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(අශ ෝධිත පිටපත /பிமழ திருத்தப்படொதது /Uncorrected) 





ප්පොදු වයාපාද ළිබඳ ක කාදක ාවාප්ව වාතාවාව 
 

ආංශික අධීක්ෂණ කාදක ාවා වාතාවා 

රශ්නනවල  වාිකක ළිබඳුරු 

ප්පෞද්ගලිකව  ැනුම් දීප්ෙන් ඇසූ රශ්නනය  
 පරිහානියට පත්ශෙමින් තිශෙන ශෙමළ ජනතාෙශේ 

සාම්ප්රොික   ාා ිල්පප නාා ිටුවීම 
 නෙ විෂය නිර්ශේ ය ශහේතුශෙන් ශේශීය වෙෙය 

විෙයායතනශස ිටන්න් හුණපාපාන ටලට  

ප්ශ්ෝක රකාශ්ය  
 ටරු රත්නිටරි වික්රමනාය  මහතා 

ප්ේදාප් ණිය විශ්නවවි යාල ප්න්වාකුකාගාදප්ස ාෙු කලකය 

කඩා  ැමීෙ  
 හුේප අමාතයතුමාශේ ප්ර ා ය 

අන්වතාගව රධාාන කුු 

பிரதொன உள்ளடக்கம் 

அரசொங்க தபொறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுெின் அறிக்மக 
 

துமறசொர் மைற்பொர்மெக்குழு அறிக்மககள் 
 

ெினொக்களுக்கு ெொய்மூல ெிமடகள் 
 

தனி அறிெித்தல்மூல ெினொ: 

     தைிழ் ைக்களின் அருகிெருகின்ற பொரம்பொிய கமலகமள 

ெளர்த்தல் 

      புதிய பொடத்திட்டத்தினொல் சுமதச ைருத்துெத்துமற 

ைொணெர்கள் எதிர்ம ொக்கும் பிரச்சிமனகள் 
 

அனுதொபத் தீர்ைொனம் : 

    ைொண்புைிகு ரத்னசிறி ெிக்கிரை ொயக்க 
 

மபரொதமனப் பல்கமலக்கழக ெிடுதியின் தபயர்ப்பலமக 

உமடப்பு : 

      ிதி அமைச்சொினது கூற்று 

විප්ද්ශ් විනිෙය පනත් ප්කටුම්පව  
 පළහුෙන ෙර කියෙන ාදී 

ආතාථික ප්ාේවා ගාානුර (ාංප්ශ්ෝධාන) පනත් ප්කටුම්පව  
 පළහුෙන ෙර කියෙන ාදී 

සුදා දු ආඥාපනව   
 නිශේෙනය 

ක්රීඩාවල ප්යදීප්ම්දී ්ත්ප්ත් ක රවය ගැීමෙ  රප්දි  ාම්ුති 

පනව  
 නිශයෝට 

 ාික දුම්ප්කොළ හා ෙ යාාද අිකකාියය පනව  
 නිශයෝට 

කල් 0 වැබීප්ම් ප්යෝ නාව  
 ෙතු  ම් රු පවු්පොට සහන 

தெளி ொட்டுச் தசலொெணிச் சட்டமூலம் : 

    முதன்முமற ைதிப்பிடப்பட்டது 
 

தபொருளொதொரச் மசமெ ெிதிப்பனவு (திருத்தம்) சட்டமூலம் : 

    முதன்முமற ைதிப்பிடப்பட்டது 
 

ைது ெொிக் கட்டமளச் சட்டம் : 

    அறிெித்தல் 
 

ெிமளயொட்டில் ஊக்குப் பதொர்த்தப் பயன்பொட்டிற் 

தகதிரொன சைெொயச் சட்டம் : 

    ஒழுங்குெிதிகள் 
 

புமகயிமல ைற்றும் ைதுசொரம் ைீதொன மதசிய 

அதிகொரசமபச் சட்டம் 

     ஒழுங்குெிதிகள் 
 

ஒத்திமெப்புப் பிமரரமண : 

    மதொட்டத் ததொழிலொளர் குடும்பங்களுக்கு  ிெொரணம் 

REPORT OF THE COMMITTEE ON PUBLIC 
ENTERPRISES 

 
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 
 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 
 Revival of Endangered Traditional Arts and Craft of 

Tamil People 
 Problems Faced by Students of Institute of Indigenous 

Medicine due to New Syllabus 
 
VOTE OF CONDOLENCE: 
 Hon. Ratnasiri Wickramanayake 
 
DESTRUCTION OF PLAQUE IN PERADENIYA 

UNIVERSITY HOSTEL: 
 Statement by Minister of Finance 

PRINCIPAL  CONTENTS 

FOREIGN EXCHANGE BILL: 
 Read the First time 
 
ECONOMIC SERVICE CHARGE (AMENDMENT) 

BILL: 
 Read the First time 
 
EXCISE ORDINANCE: 
 Notification 
 
CONVENTION AGAINST DOPING IN SPORTS ACT: 
 Regulations 
 
NATIONAL AUTHORITY ON TOBACCO AND 

ALCOHOL ACT: 
 Regulations 
 
ADJOURNMENT MOTION: 
 Relief for Estate Worker Families 
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පූ. වා. 1 .3   පාතාලිප්ම්න්ුරව රැාන විය.   
කථානායකුරො [ගු කු  යසූියය ෙහවා] මූලාානාරූඪ විය. 

பொரொளுைன்றம் மு.ப. 10.30 ைணிக்குக் கூடியது.  

சபொ ொயகர்  அெர்கள்  [ைொண்புைிகு கரு ஜயசூொிய] தமலமை 

ெகித்தொர்கள். 

The Parliament met at 10.30 a.m. 
MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair. 

 
 

 

ලිළි ප්ල් 0ඛනාදිය ළිබඳගැන්වීෙ 
சைர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 
 
 

ගු ලක්ෂනෙන් කිියඇල් 0ල  ෙහවා (්ාාන අධායාපන හා 

ෙහාොතාග අොවයුරො ාහ පාතාලිප්ම්න්ුරප්ව 

ාවානායකුරො) 
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல - உயர்கல்ெி ைற்றும் 

த டுஞ்சொமலகள் அமைச்சரும் பொரொளுைன்றச் சமப 

முதல்ெரும்) 

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

ටරු   ථානාය තුමනි,  හුේප අමාතයතුමා ශෙුවශෙන්   2015 

ෙර්ෂය සඳහා සංෙර්ධන ශාොතරැික මණ්ඩාශස ොර්ෂි  ොර්තාෙ 

මම ඉදිරිපත්  රමි.  

ශමම ොර්තාෙ රජශස හුේප පිළිෙඳ  ාර  සභාෙ ශෙත ශයොහු 

 ළ යුතුයලික මම ශයෝජනා  රමි.    

 
රශ්නනය විොන ලදින්  ාවා ාම්ෙව විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගු ලක්ෂනෙන් කිියඇල් 0ල  ෙහවා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ටරු   ථානාය තුමනි,   ර්මාන්ත හා ොණිජ  ටයුතු 

අමාතයතුමා ශෙුවශෙන් 201  ෙර්ෂය සඳහා ්රී ාං ා හස ත 

 ර්මාන්ත මණ්ඩාශස ොර්ෂි  ොර්තාෙ මම ඉදිරිපත්  රමි.  

ශමම ොර්තාෙ නිෂ පාෙන හා ශසේො පිළිෙඳ ආංිල  අධීක්ෂා 

 ාර  සභාෙ ශෙත ශයොහු  ළ යුතුයලික මම ශයෝජනා  රමි.    

 
රශ්නනය විොන ලදින්  ාවා ාම්ෙව විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ප්පොදු වයාපාද ළිබඳ ක කාදක ාවාප්ව  
වාතාවාව   

அரசொங்க தபொறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய 

குழுெின் அறிக்மக   
REPORT OF THE COMMITTEE ON PUBLIC 

ENTERPRISES   

 
ගු සුනිල් 0 හඳුන්ප්නත්ි ෙහවා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ටරු  ථානාය තුමනි,  2014 සලප්තලම්ෙර් මාසශස ිටට 2015 

ශපෙරොරි ෙක්ො ෙර්ෂොදී සී/ස ාං ා සශතොස විිටන් ිටදු  රන 

ාෙ සහ්ප ආනයනයන් පිළිෙඳ ක්රියාෙයේශස විටාන ොර්තාෙ 

පෙනම්  ර ශටන ශපොදු ෙයාපාර පිළිෙඳ  ාර  සභාෙ විිටන් 

ස ස   ළ ොර්තාෙ මම සභාටත  රනො. ොර්තාෙ සහ ොර්තාෙට 

අොළ ඇහුණුම් ශමහි තිශෙනො.  

ටරු  ථානාය තුමනි, ශම් සම්ෙන්ධශයන් මා ෙචනයක් 

කියන්නට ඕනෑ. විශ ේෂශයන්ම විටා ාධිපතිතුමාශේ ොර්තාශේ 

ශපන්ො ශෙනො, සහ්ප  ශමට්රික් ශටොන් 2,57, 559ක්  ආනයනය 

කිරීම නිසා  ශම්  ාා ෙ ොුවෙ තුළ රජයට ිටදු වුණු            

පාඩුෙ රුපිය්ප 15,157,031,018ක් ෙෙ. විශ ේෂශයන්ම  ලබිනට් 

අුවමලතිය  ඉක්මො  ප්රසම්පාෙන ක්රියාෙයේය අුවටමනය ශනො  ර  

ශම් වි ාා ආනයනය කිරීම ිටේධ  ර තිශෙනො.  එම නිසා               

ශම් ිටදු වුණු මූායමය පාඩුෙට අමතරෙ විශ ේෂශයන්ම                   

ශටොවි ජනතාෙට, ාං ාශේ  ෘෂි ර්මාන්තයට, - ෘෂි ාර්මි  

ආර්ථි යට-  ොෙත් පාඩුෙක්  ිටේධ ශොා තිශෙනො.  

ශමම ප්රමාාය ආනයනය කිරීම සඳහා  ලබිනට් මණ්ඩාය 

අුවමත  ර තිශෙන්ශන්, ඒ අෙස ථාශේ තිබුණු සහ්ප අෙ යතාෙ 

අුවෙ ශමට්රික් ශටොන් 5,000 ෙලන්න් ශමට්රික් ශටොන් 50,000ක් 

ආනයනය  රන ශාසික. නහුත්, එ ෙරම ශමට්රික් ශටොන් 

50,000ක්  ආනයනය  රාා තිශෙනො. ඊට අමතරෙ රුපිය්ප 

මියේයන 11,648  ෙටිනා මක් සහිත සහ්ප ශමට්රික් ශටොන් 

182,548ක්  ලබිනට් අුවමලතියක් ශනොමලතිෙික ආනයනය  ර 

තිශෙන්ශන්. ශම් පිළිෙඳ වූ සවිස තර විටාන ොර්තාෙක් 

තිශෙනො. ඒ පිළිෙඳෙ ටරු පාර්යේශම්න්තුශේත්,  ලබිනට් 

මණ්ඩාශසත් අෙධානය ශයොහු  රික කියා මා ොාශපොශරොත්තු 

ශෙනො. ශමය විශ ේෂ අෙධානය ට ාක්  රන්න කියා ටරු 

 ථානාය තුමාශටුවත් මා ඉ්පාා ිටටිනො. 

 
ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொ ொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳික.  

 
ගු ලක්ෂනෙන් කිියඇල් 0ල  ෙහවා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඇත්ත ෙ ශයන්ම ඒ  ිටදු  වුශණ් ශ ොික  ාාශසෙ කියාා 

පලහලදියේ  රන්න ඕනෑ. නලත්නම් අශප් න්ණුමට තමික ඔක්ශ ෝම 

ෙලශටන්ශන්. 

 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொ ொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශමතුමා කිේො, 2014 දී කියාා. 
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පාර්යේශම්න්තුෙ 

ගු ලක්ෂනෙන් කිියඇල් 0ල  ෙහවා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඒ  පලහලදියේෙ කියන්න ඕනෑ. මීට  යේුවත් ප්ර ා යක්  රාා 

නි ම් ශෙපලත්තටම ශචෝෙනා  රනො ොශේ  ථා  ශළේ. එශහම 

කිේශේ නලත්නම්, ශම් ඔක්ශ ෝම අශප් account එ ටික 

ෙලශටන්ශන්. 

 
ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொ ொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ටරු න්නි්ප හඳුන්ශනත්ති මන්ත්රීතුමා, 2014 ිටට 2015 ජනොරි 

ෙක්ො කියාා  ථාෙක් කිේො ශන්ෙ? 

 
ගු සුනිල් 0 හඳුන්ප්නත්ි ෙහවා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

2014 සලප්තලම්ෙර් ිටට 2015 ශපෙරොරි ෙක්ො කියාා 

ශත්ශරන ිටංහශාන් කිේො. 

 
ගු ලක්ෂනෙන් කිියඇල් 0ල  ෙහවා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඒ  ඇත්ත. නහුත්, "පන් න්ය රජය  ාාශස" කියාා පලහලදියේෙ 

කියන්න ඕනෑ. 

 
ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொ ொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳික, ශහොෙික. 

 
ගු ලක්ෂනෙන් කිියඇල් 0ල  ෙහවා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඒ  පලහලදියේෙ කියන්න ඕනෑ. ෙලට උඩ ඉන්ශන්. 

 
ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொ ொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ටරු සභානාය තුමනි, ශමය හුද්රාය කිරීම සඳහා ශයෝජනා 

 රන්න. 

 
ගු ලක්ෂනෙන් කිියඇල් 0ල  ෙහවා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ටරු  ථානාය තුමනි, "එකී ොර්තාෙ හුද්රාය  ළ යුතුය" ික 

මම ශයෝජනා  රමි. 

 
රශ්නනය විොන ලදින්  ාවා ාම්ෙව විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
වාතාවාව ුතරණය කළ ුතුරයි  නිප්යෝග කදන ලදී. 
அறிக்மக அச்சிடப்படக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered that the Report be printed. 

ආංශික අධීක්ෂණ කාදක ාවා වාතාවා 
துமறசொர் மைற்பொர்மெக் குழு அறிக்மககள் 

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 
 

 
ගු නාලක රාාද් ප්කොප්ලොන්ප්න ෙහවා 
(ைொண்புைிகு  ொலக்க பிரசொத் தகொதலொன்மன) 

(The Hon. Nalaka Prasad Colonne) 
ටරු  ථානාය තුමනි, ෙයාපාර හා ොණිජ  ටයුතු පිළිෙඳ 

ආංිල  අධීක්ෂා  ාර  සභාශේ සභාපතිතුමා ශෙුවශෙන් මම 

ෙයාපාර හා ොණිජ  ටයුතු පිළිෙඳ ආංිල  අධීක්ෂා  ාර  

සභාෙ ශෙත ශයොහු  රන ාෙ “2007 අං  7 ෙරන සමාටම් පනත 

යටශත් ෙන නිශයෝට”, “2012 ෙර්ෂය සඳහා ්රී ාං ා හස ත 

 ර්මාන්ත මණ්ඩාශස ොර්ෂි  ොර්තාෙ”, “2015 ෙර්ෂය සඳහා 

මිුවම් ඒ  , ප්රමිති හා ශසේො ශෙපාර්තශම්න්තුශේ  ාර්ය සාධන 

ොර්තාෙ සහ ොර්ෂි  න්ණුම්”, “201 /2014 ෙර්ෂය සඳහා ්රී ාං ා 

රජශස ොණිජ (විවිධ) නීතිටත සංස ථාශේ ොර්ෂි  ොර්තාෙ” සහ 

“2015 ෙර්ෂය සඳහා සහුප ාර ශසේෙ  ශ ොමිෂන් සභාශේ ොර්ෂි  

 ාර්ය සාධන ොර්තාෙ” සම්ෙන්ධශයන් වූ එකී  ාර  සභාශේ 

ොර්තාෙ ඉදිරිපත්  රමි. 
 
ාවාප්ම්ාය ෙව ිබිය ුතුරයි  නිප්යෝග කදන ලදී. 
சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 

 
ප්පත්ාම් 
ைனுக்கள் 
PETITIONS 

 
ගු ගාමිණී ප්ලොරාප්ේ ෙහවා 
(ைொண்புைிகு கொைினி தலொக்குமக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ටරු  ථානාය තුමනි, මම පහත සඳහන් ශපත්සම් තුන 

පිළිටන්ෙමි. 

(1) ුවශේශටොඩ, උඩහහු්පා, විනින්රු නිොස සංකීර්ාශස 
අං  92/18 ෙරන ස ථානශයහි පදිංචි හලර්පඩ් විශේිටරි 
යේයනශේ මහතාශටන් ාලබුණු ශපත්සම; 

 

(2) පිළියන්ො, මා න්ෙන,  ලකුාාවිට, අං  191 සී ෙරන 
ස ථානශයහි පදිංචි එ්ප.පී.  ශ ොඩිතුෙක්කු මහත්මියශටන් 
ාලබුණු ශපත්සම; සහ 

 

(3) ශෙොරාලස ටහුෙ,  ුවොො, පරමධම්ම වින්ේධාරාම 
විහාරස ථානශස ෙලඩ ොසය  රන පූජය මහ න්ශේ 
විජිතිටරි ස ොමින් ෙහන්ශසේශටන් ාලබුණු ශපත්සම. 

 
ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொ ொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ටරු නිහා්ප ටාප්පත්ති මහතා  - පලමිා නලත. 
 

 
ඉදිියපත් කදන ල  ප්පත්ාම්  ෙහ න ප්පත්ාම් ළිබඳ ක කාදක 

ාවාව  පැවියය ුතුර යි  නිප්යෝග කදන  ලදී. 
சைர்ப்பிக்கப்பட்ட ைனுக்கமளப் தபொதுைனுக் குழுவுக்குச் சொட்டக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 
Petitions. 
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රශ්නනවල  වාිකක ළිබඳුරු 
ெினொக்களுக்கு ெொய்மூல ெிமடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
 

"ළඟෙ පාාල - ප්හොකෙ පාාල" වැඩා හන   
්ඩුනුවද ෙැිවදණ ප්කොට්ඨාාය 

"அண்ைித்த பொடசொமல - சிறந்த பொடசொமல" 

 ிகழ்ச்சித்திட்டம் : உடுநுெர மதர்தல் ததொகுதி  
“THE NEAREST SCHOOL - THE BEST SCHOOL” 

PROGRAMME: UDUNUWARA ELECTORATE 

      
    1347/’16 

8. ගු ලකී  යවතාධාන ෙහවා 
(ைொண்புைிகு லக்கி ஜயெர்தன) 

(The Hon. Lucky Jayawardana) 

අධයාපන අමාතයතුමාශටන් ඇූ  ප්ර  නය - (2): 

(අ) (i) "ළාම පාසා - ශහොඳම පාසා" ෙලඩසටහන සඳහා 
ශතෝරාශටන ඇති උඩුුවෙර මලතිෙරා 
ශ ොට්ඨාසශස පාස්ප සංඛ්යාෙ ශ ොපමාෙ; 

 (ii) ඉහත (i) හි සඳහන් පාස්ප  ෙශර්ෙ;  

 (iii) ශම් ෙන විට එම පාස්ප අතරින් නෙ ශටොඩනලන්යේ 
ඉදි කිරීමට ශයෝජිතෙ ඇති පාස්ප  ෙශර්ෙ; 

 (iv) එම පාස්පො ඉදි කිරීමට ශයෝජිත  ශටොඩනලන්යේ  
 ෙශර්ෙ; 

 යන්න එතුමා ශමම සභාෙට ෙන්ෙන්ශන්ෙ? 

(ආ) (i) "ළාම පාසා - ශහොඳම පාසා" ෙලඩසටහන 
යටශත් ශතෝරා ටත් පාස්ප අතරින් ඉඩ  ඩ අෙම 
තත්ත්ෙශස පෙතින පාස්ප සඳහා  ශටොඩනලන්යේ ඉදි 
කිරීමට ශයෝජනා ී ශනොමලති ෙෙ ෙන්ශන්ෙ; 

 (ii) ශමම ෙලඩසටහන යටශත් ශටොඩනලන්යේ පහන් ම් 
අතයෙ ය පාස්ප සඳහා ශටොඩනලන්යේ ාො දීමට 
 ටයුතු ශනො ර ඇත්ශත් මන්ෙ; 

 (iii) එම පාස්ප සඳහාෙ ඉතා ඉක්මණින් ශටොඩනලන්යේ 
පහන් ම් ාො දීමට පියෙර ටන්ශන්ෙ;  

 (iv) එශසේ නම්, එම දිනය  ෙශර්ෙ; 

 යන්නත් එතුමා ශමම සභාෙට ෙන්ෙන්ශන්ෙ? 

(ඇ) ශනො එශසේ නම්, ඒ මන්ෙ? 

 

கல்ெி அமைச்சமரக் மகட்ட ெினொ: 

(அ) (i) "அண்ைித்த பொடசொமல - சிறந்த பொடசொமல" 

 ிகழ்ச்சித்திட்டத்திற்கொக ததொிவு தசய்யப் 

பட்டுள்ள உடுநுெர மதர்தல் ததொகுதியிலுள்ள 

பொடசொமலகளின் எண்ணிக்மக எவ்ெளதென் 

பமதயும்; 

 (ii) மைற்படி (i) இல் குறிப்பிடப்பட்ட பொடசொமலகள் 

யொமெ என்பமதயும்; 

 (iii) தற்சையம் மைற்படி பொடசொமலகளில் புதிய 

கட்டிடங்கமள  ிர்ைொணிப்பதற்கு உத்மதசிக்கப் 

பட்டுள்ள பொடசொமலகள் யொமெ என்பமதயும்; 

 (iv) இப்பொடசொமலகளில்  ிர்ைொணிப்பதற்கு 

உத்மதசிக்கப்பட்டுள்ள கட்டிடங்கள் யொமெ 

என்பமதயும்; 

அெர் இச்சமபயில் அறிெிப்பொரொ? 

(ஆ) (i) "அண்ைித்த பொடசொமல - சிறந்த பொடசொமல" 

 ிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் ததொிவுதசய்யப் 

பட்டுள்ள பொடசொமலகளில் இடெசதி குமறெொக 

கொணப்படும் பொடசொமலகளுக்கொக கட்டிடங் 

கமள  ிர்ைொணிப்பதற்கு உத்மதசிக்கப் 

படெில்மலதயன்பமத அறிெொரொ என்பமதயும்; 

 (ii) இந் ிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் கட்டிட ெசதிகள் 

ைிகவும் மதமெயொன பொடசொமலகளுக்கு 

கட்டிடங்கமளப் தபற்றுக்தகொடுப்பதற்கு 

 டெடிக்மக எடுக்கொமைக்கொன கொரணங்கள் 

யொமெ என்பமதயும்; 

 (iii) மைற்படி பொடசொமலகளுக்கும் ெிமரெில் கட்டிட 

ெசதிகமளப் தபற்றுக்தகொடுப்பதற்கு  டெடிக் 

மக எடுப்பொரொ என்பமதயும்; 

 (iv) ஆதைனில், அத்திகதி யொததன்பமதயும்; 

அெர் இச்சமபயில் அறிெிப்பொரொ? 

(இ) இன்மறல், ஏன்? 

asked the Minister of Education:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of schools that have been 
selected from the Udunuwara Electorate for 
the programme entitled ‘The Nearest 

School - the Best School’; 

 (ii) the names of the schools that have been 
selected as per (i) above; 

 (iii) out of the aforesaid schools, the names of 
the schools for which new buildings have 
been proposed to be constructed at present; 
and 

 (iv) the nature of the buildings that have been 
proposed to be constructed in those 
schools? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) whether he is aware that, out of the schools 
that have been selected under ‘The Nearest 

School - the Best School’ programme, new 
buildings have not been proposed to be 
constructed at the schools in which the 
space available for pupils is at a minimum 
level; 

 (ii) the reason as to why action has not been 
taken under the aforesaid programme to 
construct buildings in schools where 
adequate buildings facilities have become 
an essential requirement;   

 (iii) whether steps will be taken speedily to 
provide buildings to such schools, too; and 

 (iv) if so, of the date on which such steps will 
be taken? 

(c) If not, why? 
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පාර්යේශම්න්තුෙ 

ගු අකිල විදාජ් කාියයවාම් ෙහවා (අධායාපන 

අොවයුරො) 
(ைொண்புைிகு அக்கில ெிரொஜ் கொொியெசம் - கல்ெி அமைச்சர்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
ටරු  ථානාය තුමනි, එම ප්ර  නයට පිළිතුර ශමශසේික.  

(අ)  (i)  26කි.  

 (ii)  ඇහුණුම 01හි සඳහන් ශේ.  

 (iii)  10කි. ඇහුණුම 02හි සඳහන් ශේ. ඇහුණුම 01 සහ 

02 ාවාගව*  රමි.  

 (iv)  ඇහුණුම 02හි සඳහන් ශේ.  

(ආ)  (i)  එෙලනි තත්ත්ෙයක් නලත. 

   ාාප අධයාපන අධයක්ෂ, පළාත් අධයාපන 
අධයක්ෂ සහ එම පළාත් සහ  ාාපො සලාන්ම් 
අධයක්ෂෙරුන් විිටන්  රන ාෙ නිර්ශේ යන් හා 
සාධාරණී රායන් අුවෙ ශටොඩනලන්යේ අෙ ය 
ෙෙට ඉ්පලීම්  ර ඇති පාස්ප සඳහා එම 
අෙ යතාෙන් ාො දී ඇත. 

  ඉඩ  ඩ අෙම පාස්පොෙ, අෙ යතාෙ මත ඉදි 
කිරීම් ිටදු කිරීමට නියමිතෙ ඇත. (පෙතින ඉඩ 

අුවෙ ශටොඩනලන්යේ සලාන්ම් කිරීම හා ෙලනට 
අොන් ශටොඩනලන්යේ ඉෙත්  ර ඒ සඳහා ශෙමහ්ප, 
ශතමහ්ප හා ිටේමහ්ප ශටොඩනලන්යේ ඉදි කිරීමට 
නියමිතෙ ඇත.)  

 (ii)  එෙලනි තත්ත්ෙයක් ශනොමලත. 

  ශටොඩනලන්යේ පහන් ම් අෙ ය පාස්ප සඳහා  ාාප 
අධයාපන අධයක්ෂ, පළාත් අධයාපන අධයක්ෂ සහ 
එම පළාත් සහ  ාාපො සලාන්ම් අධයක්ෂෙරුන් 
විිටන්  රන ාෙ නිර්ශේ  හා සාධාරණී රායන් 
අුවෙ  ශටොඩනලන්යේ ාො දීමට  ටයුතු  රුව ඇත. 

  ඇත්ත ෙ ශයන්ම ශම්  තමික කියා තිශෙන්ශන්, 
ටරු මන්ත්රීතුමා. සමහර තලන්ො අඩු පාඩු ඇති. 
නිාධාරින්ශේ සහ- ඒ  ඔෙතුමා කියන්න.  

 (iii)  ෙලනටමත් ක්රියාත්ම ෙ පෙ.. 

 (iv)  2016-2020 තුළ ෙයාපෘතිය ක්රියාත්ම  ශේ. 
(ෙයාපෘති  ාා සීමාෙ තුළ අදියර ෙ ශයන් අොළ 
ඉදි කිරීම් ිටදු  රුව ාෙික.) 

(ඇ)  අොළ ශනොශේ.  
 

*ාවාප්ම්ාය ෙව ව න ල  ඇුතුම්  
 சபொபீடத்தில் மெக்கப்பட்ட இமணப்பு : 

   Annexes tabled: 
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ගු ලකී  යවතාධාන ෙහවා 
(ைொண்புைிகு லக்கி ஜயெர்தன) 

(The Hon. Lucky Jayawardana) 

ටරු  ථානාය තුමනි, "ළාම පාසා - ශහොඳම පාසා" ෙලඩ  

සටහන ඇති කිරීම පිළිෙඳෙ මා ටරු අමාතයතුමාට ස තුතිය පළ 

 රනො.  නහුත් ශම් විෙයාා ශතෝරා ටලනීශම්දී ප්ර  න තිශෙනො. 

උඩුුවෙර මලතිෙරා ශ ෝට්ඨාසශස "ඒ" ශරේණිය විධියට 

හඳුනාටත් පාස්ප සඳහා කිිටම ශටොඩනලඟි්පාක් ාො ශෙන්න 

 ටයුතු  ර නලහල. ශම් පිළිෙඳෙ ඔෙතුමා ශසොයා ොා ඒ ට 

අෙ ය පියෙර ටන්න. 

 

ගු අකිල විදාජ් කාියයවාම් ෙහවා 
(ைொண்புைிகு அக்கில ெிரொஜ் கொொியெசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ටරු  ථානාය තුමනි, ශම් රශට් පාස්ප 10,161ක් තිශෙනො. 

"ළාම පාසා - ශහොඳම පාසා" ෙයාපෘතියට ඒ අොළ නිර්ාාය  

මත පාස්ප හත්ෙහසක් ශතෝරන්න  ටයුතු  ළා. විශ ේෂශයන්ම 

ශේ පාාන ඇඟියේ ටලසීමකින් ශතොරෙ  ාාපශස සහ ාර  

සලාන්ම් අධයක්ෂෙරුන්ශේ,  ාාප අධයක්ෂෙරුන්ශේ, පළාත් 

අධයක්ෂෙරුන්ශේ නිර්ශේ  මත තමික එය ාො ටත්ශත්. හලෙලික, 

ටරු  ථානාය තුමනි,  නටාුවෙට  ාරායක් ටලන කියන්න 

ඕනෑ. සමහර පළාත් සභා ශම් නිර්ශේ යන් යම් ශෙනස ීම්ොට 

භාජනය  ර තිශෙනො. ෙලන් අපි ඒ පිළිෙඳෙ ොර්තාෙක් අරශටන 

යනො. ශමො ෙ, අපි දුන්ුව නිර්ාාය  මත ශපෝප අතු ෙහාේප 

තිශෙන්න ෙලහල. අපි දුන්ුව නිර්ාාය  මත  ඩා ෙලශටන 

ශටොඩනලඟියේ ති ශෙනො නම් ඒො හෙන්ශන් නලතුෙ ඉන්න ෙලහල. ඒ 

නිසා ශමෙලනි ටලට  නිසා අධයාපන අමාතයාං ශයන් .රාය 

 ළා, අමාතයාං ය මඟින් ශෙනමම  මිුවෙක් ොාා ශම් රශට් 

ශපෝප අතු ෙහාේප තිශෙන පාස්ප,  ඩා ෙලශටන්න ොශේ 

ෙරපතළ තත්ත්ෙශස තිශෙන පාස්ප පිළිෙඳෙ ශතොරතුරු අරශටන 

ඒ සඳහා හුේප සපයාශටන ශෙනම ෙලඩ පිළිශෙළක් ක්රියාත්ම  

 රන්න.  

 
ගු ලකී  යවතාධාන ෙහවා 
(ைொண்புைிகு லக்கி ஜயெர்தன) 

(The Hon. Lucky Jayawardana) 

ටරු ඇමතිතුමනි, ශම් ට ශහොඳම නිෙර් නයක් තිශෙනො. 

මධයම පළාශත්, මහුවෙර දිස ්රික් ශස න්න්නෑපාන විෙයාාශස 

පාස්ප ශටොඩනලඟියේ ෙහාය  ඩා ෙලටිාා ළමික ශරෝහ්ප ටත 

 රන්න ිටදු වුාා. ශතෝරා ටලනීශම්දී ශාොකු ටලට ෙක් තිශෙනො. 

ඒ නිසා ඔෙතුමා ඒ පිළිෙඳෙ අෙ ය  ටයුතු සාසන්න.  
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ගු අකිල විදාජ් කාියයවාම් ෙහවා 
(ைொண்புைிகு அக்கில ெிரொஜ் கொொியெசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ටරු  ථානාය තුමනි, පළාත් සභා විිටන් හරියට භාවිතශස 

ශනොශයදීම තමික ශම් ට ශහේතුෙ. මම ඉස ශස්පාාත් කිේො, අපි 

විදුහ්පපතිෙරු  ,901ක් ෙඳො ටත්තු ෙෙ. ඒ අයෙ ශන්ොිට  පුණපණු 

 රාා තිශෙනො. ඊට අමතරෙ ශහොඳම ාකුණු ටත්තු අයට විශේ  

පුණපණුෙක් දුන්නා.  

ිටයයට 10ක් විතර තමික ෙලනට ෙමාා තිශෙන්ශන්. උප 

න්රුෙරු ෙලඩ ොනො. ඒ  මම කියන්න ඕනෑ.  ලබිනට් 

මණ්ඩායටත් ඉදිරිපත්  ර, ඒ මඟිුවත් යලේො. තෙම එය 

ක්රියාත්ම   ර නලහල. එක්සත් ජාති  පක්ෂය ශෙන්න පුවනෙන්, 

ආණ්ඩු පක්ෂය ශෙන්න පුවනෙන්, කිිටම ශේ පාානඥශයක් ශම් 

ශටොඩනලඟියේ ඉදිකිරීශම්දී අත ටලණපශේ නලහල. නිර්ාාය  මතික 

යලේශේ. එහිදී සලාන්ම් අධයක්ෂ ට පලහලදියේෙ කිේො, ''ප්රහුඛ්තාෙ 

හඳුනා ශටන න්දුන්ම ශේ  රන්න'' කියාා. එශසේ තිබියදීත් ශමශහම 

ශෙනො කියන්ශන් ටරු  ථානාය තුමනි, ඒ භාවිතාෙන් පිළිෙඳ 

ප්ර  නයකුික තිශෙන්ශන්. ඒ ට අපට ෙටකීම ටන්න ෙලහල.  

මම ෙලක් ා පුෙත් පත්ො, ෙහතුන්ෙන ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස ථා 

සංශ ෝධනය පිළිෙඳෙ අපටත්  ාුවන් ෙමාා තිශෙනො. නහුත්, 

අොළ ප්ර  නය ඇතිී තිශෙන්ශන් අශප් ප්ර  නයක් නිසා ශනොශෙික. 

අපි හලමවිටම, ිටයයට ිටයයක් ෙලරි වුාත්, ිටයයට අනූපහක් 

නිෙලරැදි ශේ  රන්න උත්සාහ  රාා තිශෙනො. නහුත් ඒ  

පහළට යේදී, ෙහතුන්ෙන ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස ථා සංශ ෝධනය තුළ 

සමහර අය ිට්පාර .න්දු-.රා ටලනීම තුළින් තමික ටරු 

මන්ත්රීතුමනි, ශම් තත්ත්ෙය උො ශොා තිශෙන්ශන්. 

 
ගු ලකී  යවතාධාන ෙහවා 
(ைொண்புைிகு லக்கி ஜயெர்தன) 

(The Hon. Lucky Jayawardana) 

ශෙොශහොම ස තුතිික.  

ටරු  ථානාය තුමනි, තුන්ෙලනි අතුරු ප්ර  නය ටරු බුේධි  
පතිරා මන්ත්රීතුමා අසනො. 

 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொ ொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ටරු බුේධි  පතිරා මලතිතුමා. 

 
ගු බුද්ිකක පිදණ ෙහවා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ටරු  ථානාය තුමනි, තුන්ෙලනි අතුරු ප්ර  නය ඇසීමට 

අෙස ථාෙ ාොදීම සම්ෙන්ධශයන් ඔෙතුමාට ස තුතිෙන්ත ෙනො. 

ටරු ඇමතිතුමනි, 19 0-1940 ෙ  ශස සී.ඩබ්යේේ.ඩබ්යේේ. 

 න්නන්ටර මලතිතුමා මධය විෙයාා 54 ට ෙලෙලන්ත මූාය 

ආශයෝජනයක්  ළාට පස ශසේ, ''ළාම පාසා - ශහොඳම පාසා'' 

ෙයාපෘතියට තමික අධයාපනය ශෙුවශෙන් ාං ා ඉතිහාසශස  

ෙලඩිම මූාය ආශයෝජනය ිටේධ ශෙන්ශන්.  

ටරු ඇමතිතුමාශටන් මම ශම්  ාරාය ෙලනටන්නට  ලමලතිික. 

ශටොඩනලඟියේ සඳහා ශ ොන්ත්රාත් රුශෙෝ න්වින්ම් අත්සන්  රාා ඒ 

ඉදි කිරීම්  රනොය කියනො. ශම්  මහුවෙර දිස ්රික් ශස 

පමාක් ශනොශෙික, මහුවෙර ඇතුවනෙ රශට්ම තිශෙන ටලට ෙක්. 

විදුහ්පපතිතුමන්ාා තෙමත් ඒ ටලන ොා ශටන ඉන්නො. සමහර 

ශේාාෙට න්වින්ම අත්සන්  ළාෙ කියාා ඔවුන් ෙන්ශන්ත් නලහල; 

පාසාට  වුරුෙත් ඇවි්පාාත් නලහල. සමහර තලන්ො ාිකස තුශේ 

නම තිශෙනො. හලෙලික තෙම කිිට ශෙයක් ිටේධ ශොා නලහල.  

ඔෙතුමා කිේෙ විධියට, පළාත් සභාොට ශම් ක්රියාෙ පලෙරීම 

ෙහතුන්ෙන ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස ථා සංශ ෝධනය යටශත්  ළ යුතු 

 ාරායක් වුාත්, පළාත් සභාො ක්රියාොමය තුළ සමහර 

තලන්ො අඳුශර් අතපතටෑශම් තත්ත්ෙයක් ෙලන් ඇති ශොා 

තිශෙනො. ඒ නිසා ඒ මති  ෙලඩ පිළිශෙළ ට -ඍජු 

ක්රියාොමය ට- එළශෙන්න අමාතයාං යට පුවනෙන් මක් 

තිශෙනොෙ? 
 

ගු අකිල විදාජ් කාියයවාම් ෙහවා 
(ைொண்புைிகு அக்கில ெிரொஜ் கொொியெசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඔේ. පළාත් සභා තමික තරට ාරී ාංන් ක්රමය - competitive 

bidding - යටශත් ශ ොන්ත්රාත් රුෙන් ෙලම්ශම්. පළාත් සභාෙ 

තමික ශ ොන්ත්රාත් රුෙන් ශසොයා ටුව ාලබුශේ. ටරු මන්ත්රීතුමනි, 

එ  ප්ර  නයක් තිශෙනො. ශම් ෙනශ ොට "ළාම පාසා - ශහොඳම 

පාසා" ෙයාපෘතිය යටශත් අ ත් ෙයාපෘති 18,500ක් හුවන රශට්ම 

ක්රියාත්ම  ෙනො. විශ ේෂශයන් ශටොඩනලඟියේ, සනීපාරක්ෂ  

පහන් ම්, ජා පහන් ම් කියන ශම් ිටය්පා ඇති කිරීම සඳහා. ඒ 

ෙයාපෘති 18,500 ක්රියාත්ම  ෙන නිසා ශ ොන්ත්රාත් රුෙන් ෙලුවම් 

දීාා තිශෙනො, ශටොඩක් ෙලඩ ඇවි්පාා තිශෙන නිසා ඒ 

ශටෝපාන්ට ශමතරම් ප්රමාායක් එ  ෙර  රන්න ෙලහලික කියාා. 

සමහර අෙස ථාොදී පළාත් සභාෙ ශෙෙතාෙක් පමා ශටන්ඩර් 

 ලඳවූො. නහුත්, සමහර ශටොඩනලඟියේ සම්ෙන්ධශයන් ශටොඩක් 

ෙලඩ  රන්න ෙන නිසා ඒොට ශ ොන්ත්රාත් රුෙන් ඉ්ප ම්  රාා 

තිබුශණ් නලහල. එම නිසා අපි නලෙත නලෙත ශටන්ඩර් ෙමමින් ඒ 

ශටොඩනලඟියේ ඉදිකිරීශම්  ටයුත්ත  රන්න ොාශපොශරොත්තු 

ෙනො. ඒ ොශේම අපි අශප් අමාතයාං ය යටශත් ක්රියාත්ම  

 රන "ළාම පාසා - ශහොඳම පාසා" ෙයාපෘතිශස විශ ේෂ ඒ  ය 

මඟින් ශම්ො ඔක්ශ ෝම පරීක්ෂාෙ ට ාක්  රාා ශම් පිළිෙඳ 

 ටයුතු ඉක්මන් කිරීමටත් ොාශපොශරොත්තු ෙනො. 

 
 

ප්පොල් 0 නිෂනපා න වැඩා හන  විානවද 
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10. ගු  න්දුල ගුණවතාධාන ෙහවා 

 (ைொண்புைிகு பந்துல குணெர்தன) 

 (The Hon. Bandula Gunawardane) 

ෙලවියේ  ර්මාන්ත අමාතයතුමාශටන් ඇූ  ප්ර  නය - (1) : 

(අ) (i) 2016 අය ෙලය ශයෝජනා අං  160ට අුවෙ, ශපෝප 
ප්රෙර්ධන  ටයුතු ඇතුවන ශපෝප නිෂ පාෙන ෙලඩ 
සටහන සඳහා ශෙන්  රුව ාලබූ රුපිය්ප මියේයන 
250  ප්රතිපාෙන ශෙො දුන් ආ ාරය ඉදිරිපත් 
 රන්ශන්ෙ; 

 (ii) උක්ත ශයෝජනාශේම ශ ොටසක් ෙ ශයන් ්රී 
ාං ාෙට ශපෝප ආනයනය කිරීමට ඉඩ ශෙුව 
ාලබුශේෙ; 

 (iii) එශසේ නම්, ආනයනය  රුව ාලබූ ශපෝප ප්රමාාය 
හා ආනයන රුෙන්ශේ නම්  ෙශර්ෙ;  

 (iv) ෙර්ෂ 1977 ිටට 2016 ෙක්ො ්රී ාං ාශේ ශපෝප 
නිෂ පාෙනය, ශපෝප නිෂ පාදිත අපනයන සහ 
ඒොශස ෙටිනා ම ෙන්ෙක්  ආරශයන් ඉදිරිපත් 
 රන්ශන්ෙ;  

 යන්න එතුමා ශමම සභාෙට ෙන්ෙන්ශන්ෙ? 

(ආ) ශනො එශසේ නම්, ඒ මන්ෙ? 
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தபருந்மதொட்டக் மகத்ததொழில் அமைச்சமரக்  மகட்ட 

ெினொ: 

(அ) (i) 2016 ெரவுதசலவுத் திட்ட முன்தைொழிவு இலக்கம் 

160 இன்படி, ததங்கு மைம்பொடு அடங்கலொக 

ததங்கு உற்பத்தி மெமலத்திட்டத்திற்கொக 

ஒதுக்கப்பட்ட ரூபொய் 250 ைில்லியன்  ிதி 

பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட ெிதத்மதச் சைர்ப்பிப்பொரொ 

என்பமதயும்; 

 (ii) மைற்படி முன்தைொழிெின் ஒரு பகுதியொக 

இலங்மகக்கு மதங்கொய் இறக்குைதி தசய்ய 

அனுைதியளிக்கப்பட்டுள்ளதொ என்பமதயும்; 

 (iii) ஆதைனில், இறக்குைதி தசய்யப்பட்ட 

மதங்கொய்களின் எண்ணிக்மக ைற்றும் 

இறக்குைதியொளர்களின் தபயர்கள் யொமெ 

என்பமதயும்; 

 (iv) 1977 ததொடக்கும் 2016ஆம் ஆண்டு ெமர 

இலங்மகயின் ததங்கு உற்பத்தி, ததங்கு 

உற்பத்தி சொர்ந்த ஏற்றுைதிகள் ைற்றும் அெற்றின் 

தபறுைதிமய அட்டெமணப்படுத்தி சைர்ப்பிப் 

பொரொ என்பமதயும்; 

 அெர் இச்சமபயில் அறிெிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்மறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Plantation Industries: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether the disbursement of the allocation 
of Rs. 250 million, which was allocated for 
the coconut production programme 
including coconut promotion activities as 
per Proposal No. 160 of Budget, 2016, will 
be submitted;   

 (ii) whether it was permitted to import coconuts 
to Sri Lanka as a part of the above proposal; 

 (iii) if so, the quantity of coconuts imported and 
the names of importers; and 

 (iv) whether the coconut production of Sri 
Lanka and the coconut production-related 
exports and their value from the year 1977 
to 2016 will be submitted in the form of a 
table? 

(b) If not, why? 
 
 

ගු නවින් දිාානායක ෙහවා (වැවිලි කතාොන්ව 

අොවයුරො) 
(ைொண்புைிகு  ெின் திஸொ ொயக்க - தபருந்மதொட்டக் 

மகத்ததொழில் அமைச்சர் ) 

(The Hon. Navin Dissanayake - Minister of  Plantation 
Industries) 

ටරු  ථානාය තුමනි, එම ප්ර  නයට පිළිතුර ශමශසේික. 

(අ) (i)  ෙන්න් ශයොො ශපෝප ෙටාෙ ප්රෙර්ධනය කිරීම ඇතුවන 
ශපෝප පුනරුත්ථාපන ෙලඩසටහන සඳහා පහත 
පරිදි ප්රතිපාෙන ශෙන්  රුව ාලීයය. 

  1.  ශපෝප ඉඩම්හි අතුරු ෙටා සහනාධාරය ාො 
දීම. (අක් රයට  රුපිය්ප 10,000) 

  2.  ශපෝප ඉඩශම් පාංශු සංරක්ෂාය සඳහා 
ට්පෙලටි ශහෝ සශමෝච්ඡ  ාුව  ලපීම සඳහා 
සහනාධාර ාො දීම. (අක් රයට රු. 12,000) 

  3.  ශපෝප ඉඩශම් ශතතමන සංරක්ෂාය සඳහා 
ෙන්න් ශයදීම. (අක් රයට  රුපිය්ප  15,000) 

   ශම් ිටය්පා සඳහා රුපිය්ප මියේයන 244.91  
ප්රතිපාෙන ශෙන්  ර තිශෙනො. 

  4.  උතුරු පළාශත් ශපෝප ෙටා රුෙන් සඳහා 
ශටෙතු මට්ටමින් ශෙහුණපම් ශපෝප ීයජ - 
රුපිය්ප මියේයන 5.09 නිෂ පාෙනය 

 (ii) නලත. 

 (iii) අොළ ශනොශේ. 

 (iv) ෙන්ෙයේන් ෙක්ො ඇත.  ෙන් සභාටත*  රමි. 

(ආ) අොළ ශනොශේ. 
 
 

ගු  න්දුල ගුණවතාධාන ෙහවා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குணெர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ටරු  ථානාය තුමනි, මශේ පළහු අතුරු ප්ර  නය ශමයික. 

ටරු ඇමතිතුමනි, ශම් ටරු සභාෙට 160 ශෙනි අය ෙලය 

ශයෝජනාෙ තමික ඉදිරිපත්  රාා තිශෙන්ශන්. ශම් ෙන විට ශපෝප 

 ර්මාන්තය ෙ  අටය එ තු කිරීශම් ටලට ෙට හුණපා දී තිශෙනො. 

ශමයට ශහේතු ී ඇත්ශත් ශපෝප නිෂ පාෙනය සලාකිය යුතු 

ප්රමාායක් ශටෙර ශෙොර ආහාර පිළිශයා කිරීම සඳහා භාවිතයට 

ටලනීමය. ශපෝප  ර්මාන්ත රුෙන්ශේ ඉ්පලීම පරිදි අොළ රාජය 

ආයතන මඟින් හඳුනා ශටන පාානය  රන අං  තුළ  රුව 

ාෙන අටය එ තු කිරීම සඳහා ශපෝප ආනයනය කිරීමට 

ශයෝජනා  රන අතර, ශමම නිෂ පාෙන පන්ෙ අපනයනය  රුව 

ාලශබ්. ශමශසේ ශයෝජනා  රුව ාෙන ශපෝප ආනයනය කිරීම 

සඳහා ඉඩශෙුව ාෙන්ශන් ෙලඩි නිශරෝධායන අෙ යතාෙන්ට 

යටත්ෙ ය. එශසේම ශපෝප ප්රෙර්ධන  ටයුතු ඇතුවන ශපෝප 

නිෂ පාෙන පුනරුත්ථාපන ෙලඩ පිළිශෙළ සඳහා රුපිය්ප මියේයන 

250ක් ශෙන් කිරීමට ශයෝජනා  රනො. ටරු ඇමතිතුමනි, ශමකී 

අය ෙලය ශයෝජනාෙ ටලනික මශේ ප්ර  නය තිශෙන්ශන්. ඒ අුවෙ, 

2016 ෙර්ෂශසදී ඔෙතුමන්ාා ාං ාෙට ශපෝප ආනයනය  ශළේ 

නලහල කියාා කිේො. ශම් ශයෝජනාෙ අුවෙ ඉදිරි ෙර්ෂොදී ශපෝප 

ආනයනය  රන්න ොාශපොශරොත්තු ෙනොෙ කියන එ ික මශේ 

පළහුශෙනි අතුරු ප්ර  නය ෙන්ශන්.  

 

ගු නවින් දිාානායක ෙහවා 
(ைொண்புைிகு  வீன் திஸொ ொயக்க) 

(The Hon. Navin Dissanayake) 

ෙලනට අප ප්රතිපත්තිමය ෙ ශයන් ශපෝප ආනයනය කිරීමට 

.රායක් අරශටන නලහල මන්ත්රීතුමනි.   

 
ගු  න්දුල ගුණවතාධාන ෙහවා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குணெர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ශෙොශහොම ශහොඳික.  

1437 1438 

————————— 
*  පුානවකාලප්ස ව ා ඇව. 
*  நூனிமலயத்தில் மெக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්යේශම්න්තුෙ 

මශේ ශෙෙලනි අතුරු ප්ර  නය ශමයික. ශමම ශයෝජනාශේ 

සඳහන් ෙන හුො රුපිය්ප මියේයන 250ක්. ශම් ෙන විට ශමම 

රුපිය්ප මියේයන 250ම හුේප අමාතයාං ශයන් ඔෙතුමාට ාලබිාා 

තිශෙනොෙ, ඊට අඩුශෙන්ෙ ාලබිාා තිශෙන්ශන්? 
 

ගු නවින් දිාානායක ෙහවා 
(ைொண்புைிகு  வீன் திஸொ ொயக்க) 

(The Hon. Navin Dissanayake) 

රුපිය්ප මියේයන 250ම අපට ාලබුාා. ඔෙතුමා ශපන්ොදී 

තිශෙන ෙත්ත අුවෙ ඒ විධියට වියෙම්  රාාත් තිශෙනො.  
 

ගු  න්දුල ගුණවතාධාන ෙහවා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குணெர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඔෙතුමා ෙන්නො, ශම් දිනො ශපෝප ෙතුර සහ ශපෝප ආශ්රිත 

නිෂ පාෙන පිළිෙඳෙ ඇශමරි ා එක්සත් ජනපෙය, එක්සත් 

රාජධානිය ඇතුවන රටො ඉතා වි ාා ඉ්ප මක් පෙතින ෙෙ. ඒ 

ඉ්ප ම තුළ ඉතාම ෙටිනා 100 per cent natural energy drink 

එ ක් හලටියට ශපෝප ෙතුර අපනයනය  රනො. ඒ සඳහා ඉහළ 

මිාකුත් ාලශෙනො. ඊට අතිශර් ෙ vegetable oilොට ෙඩා 

න්ාාත්ම  ෙවින් ෙලඩි ශත්ප ෙර්ටය ශපෝප ශත්ප කියාා 

පිළිටලනීමට ාක්ශොා තිශෙනො. ඒ නිසා ශම් ජාතයන්තර ශෙළඳ 

ශපොළ අෙස ථාෙ ප්රශයෝජනයට අරශටන ාං ාශේ ශපෝප ෙතුර සහ 

ශපෝප ආශ්රිත අතුරු නිෂ පාෙන යුශරෝපා ශෙළඳ ශපොළට - market 

එ ට - යලීම සඳහා ඔෙතුමා  න්විශ ේෂී අෙධානයක් ශයොහු 

 රනොෙ?  

 

ගු නවින් දිාානායක ෙහවා 
(ைொண்புைிகு  வீன் திஸொ ொயக்க) 

(The Hon. Navin Dissanayake) 

ටරු මන්ත්රීතුමා එය ඉතාම ෙලෙටත් ප්ර  නයක්. අශප් රශට් ෙළ 

ෙ ශයන් ශපෝප ශටඩි මියේයන  ,000ක් පමා නිෂ පාෙනය 

ශෙනො. එිකන් ශපෝප ශටඩි 2,800ක් පමා අශප් ශේශීය ශෙශළඳ 

ශපොළට යන්ශන්. එතශ ොට ශපෝප ශටඩි මියේයන 200ක් පමාික 

ඔෙතුමා කියන value-added exports ශාස අටය එ තුකිරීමට 

තිශෙන්ශන්. ෙලනටමත් අපි  ටයුතු  රාා තිශෙනො, Sri Lanka 

Tea Board  එ  ොශේ ශපෝප සංෙර්ධන අධි ාරිය ඇතුශළේත් 

ශෙනම International Marketing Department එ ක් හෙන්න. ඒ 

සඳහා හුේප ාො ශටන අශළවි රාය කිරීමට අපි 

ොාශපොශරොත්තු ශෙනො. ශපෝප ආශ්රිත ිටය ම නිෂ පාෙන යන්ශන් 

“super food” කියාාික. නිෂ පාෙනය ෙලඩි කිරීම අපි 

ොාශපොශරොත්තු ෙන එ   ාරායක්.  

ඒ  තිශෙන ඉඩම්ෙයේන් ශහෝ අශනකුත් ඉඩම්ෙයේන් සපුරා 

ටලනීමට ොාශපොශරොත්තු ශෙනො. උොහරායක් ෙ ශයන් අපි 

උතුර සහ නල ශානහිර ප්රශේ ො "ශෙශෙනි ශපෝප ්රිශ ෝාය" 

කියාා සංශක්තාත්ම ෙ ශපෝප ෙටාෙ පටන්ශටන තිශෙනො. ශම් 

සඳහා තිශෙන එ ම විසඳුම තමික  ශපෝප නිෂ පාෙනය ෙලඩි කිරීම. 

ඒ ොශේම value-added product exportersාාට සහන ාොදීමත් 

විසඳුමක් ශෙනො. ප්රතිපත්තිමය ෙ ශයන් අපි ඒ ත්  රශටන යන 

ෙෙ පලහලදියේෙ සඳහන්  රන්නට අෙ යික. ඔෙතුමා ඉ්පාා 

තිශෙනො,- 
 

ගු  න්දුල ගුණවතාධාන ෙහවා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குணெர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

Export Development Board එ ික, Coconut Research 

Institute එ ික ඔෙතුමාශේ අමාතයාං යත් සමා ජාතයන්තර 

ශෙශළඳ ශපොශළේ තත්ත්ෙය පිළිෙඳෙ අෙහස  ටි ක් ඉදිරිපත් 

 රන්නට මට අෙස ථාෙක් ාො ශෙන්නට ඔෙතුමාට පුවනෙන්ෙ?  

ගු නවින් දිාානායක ෙහවා 
(ைொண்புைிகு  வீன் திஸொ ொயக்க) 

(The Hon. Navin Dissanayake) 

ඔෙතුමාට මම ඒ අෙස ථාෙ ාො ශෙන්නම්.  

 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொ ொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශෙශෙනි ෙටය. 

 
 

ශ්රී ලංකා වදාය අිකකාියය පැදණි යකඩ අප්ළවි 

කිරීෙ  විානවද  

இலங்மகத் துமறமுக அதிகொரசமபயின் பமழய 

இரும்பு ெிற்பமன : ெிபரம் 
SALE OF OLD IRON BY SRI LANKA PORTS AUTHORITY: 

DETAILS 

    
 920/’16 

 

1.  ගු සුනිල් 0 හඳුන්ප්නත්ි ෙහවා (ගු (වව ය) නලින්  

 යිානා ෙහවා ප්වනුව ) 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி - ைொண்புைிகு (மெத்திய 

கலொ ிதி)  ளிந்த ஜயதிஸ்ஸ சொர்பொக )  

(The Hon. Sunil Handunnetti on behal of the Hon. (Dr.) 
Nalinda Jayathissa) 

ෙරාය හා නාවි   ටයුතු අමාතයතුමාශටන් ඇූ              

ප්ර  නය - (2) : 

(අ) (i) 2011 ිටට 2015 ෙක්ො  ාාය තුළ ්රී ාං ා ෙරාය 
අධි ාරිය විිටන් පලරණි ය ඩ අශළවි කිරීම සඳහා 
 ටයුතු  ර තිශබ්ෙ; 

 (ii) එශසේ නම්, ඒ සඳහා ශටන්ඩර්  ලඳෙුව ාලබුශේෙ;  

 (iii) 2011 ිටට 2015 ෙක්ො එක් එක් ෙර්ෂශසදී අශළවි 
 ළ ය ඩ ප්රමාායන් හා මිා ටාන් ශෙන් ශෙන් 
ෙ ශයන් ශ ොපමාෙ; 

 (iv) එම ය ඩ මිාදී ටත් පුේටායන් සහ එක් එක් 
පුේටායා විිටන් මිාදී ටන්නා ාෙ ය ඩ ප්රමාාය 
ශෙන් ශෙන් ෙ ශයන් ශ ොපමාෙ; 

 (v) ශෙළඳශපොශළේ පලෙති මිා ටාන්ොට ෙඩා 
අඩුශෙන් විකිණීම නිසා ්රී ාං ා ෙරාය 
අධි ාරියට ිටදුවූ අාාභය ශ ොපමාෙ; 

 යන්න එතුමා ශමම සභාෙට ෙන්ෙන්ශන්ෙ? 

(ආ) ශනො එශසේ නම්, ඒ මන්ෙ? 

