහතු දක්වමින් මිස නශස කිරීම' "

්ංපශ්පධානය ිළිතගත යුුරය යන ප්රශ්පනය විේන ලදි්ද ්භා
්ම්ෙත විය.
திருத்தம் விடுக்கப்ெட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது.
Amendment put, and agreed to.
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9 වන වග්දිනය ්ංපශ්පධිතාකාරපය්ද පනත් පකම්ම්පපතහි
පකො ්ක් හසැටිය ිනබිය යුුරයයි නිපයපග කරන ලදී.
9ஆம் வொசகம் திருத்தப்ெட்டவொறு சட்டமூலத்தின்
இருக்கமவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்ெட்டது.
Clause 9, as amended, ordered to stand part of the Bill.

ெகுதியொக

10 වන වග්දිනය පනත් පකම්ම්පපතහි පකො ්ක් හසැටිය ිනබිය
යුුර යයි නිපයපග කරන ලදී.
10ஆம் வொசகம் சட்டமூலத்தின் ெகுதியொக இருக்கமவண்டுதைனக்

கட்டமளயிடப்ெட்டது.
Clause 10 ordered to stand part of the Bill.

(ඒ) උසස් අධ්යාපනික ප්ථශආෂය සකහා සහන යය ලරා දීම;
සහ
(ඔ) උසස් අධ්යාපන ශිෂයත්ව පිිනැමීම.' "

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු අමාතයතුමා නම සංශ ෝධ්නයට නකඟද?

ගු පාඨලී චම්ිළක රණවක ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ெொட்டளி சம்ெிக ரணவக்க)

(The Hon. Patali Champika Ranawaka)

11 වන වග්දිනය.- (්භාපේ රැ්පවීම්වල ්හසභාගි
වීෙ පවනුපව්ද වූ පාරිශ්රක ක.
வொசகம் 11.- ( மெரமவயின் கூட்டங்களுக்கு
வருமகதருவதற்கொன ஊதியம். )

CLAUSE 11.- (Remuneration for attending meetings of the Council.)

ගු පාඨලී චම්ිළක රණවක ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ெொட்டளி சம்ெிக ரணவக்க)

(The Hon. Patali Champika Ranawaka)

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි මා පහත සකහන් සංශ ෝධ්නය
ඉදිිපත් කරනවා:
"7 වන පිටුශ 00 වන ශේබඳය ඉවත් කර පහත දැක්ශවන ශකොටස රශ්ධ
කරන්න:'11. මුදල් ිධෂයය වාර අමාතයවරයා ිධමසා අමාතයවරයා
ිධසින්' "

්ංපශ්පධානය ිළිතගත යුුරය යන ප්රශ්පනය විේන ලදි්ද ්භා
්ම්ෙත විය.
திருத்தம் விடுக்கப்ெட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது.
Amendment put, and agreed to.

11 වන වග්දිනය ්ංපශ්පධිතාකාරපය්ද පනත් පකම්ම්පපතහි
පකො ්ක් හසැටිය ිනබිය යුුරයයි නිපයපග කරන ලදී.

11ஆம் வொசகம் திருத்தப்ெட்டவொறு சட்டமூலத்தின் ெகுதியொக
இருக்கமவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்ெட்டது.
Clause 11, as amended, ordered to stand part of the Bill.

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි නම සංශ ෝධ්නය පිබඳගැනීම
අව ය වන්ශන් නැහැ. ශමොකද අපි දැනට දී තිශරන ශම් රලතල
යටශත් නතුමා කියූ ඒ අදහස් ශවනත් වදන්වමේන් ශමයට තතුළත්
ශවලා තිශරනවා.

12 වන වග්දිනය පනත් පකම්ම්පපතහි පකො ්ක් හසැටිය ිනබිය
යුුර යයි නිපයපග කරන ලදී.

12ஆம் வொசகம் சட்டமூலத்தின் ெகுதியொக இருக்கமவண்டுதைனக்
கட்டமளயிடப்ெட்டது.
Clause 12 ordered to stand part of the Bill.

13 වන වග්දිනය පනත් පකම්ම්පපතහි පකො ්ක් හසැටිය ිනබිය
යුුර යයි නිපයපග කරන ලදී.

13ஆம் வொசகம் சட்டமூலத்தின் ெகுதியொக இருக்கமவண்டுதைனக்
கட்டமளயிடப்ெட்டது.
Clause 13 ordered to stand part of the Bill.

14 වන වග්දිනය.- (ඉංනේප්දු විත්ිනකය්ද පල්
පෙෙ පනත ය පත් ලියාපදිංික කිීමෙ.
வொசகம் 14.- ( தெொறியியல் ததொழிலர்கள்
இச்சட்டத்தின்கீழ் ெதிவுதசய்தல். )

CLAUSE 14.- (Engineering practitioners to register under this Act.)

ගු පාඨලී චම්ිළක රණවක ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ெொட்டளி சம்ெிக ரணவக்க)

(The Hon. Patali Champika Ranawaka)

12 වන වග්දිනය.- (්භාපේ කර්තවයය්ද.
வொசகம் 12.- ( மெரமவயின் ெணிகள். )
CLAUSE 12.- (Functions of the Council.)

ගු කනක පහසේරත් ෙහසතා
(ைொண்புைிகு கனக மஹரத்)

(The Hon. Kanaka Herath)

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි මා පහත සකහන් සංශ ෝධ්න
ඉදිිපත් කරනවා:
"8 වන පිටුශ IIවන ශකොටශස 70 වන වගන්තිය පහත ශකොටස් තතුළු
කිරීශමන් සංශ ෝධ්නය ිධය තුතුය:'(උ) නව ඉංජිශන්රු රයතන පිබඳගැනීම පවතින සිය ද ඉංජිශන්රු
රයතනවල ගුයාත්මක වාවය හා වකත්තීමය වාවය රරක්ෂා
කර ගැනීම ශවනුශවන් අව ය පියවර ගැනීම යම් ඉංජිශන්රු
රයතනයක ගුයාත්මක හා වකත්තිමය වාවය පිමේරක
සෑහීමකට පත් ශනොවුනශහොත් නය පිබඳගැනීම නවතා දැමීම;
(ඌ) මේයාපදිංචි වන වකත්තිකයන්ට තම වකත්තික වාවය වැඩි
දිතුණු කර ගැනීමට (Upgrade) නනම් වකත්තීමය සංව්ථධ්නය
ශවනුශවන් අව ය රමශ දයන් සකස් ශකොට නම
රමශ දයන් ක්රියාත්මක වන රව තහවුරු කළ තුතුය;
(න) වකත්තීමය රැකවරයය ලරා දීම;

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි මා පහත සකහන් සංශ ෝධ්නය
ඉදිිපත් කරනවා:
"10 වන පිටුශ 3 වන ශේබඳය ඉවත් කර පහත දැක්ශවන ශකොටස රශ්ධ
කරන්න:'14. (7) කිසිදු ඉංජිශන්රු වකත්තිකයකු 7 වන ශහෝ 78 වන
වගන්තිය යටශත්' "

්ංපශ්පධානය ිළිතගත යුුරය යන ප්රශ්පනය විේන ලදි්ද ්භා
්ම්ෙත විය.
திருத்தம் விடுக்கப்ெட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது.
Amendment put, and agreed to.

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු කනක ශහරත් මන්ත්රීතුමාශේ සංශ ෝධ්නය.

ගු කනක පහසේරත් ෙහසතා

( ைொண்புைிகு கனக மஹரத்)

(The Hon. Kanaka Herath)

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි මා පහත සකහන් සංශ ෝධ්නය
ඉදිිපත් කරනවා:

1763

1764

පා්ථමේශම්න්තුව

[ගරු කනක ශහරත් මහතා]
10වන පිටුශ

"7 . (7) වගන්තිය පහත රකාරයට සංශ ෝධ්නය ිධය තුතුය:'කිසිදු ඉංජිශන්රු වකත්තිකශයකු 7 වන වගන්තිය යටශත් යම්
(යාන්්රික ිධදුමේ ඉශලක්ශරොනික් සිිධල් නාවුක ගුවන්
පිගයක දකඩාංග පිගයක මකදුකාංග වැනි) ධ්ාරාවක
වකත්තිකශයකු ශලස මේයාපදිංචි ීම තත්නම් මිස අදාල ධ්ාරාව
තුළ ඉංජිශන්රු වකත්තිකශයකු ශලස කටතුතු ශනොකළ තුතුය.
නශස වුවද ශම් පනත ක්රියාත්මක වන දිනය වන ිධට
ඉංජිශන්රු වකත්තියක නියැශලන්ශනකුට තවදුරටත් නම
වකත්තිශආ නියැලීමට ඉහත වගන්තිය රාධ්ාවක් ශනොිධය
තුතුය.' "

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුමාශේ සංශ ෝධ්නයට සවාව නකඟද?

16 වන වග්දිනය ්ංපශ්පධිතාකාරපය්ද පනත් පකම්ම්පපතහි
පකො ්ක් හසැටිය ිනබිය යුුරයයි නිපයපග කරන ලදී.

16ஆம் வொசகம் திருத்தப்ெட்டவொறு சட்டமூலத்தின் ெகுதியொக
இருக்க மவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்ெட்டது.
Clause 16, as amended, ordered to stand part of the Bill.

17 වන වග්දිනය.- (ලුහුඬු පාවි නාෙ භාවිතය.
வொசகம் 17.- ( சுருக்கீடு தசய்யப்ெட்ட ெதவிப்
தெயர்கமளப் ெயன்ெடுத்துதல். )
CLAUSE 17.- (Use of abbreviated designations.)

ගු කනක පහසේරත් ෙහසතා
(ைொண்புைிகு கனக மஹரத்)

(The Hon. Kanaka Herath)

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි මා පහත සකහන් සංශ ෝධ්නය
ඉදිිපත් කරනවා:
"12 වන පිටුශ 79. (7) වගන්තිය පහත පිදි සංශ ෝධ්නය ිධය තුතුය:-

ගු පාඨලී චම්ිළක රණවක ෙහසතා

'(ර) (ත) හා (ඉ) ශකොටස් ඉවත් කරන්න. නිධට සංශ ෝධිත
උපවගන්ති පහත පිදි වනු තත:'(අ) ඔහු වරලත් ඉංජිශන්රුවරයකු ශ
ශලස "CEng";

නම්  දහුඬු පදිධ නාමය

(The Hon. Patali Champika Ranawaka)

(ර) සංස්ථාගත ඉංජිශන්රුවරයකු ශ
ශලස "IEng";

නම්  දහුඬු පදිධ නාමය

(ைொண்புைிகு ெொட்டளி சம்ெிக ரணவக்க)

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි නයට නකඟ නැහැ. ශමොකද
ඉංජිශන්රු වකත්තිශආ ිධිධධ් ක්ශෂර සම්රන්ධ්ශයන් ඉතා සංකී්ථය
තත්ත්වයනුයි තිශරන්ශන්. ඒ නිසා අපි නකඟ නැහැ. නය තතුළු
කශළොත් ශමය තවත් සංකී්ථය ශවනවා.

14 වන වග්දිනය ්ංපශ්පධිතාකාරපය්ද පනත් පකම්ම්පපතහි
පකො ්ක් හසැටිය ිනබිය යුුරයයි නිපයපග කරන ලදී.

14ஆம் வொசகம் திருத்தப்ெட்டவொறு சட்டமூலத்தின் ெகுதியொக
இருக்கமவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்ெட்டது.
Clause 14, as amended, ordered to stand part of the Bill.