 

துமறமுகங்கள் ைற்றும் கப்பற்றுமற அலுெல்கள் 

அமைச்சமரக் மகட்ட ெினொ: 

(அ) (i) 2011 முதல் 2015 ெமரயிலொன கொலத்தினுள் 

இலங்மக துமறமுக அதிகொரசமப பமழய 

இரும்பு ெிற்பமனக்கொக   டெடிக்மக 

மைற்தகொண்டதொ என்பமதயும்; 

 (ii) ஆதைனில், அதற்கு மகள்ெிப்பத்திரம் மகொரப் 

பட்டதொ என்பமதயும்; 

 (iii) 2011 முதல் 2015 ெமர ஒவ்தெொரு ெருடத்திலும் 

ெிற்பமன தசய்யப்பட்ட இரும்பின் அளவுகளும் 

ெிமலகளும் தெவ்மெறொக யொமெதயன் 

பமதயும்; 

1439 1440 

[ටරු ෙන්දුා න්ාෙර්ධන  මහතා] 
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 (iv) மைற்படி இரும்பிமனக் தகொள்ெனவு தசய்த 

ஆட்கள் ைற்றும்  ஒவ்தெொரு ஆளினொலும் 

தகொள்ெனவு தசய்யப்பட்ட இரும்பின் அளவு 

தெவ்மெறொக யொமெதயன்பமதயும்; 

 (v) சந்மத ெிமலமயப் பொர்க்கிலும் குமறந்த 

ெிமலக்கு ெிற்கப்பட்டமை கொரணைொக 

இலங்மக துமறமுக அதிகொரசமபக்கு ஏற்பட்ட 

 ட்டம் எவ்ெளதென்பமதயும்; 

 அெர் இச்சமபக்கு அறிெிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்மறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of  Ports and Shipping: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether Sri Lanka Ports Authority has 
taken measures to sell old iron, from the 
year 2011 to 2015;  

 (ii) if so, whether tenders were called in that 
regard ;  

 (iii) separately, the quantity of iron, sold during 
the years from 2011 to 2015 and the prices; 

 (iv) separately,  the individuals, purchased  
aforesaid iron  and the quantity; and 

 (v)  the loss incurred by Sri Lanka Ports 
Authority, by reason of selling aforesaid 
iron below the market value? 

(b) If not, why? 
 

ගු අතාජුන දණුරංග ෙහවා (වදාය හා නාවික ක ුතුර 

අොවයුරො) 
(ைொண்புைிகு அர்ஜுன ரணதுங்க - துமறமுகங்கள் ைற்றும் 

கப்பற்றுமற அலுெல்கள் அமைச்சர்) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga - Minister of Ports and 
Shipping) 

ටරු  ථානාය තුමනි, මා එම ප්ර  නයට පිළිතුර ාවාගව* 

 රනො. 
 

* ාවාප්ම්ාය ෙව ව න ල  ළිබඳුරද  
* சபொபீடத்தில் மெக்கப்பட்ட ெிமட : 

* Answer tabled: 

 

(අ) (i) ඔේ. 

 (ii) ෙරාය අධි ාරිශස පලරණි ය ඩ ්රී ාං ා ෙරාය 
 ළමනා රා හා උපශේ න ශසේො සමාටම හරහා 
විකිණීම සඳහා  ළමනා ාරිත්ෙ  මිුවෙ විිටන් 2007.0 .08 
දින ප්රතිපත්තිමය .රායක් ශටන ඇති ෙලවින්, ්රී ාං ා 
ෙරාය අධි ාරිය විිටන් පලරණි ය ඩ විකිණීම සඳහා 
ශඩන්ඩර්  ලඳො ශනොමලත. අොළ  ළමනා රා  මිුව 
.රාය  - ඇහුණුම  I* - ොන්න. 

 (iii) 2011 ිටට 2015 ෙක්ො එක් එක් ෙර්ෂොදී ්රී ාං ා ෙරාය 
 ළමනා රා හා උපශේ න ශසේො සමාටම හරහා අශළවි 
 ළ පලරණි ය ඩ ප්රමාායක් පහත පරිදි ශේ. 

  

 
 

   ළමනා ාරිත්ෙ  මිුව .රාය ට අුවෙ, පලරණි ය ඩ 
ශමට්රික්ශටොන් එ ක් රුපිය්ප 17,280  (කිශාෝෙක් 
රුපිය්ප 17.28 ෙලන්න්) මිා ට ්රී ාං ා ෙරාය 
 ළමනා රා හා උපශේ න ශසේො සමාටම හරහා අශළවි 
 ර ඇත. අොළ යේපිශස පිටපතක් ඇහුණුම II* ෙ ශයන් 
ඇත.   

 (iv)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (v) ශමම පලරණි/අෙයේ ය ඩ සඳහා තත් ාලීනෙ ්රී ාං ා 
ෙරාය අධි ාරිශස  ළමනා ාරිත්ෙ  මිුවෙ මඟින් ාො දී 
ඇති මිා ටාන්ොට අුවෙ, (කිශාෝග්රෑමයක් රුපිය්ප 
17.28  මිා ට) ්රී ාං ා ෙරාය  ළමනා රා හා 
උපශේ න ශසේො සමාටම (SLPMCS) හරහා 
ටලුවම් රුෙන් ශෙත අශළවි  ර ඇත. 

(අ) ටලුවම් රුශෙකුශේ පරිරයටම රැ ශටන ශටොස  ශමම 
පලරණි/අෙයේ ය ඩ ඉහළ මිා ට විකිණීම ිටදු  ළ 
හලකි හුත්, අොළ  ාර්ය අුවපිළිශෙළ සඳහා ්රී ාං ා 
ෙරාය අධි ාරිය ශෙත ෙලරීමට ිටදු ෙන අමතර රම/
යන්ශත්රෝප රා පිරිෙලය ෙලනි  රුණු හා අොළෙ 
ශසන් ටානය කිරීම් ිටදු  ර කිශාෝග්රෑමයක් 
රුපිය්ප 17.28  මිා ට ටලුවම් රුෙන් ශෙත 
විකිණීම න්දුන් ෙන ෙෙ එෙ ට ්රී ාං ා ෙරාය 
අධි ාරිශස  ළමනා ාරිත්ෙ  මිුවෙ මඟින් .රාය 
 ර ඇති ෙෙ පලහලදියේ ශේ. 

ෙර්ෂය අශළවි  ළ අෙයේ ය ඩ 

ප්රමාාය (කිශාෝග්රෑම්) 

2011   600,840 

2012   601,560 

2013   978,860 

2014 1,172,210 

2015 නලත 

එ තුෙ 3,353,470 

1441 1442 

————————— 
*  පුානවකාලප්ස ව ා ඇව. 
*  நூனிமலயத்தில் மெக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 

————————— 
*  පුානවකාලප්ස ව ා ඇව. 
*  நூனிமலயத்தில் மெக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 

  මිාදී ටත් 

පුේටායාශේ 

නම 

2011 

(කිශාෝ 
ග්රෑම්) 

2012 

(කිශාෝ 
ග්රෑම්) 

2013 

(කිශාෝ 
ග්රෑම්) 

2014 

(කිශාෝ 

ග්රෑම්) 

එ තුෙ 

(කිශාෝ 
ග්රෑම්) 

1. එම්. ශග්රේෂන් 

මයා 
389,630 - - - 389,630 

2. ඒ.ීය.එම්. 

හසන් මයා 
 58,320 - - -  58,320 

3. ශක්.ජී.  න්න් 

තරංට මයා 
73,490 215,580 224,170 246,010 759,250 

4. මලට්රික්ස  

ශහෝ්පඩිංේස  
79,400 210,400 73,720 265,050 628,570 

5. උපු්ප 

ශපශර්රා මයා 
- 91,310 - - 91,310 

6. රූබි මා ටිං 

සර්විසස  
- 84,270 - 562,410 646,680 

7.  ාන්ත 

එන්ටර්ප්රිකසස  
- - 680,970 98,740 779,710 

    600,840 601,560 978,860 1,172,210 3,353,470 



පාර්යේශම්න්තුෙ 

(ආ) ්රී ාං ා ෙරාය  ළමනා රා හා උපශේ න ශසේො 
සමාටම ශෙත යේයා පදිංචි වූ ශපෞේටයේ  ආයතන/
ටලුවම් රුෙන් 07 ශෙශනකු ශෙත ශමම ය ඩ/අෙයේ 
ය ඩ මිාදී ටලනීශම් අෙස ථා ාො දී ඇති අතර,  ෙර 
ආයතනයක්/ටලුවම් රුශෙකු ශෙත ාො ශෙුව 
ාෙන්ශන්ෙ යන .රාය එෙ ට සභාපති (්රී ාං ා 
ෙරාය අධි ාරිය) විිටන් ටුව ාලෙ ඇති ෙෙෙ පලහලදියේ 
ශේ. 

(ආ) පලන ශනොනඟී. 

 

්ුරු ාහ නැ ප්ඟනි ද පළාත්වල ආ ාිකව 

පුද්ගලයන්   සුදුසු නිවාා හා වැකුකිබඳ පහසුකම් 
ெடக்கு, கிழக்கு ைொகொணங்களில் உள்ள 

அங்கவீனர்கள்: தபொருத்தைொன வீடமைப்பு ைற்றும் 

ைலசலகூட ெசதிகள் 
 DISABLED IN NORTHERN AND EASTERN PROVINCES:  

APPROPRIATE HOUSING AND TOILET FACILITIES 

      
1061/’16 

2.  ගු ඩේලාන ප්ද්වානන් ා ෙහවා 
(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் மதெொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 

ෙන්ධනාටාර ප්රතිසංස  රා, පුනරුත්ථාපන, නලෙත පදිංචි 

කිරීම හා හින්දු ආටමි   ටයුතු අමාතයතුමාශටන් ඇූ  ප්ර  නය - 

(2) : 

(අ) (i) උතුරු සහ නල ශානහිර පළාත්ො පන් න්ය 
 ාාශස පලෙලති යුේධය ශහේතුශෙන් ආොධිත 
තත්ත්ෙයට පත් වු ශෙොශහෝ ශෙශනකු ිටටින ෙෙත්; 

 (ii)  ශමම පුේටායන්ශටන් සලාකිය යුතු පිරිස ශේ 
 ශ ේරු ාෙට ිටදුී ඇති හානිය ශහේතුශෙන්  
ඉශනන් පහළ ශ ොටස අප්රාණි  ී ඇති ෙෙත්;  

 (iii)  අෙතලන් වු ශමම පිරිසශටන් ශෙොශහෝ ශෙශනකු 
ශම් ෙනවිට නලෙත පදිංචි  ර ඇති අතර තෙත් 
පිරිසක් තෙමත් නලෙත පදිංචි  ර ශනොමලති ෙෙත්; 

 එතුමා ෙන්ශනහිෙ? 

(ආ) (i) උතුරු සහ නල ශානහිර පළාත්ො නලෙත පදිංචි 
 රන ාෙ ජනතාෙට රජශයන් සහ  රාජය ශනො ෙන 
සංවිධානෙයේන් නිොස සහ  ෙලිටකිළි ඉදි  ර දීශම්දී 
ඉහත කී ආොධිත පුේටායන්ශේ නිොසොට 
ප්රශේ ීශම් හා ෙලිටකිළි භාවිත කිරීශම් පහන් ම්   
ශ ශරහිෙ අෙධානය ශයොහු රමින් ඒ සඳහා න්දුන් 
අයුරින් ඉදි ළ නිොස හා ෙලිටකිළි ාො දීමට 
 ටයුතු  රන්ශන්ෙ; 

 (ii) එශසේ නම්, ඒ ශ ොපමා ප්රති තයකින්ෙ; 

 යන්න එතුමා ශමම සභාෙට ෙන්ෙන්ශන්ෙ? 

(ඇ) ශනො එශසේ නම්, ඒ මන්ෙ? 
 

சிமறச்சொமலகள் ைறுசீரமைப்பு, புனர்ெொழ்ெளிப்பு, 

ைீள்குடிமயற்றம்  ைற்றும் இந்துசைய அலுெல்கள் அமைச்சமரக் 

மகட்ட ெினொ: 

(அ) (i) ெடக்கு ைற்றும் கிழக்கு ைொகொணங்களில் கடந்த 

கொலப்பகுதியில் இடம்தபற்ற யுத்தத்தின் 

கொரணைொக அங்கவீனர்களொன பலர் உள்ளனர் 

என்பமதயும்; 

 (ii) இெர்களில் குறிப்பிடத்தக் கததொரு 

ததொமகயினொின் முள்ளந்தண்டுக்கு ஏற்பட்டுள்ள 

மசதத்தின் கொரணைொக இடுப்புக்குக் கீழ்ப்பகுதி 

தசயலிழந்துள்ளததன்பமதயும்; 

 (iii) இடம்தபயர்ந்துள்ள இெர்களில் தபரும் 

பொலொனெர்கள் தற்மபொது ைீளக் 

குடியைர்த்தப்பட்டுள்ளமதொடு இன்னும் சிலர் 

இதுெமர குடியைர்த்தப் படெில்மல 

என்பமதயும்; 

அெர் அறிெொரொ? 

(ஆ) (i) ெடக்கு ைற்றும் கிழக்கு ைொகொணங்களில் ைீளக் 

குடியைர்த்தப்பட்ட ைக்களுக்கு அரசொங்கத் 

தினொலும் அரச சொர்பற்ற  ிறுெனங்களினொலும் 

வீடுகள் ைற்றும் ைலசலகூடங்கள்  ிர்ைொணித்துக் 

தகொடுக்கப்படும்மபொது மைற்கூறப்பட்ட 

அங்கவீனமுற்ற  பர்களின் வீடுகளுக்கு 

பிரமெசித்தல் ைற்றும் ைலசல கூடங்கமளப் 

பயன்படுத்துதல் ஆகிய ெசதிகள் ததொடர்பொக 

கெனஞ் தசலுத்தி அெற்றுக்குப் தபொருத்தைொன 

ெிதத்தில்  ிர்ைொணிக்கப்பட்ட வீடுகமளயும் 

ைலசலகூடங்கமளயும் தபற்றுக்தகொடுப்பதற்கு 

 டெடிக்மக எடுப்பொரொ என்பமதயும்; 

 (ii) ஆதைனில், அது எத்தமன சதவீதத்தில் 

என்பமதயும்; 

 அெர் இச்சமபக்கு அறிெிப்பொரொ? 

(இ) இன்மறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Prison Reforms, Rehabilitation 
Resettlement and Hindu Religious Affairs: 

(a) Is he aware - 

 (i) that there are many individuals who have 
become disabled owing to the past war 
which prevailed in the Northern and Eastern 
Provinces; 

 (ii) that the lower body of  a substantial number 
of these individuals is paraplegic as a result 
of the damages caused to their vertebral 
column; and 

 (iii) that the majority out of these displaced 
persons have by now been resettled and 
another group is yet to be resettled? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) whether arrangements will be made to 
provide houses and toilets which have been 
appropriately constructed addressing 
disability access, when constructing  houses  
and toilets for  the resettled persons in 
Northern and Eastern Provinces by the 
Government and non-governmental 
organizations; and 

 (ii) if so, at which  percentage that will be? 

(c) If not, why? 

1443 1444 

[ටරු අර්ජුන රාතුංට මහතා] 
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ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொ ொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Are you going to table the Answer, Hon. Minister? 

 
ගු ඩී.රම්. ානවාමිනා න් ෙහවා ( න්ධානාගාද 

රිාංානකදණ  පුනුත්ථාපන  නැවව පදිංික කිරීෙ හා 

ි න්දු ආගමික ක ුතුර අොවයුරො) 
(ைொண்புைிகு டி.எம். சுெொைி ொதன் - சிமறச்சொமலகள் 

ைறுசீரமைப்பு, புனர்ெொழ்ெளிப்பு, ைீள்குடிமயற்றம் ைற்றும் 

இந்துைத அலுெல்கள் அமைச்சர்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan - Minister of Prison Reforms, 
Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs) 

Yes, Sir. 

 
ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொ ொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Okay.  

 
ගු ඩේලාන ප්ද්වානන් ා ෙහවා 
(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் மதெொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 

Sir, is he not going to reply? 

 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொ ொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Do you want him to reply? 

 
ගු ඩී.රම්. ානවාමිනා න් ෙහවා  
(ைொண்புைிகு டி.எம். சுெொைி ொதன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

Normally, it is tabled.  I will table the Answer, Sir.  

 
ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொ ொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Normally, in the second round Answers are tabled, but 
if there is a special request, I will allow him to answer. 
So, is it good enough, Hon. Member? 

 

ගු ඩේලාන ප්ද්වානන් ා ෙහවා 
(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் மதெொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 

Okay. 

              

ගු ඩී.රම්. ානවාමිනා න් ෙහවා  
(ைொண்புைிகு டி.எம். சுெொைி ொதன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

I table* the Answer, Sir.  
 

 
* ාවාප්ම්ාය ෙව ව න ල  ළිබඳුරද  
* சபொபீடத்தில் மெக்கப்பட்ட ெிமட : 

* Answer tabled: 

 

(අ) (i) ඔේ. 

 (ii) ඔේ. 

 (iii) ඔේ. 

(ආ) (i) ඔේ. 

  උතුරු - නල ශානහිර පළාත්ො ිටටින විශ ේෂ අෙ යතා 
සහිත පුේටායන් (diffrently abled) සඳහා 2016 ෙසශර්දී 
අප අමාතයාං ශස නිොස ශයෝජනා ක්රමය යටශත් නිොස 
1, 60ක් සහ සනීපාරක්ෂ  ෙලඩසටහන යටශත් ෙලිටකිළි 
95 ක් ඉදි  ර ශෙන ාදී. ශම්ොිකන් කිළිශනොච්චි 
දිස ්රික් ශස විශ ේෂ අෙ යතා සහිත පුේටායන් සඳහා 
විශ ේෂශයන් ස ස   රන ාෙ ෙලිටකිළි 2016 ෙසශර්දී ඉදි 
 රන ාදී. තෙෙ, 2017 ෙසශර් සංෙර්ධන ෙලඩසටහන් 
යටශත් රුපිය්ප 150,000ක් ෙටිනා, විශ ේෂ අෙ යතා සහිත 
පුේටායන් සඳහාම විශ ේෂශයන් ස ස   රන ාෙ ෙලිටකිළි 
ඉදි කිරීමට ශයෝජනා ඉදිරිපත්  ර ඇත. අප අමාතයාං ශස 
ිටය  සංෙර්ධන ෙලඩසටහන්ොෙ විශ ේෂ අෙ යතා සහිත 
පුේටායන් සඳහා විශ ේෂ ාකුණු ාොදී, ප්රහුඛ්තා පෙනමින් 
ඔවුන්ශේ අෙ යතා සම්පූර්ා  රුව ාෙන ෙෙ ෙන්ෙුව 
 ලමලත්ශතමි. 

 (ii) ිටයයට 70ක් පමා. 

(ඇ) අොළ ශනොශේ. 
  
 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொ ொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker)  

ප්ර  න අං   -1069/'16-(1), ටරු උෙය ප්රභාත් ටම්මන්පිා 

මහතා. 

 
ගු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව. විෙලවීද දිාානායක ෙහවා 
(ைொண்புைிகு டீ.ொீ.டபிள்யு. ெிைலவீர திசொ ொயக்க)  

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

ටරු  ථානාය තුමනි, ටරු උෙය ප්රභාත් ටම්මන්පිා මහතා 

ශෙුවශෙන් මම එම ප්ර  නය අහනො. 

 
ගු අප්ශ්ෝක් අප්බ්කුංහ ෙහවා  
(ைொண்புைிகு அமசொக் அமபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe ) 

ටරු  ථානාය තුමනි, ප්රොහන හා ිටවි්ප න්ෙන් ශසේො 

අමාතයතුමා ශෙුවශෙන් මා එම ප්ර  නයට පිළිතුර දීම සඳහා මාස 

තුන   ාායක් ඉ්පාා ිටටිනො. 
 
රශ්නනය ෙුර දිනකදී ඉදිියපත් කිරීෙ  නිප්යෝග කදන ලදී. 
ெினொமெ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொ ொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර  න අං  4 -1124/'16- ටරු චමින්ෙ විශේිටරි මහතා. 

 
ගු බුද්ිකක පිදණ ෙහවා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ටරු  ථානාය තුමනි, ටරු චමින්ෙ විශේිටරි මන්ත්රීතුමා 

ශෙුවශෙන් මා එම ප්ර  නය අහනො.  

 
ගු ලක්ෂනෙන් කිියඇල් 0ල  ෙහවා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ටරු  ථානාය තුමනි, පළාත් සභා හා පළාත් පාාන 

අමාතයතුමා ශෙුවශෙන් මා එම ප්ර  නයට පිළිතුරු දීම සඳහා 

මාසය   ාායක් ඉ්පාා ිටටිනො. 

 
රශ්නනය ෙුර දිනකදී ඉදිියපත් කිරීෙ  නිප්යෝග කදන ලදී. 
ெினொமெ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

1445 1446 



පාර්යේශම්න්තුෙ 

කිලිප්නොච්ික දිානත්රික්කප්ස ොතාග ඉදිකිරීම්   වැය කළ 

ුත ල 
கிளித ொச்சி ைொெட்ட வீதிகள்  ிர்ைொணம் : தசலெிட்ட 

பணம் 
CONSTRUCTION OF ROADS IN KILINOCHCHI DISTRICT:  

MONEY SPENT 

      
  1240/’16 

5. ගු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව. විෙලවීද දිාානායක ෙහවා (ගු ආතා. 
රම්. පද්ෙ ් යශ්ාන්ව ගුණප්ාේකද ෙහවා ප්වනුව ) 
(ைொண்புைிகு டீ.ொீ.டபிள்யு. ெிைலவீர திசொ ொயக்க - ைொண்புைிகு  

ஆர். எம். பத்ை உதயசொந்த குணமசகர சொர்பொக) 

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka on behalf of 
the Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 

උසස  අධයාපන හා මහාමාර්ට අමාතයතුමාශටන් ඇූ  ප්ර  නය 

- (1): 

(අ)   (i)   කියේශනොච්චි දිස ්රික් ය තුළ 198  ෙර්ෂය ෙනවිට 
පලෙලති  හුවන මාර්ට සංඛ්යාෙ ශ ොපමාෙ; 

       (ii) ඒොිකන් තාර ෙමා තිබූ මාර්ට සංඛ්යාෙ සහ 
කිශාෝමීටර් ප්රමාාය ශ ොපමාෙ; 

     (iii) ෙර්ෂ 198  ිටට යුේධය නිම ෙනතුරු එම 
දිස ්රික් ය තුළ මාර්ට ඉදිකිරීම සඳහා පලෙති 
රජයන් විිටන් වියෙම්  රන ාෙ හුො, එක් එක් 
ෙර්ෂය අුවෙ ශෙන් ශෙන් ෙ ශයන් ශ ොපමාෙ; 

 (iv)  යුේධය නිම ීශමන් පන් ශමම දිස ්රික් ය තුළ 
මාර්ට ඉදි කිරීම ශෙුවශෙන් එක් එක් ෙර්ෂය තුළ 
ශෙන්  රන ාෙ හුො ශෙන් ශෙන් ෙ ශයන් 
ශ ොපමාෙ; 

 (v)  ඒ පිළිෙඳ සම්පූර්ා ොර්තාෙක් ඉදිරිපත් 
 රන්ශන්ෙ; 

 යන්න එතුමා ශමම සභාෙට ෙන්ෙන්ශන්ෙ?      

 (ආ) ශනො එශසේ නම්, ඒ මන්ෙ? 
 

உயர் கல்ெி ைற்றும் த டுஞ்சொமலகள் அமைச்சமரக் 

மகட்ட ெினொ: 

(அ) (i) கிளித ொச்சி ைொெட்டத்தினுள் 1983ஆம் 

ஆண்டளெில் இருந்த தைொத்த வீதிகளின் 

எண்ணிக்மக யொது; 

 (ii) அெற்றில் தொர் இடப்பட்டிருந்த வீதிகளின் 

எண்ணிக்மக ைற்றும் கி.ைீ. அளவு எவ்ெளவு; 

 (iii) 1 9 8 3ஆம் ஆண்டு ததொடக்கம் யுத்தம் 

முடிெமடயும்ெமர இம்ைொெட்டத்தில் வீதிகமள 

 ிர்ைொணிப்பதற்கொக அப்மபொதிருந்த 

அரசொங்கங்களினொல் தசலவு தசய்யப்பட்ட 

 ிதித்ததொமக ஒவ்மெொர் ஆண்டின் 

அடிப்பமடயில் தெவ்மெறொக எவ்ெளவு; 

 (iv) யுத்தம் முடிெமடந்த பின்னர் இம்ைொெட்டத்தில் 

வீதிகமள  ிர்ைொணிப்பதற்கொக ஒவ்மெொர் 

ஆண்டிலும் ஒதுக்கப்பட்ட  ிதித்ததொமக 

தெவ்மெறொக எவ்ெளவு; 

 (v) இது ததொடர்பொன முழுமையொன அறிக்மகமய 

இச்சமபயில் சைர்ப்பிப்பொரொ; 

 என்பமத அெர் இச்சமபக்கு அறிெிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்மறல், ஏன்? 

asked the Minister of Higher Education and 
Highways :  

(a) Will he inform this House- 

 (i) the total number of roads in the Kilinochchi 
District as at year  1983;  

 (ii) the number of tarred roads and the  extent of 
those roads in kilometres; 

 (iii) the amount of money spent by the previous 
governments to construct the roads in that 

district during the period from 1983 to the 

end of war in respect of each year 
separately; 

 (iv) the amount of money spent in each year 
separately to construct the roads in this 
district in the aftermath of the war; and 

 (v) whether a comprehensive report is 
submitted to this House in this regard? 

(b)  If not, why? 
 

ගු ලක්ෂනෙන් කිියඇල් 0ල  ෙහවා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ටරු  ථානාය තුමනි, එම ප්ර  නයට පිළිතුර මා ාවාගව* 

 රනො.  

 
* ාවාප්ම්ාය ෙව ව න ල  ළිබඳුරද  
* சபொபீடத்தில் மெக்கப்பட்ட ெிமட : 

* Answer tabled: 
 

(අ)   (i)   මහාමාර්ට ශෙපාර්තශම්න්තුෙ පලෙති  ාායට අොළ ෙර්ෂයක් 
ෙන 198  ෙත්තයන් ශනොමලත.  

                              1986න් පන් (එනම්, මාර්ට සංෙර්ධන අධි ාරිය ස ථාපනය 
කිරීශමන් පන්) 

 
  A  ශරේණිශස මාර්ට  - කි.මි. 11 .0  
  B ශරේණිශස මාර්ට - කි.මි. 91.28 
  AB ශරේණිශස මාර්ට - නලත. 
  C ශරේණිශස මාර්ට - නලත. 

 
  එ තුෙ  -   204.31 

 (ii)    1983 ෙත්තයන් ශනොමලත.  

         1986 ෙත්තයන්ට අුවෙ කිශාෝමීටර් 110ක් තාර ෙමා ඇත.  

 (iii)  1983 ිටට 2009 ෙක්ො  ාායට අොළ ෙත්තයන් ශනොමලත.  

 (iv)   

 

ෙර්ෂය වියෙම (ෙළ ෙ ශයන්) 

2009               - 

2010               - 

2011 රු. මියේයන 2 7 

2012 රු. මියේයන 157 

2013 රු. මියේයන 485 

2014 රු. මියේයන 702 

2015 රු.මියේයන 208 

2016 රු. මියේයන 56 

1447 1448 
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 (v)   ඔේ.  (අොළ ශතොරතුරු සහිත සම්පූර්ා ොර්තාෙක් 
ඇහුණුශමහි* ෙලක්ශේ.)  

(ආ)  අොළ ශනොශේ.  
 

ඇුතුෙ   

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொ ொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර  න අං  6 -1278/'16- (2), ටරු නයේන් ෙණ්ඩාර ජයමහ 

මහතා.  

 
ගු බුද්ිකක පිදණ ෙහවා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ටරු  ථානාය තුමනි, ටරු නයේන් ෙණ්ඩාර ජයමහ 

මන්ත්රීතුමා ශෙුවශෙන් මා එම ප්ර  නය අහනො.  

 
ගු ලක්ෂනෙන් කිියඇල් 0ල  ෙහවා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ටරු  ථානාය තුමනි,  ර්මාන්ත හා ොණිජ  ටයුතු 

අමාතයතුමා ශෙුවශෙන් මා එම ප්ර  නයට පිළිතුරු දීම සඳහා සති 

ශෙ ක්  ්ප ඉ්පාා ිටටිනො.  

 
රශ්නනය ෙුර දිනකදී ඉදිියපත් කිරීෙ  නිප්යෝග කදන ලදී. 
ெினொமெ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொ ொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර  න අං  7 -129 /'16- (1), ටරු ඩාස  අාහප්ශපරුම 

මහතා.  
 

ගු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව. විෙලවීද දිාානායක ෙහවා 
(ைொண்புைிகு டீ.ொீ.டபிள்யு. ெிைலவீர திசொ ொயக்க)  

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

ටරු  ථානාය තුමනි, ටරු ඩාස  අාහප්ශපරුම මන්ත්රීතුමා 

ශෙුවශෙන් මා එම ප්ර  නය අහනො.  

 
ගු ලක්ෂනෙන් කිියඇල් 0ල  ෙහවා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ටරු  ථානාය තුමනි,  ෘෂි ර්ම අමාතයතුමා ශෙුවශෙන් මා 

එම ප්ර  නය ට පිළිතුරු දීම සඳහා සති ශෙ ක්  ්ප ඉ්පාා ිටටිනො.  

 
රශ්නනය ෙුර දිනකදී ඉදිියපත් කිරීෙ  නිප්යෝග කදන ලදී. 
ெினொமெ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 
 
 

පාාල් 0  ුවන්ප්ේ වෘත්තීය රාාලවා වතාධානය   

ළියවද 
பொடசொமல ைொணெர்களின் ததொழில் ஆற்றமல 

ெளர்த்தல் :  டெடிக்மக 
DEVELOPMENT OF VOCATIONAL SKILLS OF SCHOOL 

CHILDREN: STEPS TAKEN 
      

    1349/’16 
 

9. ගු බුද්ිකක පිදණ ෙහවා (ගු ප්දෝි ණී රාොිය 

විප්ජ්දත්න ෙහත්මිය ප්වනුව ) 
(ைொண்புைிகு புத்திக பதிரண - ைொண்புைிகு (திருைதி) மரொஹினி 

குைொொி ெிமஜரத்ன சொர்பொக) 

(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. (Mrs) 
Rohini Kumari Wijerathna) 

නිපුාතා සංෙර්ධන හා ෙෘත්.ය පුණපණු අමාතයතුමාශටන් ඇූ  

ප්ර  නය - (2): 

(අ) (i) ්රීාං ාශේ පාස්ප ෙරුෙන් සාමානයශයන් 
ෙෘත්.ය පුණපණුීම් සඳහා ශයොහුීමට 
අවධර්යෙත් ෙන ෙෙත්; 

 (ii) ෙර්තමානශස ්රී ාං ාශේ රමි  ශෙළඳ ශපොළ 
ඉ්ප ම සපුරාලීශම්දී තරුා ප්රජාෙ සතු 
නිපුාතාෙන්ශේ ශනොටලළපීමක් පෙතින ෙෙත්; 

 (iii) ෙරුෙන් විවිධ කුසාතාෙන් සඳහා පුණපණු  ර, නෙ 
ෙෘත්.ය මාර්ටයන්  රා ශයොහු කිරීශම් ෙලඩි 
අෙ යතාෙක් පෙතින ෙෙත්;  

 එතුමා පිළිටන්ශන්ෙ? 

(ආ) (i) ප්රාථමි  මට්ටශම් ිටට තෘ.ික  මට්ටම ෙක්ො 
පාස්ප ෙරුෙන්ශේ ෙෘත්.ය කුසාතා ෙර්ධනය 
කිරීමට පිටිෙහාක් ශාස, අධයාපන 
අමාතයාං ශස සහශයෝටයෙ ඇතිෙ පාස්ප විෂය 
මාාාශෙහි ශෙනසක් කිරීමට අමාතයාං ය පියෙර 
ශටන තිශබ්ෙ; 

 (ii)  එශසේ නම්, එම පියෙර  ෙශර්ෙ; 

 යන්න එතුමා ශමම සභාෙට ෙන්ෙන්ශන්ෙ? 

(ඇ) ශනො එශසේ නම්, ඒ මන්ෙ? 
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පාර්යේශම්න්තුෙ 

திறன்கள் அபிெிருத்தி ைற்றும் ததொழில் பயிற்சி 

அமைச்சமரக் மகட்ட ெினொ: 

(அ) (i) இலங்மகயிலுள்ள பொடசொமல ைொணெர்கள் 

தபொதுெொக ததொழில் பயிற்சிகளில் ஈடுபடுெதற்கு 

முன்ெருகின்றொர்கள் இல்மலதயன்பமதயும்; 

 (ii) இன்மறய கொலகட்டத்தில் இலங்மகயின் 

ததொழில் சந்மதயின் மகள்ெிமய 

 ிரப்புகின்றமபொது இளம் சந்ததியினொிடமுள்ள 

திறன்களில் தபொருந்தொத தன்மை 

கொணப்படுகின்றததன்பமதயும்; 

 (iii) பிள்மளகளுக்கு பல்ெமக ஆற்றல்களுக்கொன 

பயிற்சிகமள தபற்றுக்தகொடுத்து, புதிய ததொழில் 

ெொய்ப்புக்கமள ெழங்க மெண்டிய அத்தியொெசிய 

மதமெ கொணப்படுகின்றததன்பமதயும்; 

 அெர் ஏற்றுக்தகொள்ெொரொ? 

(ஆ) (i) ஆரம்ப  ிமல ததொடக்கம் மூன்றொம்  ிமல ெமர 

பொடசொமல ைொணெர்களின் ததொழில் ஆற்றமல 

ெளர்ப்பதற்கு உறுதுமணயொகும் முகைொக, 

கல்ெி அமைச்சினதும் ஒத்துமழப்புடன் 

பொடசொமல பொடத்திட்டத்தில் ைொற்றத்மத 

ஏற்படுத்துெதற்கு அமைச்சு  டெடிக்மக 

மைற்தகொண்டுள்ளதொ என்பமதயும்; 

 (ii) ஆதைனின், இந் டெடிக்மககள் யொமெ 

என்பமதயும்; 

 அெர் இச்சமபயில் அறிெிப்பொரொ? 

(இ) இன்மறல், ஏன்? 

  

asked the Minister of Skills Development and 
Vocational Training : 

(a) Will he admit that- 

 (i)  school children in Sri Lanka generally have 
poor motivation for attending vocational 
training;  

 (ii) the skills the youth in Sri Lanka possess 
show a mismatch in fulfilling the current 
labour market demand in Sri Lanka; and  

 (iii) there exists a strong need for training 
children in a range of skills and generating 
new avenues for employment? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) whether the Ministry has taken steps in 
collaboration with the Ministry of 
Education to bring about a change in the 
school curriculum in order to develop 
vocational skills of school children from 
primary level to tertiary level; and  

 (ii) of so, what those steps are? 

(c)  If not, why? 

ගු ෙි න්  ාෙදකුංහ ෙහවා (නිපුණවා ාංවතාධාන හා 

වෘත්තීය පුහුු අොවයුරො) 
(ைொண்புைிகு ைஹிந்த சைரசிங்ஹ - திறன்கள் அபிெிருத்தி 

ைற்றும் ததொழில்பயிற்சி அமைச்சர்) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe -  Minister of Skills 
Development and Vocational Training) 

ටරු  ථානාය තුමනි, එම ප්ර  නයට පිළිතුර මා ාවාගව* 

 රනො.  
 

* ාවාප්ම්ාය ෙව ව න ල  ළිබඳුරද  
* சபொபீடத்தில் மெக்கப்பட்ட ெிமட : 

* Answer tabled: 
 

(i)   නලත.  

  නිපුාතා සංෙර්ධන හා ෙෘත්.ය පුණපණු අමාතයාං ය යටශත් 
ඇති ආයතනොට ාලශෙන අයදුම්පත් ප්රමාාය අුවෙ ්රී 
ාං ාශේ පාස්ප ෙරුෙන් සාමානයශයන් ෙෘත්.ය පුණපණුීම් 
සඳහා ශයොහුීම ක්රමි ෙ ෙලඩි  ීඇත. ශමය පලහලදියේ  ර 
ටලනීම සඳහා පහත ෙලක්ශෙන උොහරා ශටන හලර ෙලක්විය 
හලකිය.  

 එනම්; 

 
 

(ii)   ඔේ.   ෙර්තමානශස රමි  ශෙශළඳ ශපොළ ඉ්ප ම සපුරාලීශම්දී 
තරුා ප්රජාෙ සතු නිපුාතාෙන් සඳහා නෙ තාක්ෂණි  
ෙලුවම ාොදීශම්දී විවිධ අෙස ථාො ශනොටලළපීම් ඇතත්, 
 ර්මාන්තශස පෙතින ඉ්ප මට ටලළපීම්  ටයුතු කිරීම 
සඳහා ආංිල  නිපුාතා සංෙර්ධන ෙලඩසටහන යටශත් 
ආරම්භ  ර ඇති Industrial Sector Skills Council (ISSC)   
මඟින් එම ශනොටලළපීම් හා අඩුපාඩු ම් හඳුනාශටන, ඒ 
සඳහා නෙ පාඨමාාා (ශ ටි ාලීන/ දින් ාලීන/පූර්ා 
 ාලීන පාඨමාාා යනාදී ෙ ශයන්) හඳුන්ොදීමට  ටයුතු 
 රමින් පෙ..  

(iii)  ඔේ.  

  ෙරුෙන්ශේ විවිධ කුසාතා ෙලඩිදියුණු  ර නෙ ෙෘත්.ය 
මාර්ට  රා ශයොහු කිරීම පිණිස අප අමාතයාං ය යටශත් 
ඇති ආයතන මඟින් නෙ පාඨමාාා හඳුන්ො දී ඇති අතර, 
පාඨමාාා ප්ර.තනය  ර ෙලනටමත් නෙ පාඨමාාා ආරම්භ 
 ර ඇත.  

  උොහරා: 

  •  තෘ.ික  හා ෙෘත්.ය අධයාපන ශ ොමිෂන් සභාෙ මඟින් 
2016 ෙර්ෂශස ිටට ශපොදු ළමා රැ ෙරාය, ෙලඩිහිටි 
රැ ෙරාය සලපයීශම් සහ ාර,  ාර්යාාය  ෙලඩ 
ඉුවකිරීමට හඳුන්ො දීම, භාණ්ඩ සලපයුම් සහ ාර/ 
සහ ාර ටෙඩා භාර රු, ොහන ශරෝෙ එශ යේ කිරීශම් 
ිල්පපී යනාදී පා ඨමාාා ආරම්භ  ර ඇත. එශමන්ම 

  ආයතනය 2014 2015 2016 එ තුෙ 

1  ාර්මි  අධයාපන 

හා පුණපණු කිරීශම් 

ශෙපාර්තශම්න්තුෙ 

22,863 19,864 26,591 69,318 

2 ාං ා ජර්මන් 

 ාර්මි  අභයාස 

ආයතනය 

3,285 4,222 4,485 11,992 

3 ්රී ාං ා ෙෘත්.ය 

පුණපණු අධි ාරිය 
28,784 28,745 31,537 89,066 

4 ජාති  

ආධුනි ත්ෙ හා 

 ාර්මි  පුණපණු 

කිරීම් අධි ාරිය 

21,364 22,878 31,812 75,054 

5 ්රී ාං ා සාටර 

වි  ෙවිෙයාාය 
716 622 1,010 2,348 

6 ්රී ාං ා හුද්රා 

ආයතනය 
864 895 902 2,661 

  එ තුෙ 77,876 77,226 96,337 251,439 
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[ටරු බුේධි  පතිරා මහතා] 
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ජාති  නිපුාතා සම්මත පාඨමාාා ආරම්භ කිරීම හා නෙ 
පාඨමාාා රැසක් 2016 ෙර්ෂශසදී ආරම්භ  ර ඇත. 
(ඇහුණුම 01 ොන්න*)  

  •  ාං ා ජර්මන්  ාර්මි  අභයාස ආයතනය මඟින් 
"ශම ාශරොනික්ස  ිල්පපය" යන නෙ පාඨමාාාෙ සහ 
"ොහන ොයුසමී රා ිල්පපය" යන පාඨමාාා ආරම්භ 
 ර ඇත.  

  •  ්රී ාං ා ෙෘත්.ය පුණපණු අධි ාරිශස විෙයුත් පාාන 
පේධ.න්, ශෙහුණපන් තාක්ෂාය, විෙයුත් ක්රියා ාරී ොහන 
(ඉශාක්ට්රික්  ාර්) පිළිෙඳ තාක්ෂාය සහ නීන 
ොහනො භාවිත ෙන සම්ශප්රේෂා, ඉන්ධන, අොම්ෙන 
පේධ.න් පිළිෙඳ පුණපණුෙ ආරම්භ  ර ඇත.  

(ආ)  (i)  ඔේ.  

       (ii)  •  පාස්ප විෂය මාාාශෙහි ශෙනසක් ඇති රලීම අධයාපන 
අමාතයාං ය සතු ෙටකීමකි. එශසේ වුෙත් අධයාපන 
අමාතයාං ය විිටන් 2018 ෙර්ෂශස ිටට ක්රියාත්ම  
කිරීමට අශප්ක්ෂිත ෙහතුන් ෙසර  අඛ්ණ්ඩ අධයාපන 
ෙලඩසටහන යටශත් අධයයන ශපොදු සහති  පත්ර උසස  
ශපළ ිටන්න් සඳහා ෙෘත්.ය විෂයයන් හඳුන්ොදීම අරහුණු 
 රශටන ජාති  අධයාපන ආයතනය විිටන් හඳුනා ටත් 
ෙෘත්.මය විෂයයන් 26ක් සඳහා විෂයමාාා ශ ුවම්පත් 
 ර ඇති අතර හුේප අමාතයාං ශස ොය ත්ෙශයන් ඒො 
යාෙත් ාලීන කිරීමට  ටයුතු ශ ශරමින් පෙ..  

  •  ෙලනටමත් හඳුන්ො දී ඇති තාක්ෂාශේෙය විෂය ධාරාෙ 
අධයාපන අමාතයාං ය විිටන් පාස්ප විෂය මාාාෙට 
ඇතුළත්  ර ඇත. එශමන්ම ආරම්භශස ිටටම අප 
අමාතයාං ය අධයාපන අමාතයාං ය හා එක්ෙ අප 
අමාතයාං ය යටශත් පෙතින පහත සඳහන් ආයතන 
මඟින් උපශේ  ෙරුන්ශේ සහාය ාොදී නයාික  හා 
ප්රාශයෝන්   ටයුතු  රශටන යාමට අෙ ය සහශයෝටය 
ාො දී ඇත.  

 1.  ාර්මි  අධයාපන හා පුණපණු කිරීශම් ශෙපාර්තශම්න්තුෙ (DTET)  

2. ජාති  ආධුනි ත්ෙ හා  ාර්මි  පුණපණු කිරීශම් අධි ාරිය (NAITA) 

3. ාං ා ජර්මන්  ාර්මි  අභයාස ආයතනය (CGTTI)  

4. ්රී ාං ා ෙෘත්.ය පුණපණු අධි ාරිය (VTA)   

තෙෙ,  

 •  ෙෘත්.ය පුණපණුෙට නලඹුරු කිරීම සඳහා අධයාපන න්දුන් ම් 
සමා ජාති  ෙෘත්.ය න්දුන් ශම් සහති  ටලළපීමට  ටයුතු 
 ර ඇත. එනම්, අොළ ෙන විෂය ක්ශෂේත්ර සඳහා න්දුන් ම් 
ටලළපීශම්දී,  

  NVQ 3 = GCE (O/L) 

  NVQ 4 = GCE (A/L) 

(ඇ)  අොළ ශනොශේ.  
 
 

වවුනියාව දිානත්රික්කප්ස ොතාග ඉදිකිරීම්   වැය කළ 

ුත ල 
ெவுனியொ ைொெட்ட வீதிகள்  ிர்ைொணம் : தசலெிட்ட 

பணம்  
CONSTRUCTION OF ROADS IN VAVUNIYA DISTRICT: MONEY 

SPENT 
     1241/’16 

11. ගු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව. විෙලවීද දිාානායක ෙහවා (ගු ආතා. 
රම්. පද්ෙ ් යශ්ාන්ව ගුණප්ාේකද ෙහවා ප්වනුව ) 
(ைொண்புைிகு டீ.ொீ.டபிள்யு. ெிைலவீர திசொ ொயக்க - ைொண்புைிகு  

ஆர். எம். பத்ை உதயசொந்த குணமசகர சொர்பொக) 

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka on behalf of 
the Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
උසස  අධයාපන හා මහාමාර්ට අමාතයතුමාශටන් ඇූ               

ප්ර  නය - (1): 

(අ)   (i)   ෙවුනියාෙ දිස ්රික් ය තුළ 198  ෙර්ෂය ෙනවිට 
පලෙලති  හුවන මාර්ට සංඛ්යාෙ ශ ොපමාෙ; 

       (ii) ඒොිකන් තාර ෙමා තිබූ මාර්ට සංඛ්යාෙ සහ 
කිශාෝමීටර් ප්රමාාය ශ ොපමාෙ; 

     (iii) ෙර්ෂ 198  ිටට යුේධය නිම ෙනතුරු එම 
දිස ්රික් ය තුළ මාර්ට ඉදිකිරීම සඳහා පලෙති 
රජයන් විිටන් වියෙම්  රන ාෙ හුො, එක් එක් 
ෙර්ෂය අුවෙ ශෙන් ශෙන් ෙ ශයන් ශ ොපමාෙ; 

 (iv)  යුේධය නිම ීශමන් පන් ශමම දිස ්රික් ය තුළ 
මාර්ට ඉදි කිරීම ශෙුවශෙන් එක් එක් ෙර්ෂය තුළ 
ශෙන්  රන ාෙ හුො ශෙන් ශෙන් ෙ ශයන් 
ශ ොපමාෙ; 

 (v)  ඒ පිළිෙඳ සම්පූර්ා ොර්තාෙක් ඉදිරිපත් 
 රන්ශන්ෙ; 

 යන්න එතුමා ශමම සභාෙට ෙන්ෙන්ශන්ෙ?      

(ආ) ශනො එශසේ නම්, ඒ මන්ෙ? 
 

உயர் கல்ெி ைற்றும் த டுஞ்சொமலகள் அமைச்சமரக் 

மகட்ட ெினொ: 

(அ) (i) ெவுனியொ ைொெட்டத்தினுள் 1983ஆம் 

ஆண்டளெில் இருந்த தைொத்த வீதிகளின் 

எண்ணிக்மக யொது; 

 (ii) அெற்றில் தொர் இடப்பட்டிருந்த வீதிகளின் 

எண்ணிக்மக ைற்றும் கி.ைீ. அளவு எவ்ெளவு; 

 (iii) 1 9 8 3ஆம் ஆண்டு ததொடக்கம் யுத்தம் 

முடிெமடயும்ெமர இம்ைொெட்டத்தில் வீதிகமள 

 ிர்ைொணிப்பதற்கொக அப்மபொதிருந்த 

அரசொங்கங்களினொல் தசலவு தசய்யப்பட்ட 

 ிதித்ததொமக ஒவ்மெொர் ஆண்டின் 

அடிப்பமடயில் தெவ்மெறொக எவ்ெளவு; 

 (iv) யுத்தம் முடிெமடந்த பின்னர் இம்ைொெட்டத்தில் 

வீதிகமள  ிர்ைொணிப்பதற்கொக ஒவ்மெொர் 

ஆண்டிலும் ஒதுக்கப்பட்ட  ிதித்ததொமக 

தெவ்மெறொக எவ்ெளவு; 

 (v) இது ததொடர்பொன முழுமையொன அறிக்மகமயச் 

சைர்ப்பிப்பொரொ; 

 என்பமத அெர் இச்சமபக்கு அறிெிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்மறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Higher Education and 
Highways :  

(a) Will he inform this House- 

 (i) the total number of roads in the Vauniya 
district as at year  1983; 

 (ii) the number of tarred roads and the extent of 
those roads in kilometres; 

 (iii) the amount of money spent by the previous 
governments to construct the roads in that 
district during the period from 1983 to the 
end of war in respect of each year 
separately; 

 (iv) the amount of money spent in each year 
separately to construct the roads in this 
district in the aftermath of the war; and 

1453 1454 

————————— 
*  පුානවකාලප්ස ව ා ඇව. 
*  நூனிமலயத்தில் மெக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්යේශම්න්තුෙ 

 (v) whether a comprehensive report is 
submitted in this regard? 

(b) If not, why? 

 
ගු ලක්ෂනෙන් කිියඇල් 0ල  ෙහවා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ටරු  ථානාය තුමනි, එම ප්ර  නයට පිළිතුර මා ාවාගව* 

 රනො. 

 
* ාවාප්ම්ාය ෙව ව න ල  ළිබඳුරද  
* சபொபீடத்தில் மெக்கப்பட்ட ெிமட : 

* Answer tabled: 
 

(අ)   (i)   මහාමාර්ට ශෙපාර්තශම්න්තුෙ පලෙලති  ාායට අොළ 
ෙර්ෂයක් ෙන 198  ෙත්තයන් ශනොමලත. 

  1986න් පන් (එනම් මාර්ට සංෙර්ධන අධි ාරිය ස ථාපනය 
කිරීශමන් පන්) 

  A    ශරේණිශස මාර්ට  - කි.මී. 128.91 

  B    ශරේණිශස මාර්ට -කි.මී. 5 .58 

  AB  ශරේණිශස මාර්ට - නලත. 

  C     ශරේණිශස මාර්ට - නලත. 

    එ තුෙ - කි.මී. 182.49    

       (ii) 1983 ෙත්තයන් ශනොමලත. 

  1986 ෙත්තයන්ට අුවෙ කි.මී. 122ක් තාර ෙමා ඇත. 

     (iii) 1983 ිටට 2005 ෙක්ො  ාායට අොළ ෙත්තයන් 
ශනොමලත. 

 

 
 (iv)   

 
 

 (v)   ඔේ. (අොළ ශතොරතුරු සහිත සම්පූර්ා ොර්තාෙක් 
ඇහුණුශමහි ෙලක්ශේ.) * 

(ආ)  අොළ ශනොශේ. 

ෙර්ෂය වියෙම (ෙළ ෙ ශයන්) 

2006 රු. මියේයන 42 

2007 රු. මියේයන 21 

2008 රු. මියේයන 11 

ෙර්ෂය වියෙම (ෙළ ෙ ශයන්) 

2009 රු. මියේයන   26 

2010 රු. මියේයන   42 

2011 රු. මියේයන   79 

2012 රු. මියේයන   20 

2013 රු. මියේයන 265 

2014 රු. මියේයන    7 

2015 රු. මියේයන    8 

2016 රු. මියේයන  15 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொ ொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර  න අං  12 -1295/16- (1), ටරු ඩාස  අාහප්ශපරුම 

මහතා.  
 

ගු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව. විෙලවීද දිාානායක ෙහවා 
(ைொண்புைிகு டீ.ொீ.டபிள்யு. ெிைலவீர திசொ ொயக்க)  

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

ටරු  ථානාය තුමනි, ටරු ඩාස  අාහප්ශපරුම මන්ත්රීතුමා 

ශෙුවශෙන් මා එම ප්ර  නය අහනො.  

 
ගු ප් ෝන් අෙදුරංග ෙහවා (ාංචාදක ාංවතාධාන හා 

ක්රිානියානි ආගමික ක ුතුර අොවයුරො ාහ ඉඩම් 

අොවයුරො) 
(ைொண்புைிகு மஜொன் அைரதுங்க - சுற்றுலொத்துமற அபிெிருத்தி 

ைற்றும் கிறிஸ்தெ சைய அலுெல்கள் அமைச்சரும் கொணி 

அமைச்சரும்)  

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

ටරු  ථානාය තුමනි, ශමම ප්ර  නශස  රුණු රාිලයක් ටලන 

අසා තිශෙනො. ඒ ිටය  විස තර සපයන්න මම මාස ශෙ   

 ාායක් ඉ්පාා ිටටිනො.  
 
රශ්නනය ෙුර දිනකදී ඉදිියපත් කිරීෙ  නිප්යෝග කදන ලදී. 
ெினொமெ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
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ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொ ொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීළාට, 2 (2) ස ථාෙර නිශයෝටය යටශත් ප්ර  න. ටරු ඩේාස  

ශේොනන්ො මන්ත්රීතුමා.  
 

 

ප්පෞද්ගලිකව   ැනුම් දීප්ෙන් ඇසූ රශ්නනය 
தனி அறிெித்தல் மூல ெினொ 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 

I 
පියහානිය  පත් ප්වමින් ිප් න  

ප් ෙළ  නවාවප්ේ ාාම්ර ාි ක කලා ශිල් 0ප නඟා 

කුටුවීෙ 
தைிழ் ைக்களின் அருகிெருகின்ற பொரம்பொிய 

கமலகமள ெளர்த்தல் 
REVIVAL OF ENDANGERED TRADITIONAL ARTS AND CRAFT 

OF TAMIL PEOPLE 
 

ගු ඩේලාන ප්ද්වානන් ා ෙහවා 
(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் மதெொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகௌரெ சபொ ொயகர் அெர்கமள, தகளரெ கல்ெி அமைச்சர் 

அக்கில ெிரொஜ் கொொியெசம் அெர்களிடம் மகள்ெி மகட்க 

அனுைதித்ததற்கு  ன்றி.  

தைிழ் ைக்களின் அருகிெருகின்ற பொரம்பொிய 

நுண்கமலத்துமறமய உயிர்ப்பித்தல், அெற்மறப் மபணிப் 

பொதுகொத்து ெளர்த்தல் மபொன்ற ம ொக்கங்கமள 

அடிப்பமடயொகக்தகொண்டு கிழக்குப் பல்கமலக்கழகத்தின் 

சுெொைி ெிபுலொனந்த அழகியல் கற்மககள்  ிறுெகம் 2005ஆம் 

ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டது. அன்றுமுதல் இன்றுெமர இந்த 

 ிறுெகத்தில் பட்டப்படிப்பிமனப் பூர்த்தி தசய்துள்ள 

பட்டதொொிகள் தங்களுக்குொிய ததொழில்ெொய்ப்புக்கமளப் தபறொத 

 ிமல கொணப்படுெதொகவும் அந்த ெமகயில், சுைொர் 650 

பட்டதொொிகள் இத்துமற சொர்ந்த மெமலெொய்ப்புக்கமள 

எதிர்பொர்த்திருப்பதொகவும் ததொியெருகின்றது. 

இவ்ெொறொனததொரு சூழ் ிமலயில், 5 ெருட 

கற்மகத றியிமனப் பூர்த்தி தசய்துள்ள மைற்படி பட்டதொொிகள் 

ெிரக்தி  ிமல அமடந்து தற்மபொது சத்தியொக்கிரகப் 

மபொரொட்டத்திலும் ஈடுபட்டுெரும்  ிமல உருெொகியுள்ளதுடன், 

மைற்படி துமறசொர்ந்து கற்பதில் ஏமனய ைொணெர்களது 

 ொட்டமும் குமறந்துள்ளது. 

தைிழ் ைக்களின் அருகிெருகின்ற பொரம்பொிய கமலகமளப் 

மபணிப் பொதுகொத்து ெளர்த்ததடுக்கும் ெமகயிலும், மைற்படி 

பட்டதொொிகளுக்குத் ததொழில்ெொய்ப்புக்கள் என்ற ெமகயிலும் 

ஆசிொியர் ஆட்மசொோ்ப்புக்களின்மபொது நுண்கமலத்துமறமயயும் 

இமணத்து ெிண்ணப்பங்கள் மகொருெதற்கும் அதனூடொக 

இெர்களுக்கு உொிய ததொழில்ெொய்ப்புக்கமள ெழங்குெதற்கும் 

 டெடிக்மக எடுக்க முடியுைொ? 

எனது இந்தக் மகள்ெிக்கொன பதிமலயும் 

எடுக்கப்படக்கூடிய  டெடிக்மக குறித்தும் தகளரெ அமைச்சர் 

அெர்கள் ததொிெிப்பொதரன எதிர்பொர்க்கிமறன். 
 

ගු වී.රාන. දාධාක්රිෂනනන් ෙහවා (අධායාපන දා ය 
අොවයුරො) 
(ைொண்புைிகு வீ.எஸ். இரொதொகிருஷ்ணன் - கல்ெி இரொஜொங்க 

அமைச்சர்)  

(The Hon. V.S. Radhakrishnan -State Minister of Education) 
மதசிய பொடசொமல முமறமைக்குள் அங்கீகொிக்கப்பட்ட 

பணியொளர்கள் ைத்தியிமல நுண்கமலத் துமறயில் தற்மபொது 

ஆசிொிய தெற்றிடங்கள் இல்மலதயன்பமத தகௌரெ 

உறுப்பினர் அெர்களுக்குத் ததொிெிக்கின்மறன். அத்மதொடு, 

அரசியலமைப்பின் 13ஆெது திருத்தத்தின்படி பட்டதொொி 

ஆசிொியர்கமள இமணத்துக்தகொள்ெதற்கு ைொகொண சமபக்கு 

அங்கீகொரம் ெழங்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, இந்தப் 

பட்டதொொிகமள கிழக்கு ைொகொணத்தில்  ிலவும் ஆசிொிய 

தெற்றிடங்களுக்கொக இமணத்துக்தகொள்ெது சொலச் 

சிறந்ததொகும். அமதம ரத்தில், கல்ெியியற் கல்லூொிகளில் 

நுண்கமலத்துமறயில் டிப்மளொைொ தபறும் பட்டதொொிகளுக்கு 

இப்தபொழுது முன்னுொிமை தகொடுக்கப்பட்டு பொடசொமலகளில் 

ஆசிொியர்களொகச் மசொோ்த்துக்தகொள்ளப்படுகின்றொர்கள். 

அந்தெமகயில், பட்டதொொிகமள அந்தந்த ைொகொணங்களிமல  

உள்ெொங்குெதற்கொன  டெடிக்மக எடுக்கப்பட மெண்டும் 

என்பமதத் ததொிெித்துக்தகொள்கின்மறன்.  

 

ගු ඩේලාන ප්ද්වානන් ා ෙහවා 
(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் மதெொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
அதற்குொிய அறிவுறுத்தல்கமள, ெழிகொட்டல்கமள 

ைொகொண சமபகளுக்கு ெழங்க முடியொதொ? ஏதனன்றொல், 

ைொகொண சமபகள் அமத கெனத்தில் எடுத்துக்தகொள்ெதொகத் 

ததொியெில்மல. ஆமகயொல், தயவுதசய்து உங்களது 

அமைச்சின்மூலம் ைொகொண சமபகளுக்கு குறிப்பொக ெடக்கு, 

கிழக்கு ைொகொண சமபகளுக்கு அறிவுறுத்தல்கமளயும் 

த றிப்படுத்தல்கமளயும் ெழங்குைொறு 

மகட்டுக்தகொள்கின்மறன்.  

 

ගු වී.රාන. දාධාක්රිෂනනන් ෙහවා  
(ைொண்புைிகு வீ.எஸ். இரொதொகிருஷ்ணன்)  

(The Hon. V.S. Radhakrishnan) 
அண்மையிமல ெடக்கு ைொகொணப் பட்டதொொிகளுமடய 

மெமலெொய்ப்புப் பற்றி மபசப்பட்டமபொது, கல்ெி அமைச்சு 

அத்தமகய  டெடிக்மககமள எடுத்தது. இப்தபொழுது அந்த 

ைொகொண சமப பட்டதொொிகமள உள்ெொங்குெதற்கொன 

 டெடிக்மககமள எடுத்துெருெதொக  ொன்  ிமனக்கின்மறன். 

அமதமபொல, கிழக்கு ைொகொணத்திலும் அத்தமகய 

அறுவுறுத்தல்கமளச் தசய்ெதற்கு எங்களுமடய அமைச்சு 

முன்னிற்கும்.  ன்றி.  

 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொ ொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීළා ස ථාෙර නිශයෝට 2 (2) යටශත් ප්ර  නය, ටරු අුවර 

දිසානාය  මලතිතුමා. 

 
II 
 

නව විෂය නිතාප්ද්ශ්ය ප්හේුරප්වන් ප්ද්ශීය වව ය 

වි යායවනප්ස කුසුන් ුතහුණපාන ගැ   
புதிய பொடத்திட்டத்தினொல் சுமதச ைருத்துெத்துமற 

ைொணெர்கள் எதிர்ம ொக்கும் பிரச்சிமனகள் 
PROBLEMS FACED BY STUDENTS OF INSTITUTE OF 

INDIGENOUS MEDICINE DUE TO NEW SYLLABUS 

 

ගු අනුද දිාානායක ෙහවා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொ ொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ටරු  ථානාය තුමනි, ස ථාෙර නිශයෝට 2 (2) යටශත් ශමම 

ප්ර  නය ඉදිරිපත් කිරීමට අෙස ථාෙ ාො දීම පිළිෙඳෙ ඔෙතුමාට 

ශෙශහවින්ම ස තුතිෙන්ත ශෙනො.  

1457 1458 



පාර්යේශම්න්තුෙ 

ශේශීය වෙෙය විෙයායතනය තුළ ක්රියාත්ම  ෙන BAMS හා 

BUMS නෙ විෂය නිර්ශේ ය ශහේතුශෙන් ිටන්න් ෙහස ට ආසන්න 

සංඛ්යාෙ ට ොපා ඇති ටලට  ාරී තත්ත්ෙය සම්ෙන්ධශයන් මා 

ශමම ටරු සභාශේ අෙධානය ශයොහු  රෙන්න  ලමලතිික. 

2011 ෙසශර්දී ශේශීය වෙෙය විෙයායතනය තුළ ඉටලන්ශෙන 

BAMS - ආයුර්ශේෙ වෙෙය හා  ාය - හා  BUMS - යුනානි 

වෙෙය හා  ාය - විෂය නිර්ශේ  සංශ ෝධනයට ාක් ී 

තිශෙනො.  

ශමම සංශ ෝධනශයන් පන්ෙ  BAMS හා BUMS නෙ විෂය 

නිර්ශේ යන්හි අුවමලතිය සම්ෙන්ධශයන් ෙරපතළ ටලට  රැසක් 

ශම් ෙන විට මතු ී ඇති ෙෙට ිටන්න් ශචෝෙනා  රනො. 

වි  ෙවිෙයාාශස ොධාරින් ප්ර ා   ර ඇති පරිදි ශමම විෂය 

නිර්ශේ යට වි  ෙවිෙයාා ප්රතිපාෙන ශ ොමිෂන් සභාශේ අුවමලතිය 

ාලීය නලහලික කියාා ොර්තා ශෙනො. ටරු  ථානාය තුමනි, ෙලන් 

ඒ ෙරුෙන් ඉශටන ටන්නො. නහුත් UGC  එශක් අුවමලතිය නලහලික 

කියනො. 

 BAMS හා BUMS වෙෙය උපාධි සඳහා උටන්ෙන විෂය 

නිර්ශේ ය ඉන්දියාශේ  Central Council of Indian Medicine - 

CCIM - ආයතනශස අුවමත ී තිබිය යුතුික. එශසේ ශනොමලති නම් 

අොළ ප  චාත් උපාධි පාඨමාාාෙ ඉන්දියාශේදී හලෙෑරීශම් අෙස ථාෙ 

ිටන්න්ට අහිමි ශෙනො.  

ටරු  ථානාය තුමනි, අශප් ශේශීය වෙෙය ආයතනශස ශම් 

ෙරුෙන් ඉශටන ටත්තත්, ඔවුන්ට ප  චාත් වෙෙය උපාධිය 

හලෙෑරීමට තිශෙන්ශන් ඉන්දියාශේ CCIM ආයතනයික. එම නිසා 

අශප් විෂය නිර්ශේ ය එම ආයතනය විිටන් පිළිටන්ශන් නලත්නම්, 

එම ෙරුෙන්ට එම ආයතනශස ප  චාත් උපාධි පාඨමාාාෙ 

හලෙෑරීමට අෙ ා  නලතිෙ යනො. ඒ නිසා එම ෙරුෙන්ශේ ඉදිරි 

අධයාපන ෙලඩ  ටයුතු සඳහා අශප් විෂය නිර්ශේ ය ඉන්දියාශේ 

CCIM ආයතනය පිළිටත යුතුෙ තිශෙනො. එය ෙසර 5ක් තිස ශසේ 

ශමම නෙ විෂය නිර්ශේ ය ඉශටන ටන්නා ිටන්න්ශේ අනාටතය 

අඳුශර් ශහළීමක් ෙෙ අහුතුශෙන් කිෙ යුතු නලහල. තෙත් මාස 6කින් 

පමා 2011 නෙ විෂය නිර්ශේ ය යටශත් ඉශටන ටත් පළහු ිටන් 

 ණ්ඩායම වි  ෙවිෙයාාශයන් පිටීමට නියමිතික. ඒ කියන්ශන්, 

2011 නෙ විෂය නිර්ශේ ය පටන් ටත්තා. තෙත් මාස 6ක් විතර 

යන ශ ොට එම ෙරුෙන් ඒ විෂය නිර්ශේ යට අුවෙ එළියට එනො. 

ඔවුන්ට අොළ පිළිටලනීම ශනොාලබුාශහොත් ඔවුන්ශේ ෙෘත්.ය 

ජීවිතය සම්ෙන්ධශයන් ෙරපතළ ටලට  ාරී තත්ත්ෙයක් උේටත 

ෙනො.  

ශම් පිළිෙඳෙ ආයතනශස අොළ ොධාරින්ට ශ ොශතකුත් 

ෙලුවම් දුන්න ෙ ශමම ටලට ෙට නි  චිත පිළිතුරක් ශම් ෙන ශතක් 

ිටන්න්ට ාලීය නලහල. ශමම ටලට ෙ විසඳීමට ඇති එ ම විසඳුම 

ෙුවශස ශමම නෙ විෂය නිර්ශේ ය CCIM ආයතනශයහි අුවමත 

ී ඇති ෙෙට එම ආයතනය විිටන් නිර්ශේ යක් ඉදිරිපත්  රුව 

ාලීයමික. ශමො ෙ, ඔවුන් ශම්  පිළිටන්ශන් නලත්නම් ශම් ෙරුෙන්ට 

ප  චාත් උපාධි පාඨමාාාෙ හලෙෑරීම සම්ෙන්ධශයන් ටලට  ාරී 

තත්ත්ෙයක් මතු ශෙනො. ඒ සඳහා ශමම අොළ විෂය නිර්ශේ ය 

CCIM ආයතනය ශෙත යො එම ආයතනශස ෙයෙස ථාුවූලාෙ 

ශමම විෂය නිර්ශේ ය ස ස   ර ඇති ෙෙට තහවුරුෙක් ිටන්න්ට 

ාො දිය යුතු ෙනො. ඒ සඳහා ශමම විෂය නිර්ශේ ය CCIM 

ආයතනය ශෙත යෙන ශාස ිටන්න් පරිපාාන ොධාරින්ශටන් 

ඉ්පලීම්  ළ ෙ, ශමශතක් එම ආයතනය ශෙත ශමම නෙ 

නිර්ශේ ය යො නලහල, ටරු  ථානාය තුමනි. 

ශමම තත්ත්ෙය තුළ පලන නඟින පහත ටලට ොට පිළිතුරු 

අොළ අමාතයෙරයා විිටන් සභාෙ හහුශේ තෙුව ඇතලික අශප්ක්ෂා 

 රනො. 

01.  ශේශීය වෙෙය විෙයා ආයතනය තුළ 2011 ෙසශර් ිටට 
ක්රියාත්ම  ෙන විෂය නිර්ශේ ය ශපර පලෙලති විෂය 
නිර්ශේ ශස සංශ ෝධනයක්ෙ, නලතශහොත් නෙ විෂය 
නිර්ශේ යක්ෙ? 

02.  නෙ විෂය නිර්ශේ යක් ෙන්ශන් නම් එය වි  ෙවිෙයාා 
ප්රතිපාෙන ශ ොමිෂන් සභාෙ විිටන් පිළිශටන තිශෙනොෙ? 

03.  ිටන්න්ට ප  චාත් උපාධි ාො ටලනීමට හලකිෙන පරිදි 
CCIM ආයතනශයහි අුවමලතිය ාො ශටන තිශබ්ෙ? 

04.  අොළ ක්ශෂේත්රශස ෙලුවම ිටන්න්ට නිිට පිරිදි ාලීයම සඳහාත්, 
පාඨමාාාෙට අොළ පිළිටලනීම ාො දීම සඳහාත් ආණ්ඩුෙ 
සතු ෙලඩ පිළිශෙළ කුමක්ෙ? 

 

ගු ලක්ෂනෙන් කිියඇල් 0ල  ෙහවා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

01.  ශමම විෂය නිර්ශේ ය 1982 ෙසශර් ිටට පලෙත එන විෂය 
නිර්ශේ ශස සංශ ෝධනයක් පමණි.  

02.  අොළ ශනොශේ.  

03.  ෙර්ෂ 1991 ිටට අොළ විෂය නිර්ශේ ය ඉන්දියාශේ CCIM 
ආයතනශයහි අුවමලතිය ාො ඇත.  

ඒ පිළිෙඳ ශතොරතුරු ඇතුළත් ශ්පඛ්නය මා ාවාගව*  රනො.  

ටරු මන්ත්රීතුමනි. 1991 ෙසශර් ිටට අුවමලතිය ාලීය තිශෙනො. 

04.   i.  අොළ ක්ශෂේත්රශස ෙලුවම ිටන්න්ට නිිට පරිදි ාො දීම 
සඳහා ශෙොරැ්පශ්ප ආයුර්ශේෙ ජාති  ශරෝහා හා 
දිස ්රික් ආයුර්ශේෙ ශරෝහ්ප ිලක්ෂා ශරෝහ්ප 
ෙෙට පත්  ළ යුතු ශේ. 

     ii.  ආයුර්ශේෙ, යුනානි, ිටේධ වෙෙය 
 ථි ාචාර්යෙරුන් වි  ෙවිෙයාා පේධතිශස 
වෙෙය  ාණ්ඩය යටතට ඇතුළත්  ළ යුතු ශේ. 

 

ගු අනුද දිාානායක ෙහවා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொ ொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ටරු ඇමතිතුමනි, මම ඔෙතුමාශටන් පළහුෙන ප්ර  නශයන් 

ඇණපශේ ඒ ික, ඒ  නෙ විෂය නිර්ශේ යක්ෙ, පලරණි විෂය 

නිර්ශේ යටම  රපු සංශ ෝධනයක්ෙ කියාා. ඔෙතුමා 

පිළිටන්නො නම් ඒ  පලරණි විෂය නිර්ශේ යට ශටශනන ාෙ 

සංශ ෝධනයක් කියාා, ශම් තත්ත්ෙය පලන නඟින්ශන් නලහල.  

 

ගු ලක්ෂනෙන් කිියඇල් 0ල  ෙහවා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

සංශ ෝධනයක්.  

 

ගු අනුද දිාානායක ෙහවා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொ ொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ශම් තත්ත්ෙය පලන නලඟිාා තිශෙන්ශන් ශමො ෙ, 

වි  ෙවිෙයාාය ඇතුශළේ ෙරුෙන්ට එය නෙ විෂය නි ර්ශේ යක් 

කියාා ශපන්ුවම්  රාා තිශෙන නිසාික. ඒ  නෙ විෂය 

1459 1460 

[ටරු අුවර දිසානාය  මහතා] 

————————— 
*  පුානවකාලප්ස ව ා ඇව. 
*  நூனிமலயத்தில் மெக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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නිර්ශේ යක් නම් තමික UGC එශ න් අෙසර ටන්න ඕනෑ ම 

තිශෙන්ශන්ත්, CCIM ආයතනය එය පිළිටත යුතු ෙන්ශන්ත්. 

ඔෙතුමා කියනො නම් ඒ  සංශ ෝධනයක් කියාා, ශම් තත්ත්ෙය 

පලන නඟින්ශන් නලහල. 

 

ගු ලක්ෂනෙන් කිියඇල් 0ල  ෙහවා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

සංශ ෝධනයක්. 

 

ගු අනුද දිාානායක ෙහවා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொ ொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

මම හිතනො, ඒ  අ ත් විෂය නිර්ශේ යක් ශනොශෙික, 

සංශ ෝධනයක් කියාා අොළ ොධාරින් විිටන් වි  ෙවිෙයාා ිටන්න් 

ෙලුවෙත්  ශළොත් ශහොඳික කියාා.  

 

ගු ලක්ෂනෙන් කිියඇල් 0ල  ෙහවා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මම ඒ සඳහා අෙ ය පියෙර ටන්නම්.  
 
[ප්ෙෙ අවානථාප්වදී අිගු  නාිකපි වෙත්රීපාල කුියප්ාේන 

ෙැිුරො ාවා ගතාවය  පැමිණිප්සය.]  
[இச்சந்தர்ப்பத்தில் மைதகு சனொதிபதி மைத்திொிபொல சிறிமசன 

அெர்கள் சபொைண்டபத்துட் பிரமெசித்தொர்.] 

[At this stage, His Excellency President  Maithripala Sirisena 
entered the Chamber.] 
 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொ ொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
හිටපු අග්රාමාතය සහ හිටපු පාර්යේශම්න්තු මන්ත්රී අභාෙප්රාප්ත 

ටරු රත්නිටරි වික්රමනාය  මලතිතුමා පිළිෙඳ ශ ෝ  ප්ර ා  

ශයෝජනාෙ අෙ නලෙතත් ආරම්භ ශ ශරනො. 

 

ප්ශ්ෝක රකාශ්ය  ගු දත්නකුිය වි්රෙනායක 

ෙහවා 
அனுதொபத் தீர்ைொனம்: ைொண்புைிகு ரத்னசிறி 

ெிக்கிரை ொயக்க 

VOTE OF CONDOLENCE: HON. RATNASIRI 
WICKRAMANAYAKA 

 

[පූ.භා. 11. 02] 
 

අිගු වෙත්රීපාල කුියප්ාේන ෙහවා ( නාිකපිුරො  

ෙහවැලි ාංවතාධාන හා පියාද අොවයුරො ාහ ආදක්ෂක 

අොවයුරො) 
(மைதகு மைத்திொிபொல சிறிமசன - ஜனொதிபதியும் ைகொெலி 

அபிெிருத்தி, சுற்றொடல் அமைச்சரும் பொதுகொப்பு அமைச்சரும்) 
(His Excellency Maithripala Sirisena - President, Minister of 
Mahaweli Development and Environment and Minister of 
Defence) 

ටරු  ථානාය තුමනි, ශම් රශට් ශේ පාාන ක්ශෂේත්රශස ිටටි 

ඉතාම විිලෂ ට නාය යකු වූ, ප්රජාතන්ත්රොෙයට ඉතාම ටරු  ළ 

ශ නකු වූ, ඒ ොශේම ශපොදු ජනතාෙ ොාශපොශරොත්තු ෙන 

ශේ පාානශස තිබිය යුතු පවිත්රතාෙ, නිර්මාභාෙය, මානෙ 

හිතොෙය ශෙුවශෙන් ශමන්ම, දූෂායට-ෙංචාෙට විරුේධෙ 

ශටොඩනලඟිය යුතු සමාජමය  ාර්යයන් සඳහා විිලෂ ට ශාස  ලප වූ 

ශ නකු ෙන හිටපු අග්රාමාතය ටරු රත්නිටරි වික්රමනාය  

මලතිතුමාශේ අභාෙය ශෙුවශෙන් ශ ෝ ය පළ ශෙන ශම් 

අෙස ථාශේ, එතුමා ශෙුවශෙන්  රුණු කිහිපයක් සඳහන් කිරීමට 

මට ශම් අෙස ථාෙ ාො දීම ටලන හුයේන්ම ඔෙතුමාට ස තුතිෙන්ත 

ශෙනො. 

ටරු රත්නිටරි වික්රමනාය  මලතිතුමාශේ ශේ පාාන ජීවිතය 

පිළිෙඳෙ  ථා  ළශහොත්, එතුමාශේ ශේ පාාන ජීවිතශයන් ටත 

යුතු හා ටත හලකි ආෙර්  රාිලයක් තිශෙනො. ොමාංිල   ප්රටතිශීලී 

ශේ පාාන ෙයාපාරය තුළ ිටය ෙටකීම් හා යුතු ම් ඉුව  රමින් 

විිලෂ ට සටන් ාමී නාය යකු ශාස තමික එතුමා හු්ප  ාාශස 

ිටටම  ටයුතු  රුව ාලබුශේ.  

්රී ාං ා නිෙහස  පක්ෂශස මහ ශ්ප ම්ෙරයා විධියට ටරු 

රත්නිටරි වික්රමනාය  මලතිතුමා  ටයුතු  ළා. ඒ ොශේම ්රී ාං ා 

නිෙහස  පක්ෂශස උප සභාපති ධුරය, ශජයෂ ඨ උප සභාපති ධුරය 

ෙලනි තනතුරු ටානාෙක්ම එතුමා විිටන් ශහොෙෙුව ාලබුො.  

1950 ෙ  ය පිළිෙඳෙ සඳහන්  ශළොත්, එො ශම් රශට් ආරම්භ 

වූ ශේ පාාන ෙයාපාරය තුළ ටරු රත්නිටරි වික්රමනාය  මලතිතුමා 

 ළ යුතු වූ  ාර්යයන් ඉතාම මානෙොදී  ාර්යයන් කියාා සඳහන් 

 රන්න පුවනෙන් ම තිශෙනො. ටරු රත්නිටරි වික්රමනාය  

මලතිතුමා ්රී ාං ා නිෙහස  පක්ෂශස මහ ශ්ප ම්ෙරයා ෙ ශයන් 

 ටයුතු  ශළේ, ටරු ශේ.ආර්. ජයෙර්ධන ජනාධිපතිතුමා ශම් රට 

පාානය  ළ  ාා සීමාෙ තුළදීික. ඒ  ාාය  ්රී ාං ා නිෙහස  

පක්ෂය ිටය ඉතිහාසශස ෙරපතළ අර්බුෙය ට පත්වූ  ාායක්. 

පක්ෂය  ෑයේ තුන ට  ලඩිාා, පක්ෂ තුනක් හලදුාා. පක්ෂශස 

නිර්මාතෘ වූ එස .ඩබ්යේේ.ආර්.ඩී. ෙණ්ඩාරනාය  මලතිතුමාශේ 

ෙරුෙන් විිටන්ම අ ත් පක්ෂ හොා, ශේ පාාන 

ශනොසන්න්න්තාෙක් ්රී ාං ා නිෙහස  පක්ෂය තුළ ඇති ී තිබූ 

 ාායක් ඒ . ඒ  ාාය   තුළ ශම් රශට් ොමාංිල  ප්රටතිශීලී 

ශේ පාාන ෙයාපාරො,  ම් රු පන්ති අරටළො ශයදී ිටටි අයට 

ශෙොශහෝ ප්ර  නොට, පීඩාොට, ටලට  සහ අියශයෝටොට හුණපා 

දීමටත් ිටදු වුාා. එෙලනි ඉතාම අසීරු සහ දුෂ  ර අෙස ථාෙ   

තමික ටරු රත්නිටරි වික්රමනාය  මලතිතුමා ්රී ාං ා නිෙහස  

පක්ෂශස මහ ශ්ප ම්ෙරයා ෙ ශයන්  ටයුතු  ශළේ.  

එතුමාශේ පාර්යේශම්න්තු ජීවිතය ටත් විට, ප්රධාන ෙ ශයන්ම 

1960 ෙ  ශස ිටට එතුමාශේ පාර්යේශම්න්තු ජීවිතශස ෙටකීම් ඉුව 

 ළා.  එතුමාශේ ශේ පාාන චරිතය තුළින් අෙ ශේ පාානය 

 රන නෙ යන්ට ොශේම ශේ පාානශස ශජයෂ ඨයන්ට විිලෂ ට 

ආෙර් යක් එතුමා ශපන්ුවම්  ර තිශෙනො. රත්නිටරි 

වික්රමනාය  මලතිතුමා මූාාසනය ශටන ෙලඩ   ළ උත්සෙ, 

පාර්යේශම්න්තුශේ  ාර  සභා, ශේ පාාන පක්ෂ සා ච්ඡාොට 

ශෙොශහෝ අෙස ථාොදී සහභාන් වූ ශ නකු විධියට මා එතුමා තුළ 

ෙල පු ාක්ෂායක් තමික, යම් ප්ර  නයක් ඇති වූ විට, ටලට ෙක් 

ඇති වූ විට,  ප්ර  නයක් නිරා රාය කිරීම සඳහා අෙ යතාෙක් 

ඇති වූ විට ඒ ප්ර  නය  ්ප ශනොෙමා ඉතාම ක්ෂණි  ශාස අෙ ය 

.න්දු .රා ප්ර ා යට පත් කිරීම. එතුමා සා ච්ඡාොට ෙලඩිපුර 

 ාාය ටත  ශළේ නලහල. එතුමා සංොෙොට දීර්ඝ ෙ ශයන් 

සහභාන් වුශණ් නලහල. යම් යම් පාර්  ෙ අතර ප්ර  න ඇති වූ විට ඒ 

පාර්  ෙො අෙහස  ශ ටිශයන් විමසීමත්, ඉතාම  ක්ෂණි ෙ එයට 

විසඳුම් විධියට තමන්ශේ අෙහස ඉදිරිපත් කිරීමත් එතුමාශේ 

ශේ පාානය චරිතය තුළ මා ෙලක්  ඉතාම  විිලෂ ට ාක්ෂායක්.  

අපි  වුරුත් ෙන්නො, එතුමාශේ ශජයෂ ඨ පුත්ර රත්නය ෙන ටරු 

විදුර වික්රමනාය  මලතිතුමා අෙ පාර්යේශම්න්තුෙ නි ශයෝජනය  රන 

ෙෙ. රත්නිටරි වික්රමනාය  මලතිතුමා ශේ පාාන ෙයාපාරයට 

පිවිිටාා, තමන්ශේ ෙත් ම්, ශේශපොළ, තමන්ශේ පවු්පොට 

තිබුණු ධන සම්පත් ිටය්පා නලති  ර ටත් විිලෂ ට නාය ශයක්. 

ශේ පාාන ොය තුළින් සාක්කු පුරො ටලනීම, දූෂාය, ෙංචාෙ, 

ශහොර ම, නාස තිය, රාජය  ශේශපොළ හා ෙත් ම් අනිිට පරිහරාය, 

1461 1462 



පාර්යේශම්න්තුෙ 

භාවිතය යනාදිශයන් ශතොරෙ එතුමා  ටයුතු  ළා.  එතුමාශේ 

ශේ පාාන චරිතය තුළ කිිට විට ත් දූෂාය ට, ෙංචාෙ ට ඉඩ 

ශනොතො එතුමාශේ ෙටකීම් සහ යුතු ම් ඉුව  ළ ෙෙ මා සඳහන් 

 රන්න  ලමලතිික.   

ජනතා ෙයපාරය  තුළ  රන ාෙ  ලපීම්ොදී ඒ පවුශ්ප ිටය  

ශෙනා තුළ තිබූ  මා දු ුව ාක්ෂායක් තමික,  තමන්ට අයත්ෙ  තිබූ 

ශේශපොළ ෙත් ම්  ශේ පාානය ශෙුවශෙන් පරිතයාට කිරීම.  

එතුමා තම ශපෞේටයේ  ශේශපොළ විකුාා මලතිෙරා ෙයාපාර   ර 

තිබුාා.  එතුමා ශේ  පවු්පොට අයේ ඇතුන් ිටටිය ෙෙ අප  වුරුත් 

ෙන්නො; මහා ෙත් ම් තිබුාා; ශහොරා නටරශස  ීදිො වි ාා 

ෙයාපාරි  ශටොඩනලඟියේ තිබුාා.   වනතර  දිස ්රික් ශස  වි ාා 

ඉඩ ඩම් ප්රමාායක්  එතුමාශේ පවුශ්ප අයට අයත්ෙ තිබුාා.  

නහුත්  ිටය ශේ පාාන  ෙයාපාරය තුළ ශම් ිටය්පා නලති  ර 

ටත්තා.  ස්පයේ හම්ෙ  ශළේ නලති, ශේ පාාන  ොය ෙලරදි  විධියට 

පාවිච්චි  ශළේ නලති,  ප්රධාන ෙ ශයන් ආෙර් ෙත්  ශේ පාාන  

චරිතයක් විධියටික එතුමා  ටයුතු  ශළේ.  

එතුමාශේ අභාෙය පිළිෙඳෙ    ථා  රනවිට  ප්රධාන 

ෙ ශයන්ම  රත්නිටරි වික්රමනාය   චරිතශස  ශෙොශහෝ ශේේප 

අපට ආෙර් යට ටන්නට පුවනෙන් ම තිශෙනො. විශ ේෂශයන්ම  

ශම් රශට්  පන්න්ය  ාා සීමාෙන් ටත් වි ට   ශේ පාාන ක්ශෂේත්රය 

තුළ - මෑත භාටශස ශේ පාානයට පිවිශසන අය -  හුේප හම්ෙ 

 ර ටලනීම, රජශස සම්පත් ෙලරැදි විධියට පාවිච්චි කිරීම, 

ශේ පාාන ොය තුළින් තමන්ශේ සාක්කු පුරො  ටලනීම  ආදිය 

නිසා   අශප් රශට්  ශේ පාානශස  පහළ ිටටම   ඉතාමත්ම නර ,  

ෙලරැදි ශේ පාාන  සංස  ෘතියක් ඇති ශොා තිශෙනො.  

පළාත් පාාන ආයතන ටත්තත්,  අශප් රශට් පළාත් පාාන 

ආයතන  නිශයෝජනය  රන මන්ත්රීෙරයා තමික   ශෙොශහෝවිට  

ශේ පාානශස ආධුනි ශයක් විධියට ඉදිරිපත් ශෙන්ශන්. නහුත් 

පළාත් පාාන ක්ශෂේත රශස  ිටටම  ශේ පාානයට  එන ශෙොශහෝ 

අය - සෑම ශ ශනක්ම   ශනශෙික- ෙලරැදි ශේේපොට, ෙංචාෙට,  

දූෂායට  ශෙොශහෝ නලඹුරු ශෙනො.   ඒ පිළිෙඳෙ ජනතාෙ 

සා ච්ඡා ශෙනො. ජනතාෙ තුළ ෙලඩි  විශේචන තිශෙනො.   පළාත් 

පාාන ආයතනය,  පළාත් සභාෙ, පාර්යේශම්න්තුෙ, ජනාධිපති ධූරය 

ශම්  ිටය  තනතුරු ෙක්ො  අශප් රශට් සාමානය පුරෙලිටශයකුට  

ඒමට   ඉඩ ඩ තිශෙනො.  එය ාො ටන්නා තමාශේ ෙටකීම් ඉුව 

කිරීශම්දී  පලහලදියේ ශාසම  ජනතාොදී ශේ පාාන   ලප කීරීම්  

 ළ යුතු ආ ාරය පිළිෙඳෙ රත්නිටරි වික්රමනාය  මලතිතුමා  

වි ාා ආෙර් යක් ාො දී තිශෙනො.  

එතුමා  සා ච්ඡා සභා ශමශහය ෙන විට ෙක්ෂ  ශාස ිටය 

ෙටකීම් ඉුව  ළා.  එතුමා ඉතාමත්ම ෙක්ෂ  ථි ශයක්. එතුමා ශම් 

ටරු සභාෙ තුළ එතුමාශේ  ථා ඉතාමත්ම ෙක්ෂ ශාස, ොේ 

චාතුර්යශයන් - චතුර  ථි ශයක් විධියට -  ළා. ඒ ොශේම එතුමා 

ෙලුවම, බුේධිය, පරිාතභාෙය සහ අත් ෙලකීම් සමඟින් 

ෙණපරලතභාෙය ශපන්වූ ශ ශනක්. රත්නිටරි වික්රමනාය  

කියන්ශන් ඒ ෙණපරලතභාෙය, පරිාතභාෙය සහ ෙලුවම, බුේධිය 

ිටය්පාත් එක්  පරිපූර්ා වූ ශේ පාාන ඥශයක්.  

එතුමාශේ අභාෙය පිළිෙඳෙ එතුමාශේ මලතිනියට, ෙරුෙන්ට, 

ඥා.න්ට තිශෙන  නටාුවෙ හා ශ ෝ ය ොශේම ශම් රශට් 

ප්රජාතන්ත්රොදී නිෙහස  සමාජය  මූයේ  ෙ ශයන්ම ශේ පාානශස 

පිරිිටදුභාෙය, අෙං භාෙය, නිර්මාභාෙය ොාශපොශරොත්තු ෙන 

ජනතාෙටත් තිශෙන්ශන් මහත්  නටාුවෙක්. ජනතාෙශේ 

ප්රාර්ථනාෙන් ඉෂ ට  රන්න එන සෑම ශේ පාානඥශයකුටම 

එතුමා දුන්ශන් විිලෂ ට වූ ආෙර් යක්. එතුමාශේ අභාෙය එතුමාශේ 

පවුශ්ප අයට පමාක් ශනොෙ, ශම් රශට් ශපොදු මහ ජනතාෙට, ්රී 

ාං ා නිෙහස  පක්ෂයට, ප්රජාතන්ත්රොෙය අටය  රන අශනකුත් 

ිටය ම ශේ පාාන පක්ෂොට වි ාා පාඩුෙක් ශාසික අපි 

ෙකින්ශන්. එම නිසා මම ශම් අෙස ථාශේදී එතුමාශේ අභාෙය 

පිළිෙඳෙ ශ ෝ ය සහ සංශේටය ෙලඩි ශාස ප්ර ා   රමින්, 

එතුමාට නිෙන් න්ෙ අත්ශේොික ප්රාර්ථනා  රනො. එතුමාශේ 

අභාෙය  පිළිෙඳෙ අප තුළ තිශෙන  නටාුවෙ සහ ොෙත් 

ශ ෝ ය පාර්යේශම්න්තු මන්ත්රී විදුර වික්රමනාය  මලතිතුමාට, ඒ 

ොශේම ටරු වික්රමනාය  මලතිනියට, පවුශ්ප ෙරුෙන්ට, ඥා.න්ට, 

ඒ සෑම ශ නකුටම ෙන්ො යෙන ශාස ශටෞර ෙශයන් ඉ්පාා 

ිටටිමින් මශේ ශ ටි ශ ෝ  ප්ර ා ය අෙසන්  රනො. ස තුතිික, 

ශතරුෙන් සරාික. 

 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொ ொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීළාට, ටරු ටාමිණී ජයවික්රම ශපශර්රා අමාතයතුමා. 

 

[පූ.භා. 11.12] 
 

ගු ගාමිණී  යවි්රෙ ප්පප්තාදා ෙහවා (ිදාද ාංවතාධාන 

හා වනජීවි අොවයුරො) 
(ைொண்புைிகு கொைினி ஜயெிக்ரை தபமரரொ - ெலுெொதொர 

அபிெிருத்தி ைற்றும் ெனசீெரொசிகள் அமைச்சர்) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  
Sustainable Development and Wildlife) 

ටරු  ථානාය තුමනි, ශම් ටරු සභාශේ ිටටින මන්ත්රීෙරුන් 

අතරින් ටරු රත්නිටරි වික්රමනාය  මලතිතුමාශේ පවුා මා 

ෙලනටත්ශත් පාස්ප විශසදීික. එතුමාශේ සශහෝෙරශයක් ිටටියා. ඒ 

තමික, පියොස වික්රමනාය . මා නාාන්ො විෙයාාශස ිටටියදී 

එතුමා මාත් සමා එ ම ශෙෝඩිශම් ිටටිශස. එතුමාත්, මමත් ශහොඳ 

මිත්රශයෝ.  අපි ිලෂයයන් විධියට ශන්ොිට ෙ ිටටි  ාාශස 

එතුමාශේ පියා නාාන්ො විෙයාායට අපට  ෑම රැශටන ආො මට 

මත ික.   එතුමා අපි ශෙොශහොම ටරු  රන පුේටාශයක්. 

ශෙොශහොම ටාම්භීර, ෙලෙටත් පවුා , ඒ ොශේම පලරණි හුඩ්යේයර් 

ක්රමශස ශ ශනක් විධියට මම ෙල පු ශ ශනක් තමික එතුමාශේ 

පියා. 

රත්නිටරි වික්රමනාය  මලතිතුමාශේ සශහෝෙරයකු ෙන පියොස 

වික්රමනාය  මලතිතුමා අප සමා ශහොිනන් ඇන්රු  ළ ශ ශනක්.  

ඒ  ාාශසත් එතුමන්ාා ළා අයේ ිටටියා. ශෙොශහොම 

ආඩම්ෙරශයන්, ආෙරශයන් ඔවුන්ට සලාකුො. පාස්ප යන 

 ාාශස දීම හදීිට අනතුරක් නිසා එතුමාශේ ජීවිතය නලති වුාා. 

ඒ පවුා එක්  තිබුණු සම්ෙන්ධයත් එක්  මා ෙල පු ශෙයක් 

තමික,  රත්නිටරි වික්රමනාය  මලතිතුමා  ඒ පවුශ්ප  ළ එළි ෙහින 

චරිතයක් ෙෙ.  මශේ  දීර්ඝ ශේ පාාන ජීවිතය තුළ මට ෙය 

නලතිෙ හෙෙතින් කියන්න පුවනෙන්, රත්නිටරි වික්රමනාය  

මලතිතුමා 1960 අවුරුේශේ ිටට නලඟී එන ශේ පාානඥශයකු 

විධියට  ටයුතු  ළ ෙෙ. අශප් ජනාධිපතිතුමාත් ප්ර ා   ළා 

ොශේ, ශ ටිශයන් කියනො නම්, ශම් උත්තරීතර සභාෙ තුළ මා 

එතුමා ෙලක්ශක් නි   බ්ෙ වියේයම් ශ නකු  ොශේික.  ථා 

 රන්ශන් ටි ික.  

එතුමා පළාත් සභාශේත් හිටියා. මමත් පළාත් සභාශේ ප්රධාන 

ඇමති විධියට හිටපු ශ ශනක්.  එතුමා ශෙොශහොම ටාම්භීර .රා 

ටත් ශ ශනක්.  එතුමා ෙලඩිය  ථා  ශළේ නලති වුාාට ඒ .රා 

ක්රියාත්ම   ළා. ශේ පාානඥයකු වුාාම ශහොඳ න්ාාංට 

තිශෙන්නට ඕනෑ. ශම් ටරු සභාශේ ිටටින ිටය ම තරුා 

මන්ත්රීෙරුන් එතුමාශේ ශේ පාාන  ටමන, ශේ පාාන ප්රතිපත්ති 

කියන ශම් සෑම ශෙයක්ම  ලඩපතක් විධියට ටන්නො නම්  ශම් 
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උත්තරීතර සභාෙ තෙ තෙත් ෙලෙශළේවි  කියාා මා හිතනො. ොය 

තිශෙනො කියාා ශහෝ අටමලති ශ ශනක්, ඇමති ශ ශනක් වුාා 

කියාා ශහෝ එතුමා  ෙොෙත් උඩඟු වුශණ් නලහල. ඉතාම 

නිහතමානීත්ෙශයන් යුතුෙ බිම ොාශටන තමික ටමන්  ශළේ. 

පාර්යේශම්න්තුශේ දී ශහෝ පාර්යේශම්න්තු  ලන්ටිශම් දී අප හහු වුාත්  

ිටනා හුන් හුණපණින් යුතුෙ  ථා  රන, ටාම්භීරත්ෙයක්, උඩඟු මක් 

ශපන්නපු නලති මහා උත්තමශයක් විධියට මම එතුමාට ශෙොශහොම 

ටරු  රන ෙෙ ශම් අෙස ථාශේ දී කියන්න  ලමලතිික. එෙලනි 

ජීවිතයක් ටත  ළ රත්නිටරි වික්රමනාය  මලතිතුමා තමන්ශේ 

ප්රතිපත්ති අත් හරින්ශන් නලතිෙ ශනොශස්පී හිටියා. ්රී ාං ා 

නිෙහස  පක්ෂශස ෙර්තමානශස තිශෙන අර්බුෙොට ෙඩා ෙරුණු 

අර්බුෙ ඒ  ාාශස තිබුණු ෙෙ මා ෙන්නො. එතුමා හලම ශොාශේම 

මලෙහත්ෙ ඔවුන් එ හුතු කිරීශම් අරහුණින් තමික  ටයුතු  ශළේ. 

ආණ්ඩු පක්ෂය, විපක්ෂය කියාා ශබ්ෙයක් නලතිෙ අෙ හලම 

ශ නකුම එතුමාට ටරු  රනො. පුරෙලිටයන් විධියට සෑම 

ශ නකුම ටරු  රන ඒ උත්තමයා  ළ ශසේෙය ඉදිරියට ශටන 

යන්න අෙ විදුර වික්රමනාය  මලතිතුමා ිටටිනො. ඒ ප්රතිපත්ති තුළ  

ක්රියා  ළ, මශේ හෙෙශත් ශෙොශහොම ආෙරයක්, ශටෞරෙයක් තිබුණු  

පුේටායකු විධියට රත්නිටරි වික්රමනාය  මලතිතුමාට අමා මහ 

නිෙන් න්ෙ අත් ශේො!ික කියා මා ප්රාර්ථනා  රනො. ටරු රත්නිටරි 

වික්රමනාය  මලතිතුමාශේ අභාෙය ශෙුවශෙන් ශම් අෙස ථාශේදී 

මශේ ශ ෝ ය පළ  රමින්  මශේ ෙචනය ස ේපපය අෙසන් 

 රනො.  

 

[පූ.භා. 11.16] 

 

ගු ඩබ්ලිව.ඩී.ප්ජ්. ප්ාප්නවිදත්න ෙහවා (කම්කු හා 

වෘත්තීය ාමිි ා කවා අොවයුරො) 
(ைொண்புைிகு  டபிள்யு.டி.மஜ. தசதனெிரத்ன - ததொழில் ைற்றும் 

ததொழிற்சங்க உறவுகள் அமைச்சர்) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne - Minister of Labour and 
Trade Unions Relations) 

ටරු  ථානාය තුමනි, අශප් රශට් ශේ පාාන ක්ශෂේත්රශස 

දීර්ඝ  ාායක්  ටයුතු  ළ ටරු රත්නිටරි වික්රමනාය  හිටපු 

අග්රාමාතයතුමාශේ අභාෙය ශෙුවශෙන් ශ ෝ ය පළ  රන ශම් 

ශොාශේ එතුමා ටලන ෙචන කීපයක්  තා  රන්න අෙස ථාෙ ාො 

දීම ටලන මා විශ ේෂශයන්ම ඔෙතුමාට ස තුතිෙන්ත ශෙනො.  

මා දීර්ඝ  ාායක් තිස ශසේ එතුමාෙ ෙන්නො. මා ශහොරා 

තක්ෂිාා විෙයාාශස ඉශටන ටත්  ාාශසදී තමික එතුමා 

ශේ පාානයට අෙ.ර්ා වුශණ්. එතුමාට සශහෝෙරශයක් ිටටියා. 

එතුමා එංටාන්තශස ඉශටන ටත්  ාාශසදී ඒ සශහෝෙරයා 

අ ාාශස මිය න්යා; ඝාතනය වුාා. ඊට පන්ෙ එතුමා ාං ාෙට 

ඇවි්පාා ශේ පාානයට ප්රශේ  වුාා. ශමො ෙ, තමන්ශේ ෙලඩිම්ප 

සශහෝෙරයා ශ ශරහි තො තිබුණු ොාශපොශරොත්තු ොා 

සශහෝෙරයාශටන් ශහෙත් ටරු රත්නිටරි වික්රමනාය  

මලතිතුමාශටන් ඉෂ ට  රොටලනීශම් ොාශපොශරොත්තුෙක් ජනතාෙ 

තුළ තිබුාා. ජනතාෙ විිටන් එෙලනි ඉ්පලීමක් ශ රුාා. ඒ ජනතා 

ඉ්පලීම් අුවෙ එතුමා ශේ පාානයට ප්රශේ  ෙන්න .න්දු  ළා.  

1960 මාර්තු මාසශස මහජන එක්සත් ශපරහුශණ් 

අශප්ක්ෂ යකු ෙ ශයන් එතුමා ශහොරා ආසනයට තරට  ළා. 

1960 ජූයේ මලතිෙරාශසදී එතුමා ස ොධීන අශප්ක්ෂ යකු ෙ ශයන් 

තරට  ළා. ඒ අෙස ථාශේ ්රී ාං ා නිෙහස  පක්ෂය .න්දු  ළා, 

එතුමාට විරුේධෙ අශප්ක්ෂ යකු ශනොෙමා ඉන්න. එශහම .න්දු 

 ළ ්රී ාං ා නිෙහස  පක්ෂශස සම්පූර්ා සහශයෝටය ඒ ශොාශේ 

තිබුශණ් එතුමාටික. ඒ  ාාශස මා ශහොරා තක්ෂිාා විෙයාාශස 

ේවි.ික  අධයාපනය ාෙමින් ිටටියා. තක්ෂිාා විෙයාාය, ්රීපායේ 

විෙයාාය, විෙයාරත්න විෙයාාය කියන විෙයාාො උසස  ශපළ -ඒ 

 ාාශස තිබුශණ් HSC පන්ති- ිලෂයයන් එ තු ශොා ිලෂය 

සංවිධානයක් පිහිුවවූො. ඒ ිලෂය සංවිධානශස සභාපතිෙරයා 

ෙ ශයන් ඒ ශොාශේ  ටයුතු  ශළේ මමික. අපි ිටය  ශෙනා එො 

 ලපීශමන් ටරු රත්නිටරි වික්රමනාය  මලතිතුමාට උෙවු  ළා.  

එතුමාට එො කිේශේ, "පුංචි ෙණ්ඩාරනාය " කියාාික. 

ශමො ෙ, ෙණ්ඩාරනාය  මහත්මයාට ොශේම ශ සා ිටරුරක් 

තමික ඒ  ාාශස එතුමාට තිබුශණ්. ෙණ්ඩාරනාය  මහත්මයා 

පලළඳුො ොශේ උපලස  යුෙළක් පලළඳශටන ිටටි එතුමා ශ ශරන් 

ෙණ්ඩාරනාය  මලතිතුමාශේ ස ෙරශයන්  ථා කිරීශම් ස ෙභාෙයක් 

එො අපි ෙලක් ා. ඒ නිසා එතුමා ශ ශරන් විෙයමාන වුාා, 

ෙණ්ඩාරනාය  මහත්මයාශේ චරිතශස යම් යම් ාක්ෂා. ශම් 

නිසා තමික එතුමාට ඒ ප්රශේ ශස "පුංචි ෙණ්ඩාරනාය " කියන 

නමත් පට ෙලිනාා තිබුශණ්. 1960 ජූයේ මාසශසදී එතුමා විිලෂ ට 

ජයග්රහායක් ශහොරා ආසනශයන්  ාලබුො.  ඒ මලතිෙරාශයන් 

පන්ෙ එතුමාට අධි රා නිශයෝජය ඇමති ම ාලබුාා. ඊට පන්ෙ 

එතුමා ෙලවියේ  ර්මාන්ත අමාතයතුමා හලටියට පත් වුාා.  

ටරු  ථානාය තුමනි, රත්නපුරය දිස ්රික් ය ආදි ප්රශේ ො 

ටම්ෙෙ මිනින්න් පදිංචි ප්රශේ  ෙතුෙයේන් ෙට ශොාික තිශෙන්ශන්.  

ඒ අයට ඉඩම් නලති ම, ඒ ොශේම තහුන්ශේ ටමට අෙ ය  රන 

ශසොශහොන් පිටියක් නලති ම, ක්රීඩා පිටියක් නලති ම, පාසාට 

ඉඩම්  ලෙල්පාක් නලති ම ඒ දිස ්රික් ොට අෙ වි ාා ෙ ශයන් 

ොපාන තත්ත්ෙය ට පත්ශොා තිශෙනො. ශමො ෙ, වි ාා 

ෙ ශයන් ෙතුොට ශම් ඉඩම් දීම නිසා. ඒ ෙතු ආර්ථි ය රටට 

ප්රශයෝජනයක් වුාා ොශේම සමහර විට ලාාොයී ශනොෙන ෙලවියේ 

ප්රශේ ෙයේන් ඉඩම්  ලෙල්පාක් ටන්න ෙලරි ම අෙ එහි ශසෝචනීය 

තත්ත්ෙයක්. නහුත්, රත්නිටරි වික්රමනාය  ඇමතිතුමා එො ෙලවියේ 

 ර්මාන්ත ඇමතිෙරයා ෙ ශයන් ශම්  ාරායට ඉතාම ශ ටි 

විසඳුම් ශෙන්න  ටයුතු  ළා; ක්ෂණි  විසඳුම් දුන්නා. ප්රශේ ශස 

මන්ත්රීෙරුන් ෙ ශයන් අපි න්හි්පාා කිේොම, එතුමා ණපාක් 

ශොාෙට ෙතුො පාා  පක්ෂයට  ථා  ර ඒ ඉඩම් ශෙන්න 

නිශයෝට  ළා. ඒ ොශේම ටම් පුවන්ප කිරීම යටශත් ඉඩම් අෙ ය 

තලන්ොට ඉඩම් අක් ර 40, 50 සහ 100 එතුමා නිෙහස   ළා. ශම් 

විධියට රත්නපුර දිස ්රික් යටත් ඒ ොශේම ාං ාශේ ඉඩම් 

ශනොමලතිෙ ෙතු නිසා පීඩනයට පත් ශොා හිටපු ජනතාෙටත් 

වි ාා ශසේොෙක්, වි ාා යේහි්ප මක් ඒ ප්ර  නයට ාො ශෙන්න 

එතුමා  ටයුතු  ළා.  

එතුමා ්රී ාං ා නිෙහස  පක්ෂශස ශ්ප ම් ධුරයට පත් වුාා. ්රී 

ාං ා නිෙහස  පක්ෂශස ශ්ප ම් ධුරයට පත් ශොා ඉන්න 

 ාාශසදී පක්ෂය තුළ යම් යම් ටලුවම් ඇති වුාා. ්රී ාං ා නිෙහස  

පක්ෂශස අභයන්තර ආරවු්ප ොශේම ඒ ශොාශේ පක්ෂයට 

ශනොශයක් පීඩාෙන්ට ාක් ශෙන්න ිටදු වුාා. පක්ෂ  ාර්යාාය 

ෙසා සී්ප තෙපු අෙස ථාෙන් තිබුාා. ඒ ශොාශේ පක්ෂශස ශ්ප ම් 

ෙ ශයන් එතුමා පක්ෂශස සභාපති ිටරිමාශෙෝ ෙණ්ඩාරනාය  

මලතිනියට වි ාා  ක්තියක් වුාා. එතුමා කිිටම අෙස ථාෙ  

එතුමාශේ ෙට කීම් පලහලර හලරිශස නලහල. ොපෑම්ොට, තර්ජන - 

ටර්ජනොට යට වුශණ් නලහල. 1982 ජනාධිපතිෙරාශයන් පස ශසේ 

එතුමා නලක්සාිකට්ොදිශයක් කියාා රක්ෂිත ෙන්ධනාටාරටත 

 ළා. සෑශහන  ාායක් රක්ෂිත ෙන්ධනාටාරශස ටත  ළත් 

එතුමා  ෙොෙත් එතුමාශේ ප්රතිපත්ති ශෙනස   ශළේ නලහල.  

 එතුමා තුළ ෙක්ෂ ම් රාිලයක් අපි ෙලක් ා. ශමතලනදී අශනක් 

මන්ත්රීෙරුන් කිේො ොශේ, ජනාධිපතිතුමා ප්ර ා   ළා ොශේ 

ශෙොශහෝ විට හදිිට .න්දු ටලනීශම්දී, නිෙලරැදි .න්දු ටලනීශම්දී 

එතුමා ශෙොශහොම ෙක්ෂ ම් ශපන්වූො. ඒ  ාාශස ජනාධිපතිතුමිය 

නලති ශොාශේ  ලබිනට් මණ්ඩාශස මූාාසනය ටන්ශන් එතුමා. 

එතුමා ශෙොශහොම  ාර්යක්ෂම විධියට  ලබිනට් ප්රි ා සම්ෙන්ධ 

.රා ටලනීමට ෙක්ෂ මක් ශපන්වුො. අශප් පක්ෂය සම්ෙන්ධෙ 

ශේො, එතුමාශේ අමාතයාං ොට අොළ ප්ර  නයක් සම්ෙන්ධෙ 
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පාර්යේශම්න්තුෙ 

ශේො ශ ොික ප්ර  නයක් සම්ෙන්ධෙ වුාත් එතුමාශේ 

මූයේ ත්ෙශයන් පලෙලත්ශෙන සා ච්ඡාොදී ඉතාම  ාර්යක්ෂමෙ, 

නිෙලරැදිෙ .න්දු ටන්න එතුමා ෙක්ෂ ම් ශපන්වුො.  

ශම් නිසා වි ාා වි  ොසයක් එතුමා ශ ශරහි අප තුළ තිබුාා. 

එතුමා ෙචනයක් කියාා, යමක් .න්දු  රාා ඒ  කිිටම දින  

ශෙනස   රන ජාතිශස පුේටාශයකු ශනොශෙික. හලමොම අශප් 

වි  ොසය  එන්න එන්නම ෙලඩි ශෙමින්, ඒ ොශේම නාය ත්ෙ 

ාක්ෂා ප්රන්ා  රමින් එතුමා අපට වි ාා  ක්තියක් වුාා.  

අප අතර දීර්ඝ  ාායක් ශේ පාාන ක්ශෂේත්රය තුළ ශනොශයක් 

තනතුරු ෙලරූ එතුමා, අටමලති ධුරයට ශෙෙතාෙක් පත් වුාා. ශම් 

විධිශස වි ාා ශසේොෙක්  ළ එතුමා ශෙුවශෙන් අෙ, එතුමාශේ පුත්ර 

රත්නය -විදුර වික්රමනාය  මලතිතුමා- පාර්යේශම්න්තුශේ ඉන්නො. 

රත්නිටරි වික්රමනාය  මලතිතුමාශේ අභාෙය ශෙුවශෙන් එතුමාශේ 

මලතිනියටත්, එතුමාශේ පුත්ර රත්නය ෙන විදුර වික්රමනාය  

මලතිතුමාටත් අපශේ ශ ෝ ය ප්ර ා   රමින් මශේ ෙචන කිහිපය 

අෙසාන  රනො. 

 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொ ொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ස තුතිික. 

මීළාට, ටරු මහින්ොනන්ෙ අ ත්ටමශේ මලතිතුමා. 

 

[පූ.භා. 11.2 ] 

 

ගු ෙි න් ානන්  අ ත්ගෙප්ේ ෙහවා 
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ටරු  ථානාය තුමනි, ශම් රශට් පහළ වූ  ෘත හස ත 

ශේ පාානඥශයක්, ඒ ොශේම ශේ පාානඥයන් ආෙර් යට ටත 

යුතු, ශේ පාානඥයන් ඉශටන ටත යුතු ශෙොශහෝ ශේ සහිත ඉතාම 

ශරේෂ ඨ ශේ පාාන නාය ශයකුශේ අභාෙය ශෙුවශෙන් ශ ෝ ය 

ප්ර ා   රන ශම් අෙස ථාශේ මශේත්  නටාුවෙ ප්ර ා   රන්නට, 

අෙහස  ඉදිරිපත්  රන්නට අෙස ථාෙක් ාොදීම ටලන මම ඔෙතුමාට 

ස තුතිෙන්ත ෙනො. 

ටරු  ථානාය තුමනි, හිටපු අග්රාමාතය රත්නිටරි වික්රමනාය  

මලතිතුමා පාර්යේශම්න්තු මන්ත්රීෙරශයක් හලටියට, අමාතයෙරශයක් 

හලටියට සහ අග්රාමාතයෙරශයක් හලටියටත්, ඒ ොශේම පක්ෂශස 

ප්රධාන ශ්ප ම්ෙරයා හලටියටත් රශට් න්වි ාා තනතුරු කිහිපයක් 

ශහොෙෙපු ශරේෂ ඨ ශේ පාාන නාය ශයක්. මා එතුමා ටලන ෙලන 

හඳුනා ටත්ත ක්රමශේෙ ශෙ ක් තිශෙනො.  

එ ක් තමික, එතුමාත්, දිෙංටත මශේ පියා එම්.එස . 

අ ත්ටමශේ මලතිතුමාත් 1970 පාර්යේශම්න්තුශේ ඉතාම කුවනපට 

මිත්රශයෝ. මම කුඩා අෙධිශස එතුමා අමාතයෙරශයකු හලටියට ිටටිය 

අෙස ථාශේ, ්රී ාං ා නිෙහස  පක්ෂශස ශේ පාාන  ටයුතුොට 

මාශේ පියා එක්  සම්ෙන්ධ ශොා  ටයුතු  ළ ආ ාරය මට 

ශහොඳට මත ික. 

ශෙෙලනි අෙස ථාෙ  නම් ටරු  ථානාය තුමනි, පාර්යේශම්න්තු 

මන්ත්රීෙරශයක් ශෙන්න  යේන් මම පළාත් සභාශේ ඉන්න  ාාශස 

එතුමා ෙලවියේ  ර්මාන්ත ඇමතිෙරයා හලටියට  ටයුතු  ළා. මශේ 

ෙලඩ  ටයුතු කිහිපයක්  ර ටන්න මම එතුමා හහු ශෙන්න න්යා. ඒ 

ශෙන ශ ොට මම ෙලඩ  ටයුතු  ර ටන්න ඇමතිෙරු රාිලයක් හම්ෙ 

ශෙන්න න්හි්පාා තිබුාා. නහුත්, අශනක් ඇමතිෙරුන්ට ෙඩා ශම් 

ඇමතිෙරයා හම්ෙ ශෙන්න න්හින් ෙලඩ  ටයුතු  ර ටලනීශම්දී 

න්විශ ේෂී  ාරාා කිහිපයක් මම ෙලක් ා, ටරු  ථානාය තුමනි.  

පළහුෙලනි  ාරාය, එතුමා හම්ෙ ශෙන්න ශොාෙට යන්න 

ඕනෑ; ශොාෙ පණප ශොා න්ශයොත් හම්ෙ ශෙන්න ෙලහල. ඊළා 

 ාරාය තමික, එතුමා හම්ෙ ශෙන්න න්යාම අොළ  ාරාය ටලන 

 ථා  රන්න ඕනෑ; එතුමා එක්  ේපප්ප  ථා  රන්න ෙලහල. ඒ 

ොශේම,  ාරාය හඳුනාශටන ඒ  ඇත්ත කියාා ෙලනටත්ශතොත්, 

ඕනෑම ශ ොන්ශේිටයක් මත උෙවු  රන ක්රමශේෙයක් එතුමා 

තුළින් මම ෙලක් ා.  

ටරු  ථානාය තුමනි, එතුමා ෙලවියේ  ර්මාන්ත ඇමතිෙරයා 

හලටියට ිටටි  ාාශසදී මශේ ශේ පාාන ටමශන්දී මට ශමතලනට 

එන්න එතුමා ශාොකු උෙේෙක්  ර තිශෙනො. ඒ උෙේෙ ශමයික. 