15 වන වග්දිනය පනත් පකම්ම්පපතහි පකො ්ක් හසැටිය ිනබිය
යුුර යයි නිපයපග කරන ලදී.
15ஆம் வொசகம் சட்டமூலத்தின் ெகுதியொக இருக்கமவண்டுதைனக்
கட்டமளயிடப்ெட்டது.
Clause 15 ordered to stand part of the Bill.

16 වන වග්දිනය.- (ලියාපදිංිකය අවලංගු කිීමෙ පහසප
අත්හිම්වීෙ.
வொசகம் 16.- ( ெதிமவ இல்லொதொக்குதல் அல்லது
இமடநிறுத்துதல். )

(ත) ඉංජිශන්රු කා්ථමිකයකු නම්  දහුඬු පදිධ නාමය ශලස
"EngTec",' "

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු තමතිතුමනි ඒ සංශ ෝධ්නවලට නකඟද?

ගු පාඨලී චම්ිළක රණවක ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ெொட்டளி சம்ெிக ரணவக்க)

(The Hon. Patali Champika Ranawaka)

නැහැ. නයට ශහතුව ශමයයි. දැනටමත් අශේ පා්ථමේශම්න්තුව
යම් යම් පනත් ශකටුම්පත් සම්මත කරලා ඉංජිශන්රු
රයතනවලට රලය ලරා දීලා තිශරනවා. තුනකට පමයක් සීමා
කශළොත් නයට පටහැනිව යනවා.

17 වන වග්දිනය පනත් පකම්ම්පපතහි පකො ්ක් හසැටිය ිනබිය
යුුර යයි නිපයපග කරන ලදී.
17ஆம் வொசகம் சட்டமூலத்தின் ெகுதியொக இருக்கமவண்டுதைனக்
கட்டமளயிடப்ெட்டது.
Clause 17 ordered to stand part of the Bill.

CLAUSE 16.- (Cancellation or suspension of registration.)

ගු පාඨලී චම්ිළක රණවක ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ெொட்டளி சம்ெிக ரணவக்க)

(The Hon. Patali Champika Ranawaka)

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි මා පහත සකහන් සංශ ෝධ්නය
ඉදිිපත් කරනවා:
"12 වන පිටුශ 0 වන ශේබඳය ඉවත් කර පහත දැක්ශවන ශකොටස රශ්ධ
කරන්න:'ශනොකර හැරීම් අමාතයවරයා ිධසින් නිශයෝගවමේන් තීරයය
කරනු' "

්ංපශ්පධානය ිළිතගත යුුරය යන ප්රශ්පනය විේන ලදි්ද ්භා
්ම්ෙත විය.
திருத்தம் விடுக்கப்ெட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது.
Amendment put, and agreed to.

18 වන වග්දිනය.- (විපද්ශීය ඉංනේප්දුවු්ද
ලියාපදිංික කිීමෙ.
வொசகம் 18.- ( தவளிநொட்டுப்
தெொறியியலொளர்கமளப் ெதிவுதசய்தல். )
CLAUSE 18.- (Registration of foreign engineers.)

ගු පාඨලී චම්ිළක රණවක ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ெொட்டளி சம்ெிக ரணவக்க)

(The Hon. Patali Champika Ranawaka)

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි මා පහත සකහන් සංශ ෝධ්නය
ඉදිිපත් කරනවා:
"12 වන පිටුශ 0 වන ශේබඳය ඉවත් කර පහත දැක්ශවන ශකොටස රශ්ධ
කරන්න:'තාවකාමේක මේයාපදිංචිය සකහා ඉල් දම් කළ තුතු ය.';"
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ගු ච්දදිෙ ගෙපස ෙහසතා
(ைொண்புைிகு சந்திை கைமக)

(The Hon. Chandima Gamage)

නැඟී සිටිප ය.
எழுந்தொர்.
rose.

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු චන්දිම ගමශේ මන්ත්රීතුමා. ගරු තමතිතුමනි රංශික
අධීක්ෂය කාරක සවාශ සංශ ෝධ්නත් නක්කද ශම් ඉදිිපත්
කශළ?

ගු පාඨලී චම්ිළක රණවක ෙහසතා

(3) "7 වන පිටුශ
7 වන ශේබඳය සහ 0 වන ශේබඳය ඉවත් කර පහත
දැක්ශවන ශකොටස රශ්ධ කරන්න:'(3) අමාතයවරයා ිධසින් අභියාචනා මඩුඩලශආ රැස්ීමම්
කටතුතු කරශගන යා තුතු රකාරය තීරයය කරමින්
අමාතයවරයා ිධසින්';"

්ංපශ්පධාන ිළිතගත යුුරය යන ප්රශ්පනය විේන ලදි්ද ්භා
්ම්ෙත විය.
திருத்தங்கள் விடுக்கப்ெட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது.
Amendments put, and agreed to.

20 වන වග්දිනය ්ංපශ්පධිතාකාරපය්ද පනත් පකම්ම්පපතහි
පකො ්ක් හසැටිය ිනබිය යුුරයයි නිපයපග කරන ලදී.
20ஆம் வொசகம் திருத்தப்ெட்டவொறு சட்டமூலத்தின் ெகுதியொக
இருக்கமவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்ெட்டது.
Clause 20, as amended, ordered to stand part of the Bill.

(ைொண்புைிகு ெொட்டளி சம்ெிக ரணவக்க)

(The Hon. Patali Champika Ranawaka)

ඔ . ඒවාත් නක්ක තමයි සංශ ෝධ්න ඉදිිපත් කශළ.

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ඒවා පිබඳඅරශගන තිශරනවා.

ගු පාඨලී චම්ිළක රණවක ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ெொட்டளி சம்ெிக ரணவக்க)

(The Hon. Patali Champika Ranawaka)

21 වන වග්දිනය.- (්භාපේ විධාායක නිලධාරයා
පත් කිීමෙ.

வொசகம் 21.- ( மெரமவயின் ெிரதொன நிமறமவற்று
அலுவலமர நியைித்தல். )
CLAUSE 21.- (Appointment of the Chief Executive Officer of the
Council.)

ගු පාඨලී චම්ිළක රණවක ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ெொட்டளி சம்ெிக ரணவக்க)

(The Hon. Patali Champika Ranawaka)

රංශික අධීක්ෂය කාරක සවාශ දී තතුළත් කළ සංශ ෝධ්නත්
සහිතවයි මා ශම් සංශ ෝධ්න ඉදිිපත් කරන්ශන්.

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි මා පහත සකහන් සංශ ෝධ්න
ඉදිිපත් කරනවා:

්ංපශ්පධානය ිළිතගත යුුරය යන ප්රශ්පනය විේන ලදි්ද ්භා
්ම්ෙත විය.

(1) "7 වන පිටුශ 76 වන ශේබඳය ඉවත් කර පහත දැක්ශවන ශකොටස
රශ්ධ කරන්න:'21. (1) සවාව ිධසින් අමාතයවරයා ිධමසා පිබඳගත්';"

திருத்தம் விடுக்கப்ெட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது.
Amendment put, and agreed to.

18 වන වග්දිනය ්ංපශ්පධිතාකාරපය්ද පනත් පකම්ම්පපතහි
පකො ්ක් හසැටිය ිනබිය යුුරයයි නිපයපග කරන ලදී.

18ஆம் வொசகம் திருத்தப்ெட்டவொறு சட்டமூலத்தின் ெகுதியொக
இருக்கமவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்ெட்டது.
Clause 18, as amended, ordered to stand part of the Bill.

19 වන වග්දිනය පනත් පකම්ම්පපතහි පකො ්ක් හසැටිය ිනබිය
යුුර යයි නිපයපග කරන ලදී.

19ஆம் வொசகம் சட்டமூலத்தின் ெகுதியொக இருக்கமவண்டுதைனக்
கட்டமளயிடப்ெட்டது.
Clause 19 ordered to stand part of the Bill.

20 වන වග්දිනය.- (අිමයාචනා ෙණ්ඩලය
வொசகம் 20.- ( மைன்முமறயீட்டுச் சமெ. )
CLAUSE 20.- (Appeals Board.)

ගු පාඨලී චම්ිළක රණවක ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ெொட்டளி சம்ெிக ரணவக்க)

(The Hon. Patali Champika Ranawaka)

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි මා පහත සකහන් සංශ ෝධ්න
ඉදිිපත් කරනවා:
(1) "73 වන පිටුශ 7 වන ශේබඳය ඉවත් කර පහත දැක්ශවන ශකොටස
රශ්ධ කරන්න:'20. (1) (අ) අමාතයවරයා ිධසින් ';
(2) "73 වන පිටුශ 0 වන ශේබඳයට ඉක්බිතිව ම පහත දැක්ශවන ශකොටස
තතුළත් කරන්න:'(ර) අමාතයවරයා ිධසින් අභියාචනා මඩුඩලය පත්කිරීශම් දී
සවාව ිධමසිය හැකිය.';"

(2) "76 වන පිටුශ 0 වන ශේබඳය ඉවත් කර පහත දැක්ශවන ශකොටස රශ්ධ
කරන්න:'අමාතයවරයා ිධසින් සවාශ සාමාජිකයකු පත් කරනු
ලැබිය';"

්ංපශ්පධාන ිළිතගත යුුරය යන ප්රශ්පනය විේන ලදි්ද ්භා
්ම්ෙත විය.
திருத்தங்கள் விடுக்கப்ெட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது.
Amendments put, and agreed to.

21 වන වග්දිනය ්ංපශ්පධිතාකාරපය්ද පනත් පකම්ම්පපතහි
පකො ්ක් හසැටිය ිනබිය යුුරයයි නිපයපග කරන ලදී.

21ஆம் வொசகம் திருத்தப்ெட்டவொறு சட்டமூலத்தின் ெகுதியொக
இருக்கமவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்ெட்டது.
Clause 21, as amended, ordered to stand part of the Bill.

22 සි 28 පතක් වග්දින පනත් පකම්ම්පපතහි පකො ්ක්
හසැටිය ිනබිය යුුර යයි නිපයපග කරන ලදී.
22ஆம் வொசகத்திலிருந்து 28ஆம் வொசகம் வமர சட்டமூலத்தின்
ெகுதியொக இருக்கமவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்ெட்டது.
Clauses 22 to 28 ordered to stand part of the Bill.

29 වන වග්දිනය.- (අරමුාල් ආපයපජනය

வொசகம் 29.- ( நிதிகமள முதலீடு தசய்தல். )
CLAUSE 29.- (Investment of funds.)

ගු පාඨලී චම්ිළක රණවක ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ெொட்டளி சம்ெிக ரணவக்க)

(The Hon. Patali Champika Ranawaka)

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි මා පහත සකහන් සංශ ෝධ්නය
ඉදිිපත් කරනවා:

1767

1768

පා්ථමේශම්න්තුව

[ගරු පාඨලී චම්පික රයවක මහතා]
"7 වන පිටුශ
වන ශේබඳය ඉවත් කර පහත දැක්ශවන ශකොටස රශ්ධ
කරන්න:'29. සවාවට අයත් වන මුදල් අමාතයවරයාශේ අනුමතය';"

්ංපශ්පධානය ිළිතගත යුුරය යන ප්රශ්පනය විේන ලදි්ද ්භා
්ම්ෙත විය.
திருத்தம் விடுக்கப்ெட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது.
Amendment put, and agreed to.

29 වන වග්දිනය ්ංපශ්පධිතාකාරපය්ද පනත් පකම්ම්පපතහි
පකො ්ක් හසැටිය ිනබිය යුුරයයි නිපයපග කරන ලදී.