මශේ ආසනශස ඉඩම් නලති මිනිස න්න්ට ඉඩම් ශෙො ශෙන්න මා 

එතුමා හම්ෙ ෙන්න න්යා. එතශ ොට එතුමා ෙලවියේ  ර්මාන්ත 

ඇමතිෙරයා හලටියට  ටයුතු  ළා. ටරු  ථානාය තුමනි, ජනතා 

ෙතු සංෙර්ධන මණ්ඩායට සහ  හෙත්ත ෙලවියේ සමාටමට අයත් 

අක් ර 1,500ක් එතුමා මට ෙට තුන දී නිෙහස   ර දුන්නා, 

මිනිස න් අතර ශෙො ශෙන්න. එතුමා එම ඉඩම ාො දුන් නිසා මම 

මශේ ආසනශස ඉඩම්  ලෙලයේ 4,000ක් ශෙදුො. 

 මට මත ික, අක් ර 800කින් සමන්විත "ම්පශටෝපා" 

කියාා ෙත්තක් සම්පූර්ාශයන්ම එතුමා මට නිෙහස   ර දුන් 

ආ ාරය. ටරු  ථානාය තුමනි, ඒ ෙත්ත නිෙහස   රන්න එතුමා 

ඉඳටත්ත රැස ීම මට මත ික. ිටය ම නිාධාරින් කිේො, "ශම්  

ශෙන්න එපා"ය කියාා. එක් එක් නිාධාරියාශටන් එතුමා ඇණපො, 

"ඇික ශෙන්න ෙලරි? ඇික ශෙන්න ෙලරි?" කියාා. ඒ රැස ීශම්දී 

ඔක්ශ ෝම නිාධාරි අසතය ප්ර ා   ළා. එතුමා ඒ රැස ීශම්දී ටත් 

.න්දුෙ නිසාික මම කිේශේ එතුමා ආෙර් ෙත් ශේ පාානඥශයක් 

කියාා. එතුමා කිේො, "තහුන්නාන්ශසේාා ශෙොරු කියන්න එපා. 

ශම් ෙත්ත ශම් ආයතනයට ශටන යන්න ෙලහල." කියාා. ටරු 

 ථානාය තුමනි, මම ෙල පු ඉතාම න්විශ ේෂී චරිතයක් තමික, 

ටරු රත්නිටරි වික්රමනාය  මලතිතුමා. එතුමා විෂයය හඳුනා ශටන, 

හරි කියාා ෙලනටත්තා නම්, .න්දු ටත්තා.  

ටරු  ථානාය තුමනි, අශප් ආණ්ඩුෙ තිශයේදිත් අශප් 

ඇමතිෙරු ළාට අපි 10 ෙතාෙ, 15 ෙතාෙ න්හි්පාා ෙලඩක්  ර 

ටන්න ෙලරිෙ ආණ්ඩුශේ ඇමතිෙරු හලටියට නලෙත පලමිණි ොර 

ඕනෑ තරම් තිශෙනො. එෙලනි ිටදුීම් ශටන ෙල ෙත් ටරු රත්නිටරි 

වික්රමනාය  මලතිතුමා කියන්ශන් රත්තරන් අමාතයෙරශයකුය 

කියන එ   ට පුරා අපට කියන්න පුවනෙන්. පලමිණි කිිට 

ශ ශනකුට ඕනෑම ශෙයක්  රන්න ෙලහලික කියාා එතුමා 

කියන්ශන් නලහල. 

අපට මත ික, එතුමා  ලබිනට් මණ්ඩාශස ශහෝ පක්ෂශස 

රැස ීම  මූාාසනශස ිටටියත් ඒ  ාාශස එතුමා ශොාෙට ෙලඩ 

 රනො. එතුමා හරියට 10ට රැස ීම පටන් ටත්ශතොත්, 10. 0, 

10.45 ෙනශ ොට ඒ රැස ීම අෙසන්  රනො. එම නිසා ශොාෙට 

ෙලඩ  රන, නියම .න්දු ටන්නා, එඩිතර, මාතෘ ාෙ  ථා  රන 

න්විශ ේෂී ශේ පාාන චරිතයක් තමික, ටරු රත්නිටරි වික්රමනාය  

මලතිතුමා කියන්ශන්. එතුමා පක්ෂශස මහශ්ප ම් ධුරය 

ෙරනශ ොටත්  ටයුතු  ශළේ එශහමික.  

ඒ  ාාශස සමහර ශේ පාාන .න්දු ටනිේදි එතුමා  ථා  ළ 

හලටි අපට මත ික. එතුමා ඕනෑම ශෙයක් සම්ෙන්ධශයන් ශ ළින් 

 ථා  ළා. එතුමා ශෙන ශමොකුත් ෙල ශේ නලහල. ෙලරදි නම්, ෙලරදි 

ශේට ෙලරදිික කිේො. එම නිසා ටරු රත්නිටරි වික්රමනාය  

මලතිතුමා කියන්ශන් ඉතාම න්විශ ේෂී ශේ පාාන චරිතයක්. 
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එතුමාශේ අභාෙය -විශයෝෙ- ්රී ාං ා නිෙහස  පක්ෂයට, ශම් රටට 

න්වි ාා පාඩුෙක් හලටියටික මා ෙකින්ශන්.  

ශම් උත්තරීතර පාර්යේශම්න්තුශේ මලති ඇමතිතුමන්ාා ඇතුවන 

ිටය  ශෙනාට එතුමාශේ ශේ පාාන චරිතශයන් ඉශටන ටත යුතු 

ශෙොශහෝ ශේේප තිශෙනො. අෙ ෙනශ ොට එතුමා අශපන් සහු 

ශටන න්යත්, එතුමාශේ ශේ පාාන ටමන ඉදිරියට ශටන යන්න 

එතුමා ශහොඳ පුත්ර රත්නයක් බිහි  ර තිශෙනො. ඒ, පාර්යේශම්න්තු 

මන්ත්රී ටරු විදුර වික්රමනාය  මලතිතුමා. 

එතුමා ශම් පාර්යේශම්න්තුෙට ඇවි්පාා  තම පියා න්ය අඩි පාශර් 

යමින් ටරු රත්නිටරි වික්රමනාය  මලතිතුමාශේ ෙලඩ පිළිශෙළම 

අුවටමනය  රනො අපි ෙලක් ා. අෙ එතුමා අපි එක්  

ඉන්නශ ොටත්, ෙලරදි නම් ෙලරදි ශේට ෙලරදිික කියනො අපි ෙල ාා 

තිශෙනො. හරි නම් එතුමා එතලන ඉන්නො.  

පන්න්ය  ාාශස විදුර වික්රමනාය  මලතිතුමාත් එක්  

ශෙොශහොම කු පටෙ ෙලඩ  රන්න මට අෙස ථාෙ ාලබුාා. එතුමා 

ශොාෙ කිේශෙොත් ශොාෙට එනො. එතුමා ෙටකීමක් ටත්ශතොත් 

ඉුව  රනො. රත්නිටරි වික්රමනාය  මලතිතුමාට විදුර වික්රමනාය  

මලතිතුමා  රන ශාොකුම උපහාරය; ශාොකුම ශටෞරෙය ෙන්ශන්, 

තම පියාශේ උතුම් ටතිපලෙතුම් ටි  එතුමා ඒ ආ ාරශයන්ම 

අරශටන යන එ ික.  

ටරු රත්නිටරි වික්රමනාය  මලතිතුමාශේ අෙසන්  ටයුතුොට 

 වනතරට න්හිපු ශොාශේ එතුමා ශෙුවශෙන් ආපු මහ ශසනා අපි 

ෙලක් ා. ඒ මිනින්න්  ථා  ළ ශේේප අපට ඇණපාා. ඒ ොශේම  

 වනතර දිස ්රික් ශස, ශහොරා ආසනශස මිනින්න්ට  ර තිශෙන 

උෙවු-උප ාර ටලන ඒ මිනිස න් අඬ අඬා අපි එක්  කියේදි,  ශමතුමා 

අපි ශනොෙලක්  ශමොන තරම් ශසේොෙක් ඉෂ ට  ර තිශෙනොෙ 

කියාා අපට ෙලන ටන්න පුවනෙන් වුාා, ටරු  ථානාය තුමනි. 

ශේ පාානඥයන්ට ආෙර් යක් ටන්නට පුවනෙන් වූ එෙලනි න්විශ ේෂ 

නාය යකුශේ අභාෙය ශෙුවශෙන් ශ ෝ  පණිවුඩය ප්ර ා  

 රන්න අෙස ථාෙක් ාලීයම ටලන මා නලෙතත් සතුුව ෙනො. 

එතුමාශේ අභාෙය ශෙුවශෙන් විදුර වික්රමනාය  මලතිතුමා, 

රත්නිටරි වික්රමනාය  මලතිනිය ඇතුවන එම පවුශ්ප ිටය  ශෙනාට 

මශටත්, නාොපිටිය ජනතාෙශේත්, මහුවෙර දිස ්රික් ශස 

ජනතාෙශේත් ශ ෝ ය ප්ර ා   රමින් මම නිහඬ ෙනො. 

ශෙොශහොම ස තුතිික. 
 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொ ொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශෙොශහොම ස තුතිික.  

මීළාට, ටරු විදුර වික්රමනාය  මලතිතුමා. 
 

[පූ.භා. 11. 0] 
 

ගු විදුද වි්රෙනායක ෙහවා 
(ைொண்புைிகு ெிதுற ெிக்கிரை ொயக்க) 

(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 

ටරු  ථානාය තුමනි, පාර්යේශම්න්තු මලතිෙරායකින් 

ශත්රීපත් ී අවුරුදු 40 ට ආසන්න  ාායක් පාර්යේශම්න්තුෙ 

නිශයෝජනය  ළ, විවිධ තනතුරු ෙලරූ, අපි ිටය  ශෙනාටම පාශහේ 

පාඩම් කියාා දීපු පුේටායකුශේ අභාෙය ශෙුවශෙන් -මශේ පියා 

ශෙුවශෙන්- ශ ෝ ය ප්ර ා   රන අෙස ථාශේදී අෙසන්  ථාෙ 

කිරීමට ාලීයම වෙශෙෝපටත ිටේධියක් විය හලකිික.  

ටරු  ථානාය තුමනි, ඔෙතුමා දීර්ඝ  ාායක් ශම් රශට් 

ශේ පාානශස නිරත වුාා. ඒ ොශේම ශම් ටරු සභාශේ ිටටින්නා 

වූ ටරු අමාතයෙරුන් ටරු මන්ත්රීතුමන්ාාත් එශසේ දීර්ඝ  ාායක් 

ශේ පාානශස නිරතවූෙන් හලටියටික මම ෙකින්ශන්. මෑත දී 

ශේ පාානයට අෙ.ර්ා ශොා ශම් සභා ටර්භයට පිවිිටාා               

්රී ාං ා පාර්යේශම්න්තුශේ 225න් එක්ශ නකු වුා අයත් අප                  

අතර ඉන්නො. ටරු රත්නිටරි වික්රමනාය  මලතිතුමා 

පාර්යේශම්න්තුෙටත්, අපටත් ශටොඩක් ශේේප කියාා දුන්නා. එතුමා 

අශපන් ටත්ශත් ශෙොශහොම ටි ික. හලෙලික, අපට ආපන් ශටොඩක් 

ශේේප දුන්නා.  

එතුමාශේ පුතා හලටියට මා එතුමාත් එක්  එච්චර සමීප 

සම්ෙන්ධයක් තිබුශණ් නලහල. ශමො ෙ, මා ෙන්නා ෙෙශසේ ිටට එතුමා 

ශේ පාානය ශ රුො. ඒ නිසා පිශයකු සහ පුශතකු අතර තිබුණු 

සම්ෙන්ධය දුරස  වුාා. හලෙලික, අෙ ය සෑම විට දීම මශේ 

ශහොල්පාටත් ෙලඩිය  ක්තියක් එතුමා මට දුන්නා. අෙ ශම් 

පාර්යේශම්න්තුශේ ටරු මන්ත්රීෙරශයක් හලටියට පාර්යේශම්න්තුශේත් 

ඉන් පිටතදීත් ශම් රට ශෙුවශෙන්, ශම් රශට් මිනින්න් ශෙුවශෙන් 

 ටයුතු  රන්න,  ථා  රන්න, ිටතන්න පුවනෙන් ඒ අෙ ා ය 

නිර්මාාය  ශළේ අන්  ෙශරකුෙත් ශනොෙ රත්නිටරි වික්රමනාය  

මලතිතුමාික.  

මා පමාක් ශනොෙ  එතුමා ශේ පාානඥයන් ටානාෙක් 

නිර්මාාය  ළා. ශහොරා ආසනශස පමාක් ශනොශෙික,  වනතර 

දිස ්රික් ශස සහ රශට් එතුමා ශේ පාානඥයන් ටානාෙක් 

නිර්මාාය  ළා. ටරු නිම්ප ිටරිපාා ෙ ිට්පො මලතිතුමා ශම් 

පිළිෙඳෙ සාක්ෂි ෙරනො ඇති; ්රී ාං ා නිෙහස  පක්ෂශස 

ශජයෂ ඨයන් ශම් පිළිෙඳෙ සාක්ෂි ෙරනො ඇති; ඒ ොශේම ටරු 

ාක්ෂ මන් කිරිඇ්පා ඇමතිතුමාටත් ශම් ටලන මත  ඇති. මම ශම් 

 ාරාා  ටලන දින්න් දිටට කියන්න යන්ශන් නලහල. අශප් පියාශේ 

න්ා ශම් සභා ටර්භශස දින ශෙ ක් පුරාෙට ශෙෝං ාර දුන්නා. 

ඒො නලෙත නලෙත පුනරුච්චාරාය කිරීම  ාාය  ා ෙලමීමක් 

කියාා මම වි  ොස  රනො. ශමො ෙ, තාත්තා  ාායට ශෙොශහොම 

ටරු  ළ ශ ශනක්. පාර්යේශම්න්තු සම්ප්රොයන්ට, රටට, රශට් 

ජනතාෙට ොශේම  ාායටත් එතුමා ශෙොශහොම ටරු  ළා .  

ටරු  ථානාය තුමනි, අශප් රශට් විවිධ ශචෝෙනා ාලබූ 

පුේටාශයෝ හිටියා. මම හිතනො ඉතිහාසය පුරාෙටම, -හිටපු 

අධි රා අමාතයෙරශයක් ොශේම නීතිඥෙරශයක් ෙ ශයන් ටරු 

රවුෆ  හකීම් මලතිතුමාත්, ටරු ාක්ෂ මන් කිරිඇ්පා මලතිතුමාත්, 

ටරු නිම්ප ිටරිපාා ෙ ිට්පො මලතිතුමාත් ඇතුවන නීතිඥ ෙෘත්.ශස 

ශයදුණු ිටය ශෙනා ෙන්නො ඇති. මම ෙලරදි නම් හරිටස සන්න.- 

ඇශතක් ශහොර ම්  ළා කියාා ශචෝෙනා ාලබූ ශ ශනක් හිටිශස 

නලහල කියාා. හලෙලික, රත්නිටරි වික්රමනාය  මලතිතුමා ඒ 

ශචෝෙනාෙ ාලබූො. අපි ශෙොශහොම පුංචි  ාාශස අශප් පවුා සතුෙ 

ිටටි ඇතා යම්කිිට ආ ාරය ට ශෙනත් පාර්  ෙය ට න්හින් නලෙත 

ෙතාෙක් ඒ ඇතාෙ අශප් පවුාට ාො ටලනීශම්  ටයුත්ශත්දී එතුමා 

ශචෝෙනා ාලබූො ඇශතක් ශහොර ම්  ළා කියාා. නහුත් ටරු 

 ථානාය තුමනි, මා ෙන්නා පමණින් එතුමා ෙංචාෙ, දූෂාය, 

නාස තිය සහ ොය අයුතු ශාස පාවිච්චි කිරීම ශහළා ෙලක් ා මිස ඒ 

ශෙුවශෙන් ෙචන නාස ති  ශළේ නලහල; ිටතුවි්පාක්ෙත් නාස ති 

 ශළේ නලහල.  

එතුමා අග්රාමාතය ධුරයට පත් වුාාම සමහර අය මට කිේො 

තාත්තාශේ අග්රාමාතය ධුරය හරහා ශනොශයක් ෙරප්රසාෙ -ොහනයක් 

ොශේ ශේේප- ාො ටන්න පුවනෙන් කියාා. නහුත් තාත්තා ටලන 

මම ෙන්නා නිසා ඒ ටලන මම තාත්තාශටන්  අහන්නට න්ශස නලහල. 

ඇණපො නම් ාො ශෙන උත්තරයත් ෙන්නො. එතුමා ෙචනශයන් 

විතරක් ශනොෙ යේඛිතෙත් ඒ උත්තරය මට එෙනො. ඒ  ාාශස 

මමත් ෙස  එශක් තමික න්ශස. 

1469 1470 



පාර්යේශම්න්තුෙ 

මහජන ශේශපොළ පූජනීය ෙස තූන් හලටියටික එතුමා සලාකුශේ. 

හලෙලික, ටරු මහින්ොනන්ෙ අ ත්ටමශේ මන්ත්රීතුමා ප්ර ා   ළ 

ආ ාරයට අෙ ය ශොාෙට ජනතාෙශේ ශුභිටේධිය ශෙුවශෙන්, 

රශට් ඉදිරි ටමන ශෙුවශෙන් මහජන ශේශපොළ ශයෙවිය යුතු නම් 

එශසේ ශයෙීමට එතුමා කිිටදු මලළි මක් ෙලක්වූශස නලහල. ටරු 

 ථානාය තුමනි, ෙණ්ඩාරනාය  මලතිතුමාශටන් පස ශසේ මෑත 

 ාාශස ශම් රශට් අ.තය, අනාටතය, ෙර්තමානය සම්ෙන්ධ  ර 

ටත්ත ශේ පාානඥයකු  හිටියා නම් ඒ ටරු රත්නිටරි වික්රමනාය  

මලතිතුමාික. මා එශසේ කියන්ශන් එතුමා මශේ පියා නිසා ශනොශෙික.  

එතුමා පළහු ෙතාෙට  ලබිනට් ඇමතිෙරයකු හලටියට පත් 

වුශණ් 1975දීික. ාං ා සමසමාජ පක්ෂය ජාති  සමඟි ශපරහුණු 

ආණ්ඩුශෙන් ඉෙත් ීමත් එක්  එෙ ට ෙලවියේ  ර්මාන්ත අමාතය 

ධුරය ෙලරුශේ, ආචාර්ය ශ ෝපවින් ආර්. ෙ ිට්පො මලතිතුමාික.  

එතුමාශටන් පන් හිස  වූ ඒ  ලබිනට් අමාතය ධුරයට ටරු රත්නිටරි 

වික්රමනාය  මලතිතුමා පත් වුාා. ඊට පන් 1977 මහ මලතිෙරායක් 

ආො.  එතුමා අනාටතය ෙලක් ා.  "ශත්ොට අ ත් ෙලඩ පිළිශෙළක් 

අෙ ය ෙනො ොශේම ශත්ෙයේන් තමික අශප් රශට් ආර්ථි ය 

ඉදිරියට ශටන යන්නට පුවනෙන්" කියන තලන ඉඳශටන එතුමා 

අවුරුේෙක් ෙලනි ශ ටි  ාායක් තුළ කුඩා ශත්ෙතු සංෙර්ධන 

අධි ාරිය ඇති  ළා ොශේම ශත්  ක්ති ෙයාපාරය දියත්  ළා.  

ෙහස  ටාන් මිනින්න් අෙටත් එහි ප්රතිාාභ ාෙනො.   

මට මත ික, 1996, 1997  ාාශස ශාෝ ශස රෙර් මිා 

පහතට ෙලුවාා.  වනතර දිස ්රික් ශස ජනතාෙශටන් ිටයයට 

50ක්ම ඒ  ාාශස යලපුශණ් රෙර්ෙයේන්. ටරු  ථානාය තුමනි, මා 

එෙ ට නිශයෝජනය  ශළේ මහජන එක්සත් ශපරහුා. එො  අහු 

රෙර් කිරි කිශාෝ එ  ට ාලබුණු උපරිම මිා රුපිය්ප  2ික. ඒ 

නිසා මහජන එක්සත් ශපරහුා නිශයෝජනය  රමින් අපි ඒ 

ශෙුවශෙන් විශරෝධතා ෙයාපාරයක් දියත්  ළා;  ශපළපාළි න්යා;  

රැස ීම් පලෙලත්වූො; උේශඝෝෂා  ළා. හලෙලික, කිිට විශට ත් 

මශේ තාත්තා -ටරු රත්නිටරි වික්රමනාය  මලතිතුමා- මශේ 

ශේ පාාන ෙලඩෙටා විරුේධ වුශණ් නලහල. එහිදී එතුමා .න්දුෙක් 

ටත්තා, අහු කිරි කිශාෝ එ  ට රුපිය්ප 50ක් ශෙන්න. ඒ 

සම්ෙන්ධශයන් මහා භාණ්ඩාටාරයත් එක්   ථා  ළා; හුේප 

අමාතයාං යත් එක්   ථා  ළා.  ඒ .න්දුෙ ටන්න එතුමා මලළි 

වුශණ් නලහල; භය වුශණ් නලහල. 

ඒ විතරක් ශනොශෙික, ටරු  ථානාය තුමනි. එො ශම් රශට් 

ෙතු  ම් රුෙන් ෙහස  ටානක්  ජීෙත් වුශණ් ෙහ න් හලටියටික. 

එතුමා වි  ොස  ළා, ඒ ජනතාෙ ෙහ්පභාෙශයන් හුෙො ටන්නට 

නම් ඔවුන්ට ඉඩම  සහ නිෙස  හිමි ම ාො ශෙනො ොශේම ඒ 

අයශේ ෙරුෙන්ට උටන්ෙන්නට ඕනෑ ෙෙ.  ඒ අුවෙ,  ෙතු  ම් රු 

පවුා ට පර්චස  7ක් ාො දීම සඳහා එතුමා එො ශම් ටරු සභාෙට 

ශයෝජනාෙ ශටනාො.  සමහර ෙතු  ම් රු නිශයෝජිතයන් එයට 

විරුේධ වුාා. නාය යන් යලික කියා ටත්ත අය එො ඒ ශයෝජනාෙට 

විරුේධ වුාා. නහුත් තාත්තා ෙලඩිෙ ඒ ස ථාෙරශස ිටටිමින් ඒ 

 ටයුත්ත  ළා. ශමන්න ශම් ොශේ ෙලඩි .න්දු .රා අරශටන අප 

ිටය  ශෙනාටම ආෙර් ෙත් විධියටික එතුමා  ටයුතු  ශළේ.  

එතුමාට විරුේධෙ විවිධ කුමන්ත්රා තිබුාා. ටරු 

 ථානාය තුමනි, 2004 මහ මලතිෙරායට අපි  වනතර 

දිස ්රික් ශයන් තරට  රන ශ ොට  ජාති  ාලිකස තුෙට එතුමා  

නම් කිරීමට නියමිතෙ තිබුාා. පන්ෙ ජාති  ාලිකස තුෙ 

එළිෙලක්ශක්, රත්නිටරි වික්රමනාය  කියන නම  ලපිාා. මම ඒ 

ටලන දිටට  ථා  රන්ශන් නලහල.  

2001 පලෙතුණු මහ මලතිෙරාශයන් එෙ ට පලෙලති රජය 

පරාජයට පත් ශෙනො. එතුමා විරුේධ පක්ෂශස නාය  හලටියට 

ශම් සභා ටර්භයට එනො. හලෙලික, එතුමාට විරුේධෙ 

කුමන්ත්රායක් දියත් ශෙනො. කුමන්ත්රාය පටන් ටන්ශන් 

ශහොරණින්මික. මම  යේන් කියපු, එතුමා නිර්මාාය  ළ 

ශේ පාානඥයාශටන්. ශම් ොශේ විවිධ කුමන්ත්රාොට එතුමා 

හුණපා දුන්නා.  

ටරු  ථානාය තුමනි, මට මත ික, එෙ ට ජනාධිපති ධුරය 

ෙලරූ ශේ.ආර්. ජයෙර්ධන මලතිතුමා ්රී ාං ා නිෙහස  පක්ෂශස 

ශ ොන්ෙ  ලඩීම සඳහා  නලක්සාිකට් කුමන්ත්රාය කියාා ෙලඩ 

පිළිශෙළක් දියත්  ළා. ටරු  ථානාය තුමනි, ඒශක් අපූර්ෙ 

ිටේධිය තමික, ඒ නඩුෙ අහන්න නඩු ාරෙරු හත් ශෙශනක්ම 

ෙලහලික කිේෙ එ . අෙසානශසදී  අහන්ශන් නලතිෙ ඒ  නඩුෙ විිට 

වුාා. හලෙලික, ඒ  ාාපරාසය තුළ එතුමාට ොශේම ්රී ාං ා 

නිෙහස  පක්ෂශස ශනොශයක් ශෙනාට  විවිධ අඩන්ශත්ට්ටම් ිටදු 

වුාා. හහුො  ඳවුර ට ශටනිහි්පාා එතුමා හිර  ළා.  

අශප් පවුශ්ප උෙවියටෙත්, එෙ ට පක්ෂශස නාික ාෙ වූ 

ිටරිමාශෙෝ ෙණ්ඩාරනාය  මලතිනියටෙත්, කිිටම ශ ශනකුට 

එතුමා ටලන ශතොරතුරක් ාලබුශණ්ත් නලහල; එතුමා ශ ොශහේ 

ඉන්නො ෙ කියාා කිේශේත් නලහල. දින ටානක් යනතුරු ශම් 

තත්ත්ෙය පලෙතුාා. ඊ ට පස ශසේ ආරංචියක් ාලබුාා, ශමෝෙර 

"ශරොක්හවුස " කියන හහුො  ඳවුශර් එතුමාෙ ිටරටත  ර 

තිශෙනො කියාා. ඒ ශතොරතුරත් එක්  අශප් ආෙරණීය මෑණියන් 

එතලනට න්යා. එතලනට න්යත් මෑණියන්ට එතුමාෙ ොන්න 

දුන්ශන් නලහල, ටරු  ථානාය තුමනි. එතුමිය බිම ොඩි වුාා, 

රත්නිටරි වික්රමනාය  මලතිතුමාෙ ශපන්ෙන ම් මම ශමතලනින් 

නලඟිටින්ශන් නලහල කියාා. ඊට පස ශසේ තමික, එතුමාෙ ශපන්වූශස. 

ඒ සා අඩන්ශත්ට්ටම්ොට, කුමන්ත්රාොට භාජනය වුණු 

රත්නිටරි වික්රමනාය  මලතිතුමා එතුමාශේ ප්රතිපත්ති  ෙොෙත් 

පාො දුන්ශන් නලහල. නාය ත්ෙයත් එක්  ප්ර  න තිබුාා ශෙන්න 

පුවනෙන්. නාය ත්ෙයත් එක්  විශරෝධතා තිබුාා ශෙන්න 

පුවනෙන්. හලෙලික, එතුමා නාය ත්ෙයට විරුේධ වුශණ් නලහල. 

ශෙනත් ආ ාරයකින් නාය ත්ෙයට එය ෙලශනන්නට ඇරියා.  

1983දී පක්ෂ ශ්ප ම් ධූරශයන් එතුමා ඉෙත් වුාා. එතුමා 

ඉෙත් වුශණ් අසතුටින්. එතුමා එය ප්ර ා   ශළේ ිටරිමාශෙෝ 

ෙණ්ඩාරනාය  මලතිනියශේ ශේට්ුවෙ හුර  රන පුේටායාට 

ඉෙත්ීශම් යේපිය දීාා ඒශමන්. ශම් ොශේ පුේටාශයක් අශපන් 

විශයෝීම ශපෞේටයේ ෙ මට විතරක් ශනොශෙික, ශම් රටටම වුණු 

වි ාා පාඩුෙක් හලටියටික මම ෙකින්ශන්. එතුමා නිරන්තරශයන් 

රට ශෙුවශෙන් ක්රියාත්ම  වුණු ශ ශනක්. එතුමා ිටංහාශයක් 

ෙෙ ඇත්ත. එතුමා ශෙෞේධශයක් ෙෙත් ඇත්ත. නහුත්, එතුමා 

ිටංහා ම, ශෙෞේධ ම පාවිච්චි  ර අනය ජාතිය ට ශහෝ අනය 

ආටම ට හිංසාෙක් ෙන විධියට ෙලඩ  ශළේ නලහල.  

එතුමා ්රී ාාංකි  ජාති ත්ෙයට ශෙොශහොම ටරු  ළා. ඒ 

නිසාම තමික එතුමා අශප් රශට් උතුශර් ශේො, ෙකුශණ් ශේො 

ත්රස තොෙය හුයේුවපුටා ෙලමිය යුතුික කියන ස ථාෙරශස හිටිශස. ඒ 

අුවෙික එතුමා  ටයුතු  ශළේ. එතුමා ටන්නා ාෙ .න්දු .රා නිසා 

අෙ අපට රටක් තිශෙනො කියාා මට ආඩම්ෙර ශෙන්න පුවනෙන්. 

එතුමා ඒ  ාා පරාසය තුළ ශම් රට ශෙුවශෙන් ශ ොික තරම්  ලප 

කිරීමක්  ළාෙ කියාා අපි ෙන්නො.  

අතිටරු ජනාධිපතිතුමා කිේො, එතුමා ශෙොශහෝ ශේ නලති  ර 

ටත්තා කියාා. එතුමා ඒ ශේේප නලති  ර ටත්ශත් ශම් රට 

ශෙුවශෙන්. එතුමා ඒො ටලන  ෙොෙත්  ම්පා වුශණ් නලහල; 

ශ ෝ  වුශණ් නලහල. මට මත ික, අපි ශෙොශහොම පුංචි  ාාශස 

පාර්යේශම්න්තුෙට පනත් ශ ුවම්පතක් ශටනල්පාා එක් 

පුේටායකුට ඉඩම් අක් ර 50ක් පමාක් තිබියදී අශනක් ිටය්පා 

අත්පත්  ර ටන්න රජය  ටයුතු  ළා.  ඒ අෙස ථාශේදී එතුමාශේ 

ඉඩම් අක් ර ිටය ටානක් අත්පත්  ර ටත්තා. ඒ ශොාශේ අශප් 
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පවුශ්ප ඇති වුණු  ථාෙහොදී එතුමා පලහලදියේෙ කිේො, "ඉඩම් 

නලති මිනින්න්ට ඉඩම් දුන්නාම ශමො ෙ ශෙන්ශන්?" කියාා. ඉඩම් 

අත් ර ටලනීශම් පනත ක්රියාත්ම   ළ ශොාශේ එතුමා තරම් 

සතුුව වුණු පුේටාශයක් තෙත් නලතුෙ ඇති කියාා මා වි  ොස 

 රනො.  

පන්  ාාය දී එතුමා සමා ඒ ඉඩම්ොට යේදී මට ඒ ෙෙ 

ෙලුවාා. ශේ පාානඥයන් හලටියට අප අතර එෙලනි න්ාාංට 

තිශෙන්න ඕනෑ කියාා මා වි  ොස  රනො. අපි ෙලයේය යුත්ශත් 

ශේ පාානශයන් අපට ාලශෙන ශේ ටලන ශනොශෙික. අශපන් ශම් 

රටට ාලශෙන ශේ ටලන, අශපන් ශම් රශට් ජනතාෙට ාලබිය යුතු 

ශේ ටලනික අපි ෙලයේය යුත්ශත්. ඒ ික ිටේධ ශෙන්න ඕනෑ. ටරු 

 ථානාය තුමනි, අොසනාෙ ට ොශේ අෙ ඒො ශෙනස  ශොා 

තිශෙනො. 1970 ෙ  ය ෙක්ො පලෙතුණු නිහතමානී ම, 

අෙං  ම අෙ ශේ පාානඥයන් අතර නලහල.  

ටරු රත්නිටරි වික්රමනාය  මලතිතුමා ශපෞේටයේ ෙ ඒ පිළිෙඳෙ 

මට කියාා තිශෙනො. ඒ ොශේම ශම් රශට් තත්ත්ෙය පිළිෙඳෙ, 

විශ ේෂශයන්ම ්රී ාං ා නිෙහස  පක්ෂය හුණපා දුන් අර්බුෙ පිළිෙඳෙ 

එතුමා  නටාුව වුාා. එශසේ  නටාුව වුශණ් එතුමාට ප්රතිාාභ ාො 

ටන්නට ශනොශෙික, එිකන් රටට අත් ශෙන්නා වූ අනිිට ලා-විපා  

නිසාික. අපි ිටය  ශෙනාම -රට සහ ජනතාෙ- එතුමාශටන් ඉශටන 

ටත යුත්ශත් ඒ ික කියාා මම වි  ොස  රනො. මම ඊට ෙඩා 

එතුමා පිළිෙඳෙ  රුණු- ාරාා කියන්නට යන්ශන් නලහල, ටරු 

 ථානාය තුමනි.  

2016 ෙසශර් ශෙසලම්ෙර් 27ෙලනි ො ෙහේප 12.45ට පමා 

එතුමා අශපන් සහු ටත්තා. එතුමාට පළහුෙලනි නිෙහන වුශණ් 

ශහොරා. ශෙෙලනි නිෙහන වුශණ් ශම් පාර්යේශම්න්තුෙ. 

පාර්යේශම්න්තුශේ ටරු  ථානාය තුමා ඇතුවන පාර්යේශම්න්තුශේ 

මහ ශ්ප ම්තුමාත්, නිශයෝජය මහ ශ්ප ම්තුමාත්, සහ ාර මහ 

ශ්ප ම්ෙරුන් ඇතුවන ිටය ම අය දිනක් ඇතුළත එතුමාශේ ශේහය 

ශම් පාර්යේශම්න්තුෙට ශටනල්පාා ශටෞරෙ ෙලක්ීම සම්ෙන්ධෙ, ඒ 

 රන ාෙ උපහාරයට අශප් පවුශ්ප ිටය  ශෙනාශේම ශටෞරෙනීය 

ප්රාාමය ඔෙ ිටය  ශෙනාටම හිමි ශෙනො. ඒ ොශේම අතිටරු 

ජනාධිපතිතුමා, ටරු අටමලතිතුමා, හිටපු ජනාධිපති මහින්ෙ 

රාජපක්ෂ මලතිතුමා, හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්රි ා කුමාරතුංට 

මලතිනිය ඒ අෙස ථාශේදී ෙක්ෙන ාෙ සහශයෝටය අපට අමත  

ශෙන්ශන් නලහල. 

විශ ේෂශයන්ම මම අෙසරයක් ටන්නො, ශම්  රුා විතරක් 

කියන්න. ටරු  ථානාය තුමනි, මම ඔෙතුමාට කිේො 

නලක්සාිකට් ශචෝෙනා පිළිෙඳෙ තාත්තා ිටරටත  ර ිටටි ිටේධියක් 

සම්ෙන්ධෙ. එතුමා එශසේ ිටරටත  ර ඉන්නශ ොට, අම්මාත් එක්  

මහ ෙලස ශසේ ශතමි-ශතමී ෙරුශෙකුත් රැශටන -මම ෙන්ශන් නලහල, 

කීශෙනි ෙරුොෙ කියා. පළහුෙලනි ෙරුොෙ, ශෙෙලනි ෙරුොෙ කියා මම 

ෙන්ශන් නලහල. මම එතශ ොට ශම් රශට් ිටටිශස නලහල.- නීතිඥයන් 

ළාට න්ශස චන්ද්රි ා මලතිනියික. ඒ ටලන සඳහන් ශනො ශළොත්, 

එය අඩු පාඩුෙක් ෙන නිසාික මම ඒ ටලන සඳහන්  ශළේ.  

ශම් සභා ටර්භශස ිටටින ටරු ඇමතිෙරු, ටරු මන්ත්රීෙරු 

ිටය ශෙනා ටරු රත්නිටරි වික්රමනාය  මලතිතුමාශේ විශයෝෙ 

ශෙුවශෙන් ිටතුවි්පාකින් පො යම්කිිට ොය ත්ෙයක් ෙලක්වූො නම් 

ඒ ිටය ශෙනාට හෙෙශත් ටලඹුරුම තලනින් මම කියන්ශන්, 

"ශෙොශහොම පිං" කියාාික.  

ටරු  ථානාය තුමනි, අශප් ජීවිතයට තිබුණු ශයෝධ 

ශසොල්පාක් නලති වුාාම අපි ශෙොශහෝ ශොාෙට උ ටලී ෙෙට 

පත් ෙනො. හලෙලික, මා හුයේන්ම කිේො ොශේ එතුමා  ක්තිමත් 

පුේටාශයක්. මට මතක් ෙනො ඇශමරි ාශේ හිටපු ජනාධිපති 

ෆ්රෑන්ක්යේන් ඩී. රූස ශේපට් කිේෙ ප්ර ා යක්. එතුමා කිේශේ, "ඔශබ් 

හිස අහශසේ තො ටන්න. හලෙලික, සෑම විටම ඔෙශේ පය මහ 

ශපොශළොශේ රඳො ටන්න" කියාා. ටරු රත්නිටරි වික්රමනාය  

මලතිතුමා, අන්න ඒ ආ ාරශස පුේටාශයක්. 

ටරු  ථානාය තුමනි, මශේ  ථාෙ අෙසන් කිරීමට ශපර 

ඇශමරි ා එක්සත් ජනපෙශස පුේටායන් ශෙශෙශනකු පිළිෙඳෙ 

 ථා  රන්න මට අෙසර ශෙන්න. ඉන් එක්ශ ශනක් තමික, 

මාර්ටින් ලූතර් කිං.  වන ජාති ශයක් ශාස පීඩනයට හා ූ රා ෑමට 

භාජනය වුණු පුේටාශයක් හලටියටත්, එම  ණ්ඩායම නිශයෝජනය 

 රපු පුේටාශයකු හලටියටත් ඔණප එො කිේශේ, "මට ිටහිනයක් 

තිශෙනො. මට ොාශපොශරොත්තුෙක් තිශෙනො. ඒ 

ොාශපොශරොත්තුෙ  රා, ඒ ිටහිනය  රා මා ඔෙෙ රැශටන යනො" 

කියාා. ටරු රත්නිටරි වික්රමනාය  මලතිතුමා  ශළේත් එතුමාශේ 

ිටහිනය, එතුමාශේ ොාශපොශරොත්තුෙ  රා ශම් රට රැශටන යාමික.  

අශනක් පුේටායා තමික, ශරොෙර්ට් ශ නඩි මහතා. කීර්තිමත් 

ජනාධිපතිෙරශයකු වූ ශජෝන් එෆ . ශ නඩි මහතාශේ අභාෙය 

ශොාශේදී ස තුති  ථාෙ  රමින් ඔණපශේ සශහෝෙරයා ෙන 

ශරොෙර්ට් ශ නඩි මහතා කිේශේ, "ඔශෙන් රටට යමක් ශෙනො 

විනා රශටන් ඔෙට ාලශෙන ශේ ටලන ශසොයන්න එපා" කියාා. 

ටරු  ථානාය තුමනි, අපට ාය නලති, රටට ාය නලති 

අභාෙප්රාප්ත ටරු රත්නිටරි වික්රමනාය  මලතිතුමාශේ ශ ෝ  

ප්ර ා  ශයෝජනාෙ සම්ෙන්ධෙ  ථා  රන ශම් අෙස ථාශේදී ශම් 

පාර්යේශම්න්තුශේදී අපි කියන්ශන් ශම්  ාරායික. 

ශම් රශට් ාක්ෂ සංඛ්යාත දුක් විිනන ජනතාෙට, අසරා වුණු 

ජනතාෙට යමක්  රනො මිස, ඔවුන්ශටන් අපට ඉුව ෙන ශේ ශහෝ 

රශටන් අපට ඉුව ෙන ශේ ටලන ශනොෙ, අශපන් රටට, ඒ ජනතාෙට 

ඉුව විය යුතු ශසේෙය ටලනික අපි ශසොයන්නට ඕනෑ. ඔෙතුමන්ාා 

ිටය ශෙනාටම නලෙත නලෙතත් අපශේ හශේ ටලඹුරුම තලනින් 

මතුෙන ස තුතිය, ප්රාාමය සහ ශටෞරෙය ටරු රත්නිටරි 

වික්රමනාය  මලතිතුමා ශෙුවශෙන් මා පුෙ රනො.  

ටරු රත්නිටරි වික්රමනාය  මලතිතුමාට මා නිෙන් න්ෙ ප්රාර්ථනා 

 රන්ශන් නලහල. මා ප්රාර්ථනා  රන්ශන්, එතුමා නලෙතත් අප 

අතශර් ඉපදිය යුතුික කියාාික. ප්ර  නොට මලදිවුණු, අර්බුෙොට 

මලදිවුණු ශම් රට ටාො ටලනීම සඳහා එතුමා නලෙතත් අප අතර 

ඉපශේො! ඒ  ටයුත්ත සම්පූර්ා  ළාට පස ශසේ එතුමාට අජරාමර 

නිෙන් න්ෙ අත්ශේො!ික කියා මා ප්රාර්ථනා  රනො.  

ශෙොශහොම  පින්, ඔෙතුමන්ාා ිටය ශෙනාටම.  

 
ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொ ொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ස තුතිික, ටරු විදුර වික්රමනාය  මලතිතුමනි.  

ටරු මන්ත්රීෙරුනි, හිටපු අග්රාමාතය සහ හිටපු පාර්යේශම්න්තු 

මන්ත්රී ටරු රත්නිටරි වික්රමනාය  මලතිතුමාශේ අභාෙය පිළිෙඳෙ 

පාර්යේශම්න්තුශේ ශෙපාර්  ෙශයන්ම  රන ාෙ ශ ෝ  ශයෝජනා  

අුවමත  රමින් මමෙ ඒ සමා එ තු ීමට  ලමලත්ශතමි.  

ටරු රත්නිටරි වික්රමනාය  මලතිතුමා දුර්ාභ න්ාාංටෙයේන් 

පිරි, මහ ජනතාෙට ආෙරය  ළ, ශපරළා ජනතාෙශටන් ආෙරය 

ාො ටත් ශම් රශට් බිහි වූ මහත්මයකු ශාස හලිනන්ීමට මා 

 ලමලතිික. එතුමා අපශේ ශේ පාානයට ආෙර් යක් ශේො!ික 

කියාත් මා ප්රාර්ථනා  රනො.  
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පාර්යේශම්න්තුෙ 

අතිටරු ජනාධිපතිතුමා, ටරු අග්රාමාතයතුමා, ටරු විපක්ෂ 

නාය තුමා ඇතුවන පාර්යේශම්න්තුශේ සෑම පාර්  ෙයකින්ම 

එතුමාශේ න්ාාංට ටලන දින ශෙ ක් තිස ශසේ අෙහස  පළ වුාා. එම 

රැස ීම්ොට අොළ නිා ොර්තාො -හලන්සාඩ් ොර්තාො- පිටපත් 

ශ ෝ යට පත් පවුශ්ප අය ශෙත යෙන ශාස පාර්යේශම්න්තුශේ මහ 

ශ්ප ම්ෙරයාට මා නිශයෝට  රනො. ස තුතිික. 

මීළාට, අමාතයාං  නිශේෙන.  

ටරු හුේප අමාතය රවි  රුාානාය  ඇමතිතුමා. 
 

ගු ලක්ෂනෙන් කිියඇල් 0ල  ෙහවා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, before that, with your permission, SAITM අර්බුෙය 

ටලන රජය ශෙුවශෙන් ප්ර ා යක්  රන්න  ලමලතිික. 
 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொ ொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Do you want to make a statement? 
 

ගු ලක්ෂනෙන් කිියඇල් 0ල  ෙහවා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Yes.  SAITM ප්ර  නය විසඳීම සඳහා  ශයෝජනා මාාාෙක් ශම් 

ෙෙස ඇතුළත රජය ඉදිරිපත්  රනො. අෙ ෙෙස ඇතුළත අශප් 

අමාතයාං ශස ශ්ප ම්ෙරයා හරහා රජශස ශයෝජනා මාාාෙක් 

ඉදිරිපත්  රන ෙෙ ිටය ශෙනාටම ප්ර ා   රන්න  ලමලතිික. 
 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொ ொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳික.  ඒ  පාර්යේශම්න්තුෙට ඉදිරිපත්  රනොෙ? 

 

ගු ලක්ෂනෙන් කිියඇල් 0ල  ෙහවා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අමාතයාං ශස ශ්ප ම්ෙරයා හරහා අෙ ෙෙස ඇතුළත ඒ 

ප්ර ා ය නිකුත්  රනො. 

 
ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொ ொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Statement එ ක් ප්රිටේධ  රනො? 

 
ගු ලක්ෂනෙන් කිියඇල් 0ල  ෙහවා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔේ. 
 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொ ொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ටරු අුවර දිසානාය  මන්ත්රීතුමා. 

 

ගු අනුද දිාානායක ෙහවා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொ ொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ටරු  ථානාය තුමනි,  උසස  අධයාපන  අමාතයතුමා ෙලන් 

ප්ර ා   ළා, SAITM  ආයතනය පිළිෙඳෙ රජශස ස ථාෙරය-  

ගු ලක්ෂනෙන් කිියඇල් 0ල  ෙහවා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ශයෝජනා මාාාෙ. 

 

ගු අනුද දිාානායක ෙහවා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொ ொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔේ. ඔෙතුමන්ාාශේ ශයෝජනා මාාාෙ.  රජයක් විධියට ශමම 

ආයතනයට  ෙරක්ෙ  ළ යුත්ශත් කියන ශයෝජනා මාාාෙ.  

 

ගු ලක්ෂනෙන් කිියඇල් 0ල  ෙහවා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රජශස ශයෝජනා මාාාෙ අමාතයාං ශස ශ්ප ම්ෙරයා  හරහා  

අෙ ෙෙස ඇතුළත ඉදිරිපත්  රනො.  

 

ගු අනුද දිාානායක ෙහවා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொ ொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔෙතුමා ඒ  පාර්යේශම්න්තුෙට ඉදිරිපත්  රනොෙ? නලත්නම් 

රටට- 

 

ගු ලක්ෂනෙන් කිියඇල් 0ල  ෙහවා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අපි අමාතයාං ශස නිශේෙනයක් හලටියට ඉදිරිපත්  රනො. 

සාමානය ක්රමය ඒ ික. ඊට පස ශසේ  ඕනෑනම් අපට ඒ ටලන 

සා ච්ඡා  රන්න පුවනෙන්.  

 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொ ொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අමාතයාං  නිශේෙන.  

 හුේප අමාතය ටරු රවි  රුාානාය  මලතිතුමා. 

 
 

ප්ේදාප් ණිය විශ්නවවි යාල 

ප්න්වාකුකාගාදප්ස ාෙු කලකය කඩා 
 ැමීෙ   ුත ල් 0 අොවයුරොප්ේ රකාශ්ය 

மபரொதமனப் பல்கமலக்கழக ெிடுதியின் 

தபயர்ப்பலமக உமடப்பு:  

 ிதி அமைச்சரது கூற்று 
DESTRUCTION OF PLAQUE IN PERADENIYA 

UNIVERSITY HOSTEL: STATEMENT BY MINISTER 
OF FINANCE  

 
ගු දවි කුණානායක ෙහවා (ුත ල් 0 අොවයුරො) 
(ைொண்புைிகு ரெி கருணொ ொயக்க -  ிதி அமைச்சர்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
ටරු  ථානාය තුමනි, අෙ දින මා ශම් උත්තරීතර  සභාශේ  

නලඟී ිටටින්ශන්, ඉතා ෙලෙටත්  වූ  රුාක් සම්ෙන්ධශයන්   ථා 

කිරීමටික.   

මෑත  ාාශසදී වි  විෙෙයාා ශමන්ම පාස්ප ිටන්න් අතරෙ  

විනය විශරෝධි ක්රියා රාිලයක්  ිටදු වූ ෙෙ ඔෙ ෙන්නා  රුාක්.  

1475 1476 

[ටරු  ථානාය තුමා] 
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පන්න්ය ො මා  ම්පාෙට පත්  ළ  ිටදුීමක් වූශස අප විිටන් 

ශප්රාශෙණිය වි  ෙවිෙයාාශස අ තින් ඉදි ළ ශන්ොිට ාටාර 

පරිරශස සමරු ලා ය  ඩා බිඳ ෙලමූ පුෙතික.  ොධාරින් විිටන් 

ශමම ශටොඩනලඟි්පා දිෙංටත ායේත් ඇතුළත්හුෙයේ මලතිතුමන් ිටහි 

කිරීම සඳහා එතුමාශේ නමින් නම්  රන ාේශේ එතුමා මහශපොළ  

සං ්පපය හඳුන්ො ශෙමින් ශපොදුශේ අ ප රශට්  ිලෂය පරපුරට,  

විශ ේෂශයන් අඩු  ෙරප්රසාෙ ාත් උපාධි අශප්ක්ෂ යන් ශෙුවශෙන් 

ිටදු  ළ ශසේෙය අටය කිරීම ශෙුවශෙනි.  ශමම මහශපොළ  ිලෂයත්ෙ 

ක්රමශස ආරම්භය පිළිෙඳෙ ෙර්තමාන ිලෂය පරපුර ශ තරම්  

ෙලුවෙත්ෙලික මම ශනොෙනිමි.  

ටරු  ථානාය තුමනි, ශමම දුෂ ට ක්රියාෙ පිළිෙඳ ප්රෙෘත්තිය 

පළ වූ ෙහාම සමාජ ශෙබ් අඩවිො ඒ ක්රියාෙ ශහළා ෙකිමින් පළ වූ  

අෙහස  ප්රමාාය මා වි  මයට පත්  ළ ෙෙ ප්ර ා   ළ යුතුික.  

එිකන් පිළිබිඹු වූශස මහශපොළ නලමලති ශමම සං ්පපය  පිළිෙඳෙ 

 ෘතන්ා ෙක්ෙන ශෙොශහෝ ජනතාෙක් අප අතර ිටටින ෙෙික. මා 

ශමහිදී අපශේ ප්රධාන ජනමාධයෙයේන් ඉ්පාා ිටටින්ශන් ශමෙලනි 

 ාරාා පිළිෙඳෙ ෙලඩොයී සමාජ මතයක් ශටොඩ නලඟීම පිණිස 

ක්රියා  රන ශාසික.  

මා ශමහිදී ොාශපොශරොත්තු ෙන්ශන්, "මහශපොළ"  තමාශේ  

"අිකතියක්"  ෙ ශයන් ඉ්පාා ිටටිය හලකි ෙරප්රසාෙයක් ශනොෙන 

ෙෙ  පහො දීම හා එහි ඓතිහාිට  පන් බිම මතක්  ර දීමික. එම 

 රුණු පහො දීම ෙලෙටත් යලික මා ිටතනො.  මහශපොළ භාරය 

ස ොධීන ආයතනයක් ෙන අතර එහි  ාර්යයන්ට අත ටලසීමට 

විධාය  ශහෝ  පරිපාාන හස තයට   හලකියාෙක් නලහල.  

ශමම උොර සං ්පපය තුළින් ප්රතිාාභ ාෙන ිටය ශෙනා ශමම 

 අෙහස ඉදිරිපත්  ළ පුේටායා තුළ  තිබූ ඉදිරි ෙලක්ම   පිළි ෙඳෙ 

 ෘතශේදී විය යුතුික.  මා වි  ොස  රනො, ශමම විනා  ාරී 

ක්රියාෙ ිටදු  ශළේ අ ෘතඥ  කිහිප ශෙශනකු  පමාක් ෙෙ.  අෙ  

ිලෂයයන්ශේ ටලාවුම් රුෙන් ශාස ශපනී  ිටටින ශමම 

අතශළොස ස අනිොර්යශයන්ම මාිට ෙ ාලශෙන මහශපොළ දීමනාෙ 

ාො ටන්නා අය ෙෙට සල යක්  නලහල. එශසේ වුෙෙ, ෙලඩි ශෙශනකු 

ශමම ක්රියාෙ නිහඬෙ ශහළා ෙකින්නට ඇත. 

දිෙංටත ායේත් ඇතුළත්හුෙයේ මලතිතුමා, 1977 ජනාධිපති 

ශේ.ආර්. ජයෙර්ධන මලතිතුමාශේ  ලබිනට් මණ්ඩාශස ශෙශළඳ 

හා නාවි  අමාතයෙරයා විය. 1979දී එතුමා රාජ ාරි  ටයුත්තක් 

සඳහා බිබිා ප්රශේ ශස  ළ සංචාරය දී දුෂ  ර ටම්මානො 

ශෙමේපියන්ට තම ෙරුෙන්ට උසස  අධයාපනය ාො දීමට 

ෙත් මක් ශනොමලති ෙෙ ශපනී න්ය අතර, ඒ  අෙස ථාශේදී තම 

පියාශේ හදිිට අභාෙය නිසා එතුමාට අත් විිනන්නට ිටදු වූ  දුෂ  රතා 

ිටහිෙන්නට ඇති. එතුමා ෙලරූ අමාතය ධුරය අධයාපනයට කිිටදු 

සම්ෙන්ධතාෙක් ශනොතිබුාෙ එතුමාශේ නිර්මාාශීයේ  ිටතුවියේ 

තුළින්  මහශපොළ සං ්පපය  බිහි විය. ශම් සඳහා ෙර්තමාන 

අග්රාමාතය, ටරු  රනි්ප වික්රමිටංහ මලතිතුමා සම්පූර්ා සහශයෝටය 

දුන් ෙෙත්  මම ශම්අෙස ථාශේදී මතක්  රන්නට  ලමලතිික.  

1981ශපෙරොරි මාසශසදී  එතුමාශේ ශපෞේටයේ  ධන 

පරිතයාටශයන්  මූයේ  තලන්පතුෙක් තුළින් මහශපොළ උසස  

අධයාපන ිලෂයත්ෙ අරහුො බිහි වූ අතර, අමාතයෙරශයකු ශාස 

එතුමා ාෙ ෙලුවප එම අරහුොට ෙලර කිරීමට ක්රියා  ළා.  පන්ෙ 

ශමම ශපෞේටයේ  භාරය  1981 අං  66 ෙරන පනශතන් සම්මත 

විය. ශමම භාරශස සභාපතිෙරයා ශාස  අටවිනින්රුෙරයා 

නිාොශයන්  පත්  රන  ාේශේ එම භාරය ශේ පාානී රාය 

ීශමන් ෙලළලක්ීම සඳහාය.  

1980දී හඳුන්ො ශෙන ාෙ  මහශපොළ ශාොතරැිකය තුළින් 

මහ ශපොළ  ිලෂයත්ෙ සඳහා  අරහුේප සම්පාෙනය  රන ාෙ අතර,  

ඇතලම් අෙස ථාො මහශපොළ ශෙශළඳ ප්රෙර් නොදී  එතුමා එම 

ශාොතරැික අශළවි කිරීමට පො ඉදිරිපත් විය.  

ප්රථම ෙසශර්දී වි  ෙවිෙයාා උපාධි අශප්ක්ෂ යන් 422 ට 

මහශපොළ ිලෂයත්ෙ පිරිනමුව ාලබූ අතර, පන් ෙර්ෂොදී එම 

ප්රමාාය සලාකිය යුතු ප්රමාායකින් ෙර්ධනය විය. ිටයයට 90ක් 

අෙ යතාෙ සහ කුසාතාෙ මත මහශපොළ ිලෂයත්ෙය ාොශෙන 

අතර, ිටයයට 10ක් කුසාතාෙ මත පමාක් පෙනම්  ර පිරිනමුව 

ාෙික. ශමම ිලෂයත්ෙ ක්රමය ිලෂයයන් අතර ශමන්ම සමාජශසත් 

ජනප්රිය ෙලඩසටහනක්. පන්  ාලීනෙ සංෙර්ධන ශාොතරැිකය 

හඳුන්ො දුන් අෙස ථාශේ මහශපොළ අරහුො තුළින් එහි ිටයයට 

50  ආශයෝජන ොය ත්ෙය ාොටලනීමට තරම් ායේත් 

ඇතුළත්හුෙයේ මලතිතුමා දූරෙර්ශී ීම නිසා ිලෂයත්ෙ අරහුොට 

අඛ්ණ්ඩෙ අරහුේප ටාා ඒමක් ස ස   රටලනීමට හලකි විය. 

මහශපොළ අරහුේප ිලෂයත්ෙ සඳහා හුේප සපයන්ශන් ිටය 

ආශයෝජන සඳහා ාලශෙන ාාභාං ෙයේනි.  

2003 ෙර්ෂශස මා ශෙශළඳ හා ොණිජ අමාතය ධුරය ෙලරූ 

සමශස අරහුේප  ළමනා රාය පිළිෙඳ සං ්පපය හඳුන්ො දීම 

තුළින් ෙඩාත් ාාභොයී ප්රතිලා අත් ර ටලනීමට හලකිවිය. ශම් ෙන 

විට මහශපොළ භාර ාර අරහුොට රුපිය්ප බියේයන 10 ට ෙලඩි - 

රුපිය්ප ශ ෝටි 1,000 ට ෙලඩි - ෙත් මක් ඇති අතර, ොර්ෂි ෙ 

රුපිය්ප මියේයන 1,400  වියෙමින් වි  ෙවිෙයාා ිටන්න් 45,000 ට 

සහ ශසන් උසස  අධයාපන ිලෂයත්ෙ  6,000ක් පිරිනමුව ාෙික. 

ඉතිහාසශස ප්රථම ෙරට අප රජය අධයාපනය සඳහා, ෙළ ශේශීය 

ආොයමින් ිටයයට 4. ක් ශෙන් රුව ාෙික. ප්රාථමි , ේවිතිික  හා 

උසස  අධයාපනය සඳහා ෙඩාත් දියුණු යටිතා පහන් ම් සපයන 

අතර, ිටන්න්ට ිටය අධයාපන  ටයුතු කිරීමට න්දුන් පරිසරයක් 

නිර්මාාය  රමින් පෙ.. 