29ஆம் வொசகம் திருத்தப்ெட்டவொறு சட்டமூலத்தின் ெகுதியொக
இருக்கமவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்ெட்டது.
Clause 29, as amended, ordered to stand part of the Bill.

30 වන වග්දිනය.- (ණය ගැනීෙ ්භාපේ ඇින
බලතල
வொசகம் 30.- ( மெரமவயின் கடதனடுக்கும்
தத்துவங்கள். )
CLAUSE 30.- (Borrowing powers of the Council.)

ගු පාඨලී චම්ිළක රණවක ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ெொட்டளி சம்ெிக ரணவக்க)

(The Hon. Patali Champika Ranawaka)

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි මා පහත සකහන් සංශ ෝධ්න
ඉදිිපත් කරනවා:
(1) "7 වන පිටුශ 8 වන ශේබඳය ඉවත් කර පහත දැක්ශවන ශකොටස රශ්ධ
කරන්න:'30. (1) සවාව ිධසින් අමාතයවරයා සහ මුදල් ිධෂයය'; "
(2) "7 වන පිටුශ 76 වන ශේබඳය ඉවත් කර පහත දැක්ශවන ශකොටස
රශ්ධ කරන්න:'කිසිදු අවස්ථාවක දී අමාතයවරයා ිධසින් තීරයය කරනු
ලැබිය';"

්ංපශ්පධාන ිළිතගත යුුරය යන ප්රශ්පනය විේන ලදි්ද ්භා
්ම්ෙත විය.
திருத்தங்கள் விடுக்கப்ெட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது.
Amendments put, and agreed to.

30 වන වග්දිනය ්ංපශ්පධිතාකාරපය්ද පනත් පකම්ම්පපතහි
පකො ්ක් හසැටිය ිනබිය යුුරයයි නිපයපග කරන ලදී.

30ஆம் வொசகம் திருத்தப்ெட்டவொறு சட்டமூலத்தின் ெகுதியொக
இருக்கமவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்ெட்டது.
Clause 30 , as amended, ordered to stand part of the Bill.

31 වන වග්දිනය.- (වාර්ෂික වාර්තා
வொசகம் 31.- ( ஆண்டறிக்மக. )
CLAUSE 31.- (Annual Report.)

'හා ශල්්නවල පිටපත් අමාතයවරයා ිධසින්
පා්ථමේශම්න්තුවට';"

්ංපශ්පධාන ිළිතගත යුුරය යන ප්රශ්පනය විේන ලදි්ද ්භා
්ම්ෙත විය.
திருத்தங்கள் விடுக்கப்ெட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது.
Amendments put, and agreed to.

31 වන වග්දිනය ්ංපශ්පධිතාකාරපය්ද පනත් පකම්ම්පපතහි
පකො ්ක් හසැටිය ිනබිය යුුරයයි නිපයපග කරන ලදී.

31ஆம் வொசகம் திருத்தப்ெட்டவொறு சட்டமூலத்தின் ெகுதியொக
இருக்கமவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்ெட்டது.
Clause 31, as amended, ordered to stand part of the Bill.

32 ්හස 33 වග්දින පනත් පකම්ම්පපතහි පකො ්ක් හසැටිය
ිනබිය යුුර යයි නිපයපග කරන ලදී.
32ஆம்,
33ஆம்
வொசகங்கள்
சட்டமூலத்தின்
இருக்கமவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்ெட்டது.
Clauses 32 and 33 ordered to stand part of the Bill.

34 වන වග්දිනය.- (අ්ාොතයවරයා විසි්ද විධාාන
නිකුත් කා හසැකි බව
வொசகம் 34.- ( ெிரதை அமைச்சொினொலொன
ெணிப்புக்கள். )
CLAUSE 34.- (Directions by the Prime Minister.)

ගු පාඨලී චම්ිළක රණවක ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ெொட்டளி சம்ெிக ரணவக்க)

(The Hon. Patali Champika Ranawaka)

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි මා පහත සකහන් සංශ ෝධ්න
ඉදිිපත් කරනවා:
(1) "21 වන පිටුශ 7 වන ශේබඳය ඉවත් කර පහත දැක්ශවන ශකොටස රශ්ධ
කරන්න:'34. (1) අමාතයවරයා ිධසින් කමේන් කලට සවාශ රලතල';"
(2) "07 වන පිටුශ 9 වන සහ 8 වන ශේබඳ ඉවත් කර පහත දැක්ශවන
ශකොටස රශ්ධ කරන්න:'අදාළ වා්ථතා ගිණුම් සහ ශවනත් යම් ශතොරතුරු
අමාතයවරයා ශවත ඉදිිපත් කරන ශලසට අමාතයවරයා
ිධසින් සවාවට ිධධ්ාන';"

්ංපශ්පධාන ිළිතගත යුුරය යන ප්රශ්පනය විේන ලදි්ද ්භා
්ම්ෙත විය.
திருத்தங்கள் விடுக்கப்ெட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது.
Amendments put, and agreed to.

ගු කනක පහසේරත් ෙහසතා
(ைொண்புைிகு கனக மஹரத்)

(The Hon. Kanaka Herath)

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි මා පහත සකහන් සංශ ෝධ්නය
ඉදිිපත් කරනවා:

ගු පාඨලී චම්ිළක රණවක ෙහසතා

"3 වන වගන්තිය ඉවත් කළ තුතුය."

(The Hon. Patali Champika Ranawaka)

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො

(ைொண்புைிகு ெொட்டளி சம்ெிக ரணவக்க)

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි මා පහත සකහන් සංශ ෝධ්න
ඉදිිපත් කරනවා:
(1) "7 වන පිටුශ 00 වන ශේබඳය ඉවත් කර පහත දැක්ශවන ශකොටස
රශ්ධ කරන්න:'යන ලද කා්ථය පිබඳරක වා්ථ කක වා්ථතාවක් අමාතයවරයා
ශවත';"
(2) "01 වන පිටුශ 3 වන ශේබඳය ඉවත් කර පහත දැක්ශවන ශකොටස රශ්ධ
කරන්න:-

ெகுதியொக

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

තමතිතුමා නකඟද?

ගු පාඨලී චම්ිළක රණවක ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ெொட்டளி சம்ெிக ரணவக்க)

(The Hon. Patali Champika Ranawaka)

නකඟ නැහැ.
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34 වන වග්දිනය ්ංපශ්පධිතාකාරපය්ද පනත් පකම්ම්පපතහි
පකො ්ක් හසැටිය ිනබිය යුුරයයි නිපයපග කරන ලදී.

34ஆம் வொசகம் திருத்தப்ெட்டவொறு சட்டமூலத்தின் ெகுதியொக
இருக்கமவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்ெட்டது.
Clause 34, as amended, ordered to stand part of the Bill.

35 සි 37 පතක් වග්දින පනත් පකම්ම්පපතහි පකො ්ක්
හසැටිය ිනබිය යුුර යයි නිපයපග කරන ලදී.

35ஆம் வொசகத்திலிருந்து 37ஆம் வொசகம் வமர சட்டமூலத்தின்
ெகுதியொக இருக்கமவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்ெட்டது.
Clauses 35 to 37 ordered to stand part of the Bill.

්ංපශ්පධානය ිළිතගත යුුරය යන ප්රශ්පනය විේන ලදි්ද ්භා
්ම්ෙත විය.
திருத்தம் விடுக்கப்ெட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது.
Amendment put, and agreed to.

39 වන වග්දිනය ්ංපශ්පධිතාකාරපය්ද පනත් පකම්ම්පපතහි
පකො ්ක් හසැටිය ිනබිය යුුරයයි නිපයපග කරන ලදී.

39ஆம் வொசகம் திருத்தப்ெட்டவொறு சட்டமூலத்தின் ெகுதியொக
இருக்கமவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்ெட்டது.
Clause 39, as amended, ordered to stand part of the Bill.

40 වන වග්දිනය පනත් පකම්ම්පපතහි පකො ්ක් හසැටිය ිනබිය
යුුර යයි නිපයපග කරන ලදී.

38 වන වග්දිනය.- (නිපයපග

வொசகம் 38.- ( ஒழுங்குவிதிகள். )
CLAUSE 38.- (Regulations.)

ගු පාඨලී චම්ිළක රණවක ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ெொட்டளி சம்ெிக ரணவக்க)

(The Hon. Patali Champika Ranawaka)

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි මා පහත සකහන් සංශ ෝධ්න
ඉදිිපත් කරනවා:
(1) "00 වන පිටුශ 6 වන ශේබඳය ඉවත් කර පහත දැක්ශවන ශකොටස රශ්ධ
කරන්න:'කාරයා සම්රන්ධ්ශයන් අමාතයවරයා ිධසින් නිශයෝග සාදනු
ලැබිය';"
(2) "00 වන පිටුශ 8 වන ශේබඳය ඉවත් කර පහත දැක්ශවන ශකොටස රශ්ධ
කරන්න:'(2) අමාතයවරයා ිධසින් සාදන ලද සෑම නිශයෝගයක් ම
ගැසට්';"

40ஆம் வொசகம் சட்டமூலத்தின் ெகுதியொக இருக்கமவண்டுதைனக்
கட்டமளயிடப்ெட்டது.
Clause 40 ordered to stand part of the Bill.

41 වන වග්දිනය.- (අර්ථ නිරූපනය
வொசகம் 41.- ( தெொருள்மகொடல். )
CLAUSE 41.-(Interpretation.)

ගු පාඨලී චම්ිළක රණවක ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ெொட்டளி சம்ெிக ரணவக்க)

(The Hon. Patali Champika Ranawaka)

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි මා පහත සකහන් සංශ ෝධ්නය
ඉදිිපත් කරනවා:
"0 වන පිටුශ 76 වන ශේබඳයට ඉක්බිතිව ම පහත දැක්ශවන ශකොටස
තතුළත් කරන්න:-

(3) "00 වන පිටුශ 70 වන ශේබඳය ඉවත් කර පහත දැක්ශවන ශකොටස
රශ්ධ කරන්න:'(3) (අ) අමාතයවරයා ිධසින් සාදන ලද සෑම නිශයෝගයක් ම';"

'"අමාතයවරයා" යන්ශනන් ශමම පනශත් ිධධිිධධ්ාන
ක්රියාත්මක කිරීම පවරන ලද අමාතයවරයා අදහස් ශ ; සහ;'."

(4) "00 වන පිටුශ 78 වන ශේබඳය ඉවත් කර පහත දැක්ශවන ශකොටස
රශ්ධ කරන්න:'(4) නශස පිච්ඡින්න කළ තුතු රවට සලකමින්
අමාතයවරයා';"

්ංපශ්පධානය ිළිතගත යුුරය යන ප්රශ්පනය විේන ලදි්ද ්භා
්ම්ෙත විය.

්ංපශ්පධාන ිළිතගත යුුරය යන ප්රශ්පනය විේන ලදි්ද ්භා
්ම්ෙත විය.
திருத்தங்கள் விடுக்கப்ெட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது.
Amendments put, and agreed to.

38 වන වග්දිනය ්ංපශ්පධිතාකාරපය්ද පනත් පකම්ම්පපතහි
පකො ්ක් හසැටිය ිනබිය යුුරයයි නිපයපග කරන ලදී.

38ஆம் வொசகம் திருத்தப்ெட்டவொறு சட்டமூலத்தின் ெகுதியொக
இருக்கமவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்ெட்டது.
Clause 38, as amended, ordered to stand part of the Bill.

39 වන වග්දිනය.- (ීමින

வொசகம் 39.- ( விதிகள். )

திருத்தம் விடுக்கப்ெட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது.
Amendment put, and agreed to.

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු කනක ශහරත් මන්ත්රීතුමාශේ සංශ ෝධ්නය?

ගු කනක පහසේරත් ෙහසතා
(ைொண்புைிகு கனக மஹரத்)

(The Hon. Kanaka Herath)

41 වන වගන්තිය පහත පිදි සංශ ෝධ්නය ිධය තුතුයි. නමුත්
79 වන වගන්තිශආ සංශ ෝධ්නය තමතිතුමා පිබඳගත්ශත් නැති
නිසා නය කියවන්නට අව යතාවක් නැහැ.

CLAUSE 39.- (Rules.)

ගු පාඨලී චම්ිළක රණවක ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ெொட்டளி சம்ெிக ரணவக்க)

(The Hon. Patali Champika Ranawaka)

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි මා පහත සකහන් සංශ ෝධ්නය
ඉදිිපත් කරනවා:
"03 වන පිටුශ
වන ශේබඳය ඉවත් කර පහත දැක්ශවන ශකොටස රශ්ධ
කරන්න:'වකත්තිකයන්ශේ ිධිධධ් කාඩුඩවල අධ්යාපනික සුදුසුකම් සහ
ප්රාශයෝගික පළපුරු්ධද සැලකිල්ලට ගනිමින් ඔවුන්ශේ කා්ථය
වාරය වගකීම';"

41වන වග්දිනය ්ංපශ්පධිතාකාරපය්ද පනත් පකම්ම්පපතහි
පකො ්ක් හසැටිය ිනබිය යුුරයයි නිපයපග කරන ලදී.

41ஆம் வொசகம் திருத்தப்ெட்டவொறு சட்டமூலத்தின் ெகுதியொக
இருக்கமவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்ெட்டது.
Clause 41, as amended, ordered to stand part of the Bill.

42 වන වග්දිනය පනත් පකම්ම්පපතහි පකො ්ක් හසැටිය ිනබිය
යුුර යයි නිපයපග කරන ලදී.

42ஆம் வொசகம் சட்டமூலத்தின் ெகுதியொக இருக்கமவண்டுதைனக்
கட்டமளயிடப்ெட்டது.
Clause 42 ordered to stand part of the Bill.

1771

1772

පා්ථමේශම්න්තුව

[ගරු කනක ශහරත් මහතා]

"අ" උපපල්ඛනය
அட்டவமண 'அ'
SCHEDULE "A"

ගු පාඨලී චම්ිළක රණවක ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ெொட்டளி சம்ெிக ரணவக்க)

(The Hon. Patali Champika Ranawaka)

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි පහත සකහන් සංශ ෝධ්නය
මම ඉදිිපත් කරනවා.
25 වන පිටුශ "අ" උපශල්්නශආ - "අ" උපශල්්නශආ 'සහ සවාව ිධසින්
පිබඳශගන තිබීම' යන වචන ශයදී තති සෑම ස්ථානයකින්ම නම වචන
ඉවත් කරන්න."

්ංපශ්පධානය ිළිතගත යුුරය යන ප්රශ්පනය විේන ලදි්ද ්භා
්ම්ෙත විය.
திருத்தம் விடுக்கப்ெட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது.
Amendment put, and agreed to.

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු කනක ශහරත් මන්ත්රීතුමා.

ප්රඥප්ින වග්දිනය ්හස නාෙය පනත් පකම්ම්පපතහි පකො ්ක්
හසැටිය ිනබිය යුුරයයි නිපයපග කරන ලදී.
පනත් පකම්ම්පත ්ංපශ්පධාන ්හිතව වාර්තා කරන ලදී.
சட்டைொகு வொசகமும் தமலப்பும் சட்டமூலத்தின் ெகுதியொக
இருக்கமவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்ெட்டது.
சட்டமூலம் திருத்தங்களுடன் அறிக்மக தசய்யப்ெட்டது.

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.
Bill reported with Amendments.

ගු පාඨලී චම්ිළක රණවක ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ெொட்டளி சம்ெிக ரணவக்க)

(The Hon. Patali Champika Ranawaka)

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි
"පනත් ශකටුම්පත
සංශ ෝධිතාකාරශයන් දැන් තුන්වන වර කියැිධය තුතුය" යි මා
ශයෝජානා කරනවා.

ප්රශ්පනය විේන ලදි්ද ්භා ්ම්ෙත විය.
පනත් පකම්ම්පත ඊ අනුකූලව ්ංපශ්පධිතාකාරපය්ද ුර්ද වන
වර කියවා ්ම්ෙත කරන ලදී.

வினொ விடுக்கப்ெட்டு, ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது.
அதன்ெடி, சட்டமூலம் மூன்றொம்முமறயொக ைதிப்ெிடப்ெட்டு
நிமறமவற்றப்ெட்டது.
Question put, and agreed to.
Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed.

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கள்)

ගු කනක පහසේරත් ෙහසතා
(ைொண்புைிகு கனக மஹரத்)

(The Hon. Kanaka Herath)

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි
"අ" උපශල්්නශආ
ශශ්රෂ්ඨාධිකරයශආ තීන්දුව ශවනස් කිරීම ගැන අපි ස්තුතිවන්ත
ශවනවා. 79 වන වගන්තිශආ සංශ ෝධ්නය පිබඳගත්ශත් නැති නිසා
මශේ සංශ ෝධ්නයත් අව ය වන්ශන් නැහැ .

"අ"උපපල්ඛනය ්ංපශ්පධිතාකාරපය්ද පනත් පකම්ම්පපතහි
පකො ්ක් හසැටිය ිනබිය යුුරයයි නිපයපග කරන ලදී.

அட்டவமண 'அ' திருத்தப்ெட்டவொறு சட்டமூலத்தின் ெகுதியொக
இருக்கமவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்ெட்டது.
Schedule "A" , as amended, ordered to stand part of the Bill.

"ආ" උපපල්ඛනය
அட்டவமண 'ஆ'
SCHEDULE "B"

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු කනක ශහරත් මන්ත්රීතුමා

ගු කනක පහසේරත් ෙහසතා

( ைொண்புைிகு கனக மஹரத்)

(The Hon. Kanaka Herath)

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි නයත් ඒ රකාරශයන්මයි. ඒ
සියල්ලක්ම 79 වන වගන්තියට යටත් වන නිසා සංශ ෝධ්නය
අව ය වන්ශන් නැහැ.

"ආ" උපපල්ඛනය පනත් පකම්ම්පපතහි පකො ්ක් හසැටිය
ිනබිය යුුර යයි නිපයපග කරන ලදී.
அட்டவமண 'ஆ' சட்டமூலத்தின் ெகுதியொக
இருக்கமவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்ெட்டது.
Schedule "B" ordered to stand part of the Bill.

(The Hon. Presiding Member)

ගරු තමතිතුමා
ඉදිිපත් කිරීම.

නයාය පරශආ ිධෂය අංක 3 සහ අංක

ක්රපෙපපාය ්ංවර්ධාන වයාපිින පනත:
නියෙය
தசயல்நுணுக்க அெிவிருத்திக்
கருத்திட்டங்கள் சட்டம்: கட்டமள

STRATEGIC DEVELOPMENT PROJECTS ACT:
ORDER
කල් තබන ලා විවාාය තවදුර ත් පවත්වනු ිළණි් නිපයපගය
කියවන ලදී
ඊ අාාා ප්රශ්පනය [ 2017 පපබරවාරි 21 ]

ஒத்திமவக்கப்ெட்ட விவொதம் ைீளத் ததொடங்குதற்கொன கட்டமள
வொசிக்கப்ெட்டது.
சம்ெந்தப்ெட்ட வினொ - [ 2017 தெப்ருவொி 21]
Order read for resuming Adjourned Debate on Question - [ 21st
February, 2017]

" 0118 අංක 7 දරන රශමෝපාය සංව්ථධ්න වයාපකති පනශත්
3( )වගන්තිය යටශත් ශයෝජිත වයාපකතියට අදාළ නිදහස් කිරීම්
සම්රන්ධ්ශයන්
සංව්ථධ්න උපාය මා්ථග හා ජාාතයන්තර ශවළක
අමාතයවරයා ිධසින් සාදන ලදුව 0176 ශනොවැම්ර්ථ 78 දිනැති අංක
7 3/3 දරන අති ිධශ ෂ ගැසට් පරශආ පළ කරනු ලැර 0179.17.09
දින ඉදිිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ තුතුය." -[ ගරු ලක්ෂ්මන්
කිිතල්ල මහතා]
"2008ஆம் ஆண்டின் 14ஆம் இலக்க தசயல்நுணுக்க அெிவிருத்திக்
கருத்திட்டங்கள் சட்டத்தின் 3 (4)ஆம் ெிொிவின் கீழ் உத்மதசிக்கப்ெட்ட
கருத்திட்டம்
சம்ெந்தைொக
அளிக்கப்ெடவுள்ள
விலக்களிப்புக்கள்
ததொடர்ெில் அெிவிருத்தி உெொய முமறகள் ைற்றும் சர்வமதச வர்த்தக
அமைச்சரொல் ஆக்கப்ெட்டு, 2016 நவம்ெர் 18ஆம் திகதிய 1993/34ஆம்
இலக்க அதிவிமசட வர்த்தைொனப் ெத்திொிமகயில் ெிரசுொிக்கப்ெட்டதும்
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2017.01.27ஆம்
திகதி
சைர்ப்ெிக்கப்ெட்டதுைொன
கட்டமள
அங்கீகொிக்கப்ெடுைொக"
எனப்
ெிமரரமண
தகொண்டுவரப்ெட்டு
எடுத்தியம்ெப்தெற்றது.[ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல]

"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]

ප්රශ්පනය යිතත් ්භාිමමුඛ කරන ලදී.

வினொ ைீண்டும் எடுத்தியம்ெப்ெட்டது.
Question again proposed.

இலக்க அதிவிமசட வர்த்தைொனப் ெத்திொிமகயில் ெிரசுொிக்கப்ெட்டதும்
2017.02.08ஆம் திகதி சைர்ப்ெிக்கப்ெட்டதுைொன கட்டமள
அங்கீகொிக்கப்ெடுைொக" எனப் ெிமரரமண தகொண்டுவரப்ெட்டு
எடுத்தியம்ெப்தெற்றது.[ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல]

"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 06 th
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 ]

ප්රශ්පනය යිතත් ්භාිමමුඛ කරන ලදී.

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො

வினொ ைீண்டும் எடுத்தியம்ெப்ெட்டது.
Question again proposed.

(The Hon. Presiding Member)

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கள்)

සවාශ නකඟත්වය?

ගු ේදත්රීවු

(ைொண்புைிகு உறுப்ெினர்கள்)

(Hon. Members)

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

සවාශ නකඟත්වය?

Aye.

ගු ේදත්රීවු

ප්රශ්පනය විේන ලදි්ද ්භා ්ම්ෙත විය.

(Hon. Members)

வினொ விடுக்கப்ெட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது.
Question put, and agreed to.

(ைொண்புைிகு உறுப்ெினர்கள்)

Aye.

ප්රශ්පනය විේන ලදි්ද ්භා ්ම්ෙත විය.

வினொ விடுக்கப்ெட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது.
Question put, and agreed to.