ටරු  ථානාය තුමනි, ෙර්තමානශස ිටන්න් අතර වි ාා 

ෙ ශයන් විනය පිරිහීමක් ෙක්නට ාලශබ්. මා ඉහතින් සඳහන්  ළ 

 රුාට අමතරෙ අසාමානය ශාස නෙ ෙෙය දීම ශමන්ම, 

ොර්ෂි  ක්රි ට් තරට හුොශෙන් පාස්ප ිටන්න් විනය විශරෝධී 

 ටයුතු කිරීම, තම න්රුෙරුන් ප්රාා ඇපයට තො ටලනීම ෙලනි 

ෙරපතළ අන්ෙශම් විනය විශරෝධී ක්රියාෙන්හි ශයදීම ෙලනි  ටයුතු 

පිළිෙඳෙ අපට ඉෙසා ිටටිය ශනොහල . මෑත දී අතිටරු ජනාධිපති 

වමත්රීපාා ිටරිශසේන මලතිතුමාෙ ශම් පිළිෙඳෙ එතුමාශේ ෙලඩි 

අප්රසාෙය ප්ර ා   ර ිටටියා. 

ටරු  ථානාය තුමනි, අපශේ යහපාාන ප්රතිපත්ති තුළ 

ජනතාෙට තරු පශහේ ප්රජාතන්ත්රොදී නිෙහසක් ාොදී ඇත. නිෙහශසේ 

 ථා කිරීමට, උේශඝෝෂා කිරීමට අෙ ය පන් බිම සපයා ඇත. 

ඔවුන්ශේ හඬ තෙ දුරටත් මර්ෙනය  ර ශනොමලත. එශහත් ශමම 

නිෙහස අෙස ථාොදීන් විිටන් "ේපබූරු නිෙහසක්" ෙෙට පත් කිරීමට 

ෙරන උත්සාහයට අප ඉඩදිය යුතු නලත. 

නිෙහස පාවිච්චි කිරීශම්දී අප ප්රශේ ම් විය යුතුික. අශප් තරුා 

පරපුර තමන් අෙ අත් විිනන ෙරප්රසාෙ පිළිෙඳෙ ෙලුවෙත් කිරීමත්, 

අනාටතශසදී ආෙර් ෙත් පුරෙලිටයන් ීමට අෙ ය මාශපන්ීමක් 

ිටදු කිරීමත් ෙර්තමාන නාය යන්ශේ ෙටකීම විය යුතුය. මා ශමම 

ප්ර ා ය අෙසන් කිරීමට ප්රථම දිෙංටත ායේත් ඇතුළත්හුෙයේ 

මලතිතුමාශේ  ථාෙ  ශ ොටසක් උපුටා ෙලක්ීමට  ලමලතිික. 

"ිට.ශම් නිෙහස විනා  ාරී ශනොවිය යුතුය. වි  ෙවිෙයාා 

ිලෂයයන්ට ිට.මට, යේීමට, ඇන්රු කිරීමට නිෙහස ඇත. එශහත් 

ඉන් අෙහස  ෙන්ශන්, ඔවුන්ට නීති විශරෝධී ශාස ක්රියා කිරීමට 

නිෙහස ඇති ෙෙ ශනොශේ. ඔවුන්ශේ ිටතුවියේ සමාජශස දියුණුෙ 

පිණිස විය යුතුය. නිෙහස පාවිච්චි  ළ යුත්ශත් ෙඩාත් ශහොඳ 

1477 1478 



පාර්යේශම්න්තුෙ 

සමාජයක් තලනීමටය. ඒ නිසා නිෙහස ෙඩාත් ප්ර ස ථ ීමට නම්, 

විනය  ක්තිමත් විය යුතුය." 

ටරු  ථානාය තුමනි, මම ශම් ප්ර ා ය  ශළේ ටරු ජනාධිපති 

වමත්රීපාා ිටරිශසේන මලතිතුමාත්, අටමලති රනි්ප වික්රමිටංහ 

මලතිතුමාත් අධයාපනය ශෙුවශෙන් හුේප ශෙන්කිරීම පිළිෙඳෙ මට 

ාොදී ඇති උපශෙස  සා ා ොමිුවික. ශම් ෙශේ ශේේප ෙල  

ෙල ත් අපි ඒො ටලන ප්ර ා  ශනො ශළොත්, එය ඉදිරි අනාටතයට 

 රන අපරාධයක් ශාසික මම සා න්ශන්. එම නිසා අධයාපනශස 

තිශෙන ෙටිනා ම අප ිටය  ශෙනාම ෙන්නා ශමොශහොත  විනයක් 

ඇති සමාජයක් නිර්මාාය කිරීම අෙ ය  ාරායක්. විනයක් නලති 

සමාජයක් තුළින්  රටක් ඉදිරියට යන්ශන් ශ ොශහොමෙ? අපි 

ිටංටප්පූරුෙ, මලශ්පිටයාෙ, වියට්නාමය ටලන  ථා  රනො. ඒ 

රටො ඇති ී තිශෙන සාර්ථ ත්ෙය සහ ඔවුන්ශේ විනය තුළින් 

ශපනී යන්ශන් එම ජනතාෙ රටට ඇති ආෙරයික. 

ටරු  ථානාය තුමනි, ඔෙතුමාත්, ජනාධිපතිතුමාත්, 

අටමලතිතුමාත්, අශප්  ලබිනට් මණ්ඩායත්,  විපක්ෂශස ිටය  

ශෙනාමත් එ  හා සමානෙ ිටතන ෙෙ මම වි  ොස  රනො. ඒ 

නිසා අපි එ ට ටමන්  රහු. අ ත් ්රී ාං ාෙක් තුළ විනයක් සමා 

 ටයුතු  රන්න අෙස ථාෙ උො  රටන්න ඕනෑය කියන  ාරාය 

කියන්නික මම ශම් නිෙන්න පාවිච්චි  ශළේ.  

සතිය ට ෙෙස  7ක් තිශෙනො. එිකන් ෙලඩ  රන ෙෙස  

තිශෙන්ශන් පහික.  ඒ ෙෙස  පශහේම ශ ොශහේ ශහෝ තලන  ශෙෝඩ් 

ාෑයේ අ්පාාශටන විශරෝධතා ෙක්ෙනො. ශම් ෙ තරු පශහේ නිෙහස 

කියන්ශන්? විශරෝධතා ප්ර ා  කිරීශම් අිකතිය ඕනෑම ශ ශනකුට 

තිශෙනො. නහුත්, ඒ තුළින්  ඩා  ප්ප්ප ස ෙරූපශස ක්රියාෙන් ිටදු 

කිරීම ශනොශෙික අෙ ය ෙන්ශන්. 

අපි ශමශතක්  ාායක් ෙලරැදි විධියට හිතාා තිශෙනො නම්, 

 රුාා ර එ ට එ තු ී ෙලඩ  රාා, අ ත් සමාජයක් තුළ ඉදිරි 

පරම්පරාෙට නාය ත්ෙය ාො ශෙමින්,   ිටන් පරම්පරාෙට අ ත් 

ආෙර් යක් ාො ශෙන්න  ටයුතු  ළ යුතුික කියන  ාරාය මතක් 

 රමින් මා නිහඬ ෙනො. 

 
ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொ ொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳික, ටරු අමාතයතුමනි. මීළාට, ටරු ෙන්දුා න්ාෙර්ධන 

මලතිතුමා. 

 
ගු  න්දුල ගුණවතාධාන ෙහවා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குணெர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ටරු  ථානාය තුමනි, මා ශම් අෙස ථාශේදී හුේප අමාතයතුමා 

කියපු  ාරායත් සමා එ ා ශෙනො. මක් නිසාෙ යත්, ශෙශළඳ 

ඇමතිෙරයා ෙ ශයන් සහ භාර ාරශයක් ශාස අපි  ටයුතු  ළ 

නිසාත්, ශම් රශට් ජාති  අධයාපනය පිළිෙඳෙ හිතනොට ෙඩා 

ෙලඩිපුර යමක් හිතාා, ශපශනනොට ෙඩා ෙලඩිපුර යමක් ෙල ාා, 

ඇශසනොට ෙඩා ෙලඩිපුර යමක් අහාා, නිර්මාාාත්ම ෙ 

මහශපොළ අරහුො බිහි  රපු ජාති  නාය යකු විධියට ායේත් 

ඇතුළත්හුෙයේ මලතිතුමාට ශේ පාාන පක්ෂ, පාට ශේෙශයන් 

ශතොරෙ ශටෞරෙයක් තිශෙනො. ඒ නිසා ඒ ශටෞරෙය ශ ශාසන 

ආ ාරශස  ටයුත්තක්  ෙශරක්  ළත් ඒ ාෙේධ විපක්ෂය 

ෙ ශයන් අපි ෙරපතළ ශාස එය ශහළා ෙකිනො.  ටරු 

ඇමතිතුමාට ශම්  ාරාය පිළිෙඳෙත් මා ශයෝජනා  රන්න 

 ලමලතිික.  

එතුමාශේ මහශපොළ අරහුේපෙයේන් තමික මාාශබ් SLIIT 

ආයතනය ශටොඩනලඟිාා, අෙ පරිටා  ශතොරතුරු තාක්ෂාය 

සම්ෙන්ධශයන් නිපුාත්ෙයක් ාෙපු ඉතා වි ාා  ෙරුෙන් පිරිසක්  

එිකන් පිට ශෙන්ශන්. ඒ  ජාතයන්තර මට්ටමින් කීර්තියක් ාො 

තිශෙන වි  ෙවිෙයාා ආයතනයක්. කිංස යේ ටී. වික්රමරත්න මලතිතුමා 

මහශපොළ අරහුේප ශයොෙොා තමික ශම් ආයතනය ඇති  ශළේ. 

ඒ  නිසා එතුමාට ශටෞරෙයක් ශාස ශම්  ඩා බිඳ ෙමන ඒො 

ශෙුවෙට මාාශබ් SLIIT ආයතනය "ායේත් ඇතුළත්හුෙයේ 

ශතොරතුරු තාක්ෂණි  වි  ෙවිෙයාාය" කියාා නම්  රන ශාසත් 

මම එතුමාට ශයෝජනා  රන්න  ලමලතිික.  

 
ගු දවි කුණානායක ෙහවා 
(ைொண்புைிகு ரெி கருணொ ொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ටරු  ථානාය තුමනි, ඒ  ටයුත්ත අපි 2004  ාාාන්තරශස 

දී ිටදු  ළා. 2015 අය ෙලශයන් අපට ාො දුන් අෙස ථාෙ අුවෙ 

ජනාධිපතිතුමාත්, අටමලතිතුමාත් මට අෙසර ාො දුන්නා, එය  

වි  ෙවිෙයාායක් ශාස සා න්න පුවනෙන් විධියට ආරම්භ  රන්න 

කියාා.  ඒ ශෙුවශෙන් අපි රුපිය්ප මියේයන 1,000  හුොක් ශෙන් 

 ළා. 

 

ගු අනුද දිාානායක ෙහවා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொ ொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

මාාශබ් SLIIT  ආයතනශස ප්ර  නයක් මතුශොා තිශෙනො. 

ඉඩශම් හිමි රුෙන් ශෙනම ඉන්නො. ඒ ොශේම රජශස මහශපොළ 

භාර ාර අරහුෙශ්ප හුේප ශයොෙොා තිශෙනො. ඒ නිසා එම 

ආයතනශස යම් ටලට  ාරි තත්ත්ෙයක් මතු ී තිශෙනො. නි  චිත 

ෙ ශයන් එහි අිකතිය රාජය සතුෙෙ, එශහම නලත්නම් ශපෞේටයේ  

 ණ්ඩායමක් අශත්ෙ කියන ප්ර  නය නිරවු්ප  ර ටත යුතුෙ 

තිශෙනො. ශමො ෙ, මහජන හුේප එම ආයතනය ශටොඩනලඟීම 

සඳහා ශයොෙො තිශෙනො. නහුත් අිකතිය ටත්තාම ශපෞේටයේ  

අිකතියක් ෙෙට තමික ෙලන් පත් ී තිශෙන්ශන්. ඒ නිසා මා 

ඔෙතුමාශටන් ෙලනටන්න  ලමතිික, එහි නීතිමය තත්ත්ෙය කුමක්ෙ 

කියාා. 

 
ගු දවි කුණානායක ෙහවා 
(ைொண்புைிகு ரெி கருணொ ொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අුවර කුමාර දිසානාය  මන්ත්රීතුමා කියන  ාරාය සලෙෑික. 

මාාශබ් SLIIT  ආයතනශස ප්ර  නයක් ඇතිශොා තිශෙනො. 

භාර ාර අරහුෙශ්ප ඉන්න එ  පුේටාශයකු ශයෝජනා  රාා,  ර 

තිශෙන  යම් ශෙයක්  නිසා එහි  නීතිමය ප්ර  නයක් ඇතිශොා 

තිශෙනො කියන  ාරාය අපි හඳුනාශටන තිශෙනො. නහුත් අපි 

එය අබිෙො  ක්රියා  රන්න අෙ යික. එශහම ශෙයක් ිටදුශොා 

තිශෙනො නම් හරි තලනට හුේප ආශයෝජනය  රාා ඉදිරියට යෑම 

අෙ යික. ශමො ෙ, මම හිතන විධියට අහිංස  තරුා 

තරුණියන්ශේ ෙලුවම ශපෝෂාය  රන හුොක්  කිිටශසේත්   

නෙත්ෙන්න අෙ යතාෙක් නලහල.  අපි  ඒ සඳහා සතුටින් හුේප 

ශෙන්  රාා, ඒ  ටයුතු  රන්න ූ ොනමින් ිටටිනො. 

 
ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொ ொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔෙතුමා ඒ ශෙුවශෙන් අෙ ය පියෙර ටන්නොෙ? 

 
ගු දවි කුණානායක ෙහවා 
(ைொண்புைிகு ரெி கருணொ ொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔේ. 
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ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொ ொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳික.  

ප්රධාන  ටයුතු ආරම්භශසදී පනත් ශ ුවම්පත් පිළිටලන්ීම 

පිළිෙඳ ෙලුවම්දීම. 

 
පනත් ප්කටුම්පත් ළිබඳගැන්වීෙ 

சைர்ப்பிக்கப்பட்ட சட்டமூலங்கள் 
BILLS PRESENTED 

 
I 

විප්ද්ශ් විනිෙය පනත් ප්කටුම්පව 
தெளி ொட்டுச் தசலொெணிச் சட்டமூலம்      

FOREIGN EXCHANGE BILL 

"විශේ  විනිමය ප්රෙර්ධනය කිරීම සහ විධිමත් කිරීම පිණිස විධිවිධාන  

සලාලස ීම සඳහා ෙ; විශේ  විනිමය ප්රෙර්ධනය කිරීම සහ විධිමත් කිරීම පිළිෙඳ 

ෙටකීම රජශස නිශයෝජිත ෙ ශයන් මහ ෙලංකුෙ ශෙත පලෙරීම සඳහා ෙ; (42  

ෙන අධි ාරය වූ) විනිමය පාාන පනත ඉෙත් කිරීම සඳහා විධිවිධාන සලාසීම 

සඳහා සහ ඊට සම්ෙන්ධ ශහෝ ආුවෂංන්   ාරාා සඳහා විධිවිධාන සලාලස ීම 

පිණිස ෙ වූ පනත් ශ ුවම්පතකි. 
 

(අමාතය මණ්ඩාශස අුවමතිය ෙන්ො තිශබ්.)" 

 
ළිබඳගන්වන ලද්ප්ද්  අග්රාොවයුරො ාහ  ාික රිපත්ි හා 

ආතාථික ක ුතුර අොවයුරො ප්වනුව  ගු ලක්ෂනෙන් කිියඇල් 0ල 
ෙහවා විකුනි. 

2017 ෙැි   3වන   ා ා ප්  වන වද කියවිය ුතුරයි     රය 
ුතරණය කළ ුතුරයි     අ ාළ ආංශික අධීක්ෂණ කාදක ාවාව  ප්යොුත 
කළ ුතුරයි    නිප්යෝග කදන ලදී.  

 

ைொண்புைிகு பிரதை அமைச்சரும் மதசிய தகொள்மககள் ைற்றும் 

தபொருளொதொர அலுெல்கள் அமைச்சருைொனெொின் சொர்பொக ைொண்புைிகு 

லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல அெர்களொல் சைர்ப்பிக்கப்பட்டது. 
 

2017 மை 03, புதன்கிழமை இரண்டொம் முமற ைதிப்பிடப்பட 

மெண்டுதைனவும் அச்சிடப்பட மெண்டுதைனவும் உொிய துமறசொர் 

மைற்பொர்மெக் குழுவுக்கு ஆற்றுப்படுத்தப்பட மெண்டுதைனவும் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 
Presented by the Hon. Lakshman Kiriella, on behalf of the Pime 

Minister, Minister of National Policies and Economic Affairs; to be read 
a Second time upon Wednesday, 3rd May, 2017 and to be  printed; and 
to be referred  to the relevant Sectoral Oversight Committee.  

 
II 

 

ආතාථික ප්ාේවා ගාානුර (ාංප්ශ්ෝධාන) පනත් 

ප්කටුම්පව 
தபொருளொதொர மசமெ ெிதிப்பனவு (திருத்தம்) 

சட்டமூலம்   
ECONOMIC SERVICE CHARGE (AMENDMENT) BILL 

 

 "2006 අං  1  ෙරන ආර්ථි  ශසේො ටාස තු පනත සංශ ෝධනය කිරීම 
සඳහා වූ පනත් ශ ුවම්පතකි." 

(අමාතය මණ්ඩාශස අුවමතිය ෙන්ො තිශබ්.)" 
 

ළිබඳගන්වන ලද්ප්ද් ුත ල් 0 අොවය දවි කුණානායක ෙහවා 
විකුනි. 

2017 ෙැි   3වන   ා ා ප්  වන වද කියවිය ුතුරයි     රය 
ුතරණය කළ ුතුරයි     අ ාළ ආංශික අධීක්ෂණ කාදක ාවාව  
ප්යොුත කළ ුතුරයි    නිප්යෝග කදන ලදී.  

 
 ிதி அமைச்சர் ைொண்புைிகு ரெி கருணொ ொயக்க அெர்களொல் 

சைர்ப்பிக்கப்பட்டது. 

2017 மை 03, புதன்கிழமை இரண்டொம் முமற ைதிப்பிடப்பட 

மெண்டுதைனவும் அச்சிடப்பட மெண்டுதைனவும் உொிய துமறசொர் 

மைற்பொர்மெக் குழுவுக்கு ஆற்றுப்படுத்தப்பட மெண்டுதைனவும் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 
Presented by the Hon.  Ravi Karunanayake, Minister of Finance; to 

be read a Second time upon Wednesday, 3rd May, 2017 and to be 
printed; and to be referred  to the relevant Sectoral Oversight 
Committee.  

 

 
පාතාලිප්ම්න්ුරප්ව ක ුතුර 
பொரொளுைன்ற அலுெல் 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 
 

ගු ලක්ෂනෙන් කිියඇල් 0ල  ෙහවා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move, 

"That the Government Business do have precedence this day." 

 

රශ්නනය විොන ලදින්  ාවා ාම්ෙව විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொ ொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ටරු සභානාය තුමනි, විනාඩි 15ක්  යේන් ෙලඩ  ටයුතු 

අෙසාන වුාා. එම නිසා සභාශේ ෙලඩ  ටයුතු අත් හිුවො පස  ෙරු 

1. 0ට නලෙත රැස ීමට ශයෝජනා  රනො. සභාෙ එ ාෙ? 

 
ගු ෙන්ත්රීවු  
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 
Aye. 

 
ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொ ொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ අුවෙ දිො ආහාරය සඳහා සභාශේ ෙලඩ  ටයුතු පස  ෙරු 
1. 0 ෙක්ො අත් හිුවෙනො. 

 
රැානවීෙ ඊ  අනුකූලව වාවකාලිකව අත් ි ටුවන ලදින්  අ. වා. 

1.3   නිප්යෝ ය කාදක ාවාපිුරො [ගු ප්ාල් 0වම් 

අවඩක්කලනා න් ෙහවා] ප්ේ ාවාපිත්වප්යන් නැවව පවත්වන 
ලදී. 

அதன்படி, அைர்வு பி.ப. 1.30 ைணிெமர இமட ிறுத்தப்பட்டு 

ைீண்டுந் ததொடங்கிற்று. குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள் 

[ைொண்புைிகு தசல்ெம் அமடக்கல ொதன்]  தமலமை ெகித்தொர்கள்.  
 

Sitting accordingly suspended till 1.30 p.m. and then resumed, 
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 
ADAIKKALANATHAN] in the Chair. 
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පාර්යේශම්න්තුෙ 

ගු නිප්යෝ ය කාදක ාවාපිුරො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Item Nos. 153, 154, 155 and 156 are to be moved 
today.  Now I call upon the Hon. Minister of Finance to 
move Item Nos. 153 and 154.  

 
සුදා දු ආඥාපනව  නිප්ව නය 

ைதுெொிக் கட்டமளச் சட்டம்: அறிெித்தல் 
EXCISE ORDINANCE: NOTIFICATION 

 

 
[1.30p.m.] 

 

ගු දවි කුණානායක ෙහවා 
(ைொண்புைிகு ரெி கருணொ ொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Hon. Deputy Chairman of Committees, I move, 
 

"That the Notification made by the Minister of Finance under 
Section 32 of the Excise Ordinance (Chapter 52) on rules governing 
Distilleries/Warehouses and published in the Gazette Extraordinary No. 
1996/52  of 09th December 2016, which was presented on 07.03.2017, 
be approved.  

(Excise Notification No. 991)” 

Sir, it is with happiness that I move the Excise 
Notification published in the Gazette Extraordinary No. 
1996/52 of 09th December, 2016 and I would like to speak 
a few words on that.   

As you know, the Budget did have a corrective action 
taken in line with the Government's policies of being able 
to ensure that correct motivational and demotivational 
activities are enforced. Through that process, tax on toddy 
shows an increase from Rs. 30 to Rs. 50 per litre.  Our 
resultant factor is that we want to get it into a more 
formalized sector while ensuring that only the needy 
would get it; because taxation is a form of Government's 
revenue. As a result of that, the price of a bottle of toddy 
has been increased from Rs. 100 to Rs. 140.   

මම ශම් අෙස ථාෙ උපශයෝන්  ර ටන්නො, න්රාෙදු 

ශෙපාර්තශම්න්තුෙට මශේ ඉමහත් සතුට ප්ර ා   රන්න. න්රාෙදු 

ආොයම ශාස අවුරුේෙ ට සාමානයශයන් රුපිය්ප මියේයන 

 5,000ක් විතර ාලබුාත්, ෙලන් එය රුපිය්ප බියේයන 168 ෙක්ො 

නලතශහොත් රුපිය්ප ශ ෝටි 16,800 ෙක්ො -ඒ කියන්ශන් ිටයයට 

400 න්ාය - ෙලඩි ීමක් ඇති ශොා තිශෙනො කියන එ  මම 

සතුටින් ප්ර ා   රන්න  ලමලතිික. නහුත් ඒ ආොයමත් මදි. මශේ 

මිත්ර ශසෞඛ්ය ඇමතිතුමා මා ළාම ඉඳශටන ඉන්නො. අපි එෙලනි 

ආොයමක් ශනොශෙික, උපයන්න හෙන්ශන්. අපට අෙ ය ෙන්ශන් 

ශම්  තුළින් මත්පලන් අශළවිය අඩු  රාා, නලති  රාා, සලෙෑ 

ආොයමක් උපයන්න පුවනෙන් මාර්ටයකුික. නහුත්, ශම් දුර්ොතාෙ 

අ ශප් ජනතාෙ තුළ තිශෙන තාක්  ්ප ශම් ආොයම අපට 

අතයෙ යික. ශම්  නිා මට්ටමින් තියා ටන්න එ  අතයෙ යික. 

නලත්නම් ශෙන්ශන් ශම්  ෙලරැදි තලන ට න්හින්,   එතලනින්  ඒ 

ආොයම උපයා ටලනීමික. ශම් ශමොශහොශත් අපි ඉදිරිපත්  රාා 

තිශෙන්ශන් නිා ෙ ශයන්, විනිවිෙභාෙයකින් සහ නීතයුවූලා 

මට්ටම ට ශම් ෙදු එ තු  රන්න පුවනෙන් ක්රමයකුික.  

අපි අරක්කු මිා ෙලඩි  ළාම ඒ ට ආශේ  යක් ෙන්ශන් 

 ිටප්පු. අපි  ිටප්පු විකුාන තලන් ඉතා විමිටයේමත්ෙ ෙලටලීම් 

 රාා අ්පානො. හලෙලික, එ  තලන  ෙහන ශ ොට තෙ තලනක් 

විෙෘත ශෙනො. ආොයම ෙලඩි ශොා තිශෙන්ශන් අශප් විමර් න 

නිසාික. අපට ශපශනනො, යම් විධියකින් ඒ තුළින් 

සංෙර්ධනාත්ම  ටමන ට ශයොහු ශොා තිශෙනො කියාා. ඒත් 

ශම් තත්ත්ෙයත් සතුුවොය  මදි. ඒ  තමික සලෙෑ තත්ත්ෙය. අපි 

තලෙෑරුම් ප්රමාාය පුවනෙන් තරම් අඩු  රශටන යනො. හලෙලික, ඒ 

ශෙුවශෙන් කිිටම ප්ර  නයක් නලතුෙ, නිා ශනොෙන  ිටප්පු 

විකුාන ස ථානයක් විෙෘත ශෙනො. ශම් ොශේ තලන් 10,000ක් 

විතර තිබුාත් අපි ෙලන් එය අඩු  රශටන න්හි්පාා තිශෙනො. 

අපට අෙ ය නලහල, එෙලනි තලන් එ ක්ෙත් තියා ටන්න. නහුත්, 

ශනොෙන්නා මට්ටමින් ඒො පාවිච්චි ශෙන එ  තමික අපට තිශෙන 

ශාොකුම හිසරෙය.  

මම ශම් අෙස ථාශේදී  ිටය ශෙනාශටන්ම  ාරුණි ෙ 

ඉ්පාන්ශන් එ  ශෙයික. අශප් රටට ාලබුණු ොයාෙය තමික ාලබුණු 

ාය. ඒ ාය ශටෙන්න අපට ආොයම් මාර්ටයක් තිශෙන්න ඕනෑ. 

අපි භාර ටත්තු ආර්ථි ශස ආොයම මදි වුාා, ාය ටි  ශටෙන්න. 

ශමතලන විපක්ෂශස අය ශනොශයකුත් ශේේප  ථා  ළත්, ඒ 

අයශේ හෘෙය සාක්ෂියට අුවෙම ෙන්නො, ශම් ොශේ න්නි 

ශෙෝම්ෙයක් තමික අපට භාර දුන්ශන් කියාා. ඒ  තුළින් අෙ 

ශොා තිශෙන්ශන් ශමො ක්ෙ? අොයම් උපයන ක්රම නිා මට්ටමින් 

ෙලඩි ශොා තිශෙන එ  ටලන  සතුුවොය ික. එ ශහත්, ඒ  මීට 

ෙඩා ෙලඩි ප්රමාායකින් ාො ටන්න ඕනෑ. ශමො ෙ අපට 

ජනතාෙශටන් ෙදු අය  රන්න අෙ ය නලති නිසා. අපට අෙ ය 

ෙන්ශන් ෙලනට  නීතයුවූලාෙ තිශෙන ක්රමශයන් සාධාරාෙ ාො 

ටන්නික. යම් මතයක් තිශෙනො, "ශටෙන එක්ශ නා ශටෙනො. 

ශනොශටෙන එක්ශ නා සත පහක්ෙත් ශටෙන්ශන් නලහල" කියාා. 

ඒ  අපි නිෙලරැදි  රන්න අෙ යික. ඒ ප්රයත්නය තමික අපි හලම 

ෙෙස ම ක්රියාත්ම   රශටන යන්ශන්. අපි භාර ටන්න ශ ොට ෙළ 

ශේශීය නිෂ පාදිතශයන් ිටයයට 10.   ආොයමක් තිබුණු ෙදු 

ආොයම අෙ ිටයයට 14ට ෙලඩි ශොා තිශෙන්ශන් නි ම්ම 

ශනොශෙික. ශමෙලනි පිරිිටදුභාෙයකින් එ තු කිරීම නිසා තමික 

එෙලනි ෙලඩි ීමක් ශොා තිශෙන්ශන්. ශර්න් ආොයම ෙලඩි ශොා 

තිශෙනො, න්රාෙදු ආොයම ෙලඩි ශොා තිශෙනො, ශේශීය ආොයම් 

ශෙපාර්තශම්න්තුශේ ආොයම ෙලඩි ශොා තිශෙනො. විපක්ෂශස 

අය ශ ොතරම්  බ්ෙ  ළත් ිටය ම ශේ විනිවිෙභාෙයකින් තිශෙන 

නිසා තමික හලම තලන ම ශීඝ්ර ෙර්ධනයක් ඇති ශොා තිශෙන්ශන් 

කියන එ  මම ශම් අෙස ථාශේදී මතක්  රනො.  

'රා' සම්ෙන්ධශයන් ාලබුණු ෙදු ආොයම ෙලඩි ීශම් ප්රොතාෙ 

ශ ොික ආ ාරශයන්ෙ තිශෙන්ශන් කියන එ  මම ශමතලන 

ශපන්ෙන්න අෙ යික. 2015 ජනොරි මාසශස රුපිය්ප මියේයන 

7,800ක් තිබුණු එ  2016 රුපිය්ප මියේයන 21,000 ට ෙලඩි 

ශෙනො. ඒ කියන්ශන් ිටයයට  00 න්ායකින් ෙලඩි ශෙනො. 

2017 ජනොරි මාසශස ඒ රුපිය්ප මියේයන 21,000 රුපිය්ප 

මියේයන  6,000ක් ෙක්ො ෙලඩි ශෙනො. ඒශ ත් ිටයයට 200  

ෙලඩි ීමක් ඇති ශොා තිශෙනො. ඒශ න් ශපශනනො, ශ ොික 

ආ ාරශයන්ෙ ඒ  ෙලඩි ශෙන්ශන් කියාා. ශමශතක්  ්ප 

ශ ොහාටෙ ඒ ආොයම් න්ශස? ශ ොික සාක්කුෙටෙ ඒො න්ශස? 

රජශස භාණ්ඩාටාරයට එන්ශන් නලතුෙ ශ ොශහේටෙ ශම්ො න්හි්පාා 

තිශෙන්ශන්?  

උොහරාය ට ශපෙරොරි මා සය ටනිහු. ශම් මාසයට ෙෙස  

28ක් තිශෙනො.  

2015 ෙර්ෂශස ශම් ආොයම රුපිය්ප මියේයන 7,601ික. 2016 

ෙර්ෂශස ශම් ආොයම -රුපිය්ප මියේයන 21,768ික- ිටයයට  00ක් 

ෙක්ො ෙලඩි ශෙනො. ශපෙරොරි මාසය අෙසන් ශෙන විට ශමය 

රුපිය්ප මියේයන  8,754ික. ඒ කියන්ශන් ඒ  ිටයයට ශෙිටය 

න්ායකින් ෙලඩි ශෙනො. ශමන්න ශමෙලනි ෙර්ධනයක් තමික ඇති 

1483 1484 
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ශොා තිශෙන්ශන්. ශෙෝත්ප ප්රමාාය අඩු ී තිීයම අශනක් 

පලත්ශතන් සතුුවොය  තත්ත්ෙයක් ශෙනො. එය ෙලඩි ශොා 

නලහල. ඒ අුවෙ අශප් ප්රතිපත්තිය එශාසට ක්රියාත්ම  කිරීමටික අප 

ොාශපොශරොත්තු ෙන්ශන්. 

අශප් රශට් සම්පූර්ා වියෙශමන් අශප් පඩිනඩිොට රුපිය්ප 

බියේයන 700ක් -ශ ෝටි 70,000ක්- ශටෙන ෙෙ ශම් අෙස ථාශේදී 

මතක්  ළ යුතු ශෙනො. ඒ ොශේම ශපන්ෂන්ොට රුපිය්ප ශ ෝටි 

18,200ක් ශටෙනො. ාය ශසේො රා ශපොලී ප්රමාායට රුපිය්ප 

ශ ෝටි 68,000ක් ශටෙනො. එ තු  ළාම රුපිය්ප ශ ෝටි 

156,200  වියෙමක් ශම් වියෙම් තුශන් තිශෙනො. ඒ ොශේම 

ායශසේො රාය තුළ ප්රාේධන ක්ෂයීමට රුපිය්ප ශ ෝටි 

80,000ක් වියෙම්  රනො. ශම් වියෙම් හතර ෙල ොම,  අශප් 

සම්පූර්ා ආොයම් ප්රමාායම එයට ෙලය ශොා තිශෙනො. ආොයම 

රුපිය්ප බියේයන 2,100ක් තිශෙන අෙස ථාෙ , ශම් වියෙම් හතරට 

රුපිය්ප ට්රියේයන 2. ක් -ඒ කියන්ශන් රුපිය්ප ශ ෝටි 2 0,000ක්- 

ෙලය ශෙනො. ශම්ො තුළින් ශ ොශහොමෙ අපි රට  ආර්ථි යක් 

ඉදිරියට ශටන යන්ශන්? එශහත්, ජනතාෙට ෙරක් ශෙන්ශන් 

නලතිෙ ශම් ෙරප්රසාෙ ාොදීමට හලකිීම සතුුවොය  තත්ත්ෙයක් 

ශෙනො. ඒ විතරක් ශනොශෙික, යම් විධියකින් පරිපාානශස 

ශෙනස  ම්ො දියුණු තත්ත්ෙයක් ඇති ශොා තිශෙනො. ඒ  

ඉදිරියට යාමක් කියා මා හිතනො. 

ඊශස අශප් ජනාධිපති වමත්රීපාා ිටරිශසේන මලතිතුමා මාත් 

සමා ශේශීය ආොයම් ශෙපාර්තශම්න්තුශේ ෙහසයෙන සංෙත්සරයට 

සහභාන් වුාා. මම ශම් ප්රෙෘත්තිය උපුටා ටන්ශන් ''ජනයුටය'' පුෙත් 

පශතන්. එහි සඳහන් ෙනො, ''හු්පෙරට ජනාධිපතිෙරශයක් ශේශීය 

ආොයම් ශෙපාර්තශම්න්තුෙට....'',- [ොධා කිරීමක්] ශමො ක්ෙ? 

 

ගු  න්දුල ගුණවතාධාන ෙහවා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குணெர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

''ෙලඳුම් ර'' පත්තශර්. 
 

ගු දවි කුණානායක ෙහවා 
(ைொண்புைிகு ரெி கருணொ ொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඕනෑ එ ක්. ඔෙතුමන්ාාට ඕනෑ ශෙයක් කියන්න පුවනෙන් ශන්. 

ඔෙතුමාශේ නිොඩ්  බ්රා්පශේ පත්තරයක් කියන්න පුවනෙන්,  

පී.ීය. ජයන්න්ෙරශේ කියන්න පුවනෙන්, මහින්ෙ රාජපක්ෂශේ 

කියන්න පුවනෙන්. ඔෙතුමන්ාාට ඕනෑ ශෙයක් කියන්න පුවනෙන්.  

හු්පෙරට ජනාධිපතිෙරශයක් ශේශීය ආොයම් 

ශෙපාර්තශම්න්තුශේ සංෙත්සරයට පලමිණි ෙෙ ''ජනයුටය'' පුෙත් 

පශත් සඳහන් ශෙනො. අ ත් ෙදු පනත් සහ ආොයම් එ තු  රපු 

මාර්ටය ඉතාම ෙක්ෂ ශාස තිශෙනොය කියන  රුා එහිදී ප්ර ා  

 ළා. ශම් තුළින් අප නිෙලරැදි මාර්ටශස යන ෙෙික ශපන්ෙන්න 

අෙ ය ෙන්ශන්. මම හිතන විධියට, අශප් රශට් ආර්ථි යට ඉදිරි 

ෙලක්මක් සහිත ටමනක් තිශෙනො. ඒ නිසා ශමෙලනි ශේ යම් අයට 

ෙරා ටන්න ෙලරි ී තිශෙනො.  

2015 ජනොරි මාසශස 08ෙලනිො ශම් රශට් ආර්ථි ය හෙන්න 

ොයක් ටත්තා. ටරු ජනාධිපති වමත්රීපාා ිටරිශසේන මලතිතුමා,  

අටමලති රනි්ප වික්රමිටංහ මලතිතුමා සමා අපි එො ොය ාො 

ටත්ශත් මහින්ෙ රාජපක්ෂශේ එො ෙරුණු පවු්පොෙයට විරුේධෙ 

සටන්  රාාික. අශප් ජනාධිපතිතුමා, අටමලතිතුමා, රාජිත 

ශසේනාරත්න මලතිතුමා, ාක්ෂ මන් කිරිඇ්පා මලතිතුමා, අපි ොශේ 

අය එො එ තුෙ ජයග්රහාය ාො ටත්තා. ඒ ජයග්රහාය -ජන ෙරම

- ජනතාෙ අපට ාො දුන්ශන් ශමශතක් තිබුණු ෙලරැදි ශේ නිෙලරැදි 

 රන්නික. ඊට පන්ෙ මහ මලතිෙරාය තුළින් අපි එ තු ශෙනො. ඒ 

මලතිෙරාශසදී එක්සත් ජාති  පක්ෂශස අපි ්රී ාං ා නිෙහස  

පක්ෂයට ආරාධනා  ළා. එිකන් ශ ොටසක් එ තු වුාා. ඒ 

ආ ාරයට පලමිණි ශ ොටස සමා අප තුශනන් ශෙ   ොයක් 

සහිත රජයක් හො ශටන ඉදිරියට ටමන්  රනො. ඒ ටමන් 

කිරීශම්දී පළහු අවුරුේෙ, අවුරුදු එ හමාර යන විට යම් පරස පර 

විශරෝධී මත ඉදිරිපත් ෙන ෙෙ අපට ශපනී යනො. නහුත්, ජනොරි 

මාසශස 08ෙලනිො ාො දුන් ජන ෙරම අුවෙ ක්රියාත්ම  කිරීම අප 

ශෙත තිශෙන ෙෙ ශම් අෙස ථාශේදී ශෙොශහොම ඍජුෙ කියා 

ිටටිනො.  

යම් අය ප්ර ා   රනො, '' ාශේෙ ජනාධිපති කියන එ  අපි 

මලික මාසශස ශපන්ෙනො" කියාා. ඡන්ෙය දුන්ශන්ත් නලති අය 

සමහර ශේාාෙට අෙ ඒශක් හවු්පභාෙයක් ඇති  රන්න හෙනො. 

අපට ඒශක් කිිට ප්ර  නයක් නලහල. නහුත් එ   රුාක් තිශෙනො. 

එනම්, අපට ජනතාෙ ාො දුන් ජන ෙරම ක්රියාත්ම  කිරීමට, 

ජනාධිපති වමත්රීපාා ිටරිශසේන මලතිතුමාටත්, එක්සත් ජාති  

පක්ෂශස රනි්ප වික්රමිටංහ මලතිතුමාටත්, අශප් ආණ්ඩුෙටත් 

සම්පූර්ා අිකතිය තිශෙනොය කියන එ  ශම් අෙස ථාශේදී මතක් 

 රන්නට  ලමලතිික. ඒ තුළිුවික ශනොශයක් ෙර්ධනයන් ඇති ශොා 

තිශෙන්ශන්.  

ආශයෝජන ෙලඩි ශොා තිශෙනොය කියනො. පන්න්ය 

අවුරුේශේ එම සලෙෑ ආශයෝජනො මූායමය පලත්ත තෙමත් 

ඇවි්පාා නලති ෙෙ ඔෙතුමන්ාා පිළිටන්නො. නහුත්, පන්න්ය 

ෙසරට ෙඩා ශම් අවුරුේශේ පළහු මාස ශෙ  තුළ ඒ මූායමය 

පලත්ත ෙලඩි ශොා තිශෙනොය කියන එ  සතුටින් ප්ර ා  

 රන්නට  ලමලතිික. ඒ ොශේම තමික හම්ෙන්ශතොට ෙරාය. ශම්ො 

 ළ යුතු ශේේප. න්නි ශෙෝම්ෙයක් තමික අපට භාර දුන්ශන්. 

ශ ෝටි 19,700ක් වියෙම්  රනො, ආොයම බියේයන 2ික කියාා 

ඩාස  අාහප්ශපරුම මන්ත්රීතුමා ඊශස ප්ර ා   රනො මම ෙලක් ා. 

නහුත්, නිා මට්ටශමන් ආොයම මියේයන 200ික. මියේයන 200 

ශෙදුශෙොත් ඒ තිශෙන ාය  න්ෙරාෙ ශටෙන්න අවුරුදු 240ක් 

යනො.  

ෙලන් ශමොනොෙ  රන්ශන්? හම්ෙන්ශතොට ෙරාය චීන ෙරායක්. 

ඉන්දියාශෙන් එන නිෂ පාෙන ශම් ොශේ ෙරායක් තුළින් ටමන් 

 රන එ  අපට හිතන්න ෙලරි ශෙයක්. එම නිසා හම්ෙන්ශතොට 

ෙරාය ොශේ තලන ට containers ශේන්න තිශෙනො නම්, 

ශේන්න තිශෙන්ශන් ජපානශයන්, ශ ොරියාශෙන් ශහෝ චීනශයන්. 

ශමන්න ශම් ශේේප අපි සා ච්ඡා  රාා අෙ යම් තලන ට 

ශටනල්පාා තිශෙනො. අශප් ාය අපි ප්රාේධනය ෙෙට 

පරිෙර්තනය  රනො. එශාස පරිෙර්තනය වුාාම අශප් ාය 

ප්රමාාය අඩු ෙනො. එතලනට ස්පයේ ශටේොට පස ශසේ ඒ 

ශටෝපාන්ට containers ශටනල්පාා සංෙර්ධනය අුවෙ එතලන ඒ  

සාක්ෂාත්  රන්න අෙ යික. ඒ  ටයුත්ත තමික අපි ශම් 

අෙස ථාශේදී පරිෙර්තනය කිරීශමන්  රාා තිශෙන්ශන්. ශම් ෙරාය 

විකුානො කියාා හලම ශ නාම ශනොශයක් ශනොශයක් අර්ථ 

 ථන ශෙනො. විකිණුො ශනොශෙික, හම්ෙන්ශතොට ෙරාය එො 

චීනයට නි ම් දුන්නා. එතශ ොට ශමොකුත් සේෙයක් නලහල. 

හම්ෙන්ශතොට, මාටම්පුර ෙරාය ශමන්න ශම් ආ ාරශයන් ශෙන්න 

ඕනෑය කියාා එො ප්ර ා   ළා. ඒ  වනති ෙ භාර දුන්නා. එො 

ිටන්නක් ර අිකතියට ශෙන්න හෙපු එ  අෙ අවුරුදු 99 ට lease 

 රාා ශෙනශ ොට ප්ර  නයක් තිශෙනො.  

ඊට පස ශසේ ආශයෝජ යන් එනො, ඒ ට ඉඩම් ප්රමාායක් 

අෙ යික. ශමො ෙ, ආශයෝජ යන් ආොම ඉඩම් නලත්නම්, ඔවුන් 

ආශයෝජනය  රන්ශන් ශ ොශහේෙ? ඒ පිළිෙඳෙ  ථා  රන ශ ොට 

සමහර අයට හිසරෙයක් තිශෙනො. හලෙලික, ඒ ප්රශේ ශස ඉන්න 

අය ඕනෑය කියනො. අශනක් පලතිො අයට තමික ශම් පිළිෙඳෙ 

රුොෙක් තිශෙන්ශන්. එම නිසා ශම් අෙස ථාශේදී ශමෙලනි ෙලරදි 

ප්රතිපත්ති නිෙලරදි  ර ශටන රශට් ආර්ථි යට උරා ටන්න පුවනෙන් 

1485 1486 



පාර්යේශම්න්තුෙ 

ෙන විධිශස, ජනතාෙට ෙරක් ෙමන්ශන් නලතිෙන විධිශස ෙලඩ 

පිළිශෙළක් තමික අපට ඉදිරියට ශටන යන්න තිශෙන්ශන්.  

අෙ අපට තෙත්  රුාක් සතුටින් ප්ර ා   රන්න තිශෙනො. 
"Global Outlook" magazine එශක් කියනො, "Sri Lanka takes 
diversification title" කියාා. ඒ කියන්ශන් දුප්පත් රටේප 28ක්, 
 0ක් පමා තිශෙනො. ඒ රටේප අතරින් ාං ාෙ අං  1ට 
ආශයෝජන සම්ෙන්ධශයන් විවිධාංගී රායක්  රාා තිශෙනොය 
කියාා කියනො. ඒ ශමෙලනි සාරාෙයේන් අපට ාලබිාා තිශෙන 
ොයාෙයක්. ඒ තුළින් ශපශනනො, ශ ොික ආ ාරශයන්ෙ අශප් 
ආර්ථි ය හරි මට්ටමට, හරි ආ ාරයට, ඉදිරි ෙලක්මක් සහිතෙ 
ටමන්  රන්ශන් කියාා. ජනාධිපති, අටමලති සමා පක්ෂ ශෙ ක් 
එ තුෙ ජාති  ප්රතිපත්තියක් අුවෙ රට ක්රියාත්ම   රන නිසා ඒ 
තුළින් ාල ශෙන ප්රතිාාභය තමික අපට ශමශාස බුක්ති විිනන්න 
ිටේධ ශොා තිශෙන්ශන්.  

තෙත්  රුාක් මා සතුටින් ප්ර ා   රන්න  ලමලතිික. මම න්ය 
න්මානශස "Daily News" පත්තරය ොන ශ ොට ඒශක් හු්ප 
පිුවශේ තිශෙනො ෙලක් ා, "ජනතා විහුක්ති ශපරහුා තමික 
ශපොශහොසත්ම ශේ පාාන පක්ෂය" කියාා. එය ෙලකීශමන් අපට 
ශාොකු සතුටක් ඇති වුාා. ශමො ෙ, ශමශතක් දුර රුපිය්ප සත 
පිළිෙඳෙ කියන ශ ොට ඒ අය කිේශේ ශහා ටහාා, ධනපතියන් 
තමික ශම් ප්ර  නය ඇති  රන්ශන් කියාා. නහුත්, අෙ ශෙොශහොම 
ෙක්ෂ ශාස ඒ ශටෝපාන් ාලබුණු  ාර් එ  ටන්නො. එො ෙලහලික 
කියාා සේෙ  ළා. ෙලන් ඒ  විකුානො. විකිණුොට පස ශසේ 
ාාභයක් ාලශෙනො. ශම්  සාමානය පුේටයේ  ශ ොම්පලනියක් 
ශටේො නම්, ාාභයක් තිශයික. ඇත්ත ෙ ශයන්ම මම ඒ 
සං ්පපයට ශෙොශහොම ටරු  රනො. ශමො ෙ, එශහම තමික රශට් 
ආර්ථි ය ඉදිරියට යන්න තිශෙන්ශන්. නලත්නම් ශෙශාක් ටින් 
අරශටන හන්දි ටාශන් තියා ශටන හුේප එ තු  රාා රට  
ආර්ථි ය ඉදිරියට ශටන යන්න ෙලහල. ශම් සම්ෙන්ධශයන් නූතන 
ශාෝ යට එ තු ශොා ොණිජ රාය තුළින් ඉදිරියට එන එ  
සතුටට  ාරායක්ය කියන එ  මා ශම් අෙස ථාශේදී මතක් 
 රනො. අපි ශම් ත් රශට් ආර්ථි ශස ශ ොටසක් ශාස 
සා න්න අෙ යික. ෙලන් ශම්  ට්ටියම තමික සේෙ  ශළේ, මම 
මියේයන 1,200ක් ටන්න තිශෙන තලන ට මියේයන 4,000ක් ටත්තා 
කියාා. ඒ ප්රමාාය ආශේ භාණ්ඩාටාරයට.  

ඊට පස ශසේ ඒ ශටෝපාන් ජනාධිපතිතුමාට ඉ්පලීමක්  ළා, 
"ශම්  ටි ක් ෙලඩිික, අපට ෙරා ටන්න ෙලහල." කියාා. ඒ ෙරා 
ටන්න ෙලරි  ට්ටියට අෙස ථාෙ දීාා අපි ශම් ප්රමාාය අඩු  රන්න 
න්යාම ඒ ශටෝපාන් ාක්ෂ 40, ාක්ෂ 10ට අඩු  ළා. ශම්ශක් 
ශහොර මක් තිශෙනොය කියාා සේෙ  රපු අය ෙලන් ශම් ප්ර  නය 
උසාවිය ඉදිරිශස තිශෙන ශ ොට කියනො, "ඔේ, අපි එො ටත් 
ප්රමාාය ෙලඩිික. ඒ   ශළේ රටට." කියාා. ඒ ොශේ ප්රතිපත්ති 
තිශෙන  ට්ටිය ශමෙලනි ප්රතිාාභයක් ාො ටලනීම ශෙොශහොම 
ශාොකු සතුටක්ය කියන එ  ශම් අෙස ථාශේ මා මතක්  රනො.  

අපට අෙ ය ෙන්ශන් එ  පවුාක් රජ කිරීම ශනොශෙික; එ  
පවුාක් ාක්ෂපතියන්, ශ ෝටිපතියන් ෙන එ  ශනොශෙික. ිටංහා, 
ශෙමළ, හුස යේම්, ෙර්ටර්, මලශ්ප කියන හලම ජාතිය ටම 
සමෙරතාශෙන් රශට් සංෙර්ධනය ඇති කිරීම තමික අපට අෙ ය 
ෙන්ශන්.  මාවෙ ශසෝ. ශසේනාධිරාජා මන්ත්රීතුමාශටන් අෙ අපි 
ඇණපශෙොත්, යාපනශස සංෙර්ධන  ටයුතු ිටදු ෙනොෙ කියාා එතුමා 
ඒ  කියික. සංෙර්ධනය ෙන්ශන් ශහමින්. නහුත්, සංෙර්ධනය 
ෙනො. 

ෙකුා ටලන ඇණපශෙොත් කියාවි, ඒ පලත්ශත් අනිොර්යශයන්ම 
සංෙර්ධනයක් ිටදු ශොා තිශෙනො කියා. ශ ොළෙ දිස ්රික් ශයන් 
පටන් ශටන ඒ ප්ර  නය ඇණපශෙොත්, ශමතලන ිටටින ෙන්දුා 
න්ාෙර්ධන මන්ත්රීතුමා ඇතුවන ඕනෑම ශ ශනකු අනිොර්යශයන් 

කියාවි, සංෙර්ධනය හලම ශ ොන ම, හලම ආසනය ම ෙනො 
කියා. ාක්ෂ මන් කිරිඇ්පා ඇමතිතුමාශේ ුවෙර ප්රශේ ය 
ටත්ශතොත් ශපශනනො, අධිශේගී මාර්ටය සමඟින් ශීඝ්ර 
සංෙර්ධනයක්  රා එම ප්රශේ ය ටමන්  රනො කියා.  වනතර 
දිස ්රික් ශස මශේ මිත්ර රාජිත ශසේනාරත්න අමාතයතුමාශටන් 
ඇණපශෙොත් කියාවි, "ඔේ, ඒ පලත්ශත්ත් සංෙර්ධනය ඒ 
ආ ාරශයන්ම ටාා යනො" කියා. එශහම නම්, සංෙර්ධනය ශනොී 
හිර ශොා තිශබ්විෙ, හම්ෙන්ශතොට විතරක්? සංෙර්ධනය එ  
ආසනය  විතරක් හිර ශොා තිබුණු යුටය අෙසන්  රාා හලම 
ශ ොන ම සංෙර්ධනය ිටදු ෙන තත්ත්ෙයක් ෙලන් ඇති  ර 
තිශෙනො. ඒ, මාතශ්ප ශෙන්න පුවනෙන්;  ෑට්පශ්ප ශෙන්න 
පුවනෙන්. රශට් හලම ශ ොන ටම සංෙර්ධනය ටමන්  රන 
තත්ත්ෙයක් තමික ශපශනන්න තිශෙන්ශන්. අප උපයාටන්නා ශම් 
ආොයම පාවිච්චි  රන්ශන් ශමන්න ශම් ොශේ සංෙර්ධන ටමනක් 
සඳහාික; පම්ශපෝරි ටහන්න ශනොශෙික. 

පලෙලති නාස ති ාර වියෙම නතර වූ නිසා තමික ආිටයාුව 
සංෙර්ධන ෙලංකුෙ එො අපට දුන් මියේයන  50 අෙ මියේයන 900 
ෙක්ො ෙලඩි  ර තිශෙන්ශන්. එය ිටයයට  00 න්ායකින් ෙලඩි 
ශොා තිශෙනො. අපට මූාය විනයක් තිශෙන නිසා  ජාතයන්තර 
මූාය අරහුො අපට උෙවු  රන්න පටන් ශටන තිශෙනො. මා 
ශමතලනට එන්න ඉස සර ශොා ශාෝ  ෙලංකුශේ නිශයෝජිතශයෝ 
ආො. පළහුෙන ෙතාෙට අපි ඒ අයට කියනො, "අපි ඔෙතුමන්ාා 
කියන ශේ සහහුයේන් ටන්ශන් නලතිෙ එහි තිශෙන ෙටිනා ම් 
අරශටන ඒො අශප් රශට් අියෙෘේධියට පාවිච්චි  රනො" කියා. ඒ 
ආත්ම  ක්තිය තියාශටන  ටයුතු  රන්න අපට අිකතිය ාලීය 
තිශෙනො. ඒ නිසාික ශාෝ  ෙලංකුෙ අප ොයට එන්න ඉස සර 
ශොා දුන් මියේයන 550 අෙ මියේයන 990 ෙක්ො ෙලඩි  ර 
තිශෙන්ශන්. ශ ොතරම් සේෙ  ළත් රට නිෙලරැදි ශෙසට හරියා ාර 
නාය ත්ෙයක් තුළ ඉදිරියට ටමන්  රන නිසාික අපට ශපශනන්න 
තිශෙන ආ ාරයට න්මානශස ෙලඩ  රන ෙෙස  පශහේම හලම තලනම 
පාශහේ විශරෝධතා රැළි පෙත්ෙන්ශන්, සතයග්රහ පෙත්ෙන්ශන්. ශම් 
ොශේ ප්ර  න ඇති  රශටන න්යත් ආශයෝජන ෙලඩි  රාා 
ආර්ථි ය හරි මාර්ටයට ශටන එන එ  තමික අප  රශටන 
යන්ශන්.  

ටරු නිශයෝජය  ාර  සභාපතිතුමනි, මා ශමහි ිටටින 
පාර්යේශම්න්තු මන්ත්රීතුමන්ාා ිටය ශෙනාශටන් ඉ්පාන්ශන් එ  
ශෙයික. අශප් ශම් රශට් ජාති  ආර්ථි ය එක්  ශස්පාම් 
 රන්ශන් නලතිෙ අප එ ට ෙලඩ  රාා අ ත් ්රී ාං ාෙක් බිහි 
 රන්න අපි ිටය ශෙනා අත් ෙල්ප ෙලඳ ටනිහු. ජාති  
ආර්ථි ශයහි සාර්ථ ත්ෙයක් ඇති වුශාොත් ආශයත් අනෙ ය 
යුේධොට ඉඩක් නලහල. ශමො ෙ, සෑම ශෙනාම හුේප උපයන්න 
පුවනෙන් ආ ාරයට  ටයුතු  රන නිසා රට ශීඝ්ර සලෙෑ 
සංෙර්ධනය ට ශයොහු ෙනො. ඒ  ාරායත් මතක්  රමින්, ඔෙ 
ිටය ශෙනා ශමය ඒ මති ෙ අුවමත  රන්න කියන ඉ්පලීමත් 
 රමින් මම නිහඬ ශෙනො.  

 
රශ්නනය ාවාිමුතඛ කදන ලදී. 
ெினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 
 

ගු ලක්ෂනෙන් කිියඇල් 0ල  ෙහවා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 
නැඟී කුටිප්සය. 
எழுந்தொர். 

rose. 
 

ගු නිප්යෝ ය කාදක ාවාපිුරො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Yes, Hon. Leader of the House?  

1487 1488 

[ටරු රවි  රුාානාය  මහතා] 
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ගු ලක්ෂනෙන් කිියඇල් 0ල  ෙහවා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ටරු නිශයෝජය  ාර  සභාපතිතුමනි, ශම් පාර්යේශම්න්තුශේ 

ිටටින ිටය  ශේ පාාන පක්ෂ  මශටන් ඉ්පලීමක්  ර තිශෙනො, 

මලික දිනශස අධිශේගී මාර්ටො ශනොමිශ්ප ෙස  ටමන් පහන් ම් 

ාො ශෙන්න කියා. අපි ඒ පහන් ම ිටය  ශේ පාාන පක්ෂොට 

ාො ශෙනො. [ොධා කිරීමක්] To all Parties.  
 

ගු නිප්යෝ ය කාදක ාවාපිුරො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you.  
 

ගු ළියල් 0 නිශ්ාන්ව   කුල් 0වා ෙහවා 
(ைொண்புைிகு பியல்  ிசொந்த த சில்ெொ) 

(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගු නිප්යෝ ය කාදක ාවාපිුරො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
What is the point of Order? 