ක්රපෙපපාය ්ංවර්ධාන වයාපිින පනත:
නියෙය
தசயல்நுணுக்க அெிவிருத்திக்
கருத்திட்டங்கள் சட்டம்: கட்டமள

STRATEGIC DEVELOPMENT PROJECTS ACT :
ORDER

කල්තැබීෙ

ஒத்திமவப்பு
ADJOURNMENT
ගු ලක්ෂපේද කිරිඇල්ල ෙහසතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

කල් තබන ලා විවාාය තවදුර ත් පවත්වනු ිළණි් නිපයපගය
කියවන ලදී
ඊ අාාා ප්රශ්පනය [ 2017 පපබරවාරි 21 ]
ஒத்திமவக்கப்ெட்ட விவொதம் ைீளத் ததொடங்குதற்கொன கட்டமள
வொசிக்கப்ெட்டது.
சம்ெந்தப்ெட்ட வினொ - [ 2017 தெப்ருவொி 21]

Order read for resuming Adjourned Debate on Question - [21st
February, 2017]
" 0118 අංක 7 දරන රශමෝපාය සංව්ථධ්න වයාපකති පනශත් 3( )
වගන්තිය
යටශත් ශයෝජිත
වයාපකතියට
අදාළ නිදහස් කිරීම්
සම්රන්ධ්ශයන්
සංව්ථධ්න උපාය මා්ථග හා ජාාතයන්තර ශවළක
අමාතයවරයා ිධසින් සාදන ලදුව 0179 ජානවාි 31 දිනැති අංක 011 /0
දරන අති ිධශ ෂ ගැසට් පරය මිනන් සංශ ෝධිත 0176 ශදසැම්ර්ථ 16
දිනැති අංක 7 6/06 දරන අති ිධශ ෂ ගැසට් පරශආ පළ කරනු ලැර
0179.10.18 දින ඉදිිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ තුතුය." -[ ගරු
ලක්ෂ්මන් කිිතල්ල මහතා]
“2008ஆம் ஆண்டின் 14ஆம் இலக்க தசயல்நுணுக்க அெிவிருத்திக்
கருத்திட்டங்கள் சட்டத்தின் 3 (4)ஆம் ெிொிவின் கீழ் உத்மதசிக்கப்ெட்ட
கருத்திட்டம் சம்ெந்தைொக அளிக்கப்ெடவுள்ள விலக்களிப்புக்கள்
ததொடர்ெில் அெிவிருத்தி உெொய முமறகள் ைற்றும் சர்வமதச வர்த்தக
அமைச்சரொல் ஆக்கப்ெட்டு, 2017 சனவொி 30ஆம் திகதிய 2004/29ஆம்
இலக்க அதிவிமசட வர்த்தைொனப் ெத்திொிமகயினொல்
திருத்தப்ெட்டவொறொன 2016 டிசம்ெர் 06ஆம் திகதிய 1996/26ஆம்

(The Hon. Lakshman Kiriella)

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි " පා්ථමේශම්න්තුව දැන කල්
තැබිය තුතුය "යි මා ශයොජානා කරනවා.

ප්රශ්පනය ්භාිමමුඛ කරන ලදී.

வினொ எடுத்தியம்ெப்தெற்றது.
Question proposed.

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

සවාව කල් තරන අවස්ථාශ
ගුයව්ථධ්න මහතා.

ශයෝජානාව

ගරු රන්දුල

ගු බ්දදුල ගුණවර්ධාන ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ெந்துல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි
මම ශයෝජානාව ඉදිිපත්
කරන්නම්. නතුමා රපු දවසට පිබඳතුර ශදයි.

ගු ලක්ෂපේද කිරිඇල්ල ෙහසතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ඔ . නතුමා උත්තර ශ්ධිධ.

1775

පා්ථමේශම්න්තුව

ුිළයල අවප්රොණය වීෙ නි්ා ෙුරව ඇින ආර්ිකක
අර්බුා

ரூெொயின் தெறுைதி வீழ்ச்சியினொலொன தெொருளொதொர
தநருக்கடி
ECONOMIC CRISIS DUE TO DEVALUATION OF THE RUPEE

[අ.වා. .3 ]

ගු බ්දදුල ගුණවර්ධාන ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ெந்துல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි ජාාතික ව ශයන් ඉතා වැදගත්
ශවන ශමම ශයෝජානාව හැන්සාඩ් වා්ථතාශ මුරයය කරන ශලස
ප්රථමශයන් ඉල්ලා සිටිනවා.
මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි සවාව කල් තරන අවස්ථාශ දී
ගරු මුදල් තමතිතුමා ශවත ශයොමු කරන ප්ර ්නය ශමයයි:
"මහින්ද රාජාපක්ෂ තුගශආදී (011 -017 ද කය තුළ) ශඩොලරයක් සකහා
ශගවු රුපියල් ප්රමායය රුපියල් 717 සිට 737 දක්වා වැඩිවූ නමුදු
යහපාලන රජාය යටශත් අවුරුදු ශදකක් වැනි ශකටි කාලයක් තුළදී
ශඩොලරයට ශගිධයතුතු රුපියල් ප්රමායය රුපියල් 7 3 දක්වා අසමානය
ශලස ඉහළ ශගොස් තති රැිධන්ද;
නක්සත් ජානපද ශඩොල්ථ 8.0 ක්ව පැවති නිල ිධශ්ධ සංචිත ප්රමායය
නක්සත් ජානපද ශඩොල්ථ . දක්වා රරපතළ ශලස අක් ීම තති රැිධන්ද;
ව්ථෂ 017 දී රුපියල් බිමේයන 93 7 ක්ව පැවැති ශනොපිය වූ යය ප්රමායය
රුපියල් බිමේයන 10 දක්වා රුපියල් බිමේයන 0177 කින් සුිධ ාල ශලස
ඉහළ ශගොස් තති රැිධන්ද;
අධික ශපොමේයට ජාාතයන්තර මුදල් ශවළකශපොළට ශගොස් ස්වවරී
රැඳුම්කර නිකුතුවක් ශකොට නක්සත් ජානපද ශඩොල්ථ යය ලරා ගැනීමට
කැබිනට් අනුමතිය ලරා ශගන තති රැිධන්ද;
2015 සිට ශම් දක්වා රුපියශලහි අගය රරකෂා කිරීම සකහා නක්සත්
ජානපද ශඩොල්ථ බිමේයන .3කටත් වැඩි මුදලක් ශවළකශපොළට මුදා හැර
තති රැිධන්ද;
රශට් යය ශපොලී අනුපාතිකය ඉලක්කම් ශදශකහි සං්යාවක් රවට පත් ීම
තති රැිධන්ද
ශමම දරුණු ර්ථිකක අ්ථුදය ශ්රී ලංකා මහා රැංකු අධිපතිතුමා මහ
රැංකුව ර්ථිකක ිධදයාඥයන් රාජාය මුලය ිධශ ෂඥයන් දිගන් දිගටම
ශපන්වා ශද්ධදීමත් ගරු මුදල් අමාතයතුමා ශමයට ප්රතිිධරු්ධධ් මත දරමින්
ප්ර ්නය මඟහිමින් ශනොසිට ශමකී දැවැන්ත අ්ථුදයට ිධසඳුම් ශසීමමට
මැදිහත් වන ශලසට ශමම සවාවට ශයෝජානා කරමි.''

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි රශට් මූලය පාලනය පිබඳරක
සම්පූ්ථය රලය රඩුක්රම වයවස්ථාශ 7 8 වන වයවස්ථාවට
අනුව ශම් ගරු සවාව සතු ශවනවා. ශම් ව්ථෂශආ රරම්වශආ සිට
ශම් දක්වා ඉතා ිධ ාල ශගවුම් ශ ෂ අ්ථුදයක් මූලය අ්ථුදයක්
ිධශ්ධ ිධනිමය අ්ථුදයක් මුදශල් අගය පිබඳරක අ්ථුදයක් සහ
ශපොලී අනුපාතය ඉහළ යාම පිබඳරක දැවැන්ත අ්ථුදයක් මතු ීම
තිශරනවා. 0179
ශපරරවාි 00 දින
"Daily Mirror"
පුවත්පශතන් මම කියවන්නට සතුටුයි.
"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."

නම පුවත් පත වා්ථතා කර තිශරන රකාරයට ශම් ව්ථෂශආ
ශපරරවාි 7 ශවනශකොට අශේ රශටන් රජාශආ සුරැකුම්පත්වල
රශයෝජානය කර තිුණු මුදල් තශමිකානු ශඩොල්ථ මිමේයන
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30 .9ක් පිටට ගිහින් තිශරනවා. 0176 මුළු ව්ථෂය තුළම පිටට
ගිහින් තිශරන්ශන් තශමිකානු ශඩොල්ථ මිමේයන 30 .3 යි. නම
නිසා ඔරතුමාට වැටශහනවා රජාශආ වාඩුඩාගාර බිල්පත්
සුරුකුම්පත් යනාදිශආ ශයොදා තිශරන මුදල් ශකොයිතරම්
ශ ගයකින් රශටන් පිටට යනවාද කියා.
ශම් සියල්ලට අතිශ්ථකව ශම් තත්ත්වය වළක්වා ගැනීම සකහා
ශ්රී ලංකා මහ රැංකුව ශපරරවාි මාශස පමයක් තශමිකානු
ශඩොල්ථ මිමේයන 007ක් මිලදී ශගන ශවශළක ශපොළට ඉදිිපත්
කරලා තිශරනවා. මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි තශමිකානු
ශඩොල්ථ මිමේයන 007ක් කියන්ශන් -ජානවාි මාසශආ සිට ශම්
දක්වා දවස් ගයශනන් ශරදුශවොත් - දවසකට තශමිකානු ශඩොල්ථ
මිමේයන ක් පමය. තශමිකානු ශඩොල්ථ මිමේයන ක් කියන්ශන්
රුපියල් ශකෝටි 9 ක්. ශම් දවස්
ට ිධතරක් රුපියල් ශකෝටි
3 311කට වඩා වැඩි මුදලක් ශවශළක ශපොළට දාලා තිශරනවා.
ශමහි රරපතළ තත්ත්වය වන්ශන් රජාය රලයට පත් වුණු
අවස්ථාශ
සිට අද ශවන ශතක් බිමේයන . ක් රුපියල
පවත්වාශගන යාම සකහා පමයක් ශවශළක ශපොළට ඉදිිපත්
කරලා තිබීමයි. ශම්ක ලංකා ඉතිහාසශආ කවදාවත් ශනොවුණු
තත්ත්වයක්. මම තමුන්නාන්ශසට හකදයාංගමව පැහැදිමේ
කරන්නට කැමැතියි මහින්ද රාජාපක්ෂ රට වාර ගන්නා ිධට
තශමිකානු ශඩොලරයකට ශග ශ රුපියල් 717ක් රව. අවුරුදු
71ක් රට පාලනය කරන ිධට අ්ථුද රාශියක් තිුයා. ශලෝක ්නිජා
ශතල් අ්ථුදය තිුයා. ඒ වන ිධට ශතල් රැරලයක් තශමිකානු
ශඩොල්ථ 709යි. නතශකොට ශතල් රනයනය කරන්නට ඉතාිධ ාල
ිධශ්ධ ිධනිමය ප්රමායයක් වැය වුයා.
ශදශවනි කාරයය ශලෝක රහාර අ්ථුදය. රහාර අ්ථුදය
හමුශ ශරොකට් ශ ගශයන් රහාර මිල ඉහළ ගියා. රහාර
රනයනය සකහා ඉතාිධ ාල මිලක් ිධශ්ධ ිධනිමය ව ශයන්
රටින් පිටට ශගවන්නට සි්ධධ් වුයා. ඒ වාශේම ශලෝක මූලය
අ්ථුදය තිුයා. ශලෝක මූලය අ්ථුදය යටශත් ශලෝකශආ ශපොලී
අනුපාත ිධ ාල ශලස ඉහළ ගියා.
අශනක් කාරයය තමයි තු්ධධ්ය. තු්ධධ්ය නිසා රතුධ් සහ
අශනක් ශ්ධවල් රනයනය කරන්නට ිධ ාල ිධශ්ධ ිධනිමය
ප්රමායයක් රටින් පිටට ගියා. ශම් දැවැන්ත අ්ථුද යටශත්ත්
ශඩොලරශආ අගය රුපියල් 717ට තිබියදී වාර ගත්ත රශට් අවුරුදු
71කට පසුවත් ශඩොලරයට ශගවන්න වුශඩු රුපියල් 737ක්
පමයයි. ඒ අනුව රට වාර ගන්න ශකොට රුපියල් 717ක් ශග ව
තශමිකානු ශඩොලරශආ අගය අවුරුදු 71ට පසුව වැඩිශවලා
තිශරන්ශන් රුපියල් 31කින්. ඒ කියන්ශන් සාමානයශයන් නක
අවුරු්ධදකට වැඩිීමම රුපියල් 3යි. දැන් ශම් රඩුක්ව තිධල්ලා
අවුරුදු 0යි. අද තශමිකානු ශඩොලරයකට රුපියල් 7 3. ක්
ශගවනවා. ඒ කියන්ශන් රුපියල් 7 යි. අවුරුදු ශදකට රුපියල්
03යි අවුරු්ධදක වැඩිීමම රුපියල් 77කට වඩා වැඩියි. ශම්ක ඉතා
වයානක අ්ථුදයක් ශනොශවයි කියලා කිසිම ර්ථිකක
ිධදයාඥශයකුට තියා ර්ථිකක ිධදයාශ
'අ' යන්න දන්නා
ශකශනකුටවත් කියන්නට රැහැ මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.
ශහතුව නදා අපි රනයනය කළ පිේපු කඩල ශහෝ ශවනත් කන
ශරොන ශ්ධවලට තශමිකානු ශඩොලරයක් සකහා ශග ශ රුපියල්
737යි. නමුත් අද රුපියල් 7 ක් ශගවන්නට ශවලා තිශරනවා. ඒ
වාශේම ශපොශහොර රසායනික රවය ්නිජා ශතල් වැනි රනයනික
අන්ත්ථ වාඩුඩ සකහා ශගවන තශමිකානු ශඩොලරයක් සකහා නදා
ශග ශ රුපියල් 737ක් වුයත් අද ඒ සකහා රුපියල් 7 ක්
ශගවන්නට ශවලා තිශරනවා. යන්ර සූර උපකරය ශමෝට්ථ
වාහන වැනි රනයනික ප්රාේධ්න වාඩුඩවලටත් නදා තශමිකානු
ශඩොලරයක් සකහා රුපියල් 737ක් ශග වත් අද රුපියල් 7 ක්
ශගවන්නට ශවලා තිශරනවා.
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මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි ජානවාි මාසය වන ිධට
ලංකාශ උ්ධධ්මන අනුපාතය සියයට 6. දක්වා වැඩි ශවලා.
උ්ධධ්මන අනුපාතය වැඩි ීමම තතුළු ශම් සියල්ලටම ශහතුව
ව ශයන් ශ්රී ලංකා මහ රැංකුශ අධිපති ඉන්රජිත් කුමාරස්වාමි
කියන්ශන් ශම් ර්ථිකකය ඔත්පළ ශවලා ශලඩ ශවලා ිධනා
ශවලා තිශරනවා කියලා. ශ්රී ලංකා මහ රැංකුශ ඉන්න අ්ථථ
ාස්රඥශයෝ නය කියනවා. ඊළඟට සිංගේපූරු සරසිධශආ රාසික්
සාමේ වැනි රචා්ථයවරුන් තිධල්ලා කියනවා ශම්ක ශම් ිධධියට
කරන්නට රැහැ කියලා. නමුත් අශේ ගරු මුදල් තමතිතුමා සිය දම
අවස්ථාවලදී උත්තරයට ශදන්ශන් "මහින්ද රජාපක්ෂ ගත්ත යය
මහින්ද රාජාපක්ෂ කාපු ර්ථිකකය මට නක දවසකින් හදන්න රැහැ"
යි කියලායි. ශම්ක සම්පු්ථය සාවදයයක්. ශමොකද නතුමා
ප්රථමශයන් රශට් මුදල් අමාතයවරයා ශලස වග කිව තුතු මුදල්
තමතිවරශයක් ශලස පිබඳගන්නට ඕනෑ ශම් අ්ථුදය මහින්ද
රාජාපක්ෂ හදපු අ්ථුදයක් ශනොශවයි කියලා. ශමොකද අශේ මූලය
යය අ්ථුදය තිුශඩු 0110 0113 011 කියන ව්ථෂවලයි. ඒ
ව්ථෂවල යය අ්ථුදය පිබඳරක නවකට අග්රාමාතය රනිල් ිධරමසිංහ
මැතිතුමා 0110 ජූමේ මාසශආ 1 ශවනි දින ජාාතිය අමතා කළ කථාව
මම ශම් අවස්ථාශ දී කියවන්නට රලාශපොශරොත්තු ශවනවා.

වයාපකතිවලට යය ගත්තා. ඒ අනුව රුපියල් බිමේයන 9 3 7 දක්වා
යය ප්රමායය වැඩි වුයා. ඒ ද කය තුළ යය වැඩිීමම රුපියල්
බිමේයන 7 යි. නතශකොට රුපියල් බිමේයන 7 දක්වා යය
වැඩි වුශඩු අවුරුදු 71ක් තුළයි. රලන්න 017 ශනොපියවූ යය
ප්රමායය රුපියල් බිමේයන 9 3 7යි. පසුගිය 0176 අවුරු්ධශ්ධ දී
රුපියල් බිමේයන
10යි. අවුරුදු ශදකක් තුළ යය වැඩිීමම
රුපියල් 0 177යි. අශේ රඩුක්ව කාලශආ නක අවුරු්ධදක සාමානය
යය වැඩිීමම රුපියල් බිමේයන 79යි. ශම් රඩුක්ව යටශත්
සාමානය යය වැඩිීමම රුපියල් බිමේයන 7 11 යි. අර වාශේ
ශදගුයයකින්. ශම්වා ශකටිකාලීන යය ශනොශවයි. තව
තශමිකානු ශඩොල්ථ මිමේයන 0. ක් Sovereign Bond නකක්
දමලා ගන්න කැබිනට් මඩුඩලය අනුමත කරලා තිශරනවා.
මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි ශපොලී අනුපාතය කරටි
කැශඩන්න ඉහළ යනවා. ශම් ිධධියට අධික ශපොලී අනුපාතය
යටශත් යය ගත්තාම ඕනෑම වයාපාරයක් ශගන යන්න ශවන්ශන්
ODවමේනුයි. කක ක ක්ථමාන්තය කරන ඕනෑම ශගොිධශයක්
ශගොිධතැන් කරන්ශන් යය අරශගනයි. නිවසක් හදන්ශන් යය
අරශගනයි. ජීවත් ශවන්න අමාරු වුයාම කන - කර රවරය
උකස් තියලා ගන්ශන් යය.

ගරු රනිල් ිධරමසිංහ අග්රාමාතයතුමා නදා ශමශස ප්රකා
කරනවා. " දී රුපියල් ශකෝටි
111කට සීමා ීම තිූ  ජාාතික
යය ප්රමායය 0117 වන ිධට රුපියල් ශකෝටි 7 111 දක්වා වැඩි
වුයා. ජාාතික යය ප්රමායය දළ ශ්ධීතය නිෂ්පාදනය ද ඉක්මවා
ශගොස් තිශරනවා. අද රාජාය යය ප්රමායය දළ ශ්ධීතය
නිෂ්පාදනශයන් 7 713.6ක්. ලරා ගත් යය වාික සහ ඒවාශආ
ශපොමේය ශගීමමට ශම් වසශ්ථදී පමයක් රුපියල් ශකෝටි 30 911ක
මුදලක් වැය කළ තුතුයි. නමුත් රශට් රදායම රුපියල් ශකෝටි
09 811කට සීමා ශවනවා. ගත් යය ශගවා දමන්නවත් ශම් රශට්
රදායම ප්රමායවත් නැහැ. ලංකා ඉතිහාසශආ පළමුවැනි වතාවට
ප්රධ්ාන තත්ත්වයන් තුනක් අද ර්ථිකක ක්ශෂරය තුළ දකින්න
ලැශරනවා. දළ ශ්ධීතය නිෂ්පාදනයට වඩා රාජාය යය ප්රමායය
ඉහළ යාම පළමු තත්ත්වයයි. ශදවන ිධශ ෂ තත්ත්වය රජාශආ
රදායමට වඩා ගත් යය සකහා වන ශපොමේය වැඩි ීම තිබීමයි. ශම්
සි්ධධීන් ශදකම නකම අවස්ථාවකදී තති ීමම ශතවන සුිධශ ෂ
තත්ත්වයයි."

රශට් interest rate නක ප්රධ්ාන සා්ථව ර්ථිකක ිධචලයයක්.
ර්ථිකකයක ප්රධ්ාන ිධචලය ශදකක් තිශරනවා. නකක් exchange
rate නක. අශනක interest rate නක. ශම් ශදක ශද අතක ගමන්
කරන ශකොට ශම් අ්ථුදය ශ්ධ පාලන ව ශයන් ිධසකා ගන්න
රැහැ. අපට ශ්ධ පාලන ව ශයන් කතන්දර කියන්න පුළුවන්.
කථා කි වාට තමුන්නාන්ශසත් දන්නවා ඉස්සර අපි "ජාාතිශආ
මහා පහන් ටැඹ" වන ලංකා රැංකුවට ගිහිල්ලා යය ගන්ශන්
සියයට ට . ශපොමේයටයි කියලා. අද ලංකා රැංකුව ශගන
යන්න ිධධියක් නැතිව සියයට 73.0 ට යයකර නිකුත් කරලා
මිනිසුන්ශගන් මුදල් ඉල්ලනවා. රශට් තිශරන ප්රධ්ාන රැංකුව
සියයට 73.0 ක ශපොමේයකට මිනිසුන්ශගන් මුදල් ගන්නවා.
මිනිස්සුන්ට යය ශදන්ශන් කීයටද? සියයට 79 78 01ක
ශපොමේයකයි. නක අතකට ශම් ිධධියට යය ශපොමේය වැඩි ශවනවා
අශනක් අතට රුපියල කඩා වැශටනවා. පසු ගිය මාසය වන ිධට
සංචිත ප්රමායය අක් ශවලා තිශරනවා.