 

ගු ළියල් 0 නිශ්ාන්ව   කුල් 0වා ෙහවා 
(ைொண்புைிகு பியல்  ிசொந்த த சில்ெொ) 

(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 

අශප් ටරු හුේප අමාතයතුමනි, ඔෙතුමාශේ  ථාෙත් එක්  මට 

 ාරායක් ෙලනටන්න අෙ යතාෙක් තිශෙනො. ටරු නිශයෝජය 

 ාර  සභාපතිතුමනි, න්රාෙදු ආොයම ඉහළ න්හි්පාා තිශෙනො 

කියා ටරු අමාතයතුමා කිේො. මා ඒ පිළිෙඳෙ  ථා  රන්න 

යන්ශන් නලහල. හලෙලික ටරු අමාතයතුමනි, අපට ප්රධාන ප්ර  නයක් 

තිශෙනො. අශප් ටරු රාජිත ශසේනාරත්න අමාතයතුමා පලහලදියේෙම 

ෙන්නො, ශම් කියන  ාරාය ටලන. ඒ, ශබ්රුො තිශෙන 

ශමන්ඩිස  ස  ාටාරය සම්ෙන්ධෙික. 
 

ගු නිප්යෝ ය කාදක ාවාපිුරො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, it is not a point of Order.  
 

ගු දවි කුණානායක ෙහවා 
(ைொண்புைிகு ரெி கருணொ ொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ටරු නිශයෝජය  ාර  සභාපතිතුමනි, ඒ  point of Order 

එ ක් ශනොශෙික. නහුත්  මක් නලහල, ඔෙතුමා  තා  රන්න. 
 

ගු නිප්යෝ ය කාදක ාවාපිුරො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
It is not a point of Order.   

 

ගු දවි කුණානායක ෙහවා 
(ைொண்புைிகு ரெி கருணொ ொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔෙතුමාට ඒ ප්ර  නය අහන්න ඕනෑ නම් අහන්න, ටරු 

මන්ත්රීතුමා.  

 

ගු ළියල් 0 නිශ්ාන්ව   කුල් 0වා ෙහවා 
(ைொண்புைிகு பியல்  ிசொந்த த சில்ெொ) 

(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 

ටරු අමාතයතුමා, අෙ ෙන ශ ොට ශේශීය රා  ර්මාන්තය 

සම්පූර්ාශයන්ම ෙලටිාා. අෙ එය ඉතාම නර  අතට පත් ශොා 

තිශෙනො. අශප් ටරු රාජිත ශසේනාරත්න අමාතයතුමා ෙන්නො, 

 ෘ්රිම රා කියා ශෙයක් නිෂ පාෙනය  රනො කියා. ඒො 

නිෂ පාෙනය  රන්ශන් සීනි, යීස ට්, ඇශමෝනියා ආදි ශේේප 

ශයොොාික. මා හිතන විධියට අෙ ෙන ශ ොට ශම්  ර්මාන්තය -

විශ ේෂශයන්ම රා  ර්මාන්තය- ඇෙ ෙලශටන මට්ටමක් උො ශොා 

තිශෙනො. ටරු අමාතයතුමා, ඔෙතුමා හලම ශොාශේම  තා 

 රන්ශන් එ  පවුා ට සීමා ශොා පවු්ප ශටොඩ නලඟුො 

කියාාික. නහුත් අපි පලහලදියේෙම ෙන්නො, අෙ මහ ෙලංකු 

මංශ ෝපායත් එක්  ශම් රශට් ෙලඳුම් ර පාඩුෙ විතරක් රුපිය්ප 

ශ ෝටි 15,000 ට ෙඩා ෙලඩි ශොා තිශෙනො කියා. ඒ නිසා මා 

හිතනො එ ම ශේ  තා  රන එශක් ශත්රුමක් නලහල කියා. 

ටරු ඇමතිතුමනි, අෙ ශෙනශ ොට ශබ්රුො ඇතුවන  වනතර 

දිස ්රික් ශස ඉතාම ශනෙනීය තත්ත්ෙයක් ඇති ශොාික 

තිශෙන්ශන්. ජනතාෙට ෙස පානය  රන්න දීම ෙළක්ෙන්න 

ඔෙතුමා මලදිහත් ශොා ක්රියාත්ම  ශෙනො නම් ශහොඳික.  ටරු 

රාජිත ශසේනාරත්න ඇමතිතුමාත් ශම් සම්ෙන්ධෙ ෙන්නො.  

 
ගු දවි කුණානායක ෙහවා 
(ைொண்புைிகு ரெி கருணொ ொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ටරු නිශයෝජය  ාර  සභාපතිතුමනි,   අශප් රශට් තිශෙන 

ප්රජාතන්ත්රොෙය ශපශනනො. Standing Order එ   

ටෑශෙන්ශන්ෙත් නලතිෙ මහ ෙලංකුශේ ිටේධිය තුළින් ඇවි්පාා 

 වනතර ටලන අශපන් අහනො, ශමොනොෙ වුශණ් කියාා. අපට 

කියන්න පුවනෙන් එ ම ශේ ශම් ික. ඔෙතුමන්ාාට ශ ොන්ෙක් 

තිශෙනො නම්  වුෙ ශම් ශහොරු ටි  කියාා අපට නම් ටි  

ශෙන්න. එතශ ොට අපි ඒ  නෙත්ෙන්නම්. ඒ නම් ටි  ශෙන්න 

ෙලරි  එ ික තිශෙන ප්ර  නය. මම හිතන හලටියට, ඔෙතුමාට තිශෙන 

ශහොඳම ශේ තමික ෙලඩිය එශහේ ශමශහේ යන්ශන් නලතිෙ, ශරෝහිත 

අශබ්න්ාෙර්ධන මන්ත්රීතුමාශටන් ශම් ටලන ඇණපො නම් 

ඔෙතුමාශේ ප්ර  නයට උත්තරය එතලනින්ම සලපශයනො. ඒ නිසා 

 රුාා ර- [ොධා කිරීමක්] ඔශහොම ඉන්න. ෙලන් ඔෙතුමා ප්ර  නය 

ඇණපො ශන්. [ොධා කිරීමක්]ශීාාචාරෙ අහශටන ඉන්න. 

තහුන්නාන්ශසේ තමික ''ිටරස''ට න්හි්පාා "ශෙොරු ාරශයක්" කියාා 

කිේශේ. මම ඊට පන්ෙ තහුන්නාන්ශසේට එන්තරොිටයක් එොා 

තිශෙනො. ශමෙලනි අය තමික ශම් පාර්යේශම්න්තුශේ ඉන්ශන්.  

නටර සභාශේ ිටටින අය තමික අෙ පාර්යේශම්න්තුෙට ඇවි්පාා 

තිශෙන්ශන්. ශම් තමික, ේපමත් ෙෙ.  ශහට  ශෙන්න ඒ නම් ටි . 

එතශ ොට  අපි නෙත්ෙන්නම්. ශම් රාජිත ශසේනාරත්න 

මලතිතුමාටත් මම එො කිේො, අපට නම් ටි  ශෙන්න කියාා. 

ශම් ට සම්ෙන්ධ  මහින්ෙ සමරිටංහ ශෙන්න පුවනෙන්, ාක්ෂ මන් 

ආනන්ෙ විශේමාන්න ශෙන්න පුවනෙන්, පායේත ශතෙරප්ශපරුම 

ශෙන්න පුවනෙන්, අජිත් ශපශර්රා ශෙන්න පුවනෙන්. ඒ ඕනෑ 

එක්ශ ශනකුශේ නම් ශෙන්න. ඔෙතුමන්ාා ඕො නෙත්ෙන්න 

හෙන්ශන් ඊට පන්ෙ ඔෙතුමන්ාාට bar licences ාලශෙන්ශන් නලති 

නිසා ශහොශරන් න්හි්පාා  විකුාන්න. හලෙලික, ඒොට ඉඩ 

ශෙන්ශන්ත් නලහලික කියන එ ත් මම ශම් අෙස ථාශේදී මතක් 

 රනො. [ොධා කිරීමක්]  ෘ්රිම රා අපට විකුාන්න අෙ ය නම්, 

අෙ මම පාර්යේශම්න්තුෙට න්රාෙදු ආඥාපනත යටශත් ශම් නිශේෙන 

ඉදිරිපත්  රන්ශන් නලහල, රුපිය්ප 100ට තිශෙන එ  140 

 රන්න. අපි ේවිත්ෙ ස ෙරූපශයන්  ථා  රන ශහොරු ශනොශෙික.  

රෑ එ  තලන  ඉඳාා ෙේපට ශෙන තලන  ඉඳාා  ටයුතු 

 රන්ශන් තහුන්නාන්ශසේාාික. ඒ නිසා,  මීට ෙලඩිය ඒ ටලන 

උත්තර ශෙන්න මට අෙ යතාෙක් නලහල.  

 
ගු නිප්යෝ ය කාදක ාවාපිුරො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, please wind up.  

1489 1490 



පාර්යේශම්න්තුෙ 

ගු ළියල් 0 නිශ්ාන්ව   කුල් 0වා ෙහවා 
(ைொண்புைிகு பியல்  ிசொந்த த சில்ெொ) 

(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
උත්තර ශෙන්න අෙ යතාෙක් නලහල ශනොශෙික. ඔෙතුමා ෙලන් 

නටර සභාශේ, පළාත් සභාශේ- 

 
ගු දවි කුණානායක ෙහවා 
(ைொண்புைிகு ரெி கருணொ ொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අෙ න්රාෙදු ආඥාපනත යටශත් නිශේෙන යටශත්  ථා  රන  

නිසා ශමතලන චණ්ඩි  ථා නලතිෙ ඒ අයශේ නම් ශෙන්න කියාා 

මම  රුාා ර ඔෙතුමාශටන් ඉ්පානො. ඒ නම් ටි  අපට 

දුන්නාට පස ශසේ, ඒ  පලය 24න් නෙත්ෙන්ශන් නලේෙ කියාා 

ොන්න. අන්න! එෙලනි  ක්තියක් තමික අශප් ආණ්ඩුෙට 

තිශෙන්ශන්. අපි  එ ක් කියාා ශෙන ශෙයක්   රන්ශන් නලහල. 

මත  තියා ටන්න,  මහින්ෙ රාජපක්ෂ මහත්මයා අපට ශම් රශට් 

පාාන ොය අපට ශෙනශ ොට- [ොධා කිරීමක්] අහශටන ඉන්න. 

තහුන්නාන්ශසේාා ශීාාචාරෙ අහශටන ඉන්න. ෙලඳුම් රය- [ොධා 

කිරීමක්] අජිත් නිොබ්  බ්රා්පාා ශමොනොෙ   ශළේ? Greek Bond 

එශ න් රුපිය්ප මියේයන 9,000ක් නලතිශොා තිශෙනො කියාා 

පිළිශටන තිශෙනො.  න්රාෙදු යටශත්-  [ොධා කිරීමක්]  හිටපු 

ජනාධිපති මහින්ෙ රාජපක්ෂ මහත්මයා ශම් රට පාානය  ළ 

 ාාශසදී හුේප ඇමතිතුමා එතුමා; ජනාධිපති එතුමා. ශම් ආොයම 

තිබුශණ් රුපිය්ප මියේයන  6,800ික.  අපි ශම් රශට් පාානය 

භාරටත්තාට පන්ෙ අෙ  ිටයයට 400කින් ශම් ආොයම ෙලඩි ශොා 

තිශෙනො. එශහමනම්, ශමහි දූෂාය තිශෙන්ශන් ශ ොශහේෙ?  එ  

පවුා ට න්ය ආොයම  තමික අෙ රශට් භාණ්ඩාටාරයට 

ාලශෙන්ශන්.  

 
ගු නිප්යෝ ය කාදක ාවාපිුරො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you Hon. Minister.  

 
ගු දවි කුණානායක ෙහවා 
(ைொண்புைிகு ரெி கருணொ ொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ නිසා මම  කියන්ශන් ශම් ික.  රුාා ර ශම් ටරු 

සභාශේදී නි ම් ශෙොරුෙට සේෙ  රන්ශන් නලතිෙ, ෙලන් 

නිරුෙත්භාෙය ශහළිෙරවු ශොා තිශෙන නිසා  ඉදිරිපත්  රන්න, ඒ 

නම් ටි . 

 
ගු නිප්යෝ ය කාදක ාවාපිුරො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The Hon. Sivasakthi Ananthan, please.  

 
ගු කුවශ්ක්ි ආනන් න් ෙහවා 
(ைொண்புைிகு சிெசக்தி ஆனந்தன்) 

(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
தகௌரெ குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கமள, 

இன்மறய தினம் ைதுெொிக் கட்டமளச் சட்டத்தின்கீழ் 

அறிெித்தல், ெிமளயொட்டில் ஊக்குப் பதொர்த்தப் பயன்பொட்டிற் 

தகதிரொன சைெொயச் சட்டத்தின்கீழ் ஒழுங்குெிதிகள் - 
 
ගු චන්රකුිය ග දීද ෙහවා 
(ைொண்புைிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
Sir, I rise to a point of Order.  

ගු නිප්යෝ ය කාදක ාවාපිුරො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Wht is your point of Order, Hon. Member? 

 

ගු චන්රකුිය ග දීද ෙහවා 
(ைொண்புைிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ටරු නිශයෝජය  ාර  සභාපතිතුමනි, මට පලහලදියේ  ර 

ටලනීමක්  ර ටන්න තිශෙනො.  

ටරු අමාතයතුමනි, ශම් ීයම  ාාා පිහිුවීමට  අෙසර දීාා 

තිබුශණ් ආටමි  ස ථාන සහ පාස්පොට  මීටර් 500ට දුරින්. මම 

ෙලක් ා, හුේප අමාතයාං ය  ලබිනට් මණ්ඩාශයන් ඉ්පලීමක් 

 රාා තිශෙනො, එය මීටර් 100 ෙක්ො අඩු  රන්න කියාා. ශමහි 

සතයතාෙක් තිශෙනොෙ කියාා පලහලදියේ  රන්න? 
 

ගු දවි කුණානායක ෙහවා 
(ைொண்புைிகு ரெி கருணொ ொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මම හිතන විධියට එෙලනි තලෙෑරුම් හා restaurants 5500ක් 

පමා තිශෙනො.  නීතයුවූලාෙ මීටර් 500ක් දුරින් ඒො පිහිුවවිය 

යුතුික කියාා තිබුාාට, මීටර් 100  දුරකිුවත් තලෙෑරුම් 1500ක් 

පමා  තිශෙනො. අපි ශම්ො නිෙලරදි  රන්න ඕනෑ. 

විනිවිෙභාෙයක් ඇති  රන්න ඕනෑ. එක්ශ ෝ ඒො ෙහන්න ඕනෑ, 

නලත්නම් ඇරාා තියන්න ඕනෑ.  අපි ශයෝජනාෙක් ඉදිරිපත් 

 රන්න  ටයුතු  රනො, ශම්ො ෙහනොෙ,  නලත්නම් ශ ොික 

ආ ාරශයන්ෙ පෙත්ොශටන යන්ශන් කියාා. ශම් සම්ෙන්ධෙ 

ශෙොශහොම විෙෘතෙ  ලබිනට් මණ්ඩාශසදී සා ච්ඡා  ළා. 

ජනාධිපතිතුමා සහ අටමලතිතුමා ශම් ටලන  ථා  රාා ඉදිරි 

සලාලස මක් ශෙනශතක් අපි ශම් ටලන  ටයුතු කිරීම නෙත්ොාික 

තිශෙන්ශන්.  

ටරු නිශයෝජය  ාර  සභාපතිතුමනි  උොහරායක් 

ටත්ශතොත්, ටංටාරාමය ළා ති ශෙනො restaurant එ ක්.  ශම් 

ප්ර  නය මතු  ශෙන්න  යේන් ඒ ට අෙසර දීාා තිශෙනො. ෙලන්, 

අපි ඒ  ෙහන්න කියනොෙ?  ඒ restaurant එ  ශෙන තලන  

ොන්න කියනොෙ? නලත්නම්, ඒ පන්සා ශෙන තලන ට 

ශටනියන්න පුවනෙන්ෙ? ෙලහල. ඒ නිසා ප්රාශයෝන්  ප්ර  නයක් 

තිශෙනො. ශමතලන විතරක් ශනොශෙික ශම් තත්ත්ෙය තිශෙන්ශන්. 

ශමශහම ෙල ශෙොත් ටා්පා දිස ්රික් ශස ඔක්ශ ෝම සංචාර  

 ර්මාන්ත ෙහන්න ශෙනො. සමහර විට යාර 600න් 600ට 

පන්සාක් තිශෙනො. එතශ ොට ශ ොශහොමෙ ශම්  ටයුතු 

 රන්ශන්? ඒ ප්ර  නය තිශෙන නිසා අපි  ලබිනට් මණ්ඩායට 

 රුණු  ඉදිරිපත්  රාා තිශෙනො. එහිදී අපි ඉදිරියට  ටයුතු 

 රන්ශන් ශ ොශහොමෙ කියන .න්දුෙ ටන්නො. මීට ශපර 

අෙස ථාො එ  තලනකින් නිර්ශේ   රාා  - ජනාධිපති 

 ාර්යාාශයන් නිර්ශේ   රාා - න්රාෙදු ශෙපාර්තශම්න්තුශෙන්  

licences දුන් යුටය ෙලන් අෙසන්  ර තිශෙන නිසා තමික ශම් 

ොශේ ප්ර  නොට අපට උත්තර ශෙන්න ශෙන්ශන්.  
 

ගු නිප්යෝ ය කාදක ාවාපිුරො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, (Dr.)  Rajitha Senaratne,  please.  

 

ගු (වව ය) දාිතව ප්ාේනාදත්න ෙහවා 
(ைொண்புைிகு (மெத்திய கலொ ிதி) ரொஜித மசனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ශම් ප්ර  නය පලන නලන්ශණ් ශමශහමික. ඇත්ශතන්ම ශම් 

ඇමතිතුමා එශහම ඉ්පලීමක්  ශළේ නලහල. මම ශටනාො,  ිටටරට් 

සම්ෙන්ධ තෙත් අ ත් ශ ොන්ශේිට. ඒ එ ක් තමික, පාස්ප ළහුන් 
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ටලෙශසන ඕනෑම ස ථානය  ඉඳාා මීටර් 500ක් යනතුරු ිටටරට් 

විකිණීම තහනම්  රන්න කියන එ . එතලනදී තමික ෙලන් තිශයන 

අශළවි සල්පොට ශමො ෙ  රන්ශන් කියන ශම් ප්ර  නය මතු 

වුශණ්. ජනාධිපතිතුමා සහ ටරු අටමලතිතුමා සා ච්ඡා  රාා 

.රායක් ශෙනතුරු න්මානයක්  ්ප දුන්නා. ජනාධිපතිතුමා 

ඉන්ශන්ත් ෙලන් තිශෙන මීටර 500 නීතිය ක්රියාත්ම   රන්නට 

ඕනෑය කියන ෙලඩි ස ථාෙරශස.   

මත්පලන් ටලන  ථා  රනශ ොට, තලෙෑරුම් තිශෙනො; 

ශහෝට්ප තිශෙනො. ශහෝටාය ඇතුශළේදී තමික ශෙොන්ශන්. 

තලෙෑරුශම් ශෙොන්ශන් එළිපිට. එතශ ොට, පාස්ප, පන්ස්ප 

ආසන්නශස තිශයන තලෙෑරුම් ඔක්ශ ෝම ෙහාා ොාා ශහෝට්ප 

විතරක් ඉතිරි  රන්න ඕනෑ. ෙලනටත් සංචාර  මණ්ඩාශස 

අුවමලතිය යටශත් ශහෝටාොට මත්පලන් විකුාන්න අෙසරය 

ශෙනො. ශහෝටාය තියාා තලෙෑරුම් ෙහන එ  ටලන තමික අපි 

 ථා  ශළේ. අපි ඉන්ශන් මත්පලන් විකිණීම විතරක් ශනොශෙික, දුම් 

ෙලටි විකිණීමත් මීටර 500 සීමාෙට යටත්  රන්නික.  

පිය්ප  නි ාන්ත ෙ ිට්පො මන්ත්රීතුමා කියපු  ාරායට අොළ ඒ 

නම් ටි  අපට ශෙන්න පුවනෙන් නම් ශහොඳික. මම නම් ඔය විෂයය 

පිළිෙඳෙ එච්චර ෙන්ශන් නලහල. ඒ   රන මිනිස න් ටලන ෙන්ශන්ත් 

නලහල. නහුත් මම ෙන්නො  ෘ්රිම රා එන ෙෙ. මම ඒ ෙෙ හුේප 

ඇමතිතුමාටත් ෙන්ොා,  ාක්ෂ මන් ආනන්ෙ විශේමාන්න 

මන්ත්රීතුමාික, මමික පාර්යේශම්න්තු  ණ්ඩායම තුළදීත්,  ලබිනට් 

මණ්ඩාය තුළදීත් ශම් ප්ර  නය ඉදිරිපත්  ළා. ශම්ො ශටශනන්ශන් 

ශ ොශහන්ෙ කියන විස තර ටි  හරියටම ඕනෑ. ඒොශස  නියම 

අිකති ාරයන් ශහෝ ඒො ප්රොහනය  රන ක්රමය අපට ශපන්ො 

ශෙන්න පුවනෙන් නම් ශපොලීිටය ශයොෙොා අ්පාන්න පුවනෙන්. ඒ 

නිසා තමික ඇමතිතුමා කිේශේ හරියට විස තර ශෙන්න කියාා. 

 

ගු දවි කුණානායක ෙහවා 
(ைொண்புைிகு ரெி கருணொ ொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙලන් චන්ද්රිටරි ටජදීර හිටපු ඇමතිතුමා අහපු ප්ර  නය 

සම්ෙන්ධශයන් මට කියන්න පුවනෙන් ශහොඳම නිෙන්න තමික 

ශ ොළෙ රාජකීය විෙයාාය. මමත්, අටමලතිතුමාත්, අශප් සමහර 

මන්ත්රීෙරුත් න්ය විෙයාාය. ශ ොළෙ රාජකීය විෙයාාය ඉදිරිපිට 

race course  එ  තිශෙනො.  අවුරුදු තුන ට ශපර ශටෝඨාභය 

රාජපක්ෂ ඒ  නලෙත විෙෘත  ළා. ශටෝඨාභය රාජපක්ෂ ඒ  

විෙෘත  රාා,  restaurants 6කුත් විෙෘත  ළා. ඒ හයට bar 

licences  6ක්ම ශෙනො. නහුත් ඒොශස ිටට රාජකීය විෙයාායට 

මීටර 80ක්ෙත් දුර නලහල.  ෙලන් ඒො නතර  රන්නෙ? නලත්නම් 

race course එ  ශෙන තලන ට ශටන යන්නෙ? එශහම නලත්නම් 

රාජකීය විෙයාාය ශෙන තලන ට ශටන යන්නෙ? ශමන්න ශම්  

තමික තිශෙන සලෙෑ තත්ත්ෙය.  අපට කියන්න පුවනෙන් ශමන්න 

ශම්  තමික  රන්න ඕනෑ කියාා. නහුත්- 
 

ගු චන්රකුිය ග දීද ෙහවා 
(ைொண்புைிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ශහෝට්ප ශනොෙන නහුත් තලෙෑරුම්ොට ඒ මීටර 500 සීමාෙ 

ඉදිරියට ක්රියාත්ම  ෙනො කියාා ප්ර ා   ළා. [ොධා කිරීමක්] ඒ 

ටලන ඔෙතුමන්ාා අතර සංොෙයක් තිශෙනො. 
 

ගු දවි කුණානායක ෙහවා 
(ைொண்புைிகு ரெி கருணொ ொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ  මීටර 500 ශනොශෙික, කිශාෝමීටරයක්  ළත්  මක් නලහල. 

තලෙෑරුම් licences නෙත්ෙනො. ඒ ටලන ශනොශෙික  

restaurantsොට තිශෙන licence  එ   ටලන තමික මම  ථා 

 ශළේ.  

ගු චන්රකුිය ග දීද ෙහවා 
(ைொண்புைிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
නලහල. ඒ  ාරාය ශනොශෙික ශන් මතු වුශණ්. 

 

ගු දවි කුණානායක ෙහවා 
(ைொண்புைிகு ரெி கருணொ ொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මතු වුශණ් ශෙනත් ශෙයක් ශන්.  

 

ගු (වව ය) දාිතව ප්ාේනාදත්න ෙහවා 
(ைொண்புைிகு (மெத்திய கலொ ிதி) ரொஜித மசனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

මතු වුශණ් දුම්ීයශමන්. ඊට පන්ෙ ආො, මත්පලන්ොට.  

 

ගු දවි කුණානායක ෙහවා 
(ைொண்புைிகு ரெி கருணொ ொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ශෙ ම එ ට යනො ශන්. මත්පලන් ශෙොනශ ොට ිටටරට් එ  

අශත් තිශෙනො. 
 

ගු (වව ය) දාිතව ප්ාේනාදත්න ෙහවා 
(ைொண்புைிகு (மெத்திய கலொ ிதி) ரொஜித மசனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

දුර මීටර 500 කියාා නීතිය තිබුාාට, මීටර 500 ඇතුළත 

මත්පලන් අශළවි  රන ස ථාන 1,500ක් පමා තිශයනො. ඉතින් 

ඒ  ොන්න ඕනෑ ටශේෂායක්  රාා. Restaurants  සහ 

ශහෝට්ප ශ ොච්චර තිශෙනොෙ, තලෙෑරුම් ශ ොච්චර තිශෙනොෙ 

කියාා ොන්න ඕනෑ. මම හිතන්ශන් ඔෙතුමන්ාාත් තලෙෑරුම් ටි  

ෙහන්න එ ාික. ශහෝට්ප විතරක් ඉතුරු  රාා තලෙෑරුම් 

සම්පූර්ාශයන්ම ෙහනො.  

 

ගු දවි කුණානායක ෙහවා 
(ைொண்புைிகு ரெி கருணொ ொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ශම්  ශහොඳ ප්ර  නයක්. ශමො ෙ ශම්ොට තමික ප්රාශයෝන් ෙ 

උත්තර දිය යුත්ශත්. මට එ   ාරායක් කියන්න අෙ යික. අශප් 

රට ෙලන් ශාෝ ශස ෙලඩිශයන්ම මත්පලන් ීයම සහ දුම්පානය  රන 

රටක් ෙෙට පරිෙර්තනය ශොා තිශෙනො. අපි වනති  මට්ටමින් 

ශම් licences 4,000 - 4,500ක් ශෙනො. හලෙලික, ඒ ොශේම  ිටප්පු 

විකුාන තලන් 10,000ක් පමා තිශෙනො. ෙලන් ඒොත් 

නීතයුවූලා මට්ටමට ශේනොෙ? නලත්නම් ශම් රශට් ීයම නලහල 

ශහෝ ිටටරට් නලහල කියාා කියනොෙ? ඒ ශෙශ න් ඕනෑ එ ක් මට  

 මක් නලහල. නහුත් ශම්ොිකන් ආොයමක් ාලශෙන නිසා මම  

අහන්ශන් ශමය ශ ොික ආ ාරශයන්ෙ ඉදිරියට ශටනයන්න ඕනෑ 

කියන  ාරායික.  රුාා ර ශම් විොෙය තුළින් ඔෙතුමන්ාාශේ 

අෙහස  අපට කියන්න. ශමො ෙ, ඒ  අපට උෙේශේවි ශ ොශහොමෙ 

අපි ශම් ප්රතිපත්ති හෙන්ශන් කියන  ාරායට. ශම්ො තනිශයන් 

එ  පක්ෂයක් විතරක්  රන්න ඕනෑ  රන ශෙයක් ශනොශෙික. 

ජාති  ප්රතිපත්තියක් ෙ ශයන්, "ශමශහම  රන්න පුවනෙන්ෙ?" 

කියාා ඔෙතුමන්ාා ඔක්ශ ොම එ තුශොා කියන්න. මම හිතන 

විධියට එතශ ොට තමික න්ෙොදීෙ ඉදිරියට ශටන යන්නට පුවනෙන් 

ෙන්ශන්.  ශම් අවුරුේශේ අශප් සංචාර ිකන් ප්රමාාය ාක්ෂ 24ක් 

ෙක්ො ාක්ෂ හතරකින් ෙලඩි  ර ටන්නට ොාශපොශරොත්තු ශෙනො 

නම්,  අපට ටන්න තිශෙන ක්රියාමාර්ටො ස ෙරූපය කුමන 

ආ ාරයක්ෙ කියන එ ත් අපි   ්පපනා  රන්නට අෙ යික.  

 
ගු නිප්යෝ ය කාදක ාවාපිුරො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
தகௌரெ சிெசக்தி ஆனந்தன் அெர்கள்!  

1493 1494 



පාර්යේශම්න්තුෙ 

ගු රාන. සී.  ුතුරරාොදණ ෙහවා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.சீ. முத்துகுைொரண)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

ටරු නි ශයෝජය  ාර  සභාපතිතුමනි, මට හුේප 

ඇමතිතුමාශටන් ශපොඩි පලහලදියේ  ර ටලනීමක්  අෙ යික. 
 

ගු නිප්යෝ ය කාදක ාවාපිුරො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ටරුමන්ත්රීතුමා, point of Order එ ක්ෙ? 
 

ගු රාන. සී.  ුතුරරාොදණ ෙහවා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.சீ. முத்துகுைொரண)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

 න්න තුනක් ශටොවිතලන් විනා  වුණු නිසා එ  ශටොවි 

පවුා ට රුපිය්ප 10,000ක් ෙලන්න් ාො ශෙනො කියාා රජශයන් 

ශපොශරොන්දු වුාා. මම පුෙත් පත්ෙයේන් ෙලක් ා ඔෙතුමාටික, දුමින්ෙ 

දිසානාය  ඇමතිතුමාටික ඒ සම්ෙන්ධෙ  ටයුතු  රන්න භාරදීාා 

තිශෙනො කියාා. අවුරුේෙට ඉස ශස්පාා ඒ  ාොටලනීමට 

ක්රමයක් තිශෙනොෙ, ඒ සඳහා  ටයුතු  රනොෙ කියාා 

ෙලනටන්නට අෙ යික. 
 

ගු දවි කුණානායක ෙහවා 
(ைொண்புைிகு ரெி கருணொ ொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ටරු මන්ත්රීතුමා, අපි යමක් ප්ර ා   ශළොත් ඒ  ක්රියාත්ම  

 රනො. අෙ ය නම් ඒ අයශටන් අහන්න.  රුපිය්ප 10,000 

ෙලන්න්  ඊශස ඒ අයශේ න්ණුම්ොට  න්හි්පාාත් අෙසානික. ඒ ික 

ශෙනස.   52 ,000 ශෙශනකුශේ න්ණුම්ොට රුපිය්ප 10,000 

ෙලන්න් ෙලර  රාා අෙසානික. [ොධා කිරීමක්] අාහරුොො 

 ලබිනට් රැස ීශමන් පන්ෙ ටරු දුමින්ෙ දිසානාය  ඇමතිතුමාත්, 

ටරු අුවර ප්රියෙර් න යාපා ඇමතිතුමාත් සා ච්ඡා  රාා අපි ඒ 

 ටයුත්ත  ළා.  

      

ගු ළියල් 0 නිශ්ාන්ව   කුල් 0වා ෙහවා 
(ைொண்புைிகு பியல்  ிசொந்த த சில்ெொ) 

(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 

ටරු නිශයෝජය  ාර  සභාපතිතුමනි, රීති ප්ර  නයක් 

තිශෙනො. 
 

ගු නිප්යෝ ය කාදක ාවාපිුරො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, what is your point of Order? 

 

ගු ළියල් 0 නිශ්ාන්ව   කුල් 0වා ෙහවා 
(ைொண்புைிகு பியல்  ிசொந்த த சில்ெொ) 

(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 

අශප් ටරු රාජිත ශසේනාරත්න ඇමතිතුමා මශේ නම කියාා 

කිේො, ඒ නම් ාලශෙනො නම් ශම් සම්ෙන්ධෙ ක්රියාමාර්ටයක් 

ශයොෙන්න පුවනෙන් කියාා. ඒ ොශේම අශප් හුේප ඇමතිතුමාත් 

එශහම කිේො. ශම් නම් සම්ෙන්ධෙ කියන්නට ශෙයක් නලහල, 

ිටය ශෙනාම ෙන්නො. ශපොලීිටය ෙන්නො; න්රාෙදු 

ශෙපාර්තශම්න්තුෙ ෙන්නො. ටරු ඇමතිතුමා, ඒ ිටය ශෙනාම 

ෙන්නො, ඒ නිසා ඒ නම් කියන්නට ශෙයක් නලහල. එම නිසා ඒොට 

අෙ ය  රන පිළියම් ශයොෙන්න. 
 

ගු නිප්යෝ ය කාදක ාවාපිුරො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, that is not a point of Order.  

தகௌரெ சிெசக்தி ஆனந்தன் அெர்கள்,  ீங்கள் உங்களது 

உமரமயத் ததொடங்குங்கள்! 

[பி.ப. 2.03] 
 

ගු කුවශ්ක්ි ආනන් න් ෙහවා 
(ைொண்புைிகு சிெசக்தி ஆனந்தன்) 

(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
தகௌரெ குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கமள, 

எனக்குொிய ம ரத்மத முழுமையொகப் தபற்றுத்தர மெண்டும்.  

இன்று ைதுெொிக் கட்டமளச் சட்டத்தின் கீழொன 

அறிெித்தல், ெிமளயொட்டில் ஊக்குப் பதொர்த்தப் பயன்பொட்டிற் 

தகதிரொன சைெொயச் சட்டத்தின் கீழொன ஒழுங்குெிதிகள், 

புமகயிமல ைற்றும் ைதுசொரம் ைீதொன மதசிய அதிகொரசமபச் 

சட்டத்தின் கீழொன ஒழுங்குெிதிகள் ஆகியன ததொடர்பொக 

ெிெொதம்  டந்துதகொண்டிருக்கின்றது. முக்கியைொக, பொொிய 

யுத்ததைொன்று  மடதபற்று முடிந்து பல அழிவுகமளயும் 

இழப்புக்கமளயும் சந்தித்திருக்கின்ற எங்களுமடய ெடக்கு, 

கிழக்கு ைொகொணங்களிமல என்றுமை இல்லொதளவு ைதுப்பொெ 

மனயும் மபொமதெஸ்துப் பொெமனயும் அதிகொித்திருக்கின்றன 

என்பமதப் புள்ளிெிபரங்களூடொக  ொங்கள் அறிந்துதகொள்ள 

முடியும். எைது  ொடு ைதுப் பொெமனயில் இன்று 

ததன்னொசியொெிமலமய முதலொெது இடத்திலும் உலகளெிமல 

115 ஆெது இடத்திலும் இருக்கின்றது. ைதுபொனம் 

ஊடொகத்தொன் பொொியளவு  ிதிமய அரசொங்கம் 

தபற்றுக்தகொள்கின்றது என்பமத ெரவு-தசலவுத்திட்டம்கூட 

உணர்த்தி ிற்கின்றது. இந்த ெமகயிமல, ைதுெொிமூலம் 125-

150 பில்லியன் ரூபொய்  ிதி திமறமசொிக்கு ெருகின்றது. 

உண்மையிமல எங்களுமடய பிரமதசங்கமளச் சீரழிக்கின்ற 

ைதுப்பொெமன எவ்ெளவுதூரம் அதிகொித்திருக்கின்றததன் 

பதற்கு இது ஒரு சிறிய உதொரணைொகும். 

இதற்கப்பொல், 2015ஆம் ஆண்டின் புள்ளிெிபரத்தின்படி 

4.5 ைில்லியன் லீற்றர் ைதுபொனம் யொழ்ப்பொண ைொெட்டத்திமல 

ெிற்கப்பட்டிருக்கின்றது. அமதைொதிொி, 2015ஆம் ஆண்டில் 10 

ைொதங்களுக்குள் ெவுனியொ ைொெட்டத்தில் ைட்டும் 13,28,505 

லீற்றர் ைதுபொனம் ெிற்பமன தசய்யப்பட்டிருக்கிறது. ெட 

ைொகொணத்திமல யொழ். ைொட்டத்திலும் ெவுனியொ 

ைொெட்டத்திலும் மபொமதெஸ்துப் பொெமன, ைதுப் பொெமன 

என்பன ைிகவும் அதிகொித்திருப்பமத  ொங்கள் கொணலொம். 

யொழ்ப்பொண ைொ கர சமப எல்மலக்குள் ைட்டும் 70 

ைதுபொனச்சொமலகள் இருக்கின்றன. ெவுனியொ ைொெட்டத்திமல 

25 ைதுபொனச்சொமலகளும் 38 கள்ளுத் தெறமணகளும் 

இருக்கின்றன. ெடக்கு ைொகொணத்திமல ெொழ்கின்ற ைக்களது 

நுகர்வு ைட்டுைல்லொைல் யொழ்ப்பொணம், ெவுனியொ மபொன்ற 

இடங்களுக்கு தெளியிடங்களிலிருந்து ெருகின்றெர்கள், 

சுற்றுலொப் பிரயொணிகள் ைற்றும் ெடக்கில் இருக்கின்ற 

இரொணுெத்தினர், தபொலிஸொர் ஆகிமயொரது நுகர்வும் அந்த 

எண்ணிக்மகக்குள் அடங்குகின்றது. இந்த ைதுப்பொெமன 

அதிகொிப்பொல் பல்மெறுபட்ட குற்றச்தசயல்கள் இடம் 

தபறுெமத  ொளொந்தம்  ொங்கள் ஊடகங்கள் ெொயிலொக 

அறியக்கூடியதொக இருக்கிறது.  

மைலும், இங்கிருக்கின்ற இமளஞர் யுெதிகளுக்கு 

ஏற்றெமகயில் ததொழில்ெொய்ப்புகள் இல்மல; க.தபொ.த. 

சொதொரண தரம், உயர்தரம் கற்றுெிட்டு இருக்கின்றெர் 

களுக்கும் ததொழில்ெொய்ப்புகள் இல்மல. அத்மதொடு, 

பட்டதொொிகளொக இருக்கின்றெர்களும்  ீண்டகொலைொகத் 

ததொழிலுக்குக் கொத்திருக்க மெண்டிய  ிமலமைகள் 

இருப்பதனொல், பல நூற்றுக்கணக்கொன இமளஞர்கள் 

இப்படியொன பல்மெறுபட்ட தசயல்களிமல இறங்க ம ருகின்ற 

துர்ப்பொக்கிய  ிமலமை இருக்கின்றது. ஆகமெ, அரசொங்கம் 

இந்த ைதுபொனசொமலகளின் அதிகொிப்மப அல்லது ைதுப் 

பொெமன அதிகொிப்மபக் கட்டுப்படுத்துெதற்கு உொிய 

1495 1496 
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 டெடிக்மகமய எடுக்கமெண்டும். குறிப்பொக, சில இடங்களில் 

இருக்கின்ற ைதுபொனசொமலகள் தபொதுைக்களுமடய பொொிய 

எதிர்ப்புகளுக்கு ைத்தியிலும் அகற்றப்பட முடியொத  ிமலயில் 

இயங்கிெருகின்றன. உதொரணைொக, முல்மலத்தீவு ைொெட் 

டத்தில் இவ்ெொறொன ைதுபொனசொமலகள் கொணப்படுகின்றன. 

ெவுனியொ ைொெட்டத்மத  எடுத்துக்தகொண்டொல், 

பூந்மதொட்டத்தில் பிரதொன வீதியில் இருக்கின்ற 

ைதுபொனசொமல, அமதமபொல ஈச்சங்குளம் பொமதயில் 

பத்தினியொர் ைகிழங்குளத்தில் அமைந்திருக்கின்ற 

ைதுபொனசொமல மபொன்றெற்மறக் குறிப்பிடலொம். இவ்ெொறொன 

இடங்களில் அன்றொடம் கூலிமெமல தசய்துெருகின்ற 

தபொதுைக்கள் தொங்கள் உமழக்கின்ற பணத்மத அதற்குச் 

தசலவு தசய்துெிட்டு தைது வீட்டுச் தசலவுகளுக்கும் 

பிள்மளகளினுமடய கல்ெி ெசதிகளுக்கும் பணைில்லொைல் பல 

சீரழிவுகமளச் சந்தித்துக்தகொண்டிருக்கிறொர்கள். ஆகமெ, அரசு 

இமதக் கட்டுப்படுத்துெதற்குொிய  டெடிக்மககமள 

எடுக்கமெண்டுதைன்று இந்த ம ரத்திமல 

மகட்டுக்தகொள்கின்மறன்.  

அடுத்ததொக, ெிமளயொட்டுத்துமற ததொடர்பொகக் 

கூறமெண்டும். பொடசொமலகளிமல ைொணெர்களுக்கு கல்ெி 

கற்பிக்கின்ற ம ரத்திற்கு அப்பொல் ெிமளயொட்டுக்கும் 

மபொதியளவு ம ரம் ஒதுக்கப்பட மெண்டும். அமதமபொல் 

பொடசொமலகளுக்கும் ெிமளயொட்டுக் கழகங்களுக்கும் 

மதமெயொன அளவு ெிமளயொட்டு உபகரணங்கள், ஏமனய 

ெசதிகள் தசய்து தகொடுக்கப்பட மெண்டும். பொடசொமல 

ைொணெ ைொணெிகள் தற்மபொது அணிகின்ற தெள்மள ிறச் 

சீருமடக்குப் பதிலொக ைொற்று ிறச் சீருமடமய  மடமுமறக்குக் 

தகொண்டுெருெதொகக் கல்ெி அமைச்சர் அறிெித்திருக்கின்றொர். 

முக்கியைொக இந்த தெள்மள ிறச் சீருமட ெிமளயொட்டு 

உட்பட ஏமனய சில ெிடயங்களுக்கு அதசௌகொியைொக 

இருப்பதொகக் குறிப்பிட்டிருக்கின்றொர். அந்த ெமகயில் 

 ொங்களும் அமத ெரமெற்கின்மறொம்.  

மைலும், ஒவ்தெொரு ைொெட்டத்திலுமுள்ள ெிமளயொட்டுக் 

கழகங்கமளச் மசர்ந்தெர்கள் தங்களுக்தகன ஒரு மதசிய 

ெிமளயொட்டு மைதொனம் அமைத்துத் தரப்பட 

மெண்டுதைன்றும்  ீச்சல் தடொகம் அமைத்துத் தரப்பட 

மெண்டுதைன்றும்  ீண்டகொலைொகக் மகொொிக்மக 

ெிடுத்துெருகிறொர்கள். அத்மதொடு, ஒவ்தெொரு ைொெட்டத்திலு 

முள்ள ெிமளயொட்டுக் கழகங்களுக்கும் ைொெட்டச் 

தசயலகத்தின் ஊடொகப் மபருந்ததொன்று  ெழங்கப்படுைொக 

ெிருந்தொல், அங்குள்ள ெிமளயொட்டு வீரர்கள் ஏமனய 

ைொெட்டங்களுக்குச் தசன்றுெருெதற்கு ைிகவும் உதெியொக 

இருக்குதைன்றும் குறிப்பிட்டிருக்கிறொர்கள். அமதமபொல் 

முல்மலத்தீவு ைொெட்டத்திமல ஓர் உள்ளக ெிமளயொட்டு 

மைதொனம் மதமெதயன்று அங்குள்ளெர்கள் மகொருகின் 

றொர்கள். ஆகமெ, இந்தக் மகொொிக்மககமள  ிமறமெற்றித் 

தருைொறு இந்தச் சமபயிமல மகட்டுக்தகொள்ள 

ெிரும்புகின்மறன்.  

இெற்றுக்கு அப்பொல், ைகொெலி அபிெிருத்தி ைற்றும் 

சுற்றொடல் அமைச்சரொன மைதகு ஜனொதிபதி அெர்களுக்குக் கீழ் 

ெருகின்ற சில முக்கியைொன திமணக்களங்கள் இன்மறக்கு 

ெடக்கு ைொகொணத்திலும் சொி, கிழக்கு ைொகொணத்திலும் சொி 

பல்மெறுபட்ட சிக்கல்கமள, முக்கியைொக கொணி ெிடயம் 

ததொடர்பொக ஏற்படுத்துகின்றன.  24.03.2017ஆந் மததிய 

ெர்த்தைொனி அறிெித்தலின்படி ெடக்கு ைொகொணத்திமல 

ஓொிலட்சத்து ஏழொயிரம் ஏக்கர் கொணி ‘ைொெில்லு கொடொக்கம்’ 

எனப் தபயொிடப்பட்டுப்  பொதுகொக்கப்பட்ட ெனப்பகுதியொக 

அறிெிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ைீளக்குடிமயற முடியொதெர்களின் 

கொணிகளும்கூட - இந்தியொெில் இருக்கின்றெர்கள் ைற்றும் 

ைன்னொர், ெவுனியொ, முல்மலத்தீவு, கிளித ொச்சி, யொழ்ப்பொணம் 

மபொன்ற ைொெட்டங்களில் இருக்கின்ற தபொதுைக்களுக்குச் 

தசொந்தைொன கொணிகள்கூட - இந்த ெர்த்தைொனி 

அறிெித்தல்மூலம் சுவீகொிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ம ற்மறய 

தினம் ெடக்கு ைொகொண சமப, இது ததொடர்பில் ஏகைனதொக 

ஒரு தீர்ைொனத்மத  ிமறமெற்றியிருக்கின்றது. அதொெது, இந்த 

ெர்த்தைொனி அறிெித்தலினொல் ைக்கள் ைீளக் குடிமயற முடியொத 

 ிமலமை இருப்பதனொல், உடனடியொக இந்த ெர்த்தைொனி 

அறிெித்தமல இரத்துச்தசய்து, இந்தக் கொணிகள் அந்தந்த 

ைொெட்டத்திலிருக்கின்ற ைக்களுக்குக் 

மகயளிக்கப்படமெண்டும் என்று தீர்ைொனம்  ிமறமெற்றி 

யிருக்கின்றது.  

அமதமபொன்று ஜனொதிபதி அெர்களுக்குக் கீழ்ெருகின்ற 

இன்னுதைொரு முக்கியைொன ெிடயம் கனிய ெளங்கள் ஆகும். 

எைது ைக்கள் ைணல், கிரெல், கல் மபொன்ற இந்தக் கனிய 

ெளங்கமளப் தபற்றுக்தகொள்ெதில் கடந்த 3 ைொதங்களொகப் 

பொொிய சிக்கல்கள்  ிலவுகின்றன. குறிப்பொக, ெடக்கு 

ைொகொணத்மத எடுத்துக்தகொண்டொல், அங்கு வீடமைப்புத் 

திட்டைொக இருக்கலொம் அல்லது ஏமனய அபிெிருத்தித் 

திட்டங்களொக இருக்கலொம், அமனத்திற்கும் இந்தக் கனிய 

ெளங்கள் அெசியைொக உள்ளன.  சொதொரணைொக 3 கியூப் 

தகொண்ட ஒரு 'டிப்பர்' ைணல் 20,000 - 22,000 ரூபொயொக 

இருந்தது. ஆனொல், இன்று அதன் ெிமல 45,000 ரூபொய் 

ெமரயில் உயர்ெமடந்துள்ளதொல், அதிகளவு பணத்மதக் 

தகொடுத்துத்தொன் அதமனப் தபற்றுக்தகொள்ள மெண்டியிருக் 

கின்றது.  ஆகமெ, 5 இலட்சம் ரூபொய் தபறுைதியொன ஒரு 

வீட்மடக் கட்டுகின்ற சொதொரண ஒரு குடிைகன் 45,000 

ரூபொய்க்கு ைணமலப் தபற்றுக்தகொண்டு எப்படி அந்த 

வீட்டிமனக் கட்ட முடியும்?  இதனொல் அங்கு ைிகவும் 

த ருக்கடியொன ஒரு  ிமலமை ஏற்பட்டிருக்கின்றது.  

இந்தக் கனிய ெளங்கள் ததொடர்பொன ெிடயங்கமள 

ஜனொதிபதி அெர்கள் குறிப்பிட்ட சில தனியொர் 

 ிறுெனங்களுக்குக் மகயளிக்க இருக்கிறொர் என்பதற்கு 

எதிர்ப்புத் ததொிெித்து, ெட ைொகொணத்தில் இருக்கின்ற பொர 

ஊர்திச் சங்கத்தினர் ம ற்று முன்தினம் ெவுனியொெில் பொொிய 

ஒரு மபொரொட்டத்மத  டத்தியிருக்கின்றொர்கள். கிட்டத்தட்ட 

8,000க்கு மைற்பட்ட ததொழிலொளர்கள் இதனொல் 

பொதிக்கப்பட்டிருக்கின்றொர்கள். இதனொல் பல 

ததொழிலொளர்களுக்கு இதுெமர கொலமும் அெர்கள் தசய்துெந்த 

ததொழில் கிமடக்கொைல் மபொகின்றது. ஆகமெ, ஜனொதிபதி 

அெர்களுக்குக் கீமழ ெருகின்ற இந்தக் கனிய ெளங்கள் 

ததொடர்பொகவும் ஜனொதிபதி அெர்கள் கெனம் தசலுத்தி, 

இலகுெொன முமறயிலும் குமறந்த ெிமலயிலும் ைக்கள் 

தைக்குத் மதமெயொன ைணமலப் தபற்றுக்தகொள்ெதற்கும் 

இதுெமர கொலமும் இந்தத் ததொழிமல  ம்பி ெொழ்ந்த பொர 

ஊர்தி உொிமையொளர்களும் அெர்களுக்குக் கீழ் பணிபுொிகின்ற 

ததொழிலொளர்களும் தைது ததொழில்கமளத் ததொடர்ந்து 

தசய்யக்கூடிய ெமகயிலும் அரசொங்கம் உொிய 

 டெடிக்மககமள எடுக்கமெண்டும். இல்மலதயன்றொல், 

அரசொங்கத்தினொல் முன்தனடுக்கப்படுகின்ற சிறிய சிறிய 

அபிெிருத்தித் திட்டங்கமளக்கூட முழுமையொகச் தசய்ய 

முடியொத  ிமலமைதொன் ததொடர்ந்துதகொண்டிருக்கும்.    

அடுத்தபடியொக, ெடக்கு ைொகொணத்திமல 1,200க்கு 

மைற்பட்ட புமகயிரதக் கடமெ ஊழியர்கள் கடந்த  ொன்கு 

ெருட கொலைொக  ொதளொன்றுக்கு 250 ரூபொய் வீதம் 

ைொததைொன்றுக்கு 7,500 ரூபொய் சம்பளத்துடன் பணிபுொிந்து 

ெருகின்றொர்கள். தெறுைமன  ொதளொன்றுக்கு 250 ரூபொய் 
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சம்பளத்மதொடு கடந்த  ொன்கு ெருட கொலைொகப் 

பணியொற்றுகின்ற இெர்களுமடய பணியொனது, தபொது 

ைக்களின் பொதுகொப்மபொடு ததொடர்புமடய ைிகவும் 

முக்கியத்துெம் ெொய்ந்ததொகும்.ஆகமெ, இெர்களுக்கொன 

 ிரந்தர  ியைனத்மத ெழங்கும்படி மபொக்குெரத்து அமைச்சர் 

உட்படப் பலொிடம் ததொடர்ச்சியொகக் மகொொிக்மக 

முன்மெக்கப்பட்டும் எதுவும்  மடதபறெில்மல. அெர்கள் 

அதமனயிட்டுப் பல்மெறுபட்ட கெனயீர்ப்புப் 

மபொரொட்டங்கமளச் தசய்திருக்கின்றொர்கள். ஆனொல், 

அெற்றிற்குக்கூட எந்தப் பலனும் கிமடக்கொததனொல், 

எதிர்ெருகின்ற 10ஆம் திகதி ெடக்கு, கிழக்மகச் மசொோ்ந்த 

புமகயிரதக் கடமெ ஊழியர்கள் இமணந்து கெனயீர்ப்புப் 

மபொரொட்டதைொன்மற மைற்தகொள்ள இருக்கிறொர்கள். ஆகமெ, 

இெர்களுமடய  ியைனம் ததொடர்பொக அரசொங்கம் உொிய 

 டெடிக்மக எடுக்கமெண்டும். புமகயிரதத் திமணக்களத்திமல 

அெர்களுக்கொன தெற்றிடங்கள் இல்லொைலிருந்தொல், தகளரெ 

அமைச்சரெர்கமள, உங்களுமடய அமைச்சின் கீழ் ெருகின்ற 

வீதி அபிெிருத்தித் திமணக்களத்திலொெது இெர்கள் ஒரு 

சொதொரண ததொழிலொளர்களொக உள்ெொங்கப்படமெண்டும்.  

கடந்த கொலத்தில் ெட ைொகொணத்தில் ைட்டும் 34 

புமகயிரதக் கடமெகளில் ெிபத்துக்கள்  டந்திருக்கின்றன; 12 

உயிொிழப்புக்கள் இடம்தபற்றிருக்கின்றன. ஆகமெ, 

இெர்களுமடய இந்தப் பணிப் புறக்கணிப்பொனது 

தபொதுைக்களுக்குப் பல உயிரொபத்துக்கமள ஏற்படுத்தக்கூடிய 

 ிமலமைமயத் மதொற்றுெிக்கும். ஆகமெ, ெடக்கு, கிழக்கில் 

இருக்கின்ற 1,200க்கு மைற்பட்ட ஊழியர்களுக்கு  ிரந்தர 

 ியைனம் ெழங்கப்பட மெண்டும். அமதம ரத்தில், அெர்கள் 

இன்னுதைொரு தசய்திமயயும் எங்களிடம் தசொல்கின்றொர்கள். 

அதொெது, தொங்கள்  ொன்கு ெருட கொலைொகப் பணிபுொிந்து 

தகொண்டிருக்கின்ற இந்த ம ரத்திமல, ததன்பகுதிமயச் மசொோ்ந்த 

1,200க்கு மைற்பட்டெர்களுக்குப் புதிய  ியைனங்கள் 

ெழங்கப்பட இருப்பதொகவும் அந்த 1,200 மபொிமல தொங்கள், 

அதொெது தைிழர்கள், யொரும் உள்ெொங்கப்படெில்மல எனவும் 

அெர்கள் கெமல ததொிெித்திருக்கிறொர்கள். ஆகமெ, இந்தப் 

புமகயிரதக் கடமெ ஊழியர்களுமடய  ியைனத்திலும் உொிய 

கெனம் எடுக்க மெண்டும் என்று மகட்டுக்தகொள்ளுகின்மறன். 

இன்தனொரு முக்கியைொன ெிடயத்மதயும் இந்தச் 

சந்தர்ப்பத்தில் குறிப்பிட ெிரும்புகின்மறன். அதொெது, 

இன்மறக்கு ெடக்கிலும் கிழக்கிலும் ததொடர்ச்சியொன 

பல்மெறுபட்ட மபொரொட்டங்கள்  மடதபற்றுக்தகொண்டிருக் 

கின்றன. கொணொைல் ஆக்கப்பட்டெர்கள் சம்பந்தைொன அந்தப் 

மபொரொட்டங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்டு இன்மறக்கு 40  ொட்கள் 

கடந்தும்கூட அது சம்பந்தைொன எந்தத் தீர்வும் 

கிமடக்கெில்மல. ெட ைொகொணத்திலும் கிழக்கு 

ைொகொணத்திலும் தங்களொல் இரொணுெத்திடம் மகயளிக்கப் 

பட்டெர்களுக்கு என்ன  டந்தது என்பதுபற்றி அந்த 

ைக்களுக்குத் ததொியொததன் கொரணைொக அந்தத் ததொடர் 

மபொரொட்டம்  மடதபற்றுக் தகொண்டிருக்கின்றது. இந்தத் 

தொய்ைொர் கடுமையொன தெயிலுக்கு ைத்தியிலும் ஏ-9 வீதி 

ஓரைொக இருந்து மபொரொடிக் தகொண்டிருக்கின்றொர்கள். 

இன்மறக்கு 40  ொட்கள் கடந்தும் அரசொங்கம் இந்தத் 

தொய்ைொருக்கு இதுெமரக்கும் தபொறுப்பொன ஒரு பதிமல 

ெழங்கெில்மல. அது குறித்து தைிழ்த் மதசியக் கூட்டமைப்பு 

உறுப்பினர்கள் சொர்பொக எங்கள் எல்மலொருமடயதும் ைிகக் 

கடுமையொன கண்டனத்மத  ொன் ததொிெித்துக்தகொள்ள 

ெிரும்புகின்மறன். அரசொங்கத்தின் மெண்டுமகொமளயும் 

இரொணுெத்தினருமடய மெண்டுமகொமள யும் ஏற்று தங்களொல் 

இரொணுெத்தினொிடம் மகயளிக்கப் பட்டெர்கள் 

இருக்கின்றொர்களொ, இல்மலயொ? என்பதுதொன் இந்தத் 

தொய்ைொர் முதலொெதொகக் மகட்கின்ற ெிடயம்.  

இந்த யுத்தம்  மடதபற்று முடிந்து இன்மறக்கு எட்டு 

ெருடங்கள் பூர்த்தியொக இருக்கின்ற இவ்மெமளயிலும் 

அெர்கள் அதற்கொன பதிமலப் தபற்றுக்தகொள்ள 

முடியெில்மல. ஒட்டுதைொத்தைொன எங்களுமடய ைக்களின் 

மபரொதரமெப் தபற்று ஆட்சி ைொற்றம் ஏற்படுத்தப்பட்டதில் 

உருெொன இந்த அரசொங்கத்தின் ஆட்சிக்கொலத்தில் இன்மறக்கு 

இரண்டு ெருடங்கள் கடந்திருக்கின்றன. இரொணுெத்தினொிடம் 

மகயளிக்கப்பட்டு, கடத்தப்பட்டுக் கொணொைற்மபொனெர்கள் 

இருக்கின்றொர்களொ, இல்மலயொ? என்றதெொரு பதிமல இந்த 

இரண்டு ெருட கொலத்திலும் அரசொங்கம் ெழங்கெில்மல. 