අග්රාමාතය රනිල් ිධරමසිංහ මැතිතුමා රශට් රාජාය නායකයා
ශලස ජාාතිය අමතමින් නදා කියනවා ලංකා ඉතිහාසශආ දැවැන්තම
යය අ්ථුදය තමයි තිුශඩු කියලා. ඒක තත්ත. ඒක තමයි තිුය
තත්ත්වය. කටු අත්තක මල් පුුදුවන්නට රැහැයි කියන නයාය
යටශත් නතුමා කි වා ශම් රට තිශරන්ශන් ශම් ිධධියටයි කියලා. ඒ
යය කන්දරාවත් නක්ක 011 රට වාර ගන්න ශකොට දළ ජාාතික
නිෂ්පාදනය 711 නම් 713.10ක් යය තිුයා. අපි ඒ කියපු සිය දම
අ්ථුදවලට මුහුය දීලා 017 රට වාර ශදන ශකොට දළ ජාාතික
නිෂ්පාදනය 711 නම් යය රර 91.9ට අක් වුයා. ඒක තමයි
ප්රාශයෝගිකව මහශපොශළොශ තිශරන යථා්ථථය; තත්ත. නමුත් ශම්
ව්ථෂ ශදක තුළ දී ර්ථිකක කළමනාකරයශආ තිශරන මහා කඩා
වැීමම නිසාත් හිතුවක්කාර ප්රතිපත්ති අනුගමනය කිරීම නිසාත්
ශවනත් කිසි ශකශනකුට කන් ශනොදීම නිසාත් තති ීම තිශරන්ශන්
වයංකර තත්ත්වයක්. ශමොකද 011 වසශ්ථ ශනොපියවූ මුළු යය
ප්රමායය කි ශවොත් - අශේ ලක්ෂ්මන් කිිතල්ල සවානායකතුමාට
වුයත් ඒක මතක තියා ගන්න ශලශහසියි.- රුපියල් බිමේයන
0 000යි. ඒක තමයි 011 අපි රට වාර ගන්න ශකොට රශට්
ශනොපියවූ යය ප්රමායය. 017 දී ඒ ප්රමායය රුපියල් බිමේයන
9 3 7යි. 011 සිට ව්ථෂ 71ක් ගියා. තු්ධධ්ය කරන්න යය ගත්තා.

මශේ ළඟ Weekly Economic Indicators කියන නක
තිශරනවා. ශම් ගරු සවාව තුළ ඉන්න ඕනෑම මන්ත්රීවරයකුට
Central Bank නශක් website නකට ගියාම ඒක රලා ගන්න
පුළුවන්. නහි තති අන්දමට International Reserves 5.4යි.
ජාාතයන්තර සංචිත - international reserves - දැන් ශම් ිධධියට
කඩා වැටුයාම ශමොකද ශවන්ශන්? අශේ රශට් සංචිත තව කඩා
වැටුශයොත් ලංකාව නිකුත් කරන යයවර මේපි - Letters of Credit
- ශවන රටවල් පිබඳගන්ශන් නැහැ. පිබඳගන්ශන් නැති වුශයොත්
අපට වාඩුඩ ශගශනන්න රැි වනවා. වාඩුඩ ශගශනන්න රැි
වුශයොත් ශම් රශට් ර්ථිකකය නතර වනවා. නම නිසා ශමම
ප්ර ්නය ලු  ශකොට හිතන්න නපා. අද ජාාතයන්තර මූලය අරමුදශල්
නිශයෝජිතයන් ලංකාවට තිධල්ලා ශම් වයානක තත්ත්වය
පිබඳරකව සාකච්ඡා කරනවා. මම ශම් අවස්ථාශ දී කියන්ශන්
ශමය ජාාතික අ්ථුදයක් ශලස සලකා අතිගරු ජානාධිපතිතුමාට
පුළුවන්කම තිශරනවා ශ්රී ලංකා මහ රැංකුශ අධිපතිතුමා ශ්රී
ලංකා මහ රැංකුශ ඒ ඒ අං වල ඉන්න ර්ථිකක ිධශ ෂඥවරු හා
ිධ ්විධදයාල මටටශම් ඉන්න ර්ථිකක ිධදයාඥයන් සමඟ ශම් ගැන
සාකච්ඡා කරන්න. අශේ රුපියශල් අගය කඩා වැශටනවා ශපොලී
අනුපාතය ඉහළ යනවා රශට් උ්ධධ්මනය වැඩි වනවා. ශමය
ජාාතික ර්ථිකක අ්ථුදයක් ශලස සලකා කළමනාකරයය කරන්න
ඕනෑ. රශට් මූලය පිබඳරක වගකීම ශමම පා්ථමේශම්න්තුවට තිශරන
නිසා අපි තමුන්නාන්ශසලාශගන් ඉල්ලා සිටින්ශන් ශමම අ්ථුදය
ිධසකන්න මැදිහත් ශවන්න කියලායි. ශම් නක නක්ශකනාට මඩ

ශජානරල් සරත් ශෆොන්ශසකා මැතිතුමා නකඟ ශවනවා තති
රතුධ් හා ශවනත් ශ්ධ සකහා ිධ ාල ිධශ්ධ ිධනිම සම්පත්
ප්රමායයක් වැය වුයා කියන නකට. ඊට අතිශ්ථකව සංව්ථධ්න
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[ගරු රන්දුල ගුයව්ථධ්න මහතා]

ගහ ගහන්න ශවලාවක් ශනොශවයි. ශම් අපි සිය ද ශදනාශේ රට.
ශම් රට කඩා වැටුයාට පස්ශස කවුරු රලයට රවාත් රට ශගොඩ
ගන්න රැි වන තත්ත්වයක් නි්ථමායය වුශයොත් ඒක ජාාතික
අපරාධ්යක්. නම නිසා තමයි අපි ඉල්ලා සිටින්ශන් අතිගරු
ජානාධිපතිතුමාත් ශම් සිය ද පා්ථ ව
් ත් කැකවලා ශම් තිශරන මූලය
අ්ථුදය මූලය කළමනාකරයශආ තිශරන ප්ර ්නය ිධසකන්න
මැදිහත් ශවන්න කියලා. ශමම අ්ථුදය හිතුවක්කාරකමින් හා
ගයන්කාරකමින් ිධසකන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. නම නිසා
ිධ්ධවතුන් කියන මතයටත් කන් දීලා ිධසඳුමකට නන්න. ඔවුන්
ඉදිිපත් කරන්ශන් ශවනස් මත.
මුදල් තමතිතුමා හිතනවා අශේ ඒකාර්ධධ් ිධපක්ෂශයන්
නතුමාට නළව නළවා ශපෞ්ධගමේක පහර දීමක් කරනවාය කියලා.
අපි නශලස ශපෞ්ධගමේකව පහර දීමක් ශනොශවයි කරන්ශන්.
රුපියල් 737ට තිුණු ශඩොලරය රුපියල් 7 ට ගිශආ නැහැ කියලා
නතුමා කියනවා නම් තශමිකානු ශඩොල්ථ බිමේයන 8.0ක් තිුණු
ජාාතයන්තර සංචිත . ට අක් වුශඩු නැහැයි කියලා නතුමා කියනවා
නම් තනි ඉලක්කශම් අග තිුණු උ්ධධ්මන අනුපාතය 6. ට වැඩි
ශවලා නැහැයි කියලා නතුමා කියනවා නම් ිධශ්ධශිකශයෝ 0176
අවුරු්ධශ්ධ රටින් පිටට අරන් ගිය මුදල් ප්රමායයට වඩා ශම් වන
ශකොට -ශඩොලරයකට රුපියල් 0 ක් වැඩිපුර- වැඩිපුර අරන් ගිශආ
නැහැයි කියලා නතුමා කියනවා නම් අන්න නතශකොට අපි ශම්
කියන්ශන් අසතයයක් ශරොරුවක් කියලා නතුමාට මඩ ගහනවා
ශවන්න පුළුවන්. අපි ශම් කියන්ශන් ප්රාශයෝගිකව රශට් පවතින
තත්ත්වය. ශම්ක අපි හැංගුවත් මුදල් ශවළක ශපොළ දන්නවා;
ශකොටස් ශවශළක ශපොළ දන්නවා; ප්රාේධ්න ශවශළක ශපොළ
දන්නවා. තශමිකා නක්සත් ජානපදශආ ශටම්පල් ර්ථේ කියන
රශයෝජාකයා ිධතරක් සල්මේ ශතොගයක් අරන් යනවා. ඒ අරන් යන
නක නතර කරන්න අපට පුළුවන්කමක් නැහැ. රජාශආ මුදල්
අමාතයාං ශආ හා අග්රාමාතයතුමාශේ credibility නක වැටිලා
තිශරනවා. ඒකට රලපාපු ප්රධ්ාන ශහතුව තමයි මීට හියට අවුරුදු
ශදකකට ඉස්ශසල්ලා -017 ශපරරවාි මාසශආ 09වැනි දා- මහ
දවල් මහ රැංකුශ තති වුණු වාඩුඩාගාර රැඳුම්කර නිකුතුශ
මහා මංශකොල්ලය. අපි ඒ ගැන මුමේන් කියපු දවස්වල හිනා වුයා
"ශකෝටි ප්රශකෝටි" කියලා කියනවා කියලා.
අද වන ශකොට ප්රතිඵලය ශත්ශරනවා. ඒ වංචාව ශදසැරයක්
වුයා. පළමුවැනි සැශ්ථ ඒක වහන්න පා්ථමේශම්න්තුව ිධසුරුවා
හැියා ශපොදු වයාපාර පිබඳරක කාරක සවාශ හිටපු සවාපති ගරු
ඩි . ගුයශසකර මැතිතුමාශේ report නක ඉදිිපත් කරන්න රැි
ශවන්න. නැවත සැරයක් ඒකම වුයා. ඒ අයට දඬුවම් ශදන්ශන්
නැතුව නිදැල්ශල් ඉන්න ශකොට රශයෝජාකයන් නශලස සල්මේ ටික
අරශගන යන්ශන් නැතුව තියා ගනීිධද? ඒකයි තිශරන ප්ර ්නය.
ශම්ක රඩුක්ශ credibility නක පිබඳරක ප්ර ්නයක්. කථා කියන්න
පුළුවන්. නමුත් කවුරුවත් නශහම කරන්ශන් නැහැ.
රශට් අ්ථුදයක් තිශරනවා. නම නිසා අපි ඉල්ලා සිටින්ශන්
අතිගරු ජානාධිපතිතුමාත් මැදිහත් ශවලා කැබිනට් මඩුඩලය නම
අ්ථුදය ගැන සාකච්ඡා කරලා කඩිනම් ිධසඳුමකට නන්න කියලා.
පා්ථමේශම්න්තුව ව ශයන් අපි ඔක්ශකෝම නකතු ශවමු. අපටත්
පුළුවන් ශදයක් අපි කරන්නම්. ශමයට පිබඳයමක් ශයදුශ
නැත්නම් ශඩොල්ථ නක රුපියල් 791ට යනවා. නශහම වුශයොත්
අශේ මුළු රටම ගිනි ගන්නවා ශන්. ශම් තත්ත්වය වළක්වා ගැනීම
සකහා ඵලදායි මැදිහත් ීමමක් ශවන්න කියන ශයෝජානාව තමයි මා
ඉදිිපත් කරන්ශන්. නම ශයෝජානාව ඉදිිපත් කරමින් මශේ වචන
කීපය ශමයින් සමාේත කරනවා.
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ගු ජානක වක්කුඹුර ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ஜொனக வக்கும்புர)

(The Hon. Janaka Wakkumbura)

මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි ගරු රන්දුල ගුයව්ථධ්න
මන්ත්රීතුමා ිධසින් ඉදිිපත් කළ ශයෝජානාව ස්ිකර කරමින් මාශේ
අදහස් ප්රකා කරන්න කැමැතියි.
ශම් රශට් ර්ථිකක අ්ථුදයක් තිශරනවා කියලා දැන ශගනත්
මුදල් තමතිතුමා "නැහැ" කි වාට රශට් අ්ථුදයක් තිශරනවා.
ඕනෑම දරුශවක් වුයත් දන්නවා රශට් අද ර්ථිකක අ්ථුදයක්
තිශරනවා කියලා. මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි වත්මන්
රඩුක්ව හැම ිධටම කියන්ශන් "මහින්ද රාජාපක්ෂ මැතිතුමාශේ
කාලශආ ගත්ත යය ශගවනවා" කියලා. පසු ගිය රඩුක්ව 017
අන්තිම වන ශකොට රුපියල් බිමේයන 9 3 7ක් යය ශවලා තිුයා.
017 සිට නතුමන්ලාශේ රඩුක්ව. නමුත් 0176 අවසන් වන
ශකොට රුපියල් බිමේයන
10ක් යය ශවලා තිශරනවා. නතශකොට
ශම් අවුරුදු ශදකට රුපියල් බිමේයන 0 177ක් ශම් රඩුක්ව යය
ශවලා තිශරනවා. අපි ගත්ත යය ශග වා නම් යය රර අක්
ශවන්න ඕනෑ. මම කාශගන් ශහෝ යයක් ගත්තා නම් ඒක තව
ශකශනක් ශග වා නම් ඒ යය අක් ශවන්න ඕනෑ. නමුත් යය
ශග වා කියන රඩුක්ව යය වැඩි කරශගන තිශරනවා. දැන් යය
ශගවන්න ගත් මුදලත් යය ශවලා තිශරනවා.