இதனொல்தொன் இந்த ைக்கள் இறுதிக்கட்டைொக 

தன்தனழுச்சியொக வீதிக்குெந்து மபொரொடிக் தகொண்டிருக் 

கின்றொர்கள். இந்தத் தொய்ைொர் கிளித ொச்சி, ெவுனியொ, 

முல்மலத்தீவு, திருமகொணைமல, யொழ்ப்பொணம் மபொன்ற 

ைொெட்டங்களிமல கடுமையொன தெப்ப சூழ் ிமலயொன 

கொலகட்டத்திலும்கூட வீதிமயொரைொக ெந்து மபொரொடிக் 

தகொண்டிருக்கின்றொர்கள். ஆகமெ, தபொறுப்புெொய்ந்த 

அரசொங்கம் இந்த ைக்களுக்கு ஒரு பதிமலச் தசொல்ல மெண்டும். 

ஆனொல், இந்தப் பதிமலச் தசொல்ெதற்கு ஆட்சியிலிருக்கின்ற 

 ீங்கள் இற்மறெமரக்கும் தயங்கிக் தகொண்டிருக்கின்றீர்கள். 

உங்களுமடய தொய்ைொர் அல்லது உங்களுமடய சமகொதொிைொர் 

40 - 45  ொட்கள் இப்படிப் பிரதொன வீதிமயொரத்திமல 

ததொடர்ந்து மபொரொடிக்தகொண்டிருந்தொல்,  ீங்கள் அதற்கு 

அனுைதிப்பீர்களொ? இந்தப் மபொரொட்டத்மதொடு 

சம்பந்தப்பட்டிருக்கின்ற ஆட்கள் தைிழர்கள் என்ற ஒமர 

கொரணத்திற்கொகத்தொன்  ீங்கள் அெர்கமள இற்மறெமர 

கண்டுதகொள்ளொைல் இருக்கின்றீர்கள்! இந்த அரசொங்கம் 

இந்தத் தொய்ைொருமடய கண்ணீருக்குப் பதில் தசொல்ல 

மெண்டிய ஒரு கட்டம் ெரும்! ஆகமெ, இந்தத் தொய்ைொொின் 

கண்ணீமரொடு யொரும் ெிமளயொடக்கூடொது. இன்று இந்த 

யுத்தம் முடிமடந்துெிட்டது; இந்த  ொட்டிமல ஒரு  ல்லிணக்கம் 

மெண்டும். அந்தெமகயில்  ொட்டிமல  ல்லிணக்கமும் 

சைொதொனமும் ஏற்பட மெண்டுைொக இருந்தொல் ெடக்கு, கிழக்கு 

ைொகொணங்களிமல ததொடர்ச்சியொகக் கொணொைல் 

ஆக்கப்பட்டிருக்கின்றெர்களின் தொய்ைொருக்கு இந்த அரசொங்கம் 

ெிமரெொக ஒரு பதிமல ெழங்க மெண்டும்.  

2015ஆம் ஆண்டு ஐ. ொ. ைனித உொிமைகள் மபரமெயின் 

தீர்ைொனத்திற்கு இமண அனுசரமண ெழங்கிய  ீங்கள், 

கொணொைல் மபொனெர்களுக்கொன அலுெலகம் திறக்கப்பட 

மெண்டும், அதற்கொன ெிசொரமண தசய்யப்பட மெண்டும் 

என்று அங்மக தசொல்லியும்கூட இன்னமும் அதற்கு 

எந்தெிதைொன ஒரு  டெடிக்மகயும் எடுக்கெில்மல. ஆனொல், 

ைீண்டும் இரண்டு ெருட கொல அெகொசம் மகட்டிருக்கின்றீர்கள். 

இந்த இரண்டு ெருட கொலம் ெமரயும்  ீங்கள் இந்த ைக்கமள 

வீதிமயொரத்திமல இருக்கமெக்கப் மபொகின்றீர்களொ? அல்லது 

சம்பந்தப்பட்டெர்கமள உங்களுமடய தொய்ைொர், சமகொதரர்கள் 

ைற்றும் உறெினர்கள் என்று  ிமனத்து அெர்கமள அமழத்து 

அதற்குொிய பதிமலச் தசொல்லப் மபொகின்றீர்களொ? ததற்கிமல 

இருக்கின்ற முன்னொள் ஜனொதிபதி ைஹிந்த ரொஜபக்ஷ 

அெர்கமள  ீங்கள் தெறுைமன இதற்குக் கொரணம் கொட்டிக் 

தகொண்டிருக்கின்றீர்கள். அமதம ரம் ஒட்டுதைொத்தைொக இந்த 

ஆட்சி ைொற்றத்திற்கொக ெொக்களித்த இந்த ைக்கள் இன்மறக்கு 

 டுத்ததருெிமல ெிடப்பட்டிருக்கின்றொர்கள். ஆகமெ, இது ஒரு 

மைொசைொன  ிமலமை. இதற்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி மெக்க 

மெண்டும். முதலொெதொக இரொணுெத்தினொிடம் மகயளிக்கப் 

பட்டெர்கள், கடத்தப்பட்டெர்கள் இன்னமும் 

1499 1500 
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இருக்கின்றொர்கள் அல்லது இல்மல என்ற ஒரு பதிமல  ீங்கள் 

தசொல்ல மெண்டும். அெர்கள் இல்மல என்றொல், அதற்கு யொர் 

கொரணம்? அதற்கொன ெிசொரமண என்ன? அெர்களுக்கொன 

 ஷ்டஈடு என்ன? இந்த ெிடயங்களிமல உங்களுமடய 

கூடுதலொன கெனத்மதச் தசலுத்த மெண்டும் என்று  ொன் இந்த 

ம ரத்தில்  ெற்புறுத்திக்கூற ெிரும்புகின்மறன். ஏதனன்றொல் 

ததொடர்ச்சியொன இந்தப் மபொரொட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள ைக்கள் 

ஒவ்தெொரு ைணி ம ரமும் கஷ்டப்படுகின்றொர்கள்; கடும் 

தெயிலுக்கு ைத்தியில் இருந்து ம ொயொளிகளொக - 

ெருத்தக்கொரர்களொக ஆகிக்தகொண்டு இருக்கின்றொர்கள். 

ஆகமெ, இந்த ெிடயத்தில் அரசொங்கம் அெர்களுக்கு 

ெிமரெொன ஒரு பதிமலச் தசொல்ல மெண்டும்.  

இரண்டொெதொக, இந்த ைக்களுமடய  ிலம் ைீட்பு 

சம்பந்தைொக  டெடிக்மக எடுக்கப்பட மெண்டும். 

மகப்பொப்புலெொக இருக்கலொம் அல்லது முள்ளிக்குளைொக 

இருக்கலொம். எதுெொக இருந்தொலும் இது ெிடயத்தில் 

 டெடிக்மக எடுக்க மெண்டும். இன்மறக்கு கிளித ொச்சி, 

யொழ்ப்பொணம் மபொன்ற இடங்களிமல இருக்கின்ற தபொதுைக்கள் 

எத்தமனமயொ ெருட கொலைொகத் தங்களுமடய தசொந்தக் 

கிரொைங்கள் -பூர்வீகக் கிரொைங்களுக்குப் மபொக முடியொைல் 

ைிகுந்த கஷ்டங்களுக்கு ைத்தியிமல ெொழ்கின்றொர்கள். 

இன்மறக்கு அெர்கள் அந்தந்த இரொணுெ முகொம், 

ெிைொனப்பமட முகொம்களுக்கு முன்பொகத் ததொடர்ச்சியொகப் 

மபொரொடிக் தகொண்டிருக்கின்றொர்கள். ஆகமெ, அந்த 

ைக்களுமடய  ிலங்கள் அெர்களிடம் மகயளிக்கப்பட 

மெண்டும். அமெ மகயளிக்கப்படொதெமரக்கும் இது ஒரு 

ததொடர் மபொரொட்டைொகத்தொன்  மடதபறப்மபொகின்றது. இந்தப் 

மபரொட்டைொனது தெறுைமன அரசொங்கத்துக்கு எதிரொக 

ைட்டுைல்ல, இந்த அரசொங்கத்மதக் தகொண்டுெருெதற்கொக 

உங்களுக்குப் பக்கபலைொக இருந்த தைிழ்த் மதசியக் 

கூட்டமைப்பினரொகிய எங்களுக்கும் எதிரொகத்தொன் 

 டத்தப்படுகின்றது.  ீங்கள் யுத்தத்மத முடிவுக்குக் 

தகொண்டுெந்து தைிழ் ைக்கள் ைத்தியிலிருந்து ஆயுதப் 

மபொரொட்டத்மத எவ்ெொறு அழித்தீர்கமளொ, அமதைொதிொி 

ஜன ொயக ொீதியொக தைிழ் ைக்களுமடய பிரதி ிதிகளொக 

இருக்கின்ற எங்கமளத் தைிழ் ைக்கள் ைத்தியிலிருந்து 

அந் ியப்படுத்துெதற்கொன மெமலகமளயும் திட்டைிட்டுச் 

தசய்கின்றீர்கள்! அதொெது, “ ஜன ொயக ொீதியொக தைிழ் 

ைக்களொல் ததொிவுதசய்யப்படுகின்ற பிரதி ிதிகள் தைிழ் 

ைக்களுக்கு  ம்பிக்மகக்குொியெர்களொக இல்மல; தைிழ் 

ைக்களுமடய பிரச்சிமனகமளத் தீர்க்கக்கூடியெர்களொக 

இல்லொததொல், இெர்கள் உங்களுமடய பிரதி ிதிகள் இல்மல” 

என்ற  ிமலமய திட்டைிட்டு உருெொக்கி, அெர்களுக்கு 

ஜன ொயகத்துக்கு மைல்  ம்பிக்மக இல்லொத ஒரு 

 ிமலமைமயத் மதொற்றுெிப்பதற்குத்தொன்  ீங்கள் 

முயற்சிகமளச் தசய்துதகொண்டிருக்கின்றீர்கள்! ஆகமெ,  ீங்கள் 

கட்சி அரசியலுக்கு அப்பொல்,  ீண்ட கொலைொக இந்த  ொட்டிமல 

புமரமயொடிப் மபொயிருக்கின்ற பிரச்சிமனமயத் 

தீர்க்கமெண்டும். அதற்கொகத்தொன்  ொங்கள் எல்மலொரும் ஆட்சி 

ைொற்றத்துக்கொக இந்த அரசொங்கத்துக்கு ெொக்களித்மதொம். 

ஆனொல், ஆட்சி ைொற்றத்மதக் தகொண்டுெந்த  ொங்களும் 

எங்களுமடய ைக்களும் இன்று  டுத்ததருெில் 

 ிறுத்தப்பட்டிருக்கிமறொம்.  ொங்கள் இந்தச் சமபயில் 

தசொல்லுகின்ற எந்த ெிடயமும் "தசெிடன் கொதில் ஊதிய 

சங்குமபொல" கெனத்தில் எடுக்கப்படுெதில்மல.  

அண்மையில், சுகொதொர அமைச்சர் அெர்கள் ெடக்குக்கு 

ெருமக தந்திருந்தொர். அெர்கூட, ஒரு தபொிய குண்மடத் 

தூக்கிப் மபொட்டுெிட்டுச் தசன்றொர். அதொெது, “ெடக்கு 

ைொகொணத்தில் எந்தெிதைொன ைனித உொிமை ைீறல்கமளொ, 

தகொமலகமளொ  டக்கெில்மல. ஆமகயொல், இங்கு ெிசொரமண 

மதமெயில்மல” என்று கூறியிருந்தொர். தகளரெ அமைச்சர் 

அெர்கமள,  ொங்களும் மசொோ்ந்து உங்கமளொடு ெந்மதொம்; பல 

 ிகழ்வுகளில் கலந்துதகொண்மடொம்.  ீங்கள் இடதுசொொிக் 

தகொள்மகயுமடயெர்; முற்மபொக்கொன சிந்தமனயுமடயெர். 

ஆனொல்,  ீங்கள் அங்கு மபசிெிட்டுச் தசன்ற ெிடயம் - 

 
ගු (වව ය) දාිතව ප්ාේනාදත්න ෙහවා  
(ைொண்புைிகு (மெத்திய கலொ ிதி) ரொஜித மசனொரத்ன) 
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)  

 
නැඟී කුටිප්සය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 
ගු නිප්යෝ ය කාදක ාවාපිුරො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes, Hon. Minister?  

 
ගු (වව ය) දාිතව ප්ාේනාදත්න ෙහවා 
(ைொண்புைிகு (மெத்திய கலொ ிதி) ரொஜித மசனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

That is completely misreported by the press. Hon. 
Mavai S. Senathirajah was there when I made that 
comment. Do not go on those press reports.  

 

ගු කුවශ්ක්ි ආනන් න් ෙහවා 
(ைொண்புைிகு சிெசக்தி ஆனந்தன்) 

(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
தகௌரெ அமைச்சர் அெர்கமள, இடதுசொொிக் 

தகொள்மகயுமடய  ீங்கள், கடந்த கொலத்தில் இந்த ஆட்சி 

ைொற்றத்துக்கொக துணிச்சலொக முன்ெந்து பல மெமலகமளச் 

தசய்தீர்கள்! உங்கமளப் மபொன்றெர்கமள  ம்பித்தொன் 

 ொங்களும் எங்களுமடய ைக்களும் இந்த ஆட்சி ைொற்றத்துக்கு 

ெொக்களித்மதொம். இந்த  ொட்டில்  மடதபற்று முடிந்த 

யுத்தத்தில் எத்தமனமயொ ைனித உொிமைகள் ைீறல்கள் 

இடம்தபற்றிருக்கின்றன. இன்று அதனொல் ைக்கள் 

எவ்ெளவுதூரம் பொதிக்கப்பட்டிருக்கின்றொர்கள் என்பது 

ததொடர்பில் உங்களுக்கு முழுமையொகத் ததொிந்திருந்தும்கூட, 

 ீங்கள் ஊடகெியலொளர்களிடம் ததொிெித்துெிட்டுப்மபொன 

கருத்தொனது, ஒட்டுதைொத்தத் தைிழ் ைக்களும் இந்த 

அரசொங்கத்தின் ைீதும் உங்கள் ைீதும் மெத்திருந்த 

அபிைொனத்மதத் தெிடுதபொடியொக்கக்கூடிய  ிமலமைமய 

ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஆகமெ, இந்த  ொட்டில் உண்மையொன 

 ல்லிணக்கம், உண்மையொன சைொதொனத்மத 

ஏற்படுத்தமெண்டுைொக இருந்தொல்,  ீங்கள் இப்படியொன 

கருத்துக்கமளத் ததொடர்ச்சியொகத் ததொிெித்துக்தகொண்டு 

இருக்கொைல்,  உங்களுமடய கட்சி அரசியலில் இருந்தும் 

இனெொதச் சிந்தமனகளில் இருந்தும் ெிடுபட்டு, பொதிக்கப் 

பட்டிருக்கின்ற ைக்களுக்கு  ீதிமயப் தபற்றுக்தகொடுப்பதற்கு 

உொிய  டெடிக்மககமள எடுக்கமெண்டுதைன்று இந்த 

ம ரத்திமல மகட்டுக்தகொள்கின்மறன்.  

 

ගු නිප්යෝ ය කාදක ාවාපිුරො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
 ன்றி. 

 

ගු (වව ය) දාිතව ප්ාේනාදත්න ෙහවා 
(ைொண்புைிகு (மெத்திய கலொ ிதி) ரொஜித மசனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

Sir, I rise to a point of Order.  
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පාර්යේශම්න්තුෙ 

ගු නිප්යෝ ය කාදක ාවාපිුරො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes, Hon. Minister. 

 

ගු (වව ය) දාිතව ප්ාේනාදත්න ෙහවා 
(ைொண்புைிகு (மெத்திய கலொ ிதி) ரொஜித மசனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

The Hon. Member was quoting me on some press 
reports. I said that there was nothing as mentioned. I do 
not know what they understood from my statements. I 
have been in the North for two days and people there 
know what I have done in the North. More than these 
Hon. Members, those people in the North know my stand 
and what I have done for them from 1980s. I have spoken 
about the rights of the Tamil people before you. So, do 
not go on some press reports and speak like that.  

 

ගු කුවශ්ක්ි ආනන් න් ෙහවා 
(ைொண்புைிகு சிெசக்தி ஆனந்தன்) 

(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
இற்மறெமரக்கும்  ீங்கள் இது ததொடர்பில் ைறுப்புத் 

ததொிெிக்கெில்மல. “ ொன் ெட ைொகொணத்துக்கு ெந்து 

இப்படியொன கருத்மதச் தசொல்லெில்மல” என்று  ீங்கள் ஊடக 

ெொயிலொக இதுெமர ைறுப்புத் ததொிெிக்கெில்மல. 

அதனொல்தொன்  ொங்கள் உங்கள்ைீதும் இந்த அரசொங்கத்தின் 

ைீதும் மெத்திருந்த  ம்பிக்மகயிமன இழக்கமெண்டி 

யிருக்கிறது.  ீங்கள் இப்படிப்பட்ட கருத்துக்கமளத் 

ததொிெித்திருப்பதொனது, எங்களுக்கு ைிகுந்த மெதமன 

அளிக்கின்றது.  ீங்கள் தசொன்ன கருத்மத ஊடகங்கள் 

திொிபுபடுத்தி தெறொகச் தசொல்லியிருந்தொல், அது ததொடர்பில் 

 ீங்கள் ைறுப்புத் ததொிெித்திருக்கலொம். அவ்ெொறு 

ததொிெித்திருந்தொல்,  ிச்சயைொக அமத எங்களுமடய ைக்கள் 

ஏற்றுக்தகொள்ெொர்கள். ஆனொல்,  ீங்கள் இதுெமரக்கும் 

அவ்ெொறு ைறுப்புத் ததொிெிக்கெில்மல.  

 

ගු (වව ය) දාිතව ප්ාේනාදත්න ෙහවා 
(ைொண்புைிகு (மெத்திய கலொ ிதி) ரொஜித மசனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

Hon. Mavai S. Senathirajah told me just one hour back 
that there had been a report like that. I will read that press 
report. 

  
ගු නිප්යෝ ය කාදක ාවාපිුරො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne.  

  
[අ.භා. 2.27] 

 

ගු (වව ය) දාිතව ප්ාේනාදත්න ෙහවා (ප්ාෞඛය  

ප්පෝෂණ හා ප්ද්ශීය වව ය අොවයුරො) 
(ைொண்புைிகு (மெத்திய கலொ ிதி) ரொஜித மசனொரத்ன - 

சுகொதொரம், மபொசமண ைற்றும் சுமதச ைருத்துெ அமைச்சர்) 

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

ටරු නිශයෝජය  ාර  සභාපතිතුමනි, නයාය පත්රශස අං  156 

ෙන ශයෝජනාෙ ඉදිරිපත්  රමින් මශේ  ථාෙ ආරම්භ  රනො. 

ජනතාෙ දුම්ීයශමන් ෙළක්ෙන්න අප දුම්ශ ොළොට විරුේධෙ විවිධ 

ශරන්ාාිට ශටනාො. ඉන් එ ක් තමික, රූපමය ශසෞඛ්ය අෙොෙ 

ිටටරැට් පල ට්ො ිටයයට 80  ඉඩ ප්රමාාය  ඇතුළත් කිරීම. අෙ 

ිටටරැට් පල ට් එශක් මතුපිට ඉඩ ප්රමාාශයන් ිටයයට අූ ෙ ම 

තිශෙන්ශන් රූප විතරික. ඉදිරිශසදී මම "plain packaging"  කියන 

එ  ශේනො. ඒ pack එශක් එතශ ොට ඉතිරි ිටයයට විස ශසත් ඒ 

අයට ශමොනෙත් යේයන්න ෙලහල. ඒ හිස  ටිශක් නම විතරික ටහන්න 

පුවනෙන්.  

ඒ විතරක් ශනොශෙික, තනි ිටටරැට්ුවෙ විකිණීමත් තහනම් 

 රන්න මම ෙලනටම  ලබිනට් ප්රි ාෙ ශටනලත් අෙසානික. ඊට 

අමතරෙ පාස්ප ිටන්න් ටලෙශසන ස ථානො - මීටර් 500  දුරක් 

ඇතුළත - දුම්ශ ොළ නිෂ පාෙන විකිණීම තහනම් කිරීශම් 

ශයෝජනාෙත්  ලබිනට් මණ්ඩායට ඉදිරිපත්  රාා ෙලන් ඒ  

සා ච්ඡා ශෙමින් තිශෙනො. ඒ ත් එක්  මෙයසාර පිළිෙඳ 

ශයෝජනාෙත් ඉදිරිපත් වුාා. එම නිසා ජනාධිපතිතුමාත්, 

අටමලතිතුමාත් ශම් පිළිෙඳෙ  ථා  රාා, එන  ලබිනට් මණ්ඩා 

රැස ීමට ොර්තා  රන්න .න්දු  ර ටත්තා. අශප් අතිටරු 

ජනාධිපතිතුමා ඇතුවන ශම් රජය දුම්ීයශමන්, මෙයසාරශයන් ශතොර 

රටක් හලදීම සඳහා ශම් .න්දු .රා ටන්නො.  

2016 සලප්තලම්ෙර් මාසශස 01ෙලනි ො තමික අප ශම් ටලසට් 

නිශේෙනය නිකුත්  ශළේ. අප එය නිකුත්  ශළත් ශම් නිසාික. අෙ 

දුම් නලති  ශනොශයක් ෙර්ටශස දුම්ශ ොළ නිෂ පාෙන එනො. ඒො 

නිපෙීම, ආනයනය, විකිණීම, විකිණීමට උනන්දු කිරීම කියන 

ිටය්පාම තහනම්  රනො. ශමහි තිශෙන එ  ක්රමයක් තමික, දුම් 

රහිත නිෂ පාෙන.   

 

ගු  න්දුල ගුණවතාධාන ෙහවා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குணெர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඒ  විතරෙ, ටරු ඇමතිතුමනි?  

 

ගු (වව ය) දාිතව ප්ාේනාදත්න ෙහවා 
(ைொண்புைிகு (மெத்திய கலொ ிதி) ரொஜித மசனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

නලහල. අනික් ඒොත් තිශෙනො. Baabul ෙර්ට; එ  එ  රස 

ශයදූ,  ෙර්ා ශයදූ, පලණි රස ශයදූ දුම්ශ ොළ ිටටරැට්. ඒොත් ශම් 

යටශත් තහනම් ශෙනො.  

තුන්ෙලනි එ  තමික, දුම්ශ ොළ සහිත  electronic cigarettes. 

ඒොශස ෙරෙක් නලහල කියා සමහර අය කියනො. නහුත්, ශමම 

ිටටරැට් ඇතුශළේ තිශෙන්ශන් නි ටින්. ඒො තමික  රීරයට අුවටත 

ෙන ඒො.  රීරයට ෙලඩිපුරම addict ෙන මත් ද්රෙයය LSD ෙත්, 

මරිජුොනාෙත්, මෙයසාරයෙත්, ශෙන ශමොනොෙත් ශනොශෙික, 

නි ටින්. නි ටින් අුවටත වුාාම එිකන් මිශෙන්න ඉතාම 

අමාරුික.  ශම් electronic cigarette එශක් දුම්ශ ොළ නලති වුාාට 

නි ටින් තිශෙනො. නි ටින්ොට ඇබ්ෙලහි වුශාොත්, අර ිටටරැට් 

එ  නලති වුාාම දුම්ශ ොළ ිටටරැට් එ  අෙ ය ශෙනො. ඒ නිසා 

තමික අප ඒ ත් තහනම්  රන්ශන්.  ශම් සඳහා ශෙන ෙඬුෙම 

රුපිය්ප 2,000  ෙඩයක් ශහෝ ෙසර  ිටර ෙඬුෙමක්. නලත්නම් ඒ 

ශෙ ම ශෙන්න පුවනෙන්.  

ශමම තහනමට ාක් ශෙන ශේේප ශමොනොෙ කියා අපි ෙලන් 

ොහු. දුම්ශ ොළ සහිත බුාත් මිරා තිශෙනො ශන්. බුාත්  ෑයේත් 

ෙමාා, දුම්ශ ොළත් ෙමාා ඒ මිරා ෙලන් ශනොශයක් රටෙයේන් 

ඇවිත් ාං ාශේත් නිෂ පාෙනය  රනො. ඒො සම්පූර්ාශයන් 

තහනම් ශෙනො.  

ඊළාට, ොණිජ නිෂ පාෙන ෙන Mawa, Baabul, Beeda , 

Hans සහ ආනයනි  පුෙක්; Gutka සහ pan Masala. ශම් ිටය ම 

ශේේප ආනයනය කිරීම සහ ශෙො හලරීම තහනම්  ර තිශෙනො. 

ශම්ොිකන් ෙන හානියක් තමික හුඛ් පිළි ා සෑදීම. ටානාාශස 

පිළි ා සෑදීම, අේනයා ශස පිළි ා සෑදීම සහ "Oral Submucous 

Fibrosis" කියන ශරෝටය.  ම්හුා ඇතුළත සම්පූර්ාශයන්  ඝන 

ශොා, ඒශ න්  ට අරින්නට ෙලරි ශෙන වි ාා ශේෙනා සහටත 
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ශරෝටයක් හලශෙනො. හුඛ් පිළි ාෙ තමික ාං ාශේ පිරිමින්ට 

ෙලඩිපුරම ෙලළශඳන පිළි ාෙ. දුම්ශ ොළ නිෂ පාෙන භාවිත කිරීශමන් 

ෙලළශඳන හුඛ් පිළි ාෙයේන් දින ට ්රී ාාංකි ිකන් තුන්ශෙනකු 

මලශරනො. 2010දී  රපු සංටානය ට අුවෙ හුඛ් හා 

අන්නශරෝත පිළි ා  පිරිමි ාක්ෂයකින්  20.7 ට තිශෙනො. 

 ාන්තාෙන් ාක්ෂයකින් ිටයයට 5.4 ට තිශෙනො.   

ඒ විතරක් ශනොශෙික. 2010 ජාති  පිළි ා register එ  අුවෙ 

ෙල ොම,  පිළි ාෙයේන් ිටයයට 14. ක්ම තිශෙන්ශන් හුඛ් පිළි ා. 

ඒ ට අුවෙ, දුම්ශ ොළ භාවිතය නිසා පිරිමි 1,888ක් සහ ටලහලුව 

5 4ක් ඇතුවනෙ  පිළි ා ශරෝගීන් 2,422ක් බිහි ශොා තිශෙනො. ඒ 

කියන්ශන්, දුම්ශ ොළ භාවිතය නිසා හලම පිරිමින්  

හතළිස ශෙනකුශටන් එක් ශ නකුටම ජීවිත තර්ජනයක් තිශෙනො. 

පිළි ාෙ හලදිාා නලති වුාත්  දුම්ශ ොළ භාවිතය නිසා එය හලදීශම් 

හලකියාෙ තිශෙනො.  

ඊළාට, අන්නශරෝතශස -ටා නාාය- පිළි ාෙ පිරිමි 

ාක්ෂයකින් 6.5 ට තිශෙනො.  ාන්තාෙන් ාක්ෂයකින් 5.1 ට 

තිශෙනො. 2010දී අේනයා ශස පිළි ාෙ හලදුණු ශරෝගීන් 102ක් 

හඳුනා ශටන තිශෙනො.  ඒ ත් ආරම්භ ශොා පලතිරී ශටන 

යනො. ඒ විතරක් ශනොශෙික. Oral Submucous Fibrosis - OSF -  

කියන ශරෝටය හලදුාාම  ට ඇරීමට අපහන් ීම, ශේෙනාෙ 

ඇවි්පාා ඒ ත් ඉදිරිශසදී පිළි ා තත්ත්ෙය ට පත් ශෙනො.  

ඉන්දියාශේ Oral Submucous Fibrosis ශරෝටය තිශෙන 

ජනතාෙ මියේයන 5 ට ෙලඩි පිරිසක් ඉන්නො. ාං ාශේ  ාක්ෂ 

තුන ට ෙලඩි පිරිසක් ඉන්නො. අපි තහනම්  රන අ ත් නිෂ පාෙන 

ශම් රශට් අශළවිය ඇති ීම තුළ අෙ තරුාිකන් අතර ශම් ශරෝටය 

ෙලඩි ශොා තිශෙනො. ෙණපතරයක් දුම් රහිත දුම්ශ ොළ 

නිෂ පාෙනො තිශෙන්ශන් දුම්ශ ොළ සහ පුෙක්. අපි තෙම පුෙක් 

පිළිෙඳෙ තහනම් කිරීමක්  ශළේ නලහල. නහුත්, දුම්ශ ොළ සහ පුෙක් 

කියන ශෙ ම එක්සත් ජා.න්ශේ සංවිධානශස 2000 ොර්තාෙට 

අුවෙ අං  එශක් පිළි ා ාර  ශෙනො. තෙම අපි පුෙක් භාවිතය 

ශම් තහනම් කිරීමට යටත්  රාා නලහල. ශමො ෙ, සංස  ෘති  

 ටයුතුොට මිනිස න්  වි ාා ෙ ශයන් පුෙක් භාවිත  රන නිසා. 

ඉදිරිශසදී අපි ආහාර පනත යටශත් පුෙක් භාවිතයට එශරහිෙ 

ශරන්ාාිටයක් ශටශනන්න  ටයුතු  රනො. 

2012 ඉඳාා ඉන්දියාශේ ප්රාන්ත 27  පුෙක් සහ බුාත් 

නිෂ පාෙන විකිණීම, නිෂ පාෙනය, ටෙඩා කිරීම, ශෙො හලරීම 

තහනම්  රාා තිශෙනො. "Gutka" කියන්ශන් දුම්ශ ොළ 

නිෂ පාෙනයක්. "Pan Masala" කියන්ශන් පුෙක් නිෂ පාෙනයක්. ශම් 

ඔක්ශ ෝම ඉන්දියාශේ තහනම්  රාා තිශෙනො. ඉන්දියාශේ 

තහනම් නිසා ඒ ශටෝපාන් ෙලන් ශමො ෙ  රන්ශන්? ශම් නිෂ පාෙන 

අස්පෙලිට රටොට අපනයනය  රනො.  ඒ නිසා ඒ ිටය   ටයුතු 

තහනම්  රන්න ඕනෑ.  

ශටෝලීය තරුා දුම්ෙලටි සමීක්ෂාය - 2015 ශපන්ො ශෙනො, 

දුම් රහිත දුම්ශ ොළ නිෂ පාෙනෙයේන් අවුරුදු 1  සහ 15 අතර 

ිලෂයිකන් ිටයයට 2.4 ට ශරෝගී තත්ත්ෙයන් ඇති ෙන ෙෙ.  ඒ 

අතර පිරිමි ිලෂයිකන් ිටයයට 4.2ික.  ාන්තා ිලෂයිකන් ෙ ම පහික. 

2015 STEPS ටශේෂාය අුවෙ අශප් රශට් පිරිමි ිටයයට 29ක් දුම් 

ශෙොනො.  ාන්තාෙන් ෙ ම එ ක් දුම් ශෙොනො. දුම් රහිත 

දුම්ශ ොළ පිරිමි ිටයයට 26ක් පාවිච්චි  රනො.  ාන්තාෙක් ිටයයට 

5ක් පාවිච්චි  රනො. මෙයසාර පිරිමින් ිටයයට  5ක් පාවිච්චි 

 රනො.  ාන්තාෙන් ිටයයට 1ක් පාවිච්චි  රනො.  

දුම්ශ ොළ නිසා ඇතිෙන පිළි ාොට ප්රති ාර කිරීම සඳහා අපි 

රුපිය්ප බියේයන 5ක් ෙලය  රනො. ඒ නිසා අපි ශම් ක්රියාමාර්ට 

දින්න් දිටටම ශටන යන ශ ොට අෙ දුම්ශ ොළ සමාටම වි ාා 

ප්රතික්රියාෙක් ෙක්ෙනො. අපි එො දුම්ශ ොළ නිෂ පාෙනොට ිටයයට 

90ක් ෙදු ටලණපො. ිටය ම ිටටරට්ොට ිටයයට අනූෙ  ෙදු ටලණපො. 

ඒ  තමික දුම්ෙලටි සඳහා ශාෝ ශස පනො තිශෙන ෙලඩිම ෙදු 

ප්රමාාය. 
 

ගු ෙන්ත්රීවදප්යක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருெர்) 

(An Hon. Member) 
ිටටරට් එ   මිා- 
 

ගු (වව ය) දාිතව ප්ාේනාදත්න ෙහවා 
(ைொண்புைிகு (மெத்திய கலொ ிதி) ரொஜித மசனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ෙලන් ිටටරට් එ ක් රුපිය්ප 55ක් ශෙනො.  ඒ කියන්ශන්, 

ිටටරට් පල ට් එ ක් රුපිය්ප 1,100ක් ශෙනො. ෙේෙ ිටයයට 90ික. 

ඒ  නිසා  2017 මාර්තු මාසශස  1ෙලනිො, අපි ටත්ත .න්දුෙ 

ඉතාමත්ම ප්ර ංසා  රාා FCTC එ  අශප් ජනාධිපතිතුමාට 

යේපියක් එො තිශෙනො. එහි එ  පරිච්ශේෙය  ශමශහම කියා 

තිශෙනො: “It is my pleasure to confirm that the Democratic 

Socialist Republic of Sri Lanka has been selected as one of 

the FCTC 2030 parties.”  ඒ කියන්ශන් 20 0 ෙන විට ්රී ාං ාෙ 

තනි රම දුම්ශ ොළ නිෂ පාෙන තහනම්  ළ රටක්. අපි 

ොාශපොශරොත්තු ශෙනො, 20 0 ෙන විට ාං ාශේ දුම්ශ ොළ 

ෙටාෙන් ිටය්පාම අශහෝිට  රාා, ඒ ශෙුව ෙට වි ්පප ෙටාෙන් 

ඇති  රන්න.  

එහි තෙදුරටත් ශමශසේත් සඳහන් ශෙනො: “I would like to 
congratulate you on the commitment of your Government to 
the implementation of the Treaty.”   

ෙකුණු ආිටයාශේ රටේප අතරින් ඉස සරශොාම FCTC එ ට 
අත්සන්  ශළේ අපිික. ඒ හිටපු ජනාධිපතිතුමාික.  

ෙලන් දුම්ශ ොළ සමාටශමන්  පුෙත් පත්ොට යේයන්න කියාා 
ප්ර ා නයක් එ  එක්ශ නාට එොා තිශෙනො. ඒ  අශප් අතට 
ාලබුාා. ශම් ෙයාපාරොට සම්ෙන්ධ එක්තරා ආයතනය  
සභාපතිෙරශයක් පන්න්ය ෙෙස ො ශාොකුෙට ප්ර ා යක්  ර 
තිබුාා. එයා කියාා තිබුාා, "ිටයයට 90 ෙදු ෙලම්මාට පස ශසේ 
ාං ාශේ දුම් පානය කිරීම ිටයයට 47කින් අඩු ශොා තිශෙනො"ය 
කියාා. ශම්  තමික ශම් රශට් ඉතිහාසශස දුම් ීයම අඩු විශම් ෙලඩිම 
ප්රති තය. නහුත් දුම්ශ ොළ සමාටම කියනො, ශම් ශහේතුෙ නිසා 
ිටටරැට් ශහොශරන් ශටන ඒම ෙලඩි ශොා තිශෙනොය, ීයඩි 
පාවිච්චිය ෙලඩිශොා තිශෙනොය කියාා. ශාෝ   ශසෞඛ්ය 
සංවිධානය  ළ හලම ටශේෂායක් අුවෙම, හලම ශොාශේම 
දුම්ශ ොළ ෙදු ිටයයට 4කින් 5කින් ෙලඩි  ළාම දුම් ීයම අඩු 
ශෙනො. ඒ හලම ටශේෂායකින්ම ශපන්වූ ශෙයක් තමික, ිටටරැට් 
ීයම අඩු වුාාය කියාා ීයඩි ීයම ෙලඩි ෙන්ශන් නලහලික කියන එ . 
ශමො ෙ, ඒ ශෙශක් රසය ශෙනස . අශප් ටරු ෙන්දුා න්ාෙර්ධන 
මහත්මයා ඒ  ශහොඳට ෙන්නො. [ොධා කිරීමක්] ඒ  තමික. 
ශෙොශහොම ශහොඳික. ඒ  මම හලමොම කියපු ශෙයක්. එතුමා ළා ඉඳ 
ශටන මම හලම තිස ශසේම කිේො.  

 

ගු  න්දුල ගුණවතාධාන ෙහවා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குணெர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ෙලන් නලහල. 
 

ගු (වව ය) දාිතව ප්ාේනාදත්න ෙහවා 
(ைொண்புைிகு (மெத்திய கலொ ிதி) ரொஜித மசனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ෙලන් ශමොකුත් නලහලික කියන එ  හුණපශාන් ශපශනනො. ෙලන් 

ිටටරැට් ශෙොන්ශන් නලහලික කියන එ  හුණපශාන් ශපශනනො.

[ොධා කිරීමක්] තරුා ශෙනො. ශම් අය ශේන්ශන් ශෙොරු තර් .  
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පාර්යේශම්න්තුෙ 

"ීයඩි පාවිච්චිය ෙලඩි ශෙනොය, ශහොශරන් ිටටරැට් ශටන්ෙනොය 

කියනො. ඒ අුවෙ "දුම්ීයම ෙලඩි ශොා, ආණ්ඩුෙට ආොයම රුපිය්ප 

බියේයන 50කින් අඩු ශොා තිශෙනො"ය කියාා ඒශටෝපශාෝ 

කියනො. ඒ නිසා ආොයම අඩු ශොා තිශෙනො. ඒ  හරි. ඒ 

සභාපතිෙරයා එයාශේ යේපිශස ශම් ිටය ම ෙත්තයන් ඉදිරිපත්  ර 

තිබුාා. මම එතුමාට  ථා  ළා.  මම එතුමාශටන් ඇණපො "ඔයාට 

ශම් ෙත්තයන් හම්ෙ වුශණ් ශ ොශහන්ෙ, ශමච්චර ඉක්මනට ශම් 

ටශේෂාය  ශළේ ශ ොශහන්ෙ? අපි ිටයයට 90කින් ෙදු ෙලඩි  ශළේ 

ෙලනට මාස ටාන ට ඉස සරශොා. ාං ාශේ එශහම 

ටශේෂායක්  රන්න තෙම  ්ප මදි.  ඒ නිසා ටශේෂා  ශළේ 

ශ ොශහන්ෙ?" කියාා. අපි ටත් ිටය  ටශේෂාො ෙත්ත WHO 

එ  අුවමත  ළ ඒො. එ ක්ෙත් ශසෞඛ්ය අමාතයාං ශස අපි 

කියන ඒො ශනොශෙික. එතශ ොට මට කිේො,"ශර්න්ශෙන්" කියාා. 

මම කිේො "මට ඒ ිටය  විස තර එෙන්න" කියාා. එතුමා graphs 

ඇඳාා, ෙලඩි ශෙන හලටි එශහම ෙමාා මට ාස සන ශපොතක් එේො.  

ඕනෑම ශ නකුට ඕනෑම graph එ ක් අිනන්න පුවනෙන්. ඒ  

ෙල ොම මට ශපුවාා, ඒ  රුණු ටත්ත මූාාර -sources-  

කිිටෙක් සඳහන්  ර නලහල කියන එ . විස තර නි ම් ෙමාා 

තිබුාා.  

මට ෙලන ටන්න ාලබුාා, එ  එක්ශ නා ාො යේපි යේයාා 

දුම්ශ ොළ සමාටශමන් ප්ර ා යට පත්  රන්නත් ාලහලස ති  ර 

තිශෙන ෙෙ. ශම් ෙණපජාති  සමාටම් තමන්ශේ ප්රචාර  ෙලඩ 

පිළිශෙළට එ  එක්ශ නා පාවිච්චි  රනො; ඒොට ස්පයේ 

ශටෙනො. ඒ ොශේ එ ක් තමික අතට අණප වුා ශම් යේයවි්පා. 

ශමහි තිශෙන්ශන් ඒශටෝපශාෝ ස ස   රාා ඉදිරිපත්  රන 

 රුණු. ඒ  රුණුම තමික අර සභාපතිෙරයාශේ යේපිශස 

තිශෙන්ශන්ත්. මම ඇණපොම කිේශේ ශර්න්ශෙන් දුන්නාය කියාා.  

එක්තරා සති අන්ත ඉංග්රීිට පුෙත් පතක් තිශෙනො. ඒ පුෙත්පත, 

ඖෂධ මිා අඩු  ළ ශොාශේත් එ  දිටටම අපට ශෙොස  කිේො; 

දුම්ශ ොළ ෙේෙ ෙලඩි  ළ ශොාශේත් ශෙොස  කිේො. ෙලන් 

ඒශටෝපශාොත් ශම් ම කියන්න හෙනො. ඒශටෝපශාෝ ශම්ො 

කියාා ඉ්පලීම්  රනො. ඒ ඉ්පලීම් ශමොනොෙ? "Way Forward" 

යුවශෙන් සඳහන්  රාා ඒ යටශත් කියාා තිශෙනො,  "Avoid 

Excise & other Tax increases on Cigarettes in 2017" කියා.  

ඒශටෝපශාෝ කියන්ශන් 2017 ෙර්ෂයට න්රා ෙදුික, ිටටරැට් ෙදුික 

ෙලඩි  රන්න එපා කියාා.  

ඊළාට, “Defer further regulations for Cigarettes (Eg. 

Stick Sale Ban/ 500 Meter Radius Rule/ Retailer Licensing/ 

Plain Packaging)”. ශම්ො ශේන්න එපා. ශම්, ඒශටෝපාන් 

ඉදිරිපත්  රන  රුණු. ඉදිරිශසදී "single stick" කියන එ ට 

තමික ශම් ශටෝපාන් භය ශොා තිශෙන්ශන්. අෙ ිටටරට් පල ට් 

එ  රුපිය්ප 1,100ක් වුාාට, ඕනෑම ශ නකුට රුපිය්ප 55ක් දීාා 

ිටටරට් එ ක් ශෙොන්න පුවනෙන්. නහුත්, loose විකුාන්න ෙලහලික 

කියාා කිේෙ හලටිශස ශෙන්ශන් ශමො ක්ෙ? ඒ මුවස සයාට ිටටරට් 

එ ක් ශෙොන්න එ  ෙර රුපිය්ප 1,100ක් වියෙම්  රාා ිටටරට් 

පල ට් එ ක්ම ටන්න ශෙනො. මට ාලීය තිශෙන ආරංචි අුවෙ ශම් 

නීතිය ශේනො නම්, ිටටරට් 5ක් ඇතුළත්  රාා පල ට් හෙන්න 

ිටටරට් ශ ොම්පලනිෙයේන් ූ ොනම් ශෙනො  . ශම් ශටෝපාන් 

හෙන්ශන් ශම් ශේේප  රාා අපට ොපෑම්  රන්නික. රජශස 

ශනොශයකුත් ශ ොටස  සහ මාධය අ්පාාශටනික ශම් ෙලඩ පිළිශෙළ 

ශටනියන්ශන්. ඒ ශටෝපාන් තෙදුරටත් කියනො, "Enhanced 

Scanning at all Ports....." කියාා. ඒ  ශහොඳික.  

ඊළා එ , "Increase Beedi Retail Price...." ඒ ත් ශහොඳික. 

අෙසාන ෙ ශයන් කියනො, "Stop all Cigarette No-Selling 

campaigns..." අන්න ඒ  තමික ෙලෙටත් ශෙන්ශන්. පන්න්ය 

 ාාශස ශම්ශ න් ආපු සංස  ෘතිය ශමො ක්ෙ? ADIC එ ත් 

ඇවි්පාා මාෙ හහු වුාා. ඒ ශටෝපාන් කිේො, හලම තලන ම 

තරුායන් අතර ෙලන් වි ාා මතොෙයක් න්හි්පාා තිශෙනො 

කියාා. අශප් මහජන ශසෞඛ්ය පරීක්ෂ ෙරු, ආහාර හා ඖෂධ 

පරීක්ෂ ෙරු තමික මම ශයොෙොා තිශෙන්ශන් අපි ටන්නා නීති 

ක්රියාත්ම   රන්න. ඒශක් ශහොඳ තරුා පිරිසක් ඉන්නො. 

දුම්ශ ොළ සමාටම් ඇතුවන සමාටම්ෙයේන් මට complaint එ ක් 

තිශෙනො, මහජන ශසෞඛ්ය පරීක්ෂ ෙරු, ආහාර හා ඖෂධ 

පරීක්ෂ ෙරු  ඩොට න්හි්පාා, "ිටටරට් විකුාන්න එපා" 

කියාා ඉ්පාා ිටටිනො කියාා. ඒ ෙන විට සමහර townsො 

ිටටරට් විකිණීම  රන්ශන් නලහල. දුම්ශ ොළ සමාටම්ො 

නිශයෝජිතිකන් ඇවි්පාා මට කියනො, "යම් ප්රශේ ය  එ  

 ඩය  ශහෝ ශෙ   ිටටරට් විකුානො නම්, මහජන ශසෞඛ්ය 

පරීක්ෂ ෙරු ඒ ප්රශේ ශස ශපොයේස  ස ථානශස උප ශපොයේස  

පරීක්ෂ ෙරශයක් එක්  ඇවි්පාා ශෙන ශහේතුෙක් ොාා ඒ  ශඩ් 

raid  රනො; ිටටරට් විකිණීම තහනම්  ශළොත් raid එ  

නෙතිනො. එ  සලරයක් ශෙසලරයක් raid  රාා  ඩ හිමියාට 

ශෙන පණිවුඩය ිටටරට් විකිණීම නතර  රන්න කියන එ ික."  

කියාා. ඔවුන් කියනො, "ශම්  තහනම් ෙලඩක්. ශම්  ොය අයුතු 

ශාස පාවිච්චි කිරීමක්." කියාා. මම කිේො, "ඒ  ශෙන්න 

පුවනෙන්. මට පුවනෙන් ශොා තිශෙන්ශන් තෙම එ  පියෙරක් 

ටන්නික. මශේ නිාධාරින් ඒශ න් උනන්දු ශොා පියෙර 5ක් 

ඉදිරියට ටන්නො නම්,  මම යන මාෙශත් මශේ ඉස සරහින් යන 

මිනිහාට, ඉස සරහින් යන්න එපා, මශේ පිුවපස ශසන් එන්න 

කියාා මම ශ ොශහොමෙ කියන්ශන්" කියාා.  මම කිේො, "ඒ  මට 

කියන්න ෙලහල." කියාා.  

ළාදී ෙෙස  එ  නටරය දී මාෙ පිළිටන්න උත්සෙයක් 

ූ ොනම්  ර තිශෙන ශ ොට එතලන ශාොකු ෙලනර් එ ක් ටහාා 

ban  රාා තිබුාා, "මතින් ශතොර, දුමින් ශතොර නටරයක්" 

කියාා. මශේ අමාතයාං ශස අධයක්ෂ ජනරා්පෙරයා 

ශපොරමඬු්පා ටශම් පිළිටලනීශම් උත්සෙය ට න්යාම එතුමාට 

ෙලනටන්න ාලබුාා  ඒ ටශම් එ   ඩය  විතරික ිටටරට් 

විකුාන්ශන් කියාා. අශනක්  ඩේප ඔක්ශ ෝම ිටටරට් විකිණීම 

නෙත්ොා. ෙලන් ශම් ශටෝපාන් කියනො, “Stop all Cigarette No

-Selling campaigns” කියාා. ශ ොශහේෙ? "(Currently affecting 

Polonnaruwa, Batticaloa, Trincomalee, Jaffna, Colombo, 

Gampaha, Matara, Galle, Chilaw, Dehiattakandiya and other 

parts of the Country)". ශමන්න ශම් නටරො අෙ ිටටරට් ීයම 

තහනම්  රාා,  ඩො ිටටරට් විකිණීම තහනම්  රාා ිටටරට් 

විකිණීම ශ ශරන්ශන් නලහල. ශමන්න ශම් තහනම් කිරීම 

නෙත්ෙන්න කියාාික දුම්ශ ොළ සමාටම්ෙයේන් ඉ්පාා ිටටින්ශන්. 

ශම්  තමික ඔවුන් අපට  රන ොපෑම. නහුත් අපි ඒොට යටත් 

ශෙන්ශන් නලහල. අපි ශාෝ  ශසෞඛ්ය සංවිධානය එක්   ථා 

 රාා අශප් රට දුම් ීයශමන් ශතොරෙ, මධයසාරෙයේන් ශතොරෙ, 

මත්ද්රෙය භාවිතය ඉතාමත් අඩු මට්ටම ට ශේන්න අපි  ටයුතු 

 රශටන යනො. ශමො ෙ, දුම් ීයශමන් ඇති ෙන ශරෝටොට 

විතරක් ශසෞඛ්ය ෙලය ශීර්ෂශයන් ෙර්ෂය ට අපි රුපිය්ප මියේයන 

72ක් වියෙම්  රනො. ශෙෝ ශනොෙන ශරෝට සඳහා මියේයන 142ක් 

වියෙම්  රනො. ශෙෝ ශනොෙන ශරෝට කියන්ශන්, 

සම්පූර්ාශයන්ම  ෑශමන්, ීයශමන් සහ දුම් පානශයන් අපිම හො 

ටන්නා ශාඩොටික. එශහම නලතිෙ අපට ෙලළශෙන ශරෝට 

ශනොශෙික. ෙලළශෙන ශරෝටෙයේන් අපට control   රන්න 

තිශෙන්ශන් HIV සහ dengue විතරික. අශනක් ඔක්ශ ෝම ශරෝට 

පාානය කිරීම අතින් ඉතාමත්ම ශහොඳ තත්ත්ෙය  තිශෙනො.  

තෙ ටි   ාායක් යනශ ොට ශෙෝ ශනොෙන ශරෝට 

තත්ත්ෙයන්ශටන් අපට මිශෙන්න පුවනෙන්. අපි මලශ්පරියා 
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ශරෝටශයන් මිදුණු සහති ය ටත්තා. අපි ෙරො ශරෝටශයන් මිදුණු 

සහති ය ටත්තා. අපි ෙලන් ශපෝයේශයෝ ශරෝටශයන් මිදිාා 

තිශෙනො. අශනක් ඔක්ශ ෝම ශරෝටෙයේන් මිදීශම් තත්ත්ෙයට අෙ 

අපි ඇවි්පාා තිශෙනො. ෙලන් අපට තිශෙන ශාොකුම ප්ර  නය තමික 

ශෙෝ ශනොෙන ශරෝට. අපි ඒ ශෙුවශෙන් ෙර්ෂය ට රුපිය්ප 

මියේයන 142ක් වියෙම්  රනො. ශම්  ශාෝ ශස පෙතින ශටෝලීය 

තත්ත්ෙයක්.  

දුම් ීයම නිසා අවුරුේෙ ට ශාෝ ශස මියේයන හතළිහක්-

පනහක් අතර ප්රමාායක් මිය යනො. ශාෝ ශස රටො ආණ්ඩු 

මඟින් දුම් ීයම නිසා ඇතිෙන ශරෝට ඇතුවන ශෙෝ ශනොෙන ශරෝට 

සඳහා ශඩොාර් ට්රියේයනයක් වියෙම්  රනො. දුම්ශ ොළ 

සමාටම්ෙයේන් ආොයම් ාෙනො, ශඩොාර් බියේයන 269ක්. 

එත ශ ොට පාඩුෙක් තමික ශෙන්ශන්; මිනිස න්ත් මලරිාා. WHO 

එශ න් අහනො, ශමශහම තිබියදීත් ශසෞඛ්ය ඇමතිෙරු ශම්ොට 

විරුේධෙ ක්රියා  රන්ශන් නලත්ශත් ශමො ෙ කියාා. ඒ සම්ෙන්ධෙ 

අපි ක්රියා  රාා තිශෙනො. ඒ නිසා තමික අපට වි ාා ප්ර ංසාෙක් 

ාලීය තිශෙන්ශන්. ිටය  ෙණප ජාති  සමාටම්ොට යට ශෙන්ශන් 

නලතුෙ අපි  ටයුතු  රනො. 

ශෙොශහොම ශහොඳ ශේ පාානඥශයක් ෙ ශයන් ටරු ෙන්දුා 

න්ාෙර්ධන මහත්මයාට ශත්ශරනො ඇති, ශම් යහපාාන 

ආණ්ඩුශේ ෙලඩ පිළිශෙළ පිළිෙඳෙ. ෙණප ජාති  සමාටම්ොට යට 

ශෙන්ශන් නලතුෙ, දුම්ශ ොළ සමාටම්ොට, ඖෂධ සමාටම්ොට 

යට ශෙන්ශන් නලතුෙ අපි  ටයුතු  රනො. ශසේන  බිබිශ්පශේ 

ඖෂධ ප්රතිපත්තිය ටලන අවුරුදු 45ක් තිස ශසේ ශම් රශට්  ථා  ළා. 

එක් ශ ශනකුටෙත් ඒ  ක්රියාත්ම   රන්න ෙලරි වුාා. හලම 

අවුරුේශේම ශසේන  බිබිශ්ප අුවස මරා රැස ීමට න්හි්පාා 

ශසෞඛ්ය ඇමතිෙරු  ථා පලෙලත්වූො. හලම අවුරුේශේම  ථා  ළා. 

අවුරුදු 45ක් ටත වුාා. 1980 ෙසර ෙන විට ශාෝ  ශසෞඛ්ය 

සංවිධානය පිළිටත්තා, ශසේන  බිබිශ්පශේ ඖෂධ ප්රතිපත්තිය 

තමික ශාෝ ශස තිශෙන ශහොඳම ඖෂධ ප්රතිපත්තිය කියාා. නහුත් 

අශප් රට ඒ  පිළිටත්ශත් නලහල. අපි ඒ ඖෂධ ප්රතිපත්තිය 

ශටනාො. ශනොශයකුත්  ලාඹියේ ඇති  ළා. නහුත් අෙ ඒො සමනය 

ශොා, ඖෂධ මිා ඉතා අඩු ශොා තිශෙනො.  

ඊට පන්ෙ අපි අක්ෂි  ාචො මිා අඩු  ළා. රුපිය්ප  0,000ට 

තිබුණු අක්ෂි  ාචයක් අෙ රුපිය්ප 6,000ික, 7,000ික; 

ඇශමරි ාශෙන් ශටශනන ශහොඳම අක්ෂි  ාච. ඒ ශටෝපාන්ට 

ඒොශස quality එ  ශෙනස   රන්න ෙලහල. ඒොිකන් වි ාා 

ාාභයක් ාලබුාා. ඒ ාාභය ශනොශයකුත්  ට්ටියට දුන්නා. මම ශම් 

ෙලඩ පිළිශෙළ  රශටන යනශ ොට මට ආචාර්ය ශෂරිෆ ඩීන් 

මලතිතුමා යේයුමක් එේො. එතුමා ්රී ාං ා වෙෙය සභාෙටත් - 

SLMC එ ටත්- ඒ යේයමන යො තිබුාා. එතුමාට එක්තරා 

ශපෞේටයේ  ශරෝහාකින් දුර ථන ඇමතුමක් දීාා කියාා 

තිශෙනො, "හුේප ෙටයක් තලන්පත් ශොා තිශෙනො, ඇවි්පාා 

ඒ  ශටනයන්න" කියාා. එතුමා කියා තිශෙනො, "මට එශහම 

එ ක් ාලශෙන්න නලහල, මම මශේ channel fees ඔක්ශ ෝම 

අරශටනික තිශෙන්ශන්" කියාා. එතශ ොට කියා තිශෙනො, ඒ 

එතුමා යේයපු ශෙශහත්ො commission එ  කියාා.  

අශප් විශ ේෂඥ වෙෙයෙරුන්ශේ සංටමශස නිාධාරින් මා හහු 

ශෙන්න ආපු ශොාශේ මම ශම්  ථාෙ කිේො. එතශ ොට එතලන 

හිටපු විශ ේෂඥ වෙෙයෙරශයක් මට කිේො, "මටත් ශම් offer එ  

ආො, මම ඒ  ප්රතික්ශෂේප  ළා" කියාා. "මම ශ ොමිස  ටන්ශන් 

නලහල, මම ශරෝන්ශයක් ොාා ස්පයේ ටන්නො කියාා මම කිේො" 

කියාා එතුමා කිේො. ඊට පස ශසේ එතුමා කිේො, එතුමා එතුමාශේ 

colleaguesාා ශෙන්ශනකුශටන්-තුන්ශෙශනකුශටන් ඒ ටලන 

ඇණපො කියාා. ඒ අය ස්පයේ ටන්නො කිේො කියා කිේො. අෙ අශප් 

වෙෙය ෙෘත්තිශස සමහර අය ඒ තත්ත්ෙයට පත් ශොා ඉෙරික. 

අපි ශම් සටන ශටන යනශ ොට සමහර විශ ේෂඥ වෙෙයෙරු 

ඖෂධ සමාටම් එක්  එ තු වුාා. ඒ  අපි පිළිටන්න ඕනෑ. ඒ  

අපි ොාශපොශරොත්තු වුාා. එො මහාචාර්ය  ශසේන  බිබිශ්ප ඖෂධ 

ප්රතිපත්තිය ශටශනනශ ොට රජය ඇතුශළේම සමහර ශ ොටස  

එතුමාට විරුේධෙ ෙලඩ  ළා. ෙශම් ආරම්භය නිසා, ාං ා 

සමසමාජ පක්ෂශස මධයම  ාර  සිය ශයක් නිසා එතුමාට 

ඒොට හුණපා දීමට ආත්ම  ක්තියක් තිබුාා. අපටත් ඒ ආත්ම 

 ක්තිය තිශෙන්ශන් ෙශම් හිටපු නිසාික. නලතුෙ ශම් ශෙනත් 

පක්ෂො හිටපු නිසා ශනොශෙික. ෙශම් හිටපු නිසා ාලබුණු ආත්ම 

 ක්තිය තමික අපට තිශෙන්ශන්. අපට නිෙලරදි ෙලක්මක් තිශෙනො, 

'ෙම' අපට කියාා දීපු. ඒ ආත්ම  ක්තිය තමික අපට තිශෙන්ශන්. 