අද ශඩොලරය 737 සිට 7 3 දක්වා වැඩි ශවලා තිශරනවා. ශම්
වැඩිීමම ශහතුශවන් සෑම වාඩුඩයකම මිල වැඩි ශවලා තිශරනවා.
මම ශහොකටම දන්නා කාරයයක් තිශරනවා. දැන් මාස ශදකකට
ඉස්ශසල්ලා අඟල් කාශල් යකඩ කම්බිවල මිල වුශඩු කිශලෝව
රුපියල් 718යි. නමුත් මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි අද නහි මිල
රුපියල් 761යි. ඒ අනුව රුපියල් 0කින් - තුශනන් නකකින්- මිල
වැඩි ශවලා තිශරනවා. ශමොකද කියා තහුවාම ශඩොලරශආ
වැඩිීමමත් නක්ක රටින් ශගන්වනශකොට මිල වැඩි ශවන රව
කියනවා. ඒ නිසා රඩුක්ව ශකොශහොම කි වත් අද සෑම ශදයකම
මිල වැඩි ශවලා තිශරනවා. ඒ නිසා රශට් අ්ථුදයක් තිශරනවා.
පසුගිය අරවුරු්ධශ්ධ ිධමධ්යගත මුදල්වමේන් කරපු වැඩවලටවත්
තවම බිල් ශගවලා නැහැ. අ්ථුදයක් නැතිනම් ඒවා ශගශවන්න
ඕනෑ.
මම පසුගිය සඳුදා සම්රන්ධීකරය නිලධ්ාිශගන් තහුවා
"ශම්වා ශගවා නැත්ශත් තයි?" කියලා. "තවම සල්මේ ලැුශඩු
නැහැ." කි වා. අය වැය අවස්ථාශ පළමුව කි වා අපට රුපියල්
මිමේයන 7 ක් ශදනවා කියා. අපට ඒ මේතුම රවා. නමුත්
ශදසැම්ර්ථ 1 මේතුමක් නනවා නය රුපියල් මිමේයන 71ට අක් කළා
කියලා. රුපියල් ලක්ෂ 7 1නුත් ලක්ෂ 1ක් කපලා.
ඒ ිධතරක් ශනොශවයි ග්රාමීය ප්රශ්ධ සංව්ථධ්නය කරන්න ග්රාම
නිලධ්ාි වසමකට රුපියල් ලක්ෂ 7 ක් ශදනවා කියලා කි වා.
71කුත් නැහැ යි. ඉතින් අ්ථුදයක් තිශරනවා; සල්මේ නැහැ. ගරු
රන්දුල ගුයව්ථධ්න මන්ත්රීතුමා කියන්ශන් ශම් අ්ථුදය පිබඳශගන
ශම් සකහා පිබඳයමක් ශයොදමු කියලායි. ශමොකද අපි ඔක්ශකෝටම
තමයි ශම් ප්ර ්නයට මුහුය ශදන්න ශවලා තිශරන්ශන්. යමක්
ශවලා තිශරනවා නම් අපි සිය ද ශදනාම ඒක පිබඳශගන කටතුතු
කරන්න ඕනෑ. හැම ශවලාශ ම කි ශවොත් කියන්ශන් මහින්ද
රාජාපක්ෂ මැතිතුමාශේ කාලශආ රට යය කළා කියලායි. නයින්
තශරන්න ශවන ශමොකුත් නැහැ. දැන් අවුරුදු ශදකයි. මුළු කාලය
ගත්ශතොත් මාස 0 ක් ගතීම තිශරනවා. ශම් කාලය තුළම නතුමාට
රැය රැය ඉන්නවා තශරන්න ශවන ශමොකුත් කරන්ශන් නැහැ.
ඒ නිසා අපි ශම් රඩුක්වට කියන්ශන් තවත් ශලෝකයට යය
කරන්ශන් නැතිව නයට ිධසඳුමක් හදලා කටතුතු කරන්න ඕනෑ
රවයි.
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අපට මතකයි අශේ රජාය තිශරන කාලශආ මුදල් තමතිතුමා
files ශගනැල්ලා පැශආ හමාශ්ථ ශ්ධ න ශදනවා "ශම් රට හි
මා්ථගයට ගන්නයි මම ශමශහම කියන්ශන්" කියලා. නශහම කියූ
පු්ධගලයා දැන් අවුරුදු ශදකකට වැඩි කාලයක් මුදල් තමතිකම
කරනවා. නමුත් ශම් ප්ර ්නය නන්න නන්නම ඔක් දුවනවා. ඒ නිසා
අපි කියන්ශන් ශම් ප්ර ්නයට නක්ශකෝ ජානාධිපතිතුමා හි
මැදිහත්ශවලා උත්තරයක් ශදන්න ඕනෑ කියලායි. නශහම නැත්නම්
රශට් සිය ද ශදනාට ශම් කාරයය රලපානවා.
පසුගිය අවුරු්ධශ්ධ අය වැය ශවලාශවත් මම කි වා ශපොශහොර
සහනාධ්ාරය ශත් ශපොශහොරවලට ශග ශ නැහැ කියලා. ග්රාම
නිලධ්ාි වසම් කින් ග්රාම නිලධ්ාි වසම් තුනකට ශග වා. අනික්
ඒවාට තවම ශගවන්ශන් නැහැ. අ්ථුදයක් නැත්නම් සල්මේ
තිශයන්න ඕනෑ. අශේ කාලශආ වාශේ සංව්ථධ්න කටතුතු
කරන්ශනත් නැහැ. හැරැයි අ්ථුදය තිශරනවා කියා දන්නවා. දැන
දැන ේද නැතිව ඉන්නවා. මූලාසනාූපඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි අර
ශහොරට නිදාගත් ශකනා ශකොච්චර තහැරවන්න හැදුවත්
තහැරවන්න රැහැ. නමුත් තත්තට නිදාගත් ශකනාට තට්ටුවක්
දැම්මාම තහැශරනවා. ඒ වාශේ තමයි. රඩුක්ව වැශඩ් දන්නවා;
හැරැයි වැශඩ් වහනවා. පිබඳයම ිධය තුත්ශත් ඒක ශනොශවයි. අපි
කියන්ශන් ශම් ප්ර ්නයට මැදිහත්ශවලා නය ිධසකන්න කටතුතු
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කරන්න කියලායි. අශේ ගරු මන්ත්රීතුමා කි වා වාශේ ලරන සඳුදා
ශවනශකොට මහ රැංකු ශහොරකම ශවලා අවුරුදු ශදකක් ගත
ශවනවා. ශම් රශට් ශවච්ච ශලොකුම මංශකොල්ලය. ශම්වාට කටතුතු
කරනවා කියා රපු රඩුක්ව තවමත් අපට රණිනවා තශරන්න
ශවන ශමොකක්වත් කරන්ශන් නැහැ. ජානතාවට තත්ත කියලා
රටට තත්ත කියලා ශම් ප්ර ්නශයන් ශගොඩ නන්න දැන්වත් වැඩ
පිබඳශවළක් හදන්න කියමින් අශේ ගරු රන්දුල ගුයව්ථධ්න
මැතිතුමා ශගන නන ලද සවාව කල් තැබීශම් අවස්ථාශ
ශයෝජානාව ස්ිකර කරමින් මා නිහඬ වනවා. ශරොශහොම ස්තුතියි.

ප්රශ්පනය විේන ලදි්ද ්භා ්ම්ෙත විය.

வினொ விடுக்கப்ெட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது.
Question put, and agreed to.

පාර්ලිපම්්දුරව ඊ අනුකූලව අ.භා. 6.01 අා දින ්භා්ම්ෙිනය
අනුව 2017 ොර්ුර 07 වන අඟහසුවාාා අ. භා. 1.00 වන පතක් කල්
ගිප ය.

அதன்ெடி ெி.ெ. 6.01க்குப் ெொரொளுைன்றம், அதனது இன்மறய
தீர்ைொனத்திற்கிணங்க, 2017 ைொர்ச் 07, தசவ்வொய்க்கிழமை ெி.ெ. 1.00
ைணிவமர ஒத்திமவக்கப்ெட்டது.
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.

්ැ.යු.
ශමම වා්ථතාශ අවසාන මුරයය සකහා ස්වකීය නිවැරදි කළ තුතු තැන් දක්වනු ිසි මන්ත්රීන් මින් පිටපතක් ශගන නිවැරදි කළ තුතු
රකාරය නහි පැහැදිමේව ලකුණු ශකොට පිටපත ලැබී ශදසතියක් ශනොඉක්මවා හසැ්ද්ාඩ් සංස්කාරක ශවත ලැශරන ශස නිධය තුතුය.

குறிப்பு
உறுப்ெினர் இறுதிப் ெதிப்ெிற் தசய்யவிரும்பும் ெிமழ திருத்தங்கமளத் தைது ெிரதியில் ததளிவொகக் குறித்து அதமனப் ெிமழ
திருத்தப்ெடொத ெிரதி கிமடத்த இரு வொரங்களுள் ஹன்சொட் ெதிப்ெொசிொியருக்கு அனுப்புதல் மவண்டும்.
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හසැ්ද්ාඩ් වාර්තා
පකොා 5 පපොල්පහසේ්දපගොඩ කිුාපන පාර අංක 163 ාරන ්පථානපයහි ිළහිටි
රජප ප්රවිත්ින පාපාර්තපම්්දුරපේ ිළහිටි රජප ප්රකාශ්න කාර්යාංශ්පය්ද
ක ල දී ගත හසැක.
පෙෙ හසැ්ද්ාඩ් වාර්තාව www.parliament.lk පවේ අඩවිපය්ද
බාගත හසැක.

ஹன்சொட் அறிக்மகயின் ெிரதிகமள
இல. 163, கிருலப்ெமன வீதி, தெொல்மஹன்தகொட, தகொழும்பு 5இல் அமைந்துள்ள
அரசொங்க தகவல் திமணக்களத்தின் அரசொங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்
ெணம் தசலுத்திப் தெற்றுக்தகொள்ளலொம்.
இந்த ஹன்சொட் அறிக்மகமய www.parliament.lk எனும் இமணயத்தளத்திலிருந்து
ெதிவிறக்கம் தசய்ய முடியும்.
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