එො ිටරිමාශෙෝ ෙණ්ඩාරනාය  මලතිනිය මහාචාර්ය බිබිශ්ප සහ 

ශෙොස තර වික්රමිටංහ පත්  ශළේ ශමො ෙ? ඒ ශෙශෙනාම 

ොමාංිල ශයෝ නිසාික. ඒ   රනො නම්  රන්න පුවනෙන් නිසාික. 

ඒ අුවෙ තමික රාජය ඖෂධ නීතිටත සංස ථාෙ ඇති වුශණ්. ටරු 

චන්ද්රිටරි ටජදීර මහත්මයා එහි ඉතිහාසය ටලන ෙන්නො. එො 

මහාචාර්ය බිබිශ්පට ඒ ආත්ම  ක්තිය තිබුාත්, ේපශේරියාශෙන් 

ශටනා ශෙශහත  ප්ර  නයක් ඇති වුණු අෙස ථාශේදී එතුමාට 

විරුේධෙ මහා වි ාා අරටළයක් ශටන න්යා, එතුමා දූෂාය ට 

සම්ෙන්ධ වුාාය කියාා. එතුමා  ෙොෙත් එශහම  ශළේ නලහල. 

එතුමා ශේ ප්රතිපත්තිය ශොා තිබුශණ් සමාජොදී රටෙයේන් ඖෂධ 

ශටනල්පාා අඩු මිාට ඒ ඖෂධ ාො දීමික. ශම් විධියට අපි ශම් 

රශට් ජනතාෙශේ ශසෞඛ්ය තත්ත්ෙය දියුණු කිරීම සඳහා  ටයුතු 

 රනො. ඔවුන්ට ාො ශෙන ඖෂධ ඉතාම අෙම මිා ට ාො දීමට 

අපි  ටයුතු  රනො.  

අපි තෙ ශනොශෙෝ දිනකින් හෘෙයට ෙමන ඔක්ශ ෝම stents 

ෙර්ටො මිා පාානය  රනො. ශම් ෙන විට අපි පිළි ා සඳහා 

ාො ශෙන ඖෂධ ිටය්පාම රජශයන් ාො ශෙන්න  ටයුතු  රාා 

තිශෙනො. ශමශතක්  ්ප එ  පිළි ා ශරෝන්ශයක් ශෙුවශෙන් 

වියෙම්  ශළේ රුපිය්ප මියේයන එ හමාරික. රුපිය්ප මියේයන 

එ හමාරක් වියෙම්  ළාට පස ශසේ ඔණපට ාලබුශණ් මරා ෙඬුෙම. 

ෙලන් ඒ මියේයන එ හමාර අශහෝිට  රාා ජීවිත  ාායටම ඖෂධ 

ාො ශෙනො. ෙලන් ඒ මියේයන එ හමාර ශෙුවෙට එක් පිළි ා 

ශාශඩක් ශෙුවශෙන් මියේයන ශෙොළහ, ෙහතුන පාවිච්චි  ර 

තිශෙනො. අපි රුධිර පරීක්ෂා ිටය්පාම රජශයන්  රනො. අපි 

අක්ෂි  ාච නි ම් ශෙනො අෙ. Stents ෙර්ට ිටය්පා නි ම් 

ශෙනො. ශම් ිටය  ශේේප ොශේම ඉතිරි ඖෂධ ෙර්ටො මිාත් අපි 

පාානය  රනො. ඒ ොශේම ජනතාෙ හුේප දීාා ාො ටන්නා 

ිටය  උප රාො මිාත් අපි පාානය  රනො.  

මශේ මිත්ර ටරු ෙන්දුා න්ාෙර්ධන මලතිතුමා මට එෙපු 

විස තරයක් ටලනත්  කියාා මශේ  ථාෙ අෙසාන  රනො. එො 

එතුමා ශහෝමාටම මහින්ෙ රාජපක්ෂ පාසාට අොළෙ ශම් ොශේම 

ශහොඳ ෙලඩක් ශටශනනශ ොට, මම තමික උෙවු  ශළේ. ඒ නිසාම 

තමික එතුමා මට ශම්  යේයා එො තිශෙන්ශන්, "එයට සහාය දුන් 

ඔෙශේ සතුට සඳහා ෙන්ෙමි" කියාා.  ොන්න, Ordinary Level 

පන්තිශස හිටපු ිටන්න් 67  ශෙශනකුශටන් 668 ශෙශනකු 

Advanced Level පන්තිොට සමත් ශොා තිශෙනො. ඒ 

කියන්ශන් ිටයයට 99.2ක්.  

ඊළාට, ඉංග්රීිට මාධයශයන් GCE (O/L) Exam එ ට ිටන්න් 

152 ශෙශනකු ශපනී ිටට තිශෙනො. ඒ ිටය ශෙනා  Advanced 

Levelොට ශත්රී පත් ශොා. ඒ කියන්ශන් ිටයයට ිටයයික. 

විෂයයන් නෙයටම "A" සාමාර්ථය ාො තිශෙනො, ිටන්න් 6  

ශෙශනක්. විෂයයන් අට ට "A"  සාමාර්ථය ාො තිශෙනො, 

ිටන්න් 87 ශෙශනක්. විෂයයන් හත ට "A" සාමාර්ථය ාො 

තිශෙනො, 88 ශෙශනක්. විෂයයන් හය ට "A" සාමාර්ථය ාො 

තිශෙනො, 100 ශෙශනක්. ඒ ොශේම විෂයයන් පහ ට "A" 
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පාර්යේශම්න්තුෙ 

සාමාර්ථය ාො තිශෙනො, 98 ශෙශනක්. හුවන සංඛ්යාෙ 4 6ික. 

ශම්  ශාෝ  ොර්තාෙක් කියාා එතුමා සඳහන්  රාා තිශෙනො. 

ඒ  ඇත්ත. මට මත ික, එො ශම්ො ආරම්භ  රනශ ොට එතුමාට 

තිබුණු ොධ . නහුත් අෙ ය   නම  ෙලම්මාට පස ශසේ  ඒ ප්ර  න නලති 

වුාා. "රාජපක්ෂ" නම ෙලම්මාට පස ශසේ.  එතුමා විෙයාටාර 

හෙනශ ොට, "ශමය තමික අධයාපන ඇමතිෙරශයකු  ළ යුතු 

ඉතාම ශහොඳ  ාර්යය" කියාා මම කිේො. ඉතාම ශහොඳික. අෙ 

ෙරුෙන් රක්ෂා නලතුෙ ොාන්ශන් ශමො ෙ? රක්ෂා තිශෙන 

ක්ශෂේත්රෙයේන් ශනොශෙික ඒ අය ඉශටන ටන්ශන්. රක්ෂා නලති 

ශ ශහ්පම්ප තමික ඉශටන ටන්ශන්.    

ෙන්දුා න්ාෙර්ධන මන්ත්රීතුමා ශහොඳ ර ර පුේටාශයක්. 

එතුමාට ශහොඳ බුේධියක් තිශෙනො. ඒ විෙයාටාරොට "රාජපක්ෂ" 

කියන නම ෙලම්මා විතරික, ඊට පස ශසේ  ඒොට බියේයන ෙහස  

ටානක් හම්ෙ වුාා. ශ ොශහොම හරි ෙලශඩ් ශ රුාා. එය ශම් 

රශට් දුප්පත් ිලෂයයන් ශෙුවශෙන්  ළ ඉතාම ෙටිනා ෙලඩක්. මම 

ඒ  එෙත් කිේො; අෙත් කියනො. ටරු ෙන්දුා න්ාෙර්ධන 

මන්ත්රීතුමනි, ඔෙතුමා මූයේ ෙ ආරම්භ  ළ හලම විෙයාටාරයක්ම 

විෙෘත  රනශ ොට, මම ඔෙතුමාශේ නම මතක්  රනො. අපට 

පක්ෂ ෙලඩක් නලහල. මුවස සශයක්  ළ ෙලඩ ඉතාම ෙලෙටත්. ඒ 

නිසා මම තහුන්නාන්ශසේට කියනො, ඔතලන ඉඳශටන ශම් ටමන 

ඉස සරහට යන්න  ෙලහල කියාා.  [ොධා කිරීමක්] හරිෙ? ශම් ටමන 

ඉස සරහට යන්න ඕනෑ.  ඉස සරහට යන්න නම් යහ පාානයත් 

එක්  යන්න. තහුන්නාන්ශසේාා, ටජදීරාා හරියට ඉන්න ඕනෑ. 

ඩිේ න්ාශසේ ර මහත්මයාා ොශේ  ට්ටිය ශම්ොශස ඉන්න ඕනෑ.  

 
ගු නිප්යෝ ය කාදක ාවාපිුරො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, please wind up now.  

 
ගු (වව ය) දාිතව ප්ාේනාදත්න ෙහවා 
(ைொண்புைிகு (மெத்திய கலொ ிதி) ரொஜித மசனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ඔෙතුමන්ාා ිටටිය යුත්ශත් ඔතලන ශනොශෙික. යහ පාාන 

ටමන ආරම්භ  රාා, තිශෙන ෙලරදි, අඩු පාඩු හො ශටන ඉදිරිශසදී 

ශම් රශට් යහ පාාන රාජයයක්, නියම යහ පාානයක් ඇති කිරීමට 

තහුන්නාන්ශසේාාත් එ තු ශෙන්නය කියා සඳහන්  රමින්, මට 

ශම් අෙස ථාෙ ාො දීම සම්ෙන්ධෙ ස තුතිෙන්ත ශෙමින් මශේ 

 ථාෙ අෙසන්  රනො.  

 
ගු නිප්යෝ ය කාදක ාවාපිුරො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you very much. The next speaker is Hon. 

Mahindananda Aluthgamage. Before he starts, will an 
Hon. Member propose the Hon. Lucky Jayawardana to 
the Chair?  

 
ගු ලක්ෂනෙන් කිියඇල් 0ල  ෙහවා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I propose that the Hon. Lucky Jayawardana do now 

take the Chair. 

 
රශ්නනය විොන ලදින්  ාවා ාම්ෙව විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

අනුරුව ගු නිප්යෝ ය කාදක ාවාපිුරො මූලාානප්යන් 
ඉවත් වුප්යන්  ගු ලකී  යවතාධාන ෙහවා ුතලාානාරූඪ විය. 

 

அதன் பிறகு, ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலமெ, ைொண்புைிகு லக்கி ஜயெர்தன 

அெர்கள் தமலமை ெகித்தொர்கள்.  
 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  
left the Chair, and  THE HON.  LUCKY JAYAWARDANA took the 
Chair. 

 
 

[අ.භා. 2.55] 
 
ගු ෙි න් ානන්  අ ත්ගෙප්ේ ෙහවා 
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මූාාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි,   ටරු ශසෞඛ්ය ඇමතිතුමාශේ 

 ථාශෙන් පන්ෙ මශේ අෙහස  ප්ර ා  කිරීමට ශම් අෙස ථාෙ ාලීයම 

ටලන ඉතාම සන්ශතෝෂ ශෙනො. එතුමා ටරු ෙන්දුා න්ාෙර්ධන 

මන්ත්රීතුමාටත්, ටරු ටජදීර මන්ත්රීතුමාටත් ආරාධනා  ළා, අඩු 

පාඩු ම් හො ශටන යහ පාාන රජය  ඇතුළට එන්න  කියාා. ටරු 

රාජිත ශසේනාරත්න ඇමතිතුමනි, ඇත්තටම යහ පාානයක් 

ශෙනො නම් අපිත්  ලමලතිික ඔෙතුමන්ාා එක්  සම්ෙන්ධ 

ශෙන්න. නහුත් තිශෙන්ශන් "ටෙ පාානයක්". ඒ ික අපට තිශෙන 

ප්ර  නය. ඒ නිසා ඔෙතුමා එන්න අපිත් එක් . යහ පාාන රජයක් 

හෙන්න අපිත් එක්  එන්න  කියාා ටරු ෙන්දුා න්ාෙර්ධන 

මලතිතුමා ශෙුවශෙන් මා ඔෙතුමාට කියනො.  

මූාාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, අෙ දින නයාය පත්රශස විෂය 

අං  155 යටශත්, ක්රීඩාො ශයදීශම්දී උත්ශත්ජ  ද්රෙය ටලනීමට 

එශරහි සම්හුති පනත යටශත් නිශයෝට ටරු ක්රීඩා ඇමතිතුමා 

පාර්යේශම්න්තුෙට ඉදිරිපත් කිරීමට තිශෙනො. ටරු ක්රීඩා 

ඇමතිතුමාත් සභා ටර්භශස  ිටටින ශම් ශමොශහොශත් මශේ 

අෙධානය ශයොහු  රන්ශන් ඒ සම්ෙන්ධෙික. ටරු ඇමතිතුමනි, 

උත්ශත්ජ  මර්ෙන නිශයෝජයායතනශයන්  වුරුෙත් ඇවිත් 

ඉන්නොෙ කියාා මම ෙල ො. ඔෙතුමා ශෙුවශෙන්  වුරුෙත් 

ඇවි්පාා නලහල. නහුත් ටරු ඇමතිතුමනි, ශමය ඉතාම ශහොඳ 

ශෙයක්. ඔෙතුමා ශාොකු උත්සාහයක් ෙරනො, ශම් ෙලඩ පිළිශෙළ 

සාර්ථ   ර ටන්න.  

 
ගු  යාකුිය  යප්ාේකද ෙහවා (ක්රීඩා අොවයුරො) 
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயமசகர - ெிமளயொட்டுத்துமற 

அமைச்சர்) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
උත්ශත්ජ  මර්ෙන නිශයෝජයායතනශයන් ඇවිත් ිටටිනො. 

 
ගු ෙි න් ානන්  අ ත්ගෙප්ේ ෙහවා 
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඒ ආයතනශයන්  වුරුෙත්ම ඇවි්පාා නලහල. මම ෙලන් 

ෙල ො.  වුෙ ඉන්ශන්? 

 
ගු  යාකුිය  යප්ාේකද ෙහවා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயமசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
Dr. Seevali. 
 
ගු ෙි න් ානන්  අ ත්ගෙප්ේ ෙහවා 
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

Dr. Seevali. ආ! එතුමා ඉන්නො. එතුමා ශපශනනො ශ ොශහේ 

හිටියත්. මීට  යේන් මම අහනශ ොට එශහන්  වුරුෙත් ඇවි්පාා 

නලහල කිේො. සමාශෙන්න, ටරු ඇමතිතුමනි.  
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ටරු ඇමතිතුමනි, ශම්  ටයුතු ආරම්භ  ශළේ මම ක්රීඩා 

ඇමතිෙරයා විධියට හිටපු  ාාශස. එය ඔෙතුමාට මත  ඇති. 

අපට ක්රීඩාෙ සම්ෙන්ධශයන් තිබුණු ෙරපතළම ප්ර  නය තමික දින්න්

-දිටටම ක්රීඩ -ක්රීඩි ාෙන් ශම් තහනම් උත්ශත්ජ  භාවිත කිරීම. 

ඒ නිසා ශම් පිළිෙඳෙ දින්න්-දිටටම සා ච්ඡා  රාා තමික ක්රීඩාො 

ශයදීශම්දී උත්ශත්ජ  ද්රෙය ටලනීමට එශරහි සම්හුති පනත් 

ශ ුවම්පත සම්මත  ර ටන්න අපි  ටයුතු  ශළේ. අෙ එම පනත 

යටශත් නිශයෝට ශටනලවිත් එම  ාර්යය සාර්ථ   ර ටලනීම 

සඳහා ටරු ඇමතිතුමනි, ඔෙතුමා ෙරන උත්සාහය අපි ඉතාම අටය 

 රනො. ශමහි සාර්ථ ත්ෙයට ොපාන අඩු පාඩු කීපයක් 

තිශෙනො. ඒ තමික, අෙ ය ප්රතිපාෙන සහ  ාර්ය මණ්ඩාය 

ප්රමාාෙත් ශනොීම.  ටරු ඇමතිතුමනි, ඒ සම්ෙන්ධෙ මා 

ඔෙතුමාශේ අෙධානය ශයොහු  රෙනො. මහාචාර්ය අර්ජුන ෙ 

ිට්පො මහතා, වෙෙය සීෙයේ ජයවික්රම මහතා ඇතුවන වි ාා පිරිසක් 

ශම්  ටයුත්ත ඉදිරියට ශටනයන්න ශාොකු  ලප කිරීමක්  රනො. 

හලෙලික, සමහර ක්රීඩා සංටම් විිටන් ඒ ාධි ාරියක් පෙත්ොශටන 

යන නිසා ශම්  ටයුත්ත  රන්න ශෙොශහොම අමාරුික. එම නිසා 

ටරු ඇමතිතුමනි, ඔෙතුමා ඒ නිාධාරින්ට අෙ ය  ක්තිය ාො 

දීාා, ශම් ෙලඩ පිළිශෙළ සාර්ථ   ර ටන්න  සහශයෝටය ාො 

ශෙන්නය කියන ඉ්පලීම මා ශම් අෙස ථාශේදී  රනො. 

ටරු ඇමතිතුමනි, මම ඊළාට ඔෙතුමාශේ අෙධානය ශයොහු 

 රෙන්න  ලමලතිික ක්රීඩා ශරන්ාාිට පිළිෙඳෙ. මීට අවුරුදු ශෙ  ට 

 යේන් විෂය භාර ඇමතිෙරයා හලටියට හිටපු මම අමාතයාං ය භාර 

දීාා එන ශ ොට එම ශරන්ාාිට සෑදීශම්  ටයුතු තිබුශණ් අෙසාන 

මට්ටශම්. මම ෙන්නො, ඒ  ටයුත්ත අෙසන් කිරීම සඳහා ඔෙතුමා 

ශම් ෙන විටත් ශාොකු උත්සාහයක් ෙරන ෙෙ. ටරු ඇමතිතුමනි, 

ඔෙතුමා ෙන්නො ක්රීඩාෙ සම්ෙන්ධෙ ඒ ාධි ාරියක්, මායායාෙක් 

තිශෙන ෙෙ. එම නිසා ඒ ශරන්ාාිට ස ස  කිරීම ඉතා අමාරු 

 ාර්යභාරයක්. ක්රීඩා මායායාෙ, ක්රීඩා හුොායේාා ඒ ශරන්ාාිට 

හෙන්න ශෙන්ශන් නලහල. නහුත්, අපි ක්රීඩා ශරන්ාාිට හොා, ඇතලම් 

නීති - රීති පනොා අෙ ය ෙලට  ඩු  හොා තිබුාා. ඒොශයන් 

මි ශෙන්න, ටලාශෙන්න විවිධ පුේටායන් උත්සාහ  රනො, ටරු 

ඇමතිතුමනි.  

ඒ ොශේම පන්න්ය  ාාශස ක්රීඩාෙ විනා   රපු පුේටායන් 

ෙලන් නලෙතත් ක්රීඩා සංටම්ොට එන්න උත්සාහ  රනො. හලෙලික, 

ක්රීඩාශේ යහපත ශෙුවශෙන්, උන්නතිය ශෙුවශෙන් අෙ ය  ටයුතු 

ඒ ආ ාරශයන්ම තහුන්නාන්ශසේ ඉෂ ට ිටේධ  රික කියාා මා 

වි  ොස  රනො. 

මූාාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, මම අෙ පාර්යේශම්න්තුශේ  ථා 

 රන්න ශනොශෙික ිටටිශස. මම අසනීපශයන් ශරෝහ්ප ටත ශොාික 

ිටටිශස. නහුත් මම ශොාෙ ඉ්පාාශටන  ථා  රන්න ආශේ, මා 

සම්ෙන්ධශයන් ශම් පාර්යේශම්න්තුශේ  ළ ප්ර ා යක් නිසාික. මම 

ඊශසත් පාර්යේශම්න්තුෙට ආො  ථා  රන්න. නහුත් මම ඊශස එන 

ශ ොට පාර්යේශම්න්තුශේ  ටයුතු අෙසන් ශොා තිබුාා. එම නිසා 

මට  ථා  රන්න ෙලරි වුාා.  

මූාාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, ටරු නිශයෝජය අමාතය 

රන්ජන් රාමනාය  මලතිතුමා විිටන් ශපශර්ො  ඔප්පුෙක් 

ශටනල්පාා මහින්ොනන්ෙ අ ත්ටමශේ ශේ ශේපළක් පිළිෙඳෙ 

පාර්යේශම්න්තුශේ ප්ර ා   ර තිබුාා. මම එො ශරෝහ්පටත ශොා 

ිටටිය නිසා  ඒ ට උත්තරයක් ශෙන්න ෙලරි වුාා. මම රන්ජන් 

රාමනාය  නිශයෝජය ඇමතිතුමාටත්, විශ ේෂශයන් CID,  FCID, 

අ්පාස  ශහෝ දූෂා ශචෝෙනා විමර් න ශ ොමිෂන් සභාශේ 

පරීක්ෂා පිළිෙඳෙ අෙධානය ශයොහු  රන අටමලතිතුමාටත් 

කියන්න  ලමලතිික, මශේ ෙත් ම් ෙලර ම් ප්ර ා ය ොන්න 

කියාා. මශේ 2009 ෙසශර් ෙත් ම් ෙලර ම් ප්ර ා ය ොන්න. 

මශේ ෙත් ම් ෙලර ම් ප්ර ා ශස ඒ ිටය්පාම සඳහන්  ර 

තිශෙනො.  

මශේ සශහෝෙරයා ෙන විජයානන්ෙ අ ත්ටමශේ ජපානශස 

ඉන්ශන්. ඔණපශේ ෙරුශෙෝ ශෙශෙනාම වෙෙය ෙෘත්තිය හොරන්ශන් 

එංටාන්තශස. ඔවුන් ශෙශෙනාශේ අධයාපනය ශෙුවශෙන් 

ආශයෝජනය  රාා එංටාන්තශයන් නිෙසක් අරශටන තිශෙනො. 

ශම් ආණ්ඩුෙ ොයට පත් වුාාට පස ශසේ එංටාන්තශස පිහිටි එම 

නිෙස මශේය කියාා, මශේ සශහෝෙරයා අ්පාස  ශහෝ දූෂා 

ශචෝෙනා විමර් න ශ ොමිෂන් සභාෙට   ල ශඳේො; මශේ 

සශහෝෙරයා  CID එ ට  ල ශඳේො. 

ටරු ශජෝන් අමරතුංට ඇමතිතුමනි, ෙෙසක් ඔෙතුමා 

පාර්යේශම්න්තුෙට ඇවි්පාා මශේ න්ණුමක් සම්ෙන්ධශයන් කිේො. 

එශහම න්ණුමක් තිබුාාෙ, නලේෙ කියන එ  මම ඔෙතුමාට 

පලහලදියේ  ළා. ඔෙතුමා ඒ  පිළිටත්තා. මූාාසනාරූඪ ටරු 

මන්ත්රීතුමනි, ශම් ශේපළ පිළිෙඳෙ CID එශ න් පරීක්ෂායක් 

පෙත්ොා, අ්පාස  ශහෝ දූෂා ශචෝෙනා විමර් න ශ ොමිෂන් 

සභාශෙන් පරීක්ෂායක් පෙත්ොා, අ්පාස  ශහෝ දූෂා ශචෝෙනා 

විමර් න ශ ොමිෂන් සභාෙ ශම් ශචෝෙනාශෙන් මා නිෙහස   ර 

තිශෙනො. ඔය කියන ශේපළ පිළිෙඳෙ විභාට  රන්න CID 

එශ න් මශේ සශහෝෙරයා ශටන්වූො. මශේ ස ශහෝෙරයා ජපානශස 

ිටට එම ශේපළ මිාදී ටත් ආ ාරය, හුේප ශටෙපු ආ ාරය CID 

එ ට ශපන්ුවොම, එම ශතොරතුරු නීතිපතිෙරයාට යොා මට නඩු 

ොන්න කිේො. මීට න්මාන ශෙ  ට  යේන්  නීතිපතිතුමා මට 

විරුේධෙ නඩු ොාා තිශෙනො.  මම ෙෘත්.ය සමිතියකින් ාක්ෂ 

 9  හුොක් ටත්තාය කියන එ  තමික ඒ ශචෝෙනාෙ.  

මූාාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් අවුරුදු ශෙ  තුළ "ශහොරු, 

ශහොරු" කියාා අපට මඩ ටලණපො. ශහොරු කියාා මඩ ටහාා, 

අෙසානශස නඩු ොන්ශන්, අධිශචෝෙනා භාර ශෙන්ශන් "ෙෘත්.ය 

සමිතියකින් ාක්ෂ  9ක් ටත්තා" කියාාික. ශජෝන් අමරතුංට ටරු 

ඇමතිතුමනි, අෙසානශස අපට තිශෙන ශචෝෙනාෙ ඒ ික.  

මූාාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් ආණ්ඩුෙට විරුේධෙ  ථා 

 ශළොත්, ඒ අය ශහොරු. අපි ශම් ආණ්ඩුශේ ඇමතිෙරු 

10ශෙශනකුට විරුේධෙ මියේයන 1 0,000  ශහොර ම් ටලන  ථා 

 ළා. ෙලන් රන්ජන් රාමනාය  මහත්තයාට ශ ොන්ෙක් තිශෙන්න 

ඕනෑ, එක්සත් ජාති  පක්ෂශස පාර්යේශම්න්තු  ණ්ඩායම 

ඇතුශළේත් තමන්ශේ අටමලතිෙරයාට විරුේධෙ තිශෙන ශචෝෙනා 

ටලන  ථා  රන්න; තමන්ශේ ඇමතිෙරුන්ට විරුේධෙ තිශෙන 

ශචෝෙනා ටලන  ථා  රන්න. හලෙලික, ඒො ටලන  ථා  රන්ශන් 

නලහල. ඒො ටලන ශමොකුත්  රන්ශන් නලහල. ඒ විතරක් ශනොශෙික. 

මහුවෙර ප්රශේ ශස මිනින්න්ශටන් ස්පයේ අරශටන ශාොකු 

ශචෝෙනාෙක් තිශෙනො. ඒො ටලන  ථා  රන්ශන් නලහල.  මම 

කියන්ශන් ෙලරදි  ශළොත්  ාටත් ෙඬුෙම් ශෙන්න ඕනෑ කියාාික. 

මූාාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, ටරු ශජෝන් අමරතුංට 

ඇමතිතුමනි, ටරු ාක්ෂ මන් කිරිඇ්පා ඇමතිතුමනි, ශේ පාාන 

ෙ ශයන් ශමශහම පළි ටන්න ආණ්ඩුෙක් අපි ෙල ාා නලහල. ක්රීඩා 

ඇමතිතුමා පිුවපස ශප්ළිශස ඉන්නො. එතුමාශටන් අහන්න. ශම් 

ෙෙස ො FCID එ  යනො මහුවෙර දිස ්රික් යට. ඒ ඇික? ක්රීඩා 

ඇමති  ාාශස මහින්ොනන්ෙ හෙපු පිට්ටනි මනින්න. ෙලන් FCID 

එ ට ශෙන ෙලඩක් නලහල. ශම් ෙෙස  ටිශක් මහින්ොනන්ෙ හෙපු 

පිට්ටනි මනිනො. ෙලන් FCID එ  න්හි්පාා ුවෙර තිශෙන පිට්ටනි 

ඔක්ශ ෝම මනිනො;  ාුව මනිනො. තා ශ ොළ ටස  ටි  

මනිනො. ශසොයන්න ශෙයක් නලහල. ක්රීඩා ඇමතිතුමාශටන් අහන්න 

ශ ෝ. ඊශස ශනට්ශෙෝ්ප සංටමය  ල ශඳේො, ෆුට් ශෙෝ්ප සංටමය 

 ල ශඳේො, රටර් සංටමය  ල ශඳේො, ක්රි ට්  සංටමය  ල ශඳේො. 

ෆුට් ශෙෝ්ප  සංටමශයන් ඇණපො, "මහින්ොනන්ෙ ඇමතිතුමා ශෙෝා 

කීයක් දුන්නාෙ?" කියාා. "මහින්ොනන්ෙ ඇමතිතුමා ශම් 

ඉස ශ ෝශාට ශෙෝා 50ක් දුන්නා"ික කියනො. ප්රාශේශීය 

ශ්ප ම්ශටන් අහනො, "ශෙෝා කීය කීය දුන්නාෙ?" කියාා. 
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පාර්යේශම්න්තුෙ 

"ශෙෝා ශෙ -ශෙ  දුන්නා. එච්චරික ශෙන්න පුවනෙන්" කියාා 

කියනො. එතලනට න්හින් අහනො, "ශෙෝා ශෙ  තිශෙනොෙ?" 

කියාා.  

ක්රීඩා සමාජශයන් අහනො, "මහින්ොනන්ෙ මහත්මයා ශෙෝා 

ශෙ ක් භාර දුන්නා. ඔෙතුමන්ාාට ඒ ක්රීඩා භාණ්ඩොට හම්ෙ වුණු 

footballs ශෙ  හම්ෙ වුාාෙ?" කියාා. ශජෝන් අමරතුංට 

ඇමතිතුමා කියපු ශෙෝා ශනොශෙික මා කියන්ශන්. ටරු 

ඇමතිතුමනි, මා කියන්ශන්, මා ක්රීඩා ඇමතිෙරයා හලටියට ිටටියදී 

ප්රාශේශීය ශ්ප ම් ශ ොට්ඨාසොට පා පන්දු භාර දුන්නාය කියන 

එ ික. මා පා පන්දු 25ක් දුන්නා. ක්රීඩා සමාජොට  ශෙෝා ශෙ , 

ශෙ  ශෙදුො. ෙලන් ක්රීඩා සමාජය FCID  එ ට ශටන්ො අහනො, 

"මහින්ොනන්ෙ ඇමතිතුමා දීපු ශෙෝා ශෙ  ශ ෝ?" කියාා. අවුරුදු 

2ක් පාවිච්චි  ළාට පස ශසේ ඒ ශෙෝා ශෙ   ලශඩනො. ෙලන් ඒ 

ශෙෝා ශෙ  නලහල. ෙලන් ශනට්ශෙෝ්ප  සංටමය  ලඳො මා දීපු 

ශනට් ශෙෝ්ප ටලන අහනො. ළමිකන්ට දීපු නිා ඇඳුම් ටි  ටලන 

අහනො.  

ශමො ක්ෙ ශම් තහුන්නාන්ශසේාාශේ ආණ්ඩුෙ? ඒ ටලන ෙයාිටරි 

ජයශසේ ර ඇමතිතුමාශටන් අහන්න. ඒ ටලන මශටන් අහන්න 

ඕනෑ නලහල. ක්රීඩා අමාතයාං ය උඩු යටිකුරු  රාා ශසොයනො. 

අවුරුදු 2ක් ශහොරු ශහොරු කියාා, ෙෙස  14ක් හිශර් ෙලම්මා. අපි 

හිතුො, නින්ෙ න්යාය කියාා. හිශර් ෙලම්මාට පස ශසේ ඊළාට 

ශමො ක්ෙ  රන්ශන්? අධිශචෝෙනා භාර දුන්නා. ශමො ක්ෙ, 

අධිශචෝෙනාශේ තිශෙන්ශන්? ෙෘත්.ය සමිතියකින් රුපිය්ප ාක්ෂ 

 9ක් ඡන්ෙයට ටත්තාය කියාාික. අවුරුදු 2ක් තිස ශසේ 

තහුන්නාන්ශසේාා අපට ශමොනොෙ කිේශේ? තහුන්නාන්ශසේාා ශම් 

පාර්යේශම්න්තුශේ දී කියපු ශේේප  පිුව ටාන් සඳහන් ශොා 

තිශෙනො ශන්, අපි ශහොර ම්  ළාය කියාා. හලෙලික ආණ්ඩුෙ  

ශේශපොළක් ශහොර ම්  ළාය කියාා, ශ ොමිෂන් ටත්තාය කියාා, 

රජශස හුේප අෙභාවිත  ළාය කියාා අපට ශචෝෙනා  රන්න 

ෙලහල.  

මූාාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, මා ෙයාපාරි ශයක්. ෙයාපාර 

තුළින් හම්ෙ  ළ ශේේප මට තිශෙනො. ාක්ෂ මන් කිරිඇ්පා 

ඇමතිතුමා කිේො, එතුමාශේ පවුශ්ප අයට පරම්පරාශෙන් ාලබුණු 

ශේශපොළ පිළිෙඳෙ. ඒො එතුමාශේ පරම්පරාශෙන් ාලබුණු 

ශේශපොළ. ඒ පිළිෙඳෙ challenge  රන්න ෙලහල. ෙයාපාරි ශයක් 

හලටියට මට සමාටම් තිශෙනො. මා ෙයාපාරි ශයක්. 

ෙයාපාරෙයේන් හම්ෙ  ළ ශේේප පිළිෙඳෙ ශසොයන්න ෙලහල. 

ඔප්පුෙක් ටන්නො, ශම්  ශපන්ෙනො, අර  ශපන්ෙනො. 

මූාාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, ශමො ක්ෙ ශම්? හලෙලික  අහු ෙේප 

රුපිය්ප බියේයන ටාන් ශහොර ම්  රනො. ඒො ටලන  වුරුෙත් 

 ථා  රන්ශන් නලහල. ඒ පිළිෙඳ යේපිශ්පඛ්න ශටනලවිත් ශෙනො. 

 

ගු මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ටරු මන්ත්රීතුමනි, ඔෙතුමාට නියමිත  ාාය අෙසානික. 

 
ගු ෙි න් ානන්  අ ත්ගෙප්ේ ෙහවා 
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මා ඔෙතුමාට කියන්න න්ශස ශපන්ෙන්න ශෙයක් නලහල 

කියාාික. මහින්ොනන්ෙ අ ත්ටමශේ ශේ ෙත් ම් ෙලර ම් 

ප්ර ා ය පාර්යේශම්න්තුශෙන් ටන්න. ඒ ෙත් ම් ෙලර ම් ප්ර ා ශස 

නලති ශේේප තිශෙනො නම් ශම් පාර්යේශම්න්තුශේ ශනොශෙික, 

ඕනෑම තලන ට ශටන න්හින් අපට ෙඬුෙම් ශෙන්න.  

ඒ විතරක් ශනොශෙික. මා ශම්  ාරාය ටලන ෙයාිටරි ජයශසේ ර 

ඇමතිතුමාටත් කිේො. ටරු ඇමතිතුමනි, ඔෙතුමාශේ නිාධාරින් 

හලම ොම FCID එ ට ශටන යනො. හලම සංටමයක්ම FCID 

එ ට ශටන යනො. ශනට්ශෙෝ්ප සංටමය FCID එ ට ශටන න්යා. 

ෙලන් හලම සංටමයක්ම FCID එ ට ශටන යනො. ඔශහොම 

 රන්න න්යාම ඇමතිතුමනි, ශමො ක්ෙ ශෙන්ශන්?  කිරිඇ්පා 

ඇමතිතුමනි, ඔෙතුමා මහුවෙර පාරේප ඔක්ශ ොම හෙනො. 

සමහර අය ොශේ ශ ොන්ත්රාත්  රනො. තෙ ටි   ාායක් 

යනශ ොට අශප් ආණ්ඩුෙක් ආොට පස ශසේ ඒ පාරේප හෙපු 

ශ ොන්ත්රාත් රුෙන් CID එ ට ශටනාොම ශමො ක්ෙ ශෙන්ශන් 

ඇමතිතුමනි? ෙලන් ඔෙතුමා සමහර අයට ොහන දීාා තිශෙනො. 

ඒ  ශෙන්න ඕනෑ. මා එය ෙලරැදිික කියා කියන්ශන් නලහල. ඒ 

ොහන ශටන්ෙපු අය FCID එ ට ශටන යනො. ශමො ක්ෙ, 

ඇමතිතුමනි, ශම්  රන ශේ? ශමො ක්ෙ, තහුන්නාන්ශසේාා  රන 

ශේ? තහුන්නාන්ශසේ mega deal කිේො, highway robbery කිේො, 

රත්රන් අ  ෙයන් කිේො. ඒ කිිට ශෙයක් නලහල. ඒ නිසා 

 රුාා රාා ශම් ොශේ තුට්ුව ශෙශක්, ශෙශක් පන්තිශස 

ශේ පාානය  රන්න එපාය කියාා අපි කියනො. එශහම 

 රන්න එපා. ඔය කියපු මහා පරිමාා විශේ  න්ණුම්, මහා 

පරිමාා deal ටලන තහුන්නාන්ශසේාා  ථා  රන්න. නි ම් 

ශෙොරුෙට මඩ ටහන්න එපා. ශම් ොශේ පහත් ශපශළේ 

ශේ පාානය  රන්න එපා.  

රන්ජන් රාමනාය  නි ශයෝජය ඇමතිතුමාට එ   ාරායක් 

කියන්න තිශෙනො. එතුමා කියනො, "ශහොර ම්ොට මා 

විරුේධික" කියාා. එතුමා විරුේධ නම්, එක්සත් ජාති  පක්ෂශස 

රැස ීම ඇතුශළේ "top ten" එ  ටලන  ථා  රන්න. ඒ ශහොර ම් 

ටලන  ථා  රන්න. ඒොට විරුේධෙ එතුමාට ශපනී ිටටින්න 

කියන්න. එතශ ොට එතුමාත් එක්  අපිත් හිටටන්නො. මා මීට 

ෙඩා  ථා  රන්ශන් නලහල. ශෙො ශහොම ස තුතිික, මූාාසනාරූඪ ටරු 

මන්ත්රීතුමනි. 

 

ගු මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශෙොශහොම ස තුතිික.  

මීළාට, ටරු ෙයාිටරි ජයශසේ ර ඇමතිතුමා. 

 

[අ.භා.  .05] 
 

ගු  යාකුිය  යප්ාේකද ෙහවා (ක්රීඩා අොවයුරො) 
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயமசகர - ெிமளயொட்டுத்துமற 

அமைச்சர்) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
මූාාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, අෙ දින නයාය පත්රශස විෂය 

අං  155 ෙරන ශයෝජනාෙ මා ඉදිරිපත්  රනො.  පළහුශෙන්ම ්රී 

ාං ා උත්ශත්ජ  මර්ෙන නි ශයෝජිතායතනශස  ාර්ය භාරය 

පිළිෙඳෙ  ාරාා කිහිපයක් ඉදිරිපත්  ශළත් ශහොඳික කියා මා 

වි  ොස  රනො. මට ශපර  ථා  රපු මහින්ොනන්ෙ අ ත්ටමශේ 

මලතිතුමාත් ශම් ක්රියාොමය සම්ෙන්ධෙ  ථා  ළා. එතුමාශේ  ාා 

ෙ ොුවෙ තුළ තමික ඇත්ත ෙ ශයන්ම ශමය අරම්භ  ශළේ. ඊට 

පස ශසේ අපට ක්රියාත්ම   රන්න අෙ ය  රන නීතිමය ප්රතිපාෙන 

යම් යම් ප්රමාායක් තිබුාා.  

විශ ේෂශයන්ම 2017 ෙර්ෂශස ොඩා ආයතනය මඟින් ප්රිටේධ 

 ළ යුතු තහනම් ද්රෙය ාලිකස තුෙක් ්රී ාං ාශේ අුවමත  රටන්න 

අෙ යික. ඒ අුවෙ, ශම් සම්ෙන්ධශයන් ්රී ාං ාෙ 201  අං     

ෙරන ක්රීඩාො ශයදීශම්දී උත්ශත්ජ  ද්රෙය ටලනීමට එශරහි සම්හුති 

පනශත්  4(2) ෙටන්තිය ප්ර ාරෙ විෂය භාර අමාතයෙරයා විිටන් 

සාෙන ාෙ සෑම නිශයෝටයක්ම ටලසට්  ළ යුතු ශෙනො. ඒ අුවෙ, 

1515 1516 

[ටරු මහින්ොනන්ෙ අ ත්ටමශේ මහතා] 
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එම පනශත්  4( ) ෙටන්තිය මඟින් සෑම නිශයෝටයක්ම දින 60  

 ාාසීමාෙක් ඉක්මීමට  යේන් පාර්යේශම්න්තුෙට ඉදිරිපත් 

 රන්න ඕනෑ. ඒ ොශේම තහනම් ද්රෙය ාලිකස තුෙ 2017.02.14 

ෙන දින අපි 2006/15 ෙරන ටලසට් පත්රශස පළ ර තිශෙනො. එය 

 ලබිනට් මණ්ඩාශස අුවමලතිය සඳහා අපි 2017.02.17 ඉදිරිපත් 

 ළා. 2017.02.28 ෙන දින ඒ සඳහා  ලබිනට් මණ්ඩාශස 

අුවමලතිය ාලබුාා. ඒ අුවෙ තමික අපි 2017.04.07 දින, එනම් අෙ 

දින ශමම විොෙය සඳහා අෙ ය  රන ෙලඩ පිළිශෙළ ස ස   රාා 

තිශෙන්ශන්. 

්රී ාං ා උත්ශත්ජ  මර්ෙන නිශයෝජය ආයතනය හෙන්න 

වි ාාම අෙ යතාෙ ෙෙට පත්ශොා තිබුශණ්, පන්න්ය  ාාශස 

ාං ාශේ පමාක් ශනොෙ, ශාෝ ශසම තහනම්  උත්ශත්ජ  

පිළිෙඳෙ වි ාා ප්ර  න ටානාෙක් මතු වුණු නිසා ෙෙ මම කියන්න 

 ලමලතිික. විශ ේෂශයන්ම 1988 ශසෝ්ප ඔයේම්පික් තරටාෙයේශසදී 

මීටර් 100 ඉසේෙ නිම  රපු  ලශන්ඩියාුව ජාති  ශෙන් 

ශජොන්සන් ක්රීඩ යා තහනම් උත්ශත්ජ  ාොටත් ෙෙ ඔප්පුීම 

නිසා ඔණපශේ රන් පෙක් ම අහිමි වුාා. 2000 ිටඩ්නි ඔයේම්පික් 

ක්රීඩා උශළශ්පදී ඇශමරි ාුව ක්රීඩි ා ශම්රියන් ශජෝන්ස  ක්රීඩා  ර 

ාොටත් ිටය ම පෙක් ම් තහනම් උත්ශත්ජ  ාොටත් ෙෙ 

ඔප්පුීම නිසා අශහෝිට  ළා. පාපලදි ර ර ාාන්ස  ආම්ස ශරෝන්ේට 

තහනම් උත්ශත්ජ  භාවිතය නිසා ක්රීඩාශෙන් සම්පූර්ාශයන් 

සහුටන්න ිටේධ වුාා. රුිටයාුව ක්රීඩ යන් තහනම් උත්ශත්ජ  

ටලනීම නිසා රුිටයාුව ක්රීඩා ක්ශෂේත්රයට වි ාා  වන පල්පාමක් 

එ තු වුාා. ඒ ොශේම රුිටයාෙ විිටන් එම තහනම් උත්ශත්ජ  

ටලනීම අනාෙරාය ශනොකිරීම තුළ ශමෙලනි තත්ත්ෙයක් 

ඇතිශොා තිබුාා.   

අශනක් පලත්ශතන් ටත්තාම, ාං ාශේ ක්රීඩ යන් 

කිහිපශෙශනකුත් ශම් සම්ෙන්ධශයන් ශචෝෙනා ාලෙ ිටටින ෙෙ 

අපට ෙල ටන්න පුවනෙන්. විශ ේෂශයන්ම ජානි චතුරංටනී, මංජු 

ෙන්නිආරච්චි යන ශෙශෙනා සම්ෙන්ධෙත් ශමෙලනිම ශචෝෙනා 

එ්පා ී තිබුාා. ඒ සම්ෙන්ධශයන් ක්රියා  රශටන යනශ ොට 

ඔවුන් තහනම් උත්ශත්ජ  ටලනීම ඔප්පු ීම නිසා ඔවුන් ාොටත් 

ිටය  පෙක් ම් අශහෝිට  රුව ාලබුො. ශම් විධියට ටත්තාම එය 

තමික මූයේ ම  ාර්ය භාරය ෙෙට පත්ශොා තිශෙන්ශන්. ශමො ෙ, 

ශාෝ ශස රටේප වි ාා සංඛ්යාෙ ට අෙ ඔයේම්පික් තරටොදී, ඒ 

ොශේම අශනකුත් තරටාෙයේොදී ශම් ෙශේ ප්ර  න ටානාෙ ට 

හුණපා ශෙන්න ිටේධශොා තිශෙනො. එම ක්රියාොමය මත තමික 

201  දී ්රී ාං ා උත්ශත්ජ  මර්ෙන නිශයෝජය ආයතනය 

ාං ාශේ ස ථාපිත  රාා ශම් ක්රියාොමය ආරම්භ  රාා 

තිශෙන්ශන්. ඇත්තටම පන් න්ය අවුරුදු 4  පමා  ාාය ඇතුළත 

ශමහි සභාපතිත්ෙය ෙරන මහාචාර්ය අර්ජුන ෙ ිට්පො මලතිතුමාත්, 

ඒ ොශේම වෙෙය සීෙලී වික්රමාරච්චි මලතිතුමා ඇතුවන  ාර්ය 

මණ්ඩායත්  වි ාා ෙලඩ ශ ොටස ට  ොය  ශොා තිශෙනො. 

ඔවුන් වි ාා ෙලඩ ශ ොටසක් ක්රියාත්ම   රාා තිශෙනො. 

ඇත්තටම අපට අෙ ය ශොා තිශෙන්ශන්, තහනම් 

උත්ශත්ජ  භාවිතශයන් ශතොර පිරිිටදු ක්රීඩාෙක් රට තුළ ඇති 

 රන්නික. එය තමික ්රී ාං ා උත්ශත්ජ  මර්ෙන නිශයෝජය 

ආයතනශස මූයේ   ාර්ය භාරය ෙෙට පත්ශොා තිශෙන්ශන්. 

විශ ේෂශයන්ම ක්රීඩාෙ ොණිජ රායට අණපශොා තිශෙන ෙෙ අපි 

ෙන්නො. එම නිසා ශ ටි ාලීන ක්රම මඟින් ජයග්රහා ාොටලනීම 

සඳහා ෙන ක්රියාොමයන්ට යන්න විවිධ ක්රීඩ යන් ශපළඹිාා 

තිශෙනො. ඒ ොශේම අශනකුත් රටො විවිධ ක්රීඩ  ක්රීඩි ාෙන් 

තහනම් උත්ශත්ජ ොට ශයොහුශොා තිශෙනො අපි ෙකිනො. 

ශමො ෙ, යම් ක්රියාොමයක් තුළ ඒොිකන් ාලශෙන ප්රතිලා 

සම්ෙන්ධෙ ඔවුන්ට යම් වි  ොසයක් ඇතිශොා තිශෙන නිසා. 

ඇත්තටම තහනම් උත්ශත්ජ  ටලනීම සම්ෙන්ධෙ ්රී ාං ා 

උත්ශත්ජ  මර්ෙන නිශයෝජය ආයතනය ශම් ෙන විට වි ාා 

ෙලුවෙත් කිරීශම් ෙලඩ පිළිශෙළක් ආරම්භ  ර තිශෙනො. 

විශ ේෂශයන්ම ක්රීඩ යන්, පුණපණු රුෙන්, මහ ජනතාෙ, ඒ 

ිටය ශෙනා ෙලුවෙත් කිරීම තුළ තහනම් උත්ශත්ජ  ටලනීශමන්  

ටලාශෙන්ශන් ශ ොශහොමෙ කියාා, එශහම නලත්නම් එිකන් එළියට 

එන්ශන් ශ ොශහොමෙ කියාා ෙලුවෙත් කිරීශම් ෙලඩ පිළිශෙළ අපි 

ස ස   රාා, පාස්ප ෙරුෙන් ඇතුවන  ිටය  ශෙනාටම ඒ ටලන 

කියාා ශෙනො. 

සමහර අය හිතාශටන ඉන්නො,  රීරයට තහනම් උත්ශත්ජ  

ාො ටලනීම තුළ යම් ොිටයක් ිටේධ ශෙනො කියාා. සමහරු 

එශහම  ්පපනා  රන්න පුවනෙන්. හලෙලික, අපට තිශෙන 

විෙයාත්ම  සාධ ය තමික,  රීරශස ස ෙභාවි ෙ ිටදුෙන සංඝට  

නිෂ පාෙනය ක්රමෙත්ෙ ිටදු ශනොීම ශම් තුළින් ඇතිවිය හලකි වි ාා 

අහිත ර ප්රතිලායක් ෙෙ. ඒ නිසා ්රී ාාංකි  ක්රීඩ ිකන්ශේ 

තහනම් උත්ශත්ජ  භාවිතය අෙම කිරීම සඳහා අපි වි ාා ෙලඩ 

ශ ොටසක් ශම් ක්රියාොමය තුළින් ක්රියාත්ම   රශටන යනො. 

තහනම් උත්ශත්ජ  ද්රෙය ාලිකස තුෙක් අපි ශම් ටලසට් පත්රශයන් 

ඉදිරිපත්  රාා තිශෙනො. ශමම ක්රියාොමය තුළ ශමන්න ශම් 

තහනම් උත්ශත්ජ  ද්රෙය අඩංන් කිිටම ශෙයක් භාවිත  රන්න 

එපාය කියාා ජනතාෙ ෙලුවෙත් කිරීම තමික අපට ක්රියාත්ම  

 රන්න තිශෙන්ශන්. හලෙලික, මම හිතන්ශන් අශප් රාජිත 

ශසේනාරත්න ඇමතිතුමා ෙලන් ඉතා ශහොඳ ශෙයක්  රාා තිශෙනො.  

''ොබු්ප'' ෙලනි ඒො ාං ාශෙන් සම්පූර්ාශයන් තහනම්  රන්න 

අෙ ය  රන  ටයුතු ටි  එතුමා විිටන්  ර තිශෙනො. ශමච්චර 

 ාායක් ොබු්ප සම්ෙන්ධෙ එශහම තත්ත්ෙයක්  තිබුශණ් නලහල.  

විශ ේෂශයන්ම අශප් රශට්  ෙරුෙන් වි ාා ප්රමාායක් ශම්ොට 

ඇබ්ෙලහිශොා ඉන්න ෙෙ අපි ෙන්නො. ොබු්ප, විවිධ බුාත් විට, 

විවිධ පලණි ීයම ොශේම සමහර ශොාෙට  ලස සට ශෙොන 

ශෙශහත් ෙර්ට පො අරශටන න්හි්පාා, ීයාා ශෙරි ෙන තලන ට 

ෙරුෙන් පත් ශොා ිටටින ෙෙ අපි ෙන්නො. ශම්ො ඇත්තටම 

තහනම් කිරීම විතරක් ශනොශෙික අශප් පලත්ශතන්  රන්න පුවනෙන් 

ශෙන්ශන්. යම්කිිට ශ ශනකු තහනම් උත්ශත්ජ  ාො ටත්ශතොත් 

ඔවුන්ෙ පරීක්ෂාොට භාජනය  රාා අපට කියන්න පුවනෙන්, 

ඔවුන් තහනම් උත්ශත්ජ  ද්රෙය ාොශටන තිශෙනොය කියාා. 

රාජිත ශසේනාරත්න මලතිතුමාට මා ස තුතිෙන්ත ෙන්ශන් එතුමා 

ඒ ට අෙ ය  රන ක්රියාමාර්ටත් ශටන තිශෙන නිසික. ඒ අුවෙ 

පලහලදියේෙම ොබු්ප තහනම් කිරීම පමාක් ශනොශෙික අපි  ළ 

යුත්ශත්. ොබු්ප විකුණුශෙොත්, පානය  ශළොත්, ආහාරයට 

ටත්ශතොත් ඔවුන්ට විරුේධෙ ෙලඩි ශාස ෙඬුෙම් පහුණුෙන්න 

පුවනෙන් විධිශස ෙලඩ පිළිශෙළකුත් අෙ රාජිත ශසේනාරත්න 

ඇමතිතුමා ඉදිරිපත්  ළා. ඒ සම්ෙන්ධශයන් මා එතුමාට 

ස තුතිෙන්ත ෙනො.  

විශ ේෂශයන්ම අපි ්රී ාං ාෙ විධියට තහනම් උත්ශත්ජ  ද්රෙය 

ශයොො ශටන  රන ක්රියාොමයන් සම්පූර්ාශයන්ම හුයේුවපුටා 

ොන්න තමික ෙලඩ පිළිශෙළක් ස ස   රන්ශන්. ඒ අුවෙ තහනම් 

උත්ශත්ජ  ද්රෙය පිළිෙඳෙ, තහනම් උත්ශත්ජ  ක්රම පිළිෙඳෙ 

පුවන්ප පරීක්ෂා ක්රියාොමයක් ්රී ාං ා උත්ශත්ජ  මර්ෙන 

නිශයෝජයායතනය විිටන් ක්රියාත්ම   රනො. අපි ෙලන් ඒ 

ශෙුවශෙන් ෙලඩ පිළිශෙළක් ස ස   ර තිශෙනො. සාම්ප්රොික  

වෙෙය ක්රම අුවටමනය කිරීම නිසාත් සමහර අයට තහනම් 

උත්ශත්ජ ොට ඇතුවන ශෙන්න පුවනෙන්. සමහර ශොාෙට අශප් 

පාරම්පරි  වෙෙය ක්රම යටශත් ටන්නා වූ විවිධ ශෙශහත් ශහේත් 

තුළම තහනම් උත්ශත්ජ ොට අොළ සංඝට  අඩංන්ශොා 

තිශෙන්න පුවනෙන්. පාස්ප මට්ටශම් ඉඳාා ජාති  මට්ටම ෙක්ො 

ජනතාෙ ෙලුවෙත් කිරීශම් ෙලඩ හුවන, ජාති , අන්තර්ජාති  හා 

පාස්ප මට්ටශම් ක්රීඩ  ක්රීඩි ාෙන්ශේ උත්ශත්ජ  පරීක්ෂා ිටදු 

කිරීම, තහනම් ද්රෙය හා තහනම් ක්රම භාවිත  රන ක්රීඩ යන් 

සම්ෙන්ධශයන් විනය ක්රියාමාර්ට ටලනීමත් ශම් ්රී ාං ා 

1517 1518 



පාර්යේශම්න්තුෙ 

උත්ශත්ජ  මර්ෙන නිශයෝජයායතනය විිටන් ක්රියාත්ම   රුව 

ාෙන ෙලඩ පිළිශෙළේප විධියට අපි හඳුන්ො ශෙන්න  ලමතිික.  

විශ ේෂශයන්ම ශම් ෙලඩ පිළිශෙළ ක්රියාත්ම  කිරීම සඳහා 

නීන තාක්ෂා පරීක්ෂාාටාරෙයේන් සමන්විත, විෙයාටාර 

පරීක්ෂාාටාර සම්ෙන්ධ  ර ටත් ශටොඩනලඟි්පාක් ඉදිකිරීශම් 

 ටයුතු ටි  අපි ආරම්භ  ළා.  ඒ  ටයුතු ශම් අවුරුේශේ අෙසන් 

 රාා, අ ත් ෙලඩ පිළිශෙළේප රාිලයක් ඒ තුළින් ක්රියාත්ම  

 රන්න අපි ොාශපොශරොත්තු ෙනො. ාං ාශේ ඇතුශළේ තිශෙන 

විවිධ ද්රෙය තහනම් උත්ශත්ජ  ෙෙට පත් ශෙන්ශන් ශ ොශහොමෙ 

කියාා ශසොයා ටන්නත්, අනාටතශසදී අපි  මින් තෙත් එළියට 

යන්ශන් ශ ොශහොමෙ කියාත් අපි  ්පපනා  රන්න ඕනෑ.  

2014 ෙර්ෂශස තහනම් උත්ශත්ජ  ටත් ක්රීඩ යන් 5 ශෙශනකු 

අපි ශසොයා ටත්තා. 2015 ෙර්ෂශස තහනම් උත්ශත්ජ  ටත් 

ක්රීඩ යන් ශෙශෙශනකු, 2016 ෙර්ෂශස තහනම් උත්ශත්ජ  ටත් 

ක්රීඩ යන් 5 ශෙශනකු, 2017 ෙර්ෂශස තහනම් උත්ශත්ජ  ටත් 

ක්රීඩ යන් ශෙශෙශනකු ොර්තා ශොා තිශෙනො. තහනම් 

උත්ශත්ජ  ටත් ක්රීඩ යන් ප්රමාාය එන්න එන්න අඩුශොා 

තිශෙන්ශන්  විශ ේෂශයන් ශම් ෙලුවෙත් කිරීශම් ක්රියාොමය 

ක්රියාත්ම   ළ නිසික. ප්රධාන තරටාෙයේ, අනිකුත් 

ක්රියාොමයන්ොදී මාධයය ඔස ශසේ අපි වි ාා ෙලුවෙත් කිරීශම් ෙලඩ 

පිළිශෙළ ට න්හි්පාා තිශෙනො.  

2014 ෙර්ෂශස තහනම් උත්ශත්ජ  පරීක්ෂා   2 2ක් අපි ිටදු 

 රාා තිශෙනො. 2015 ෙර්ෂශස තහනම් උත්ශත්ජ  පරීක්ෂා 

124ක්, 2016 ෙර්ෂශස තහනම් උත්ශත්ජ  පරීක්ෂා 99ක්, 2017 

ෙර්ෂශස තහනම් උත්ශත්ජ  පරීක්ෂා 48ක් ිටදු  ර තිශෙනො. 

ශම්ොට යන වියෙම  ඉතාම අධි ික, මූාාසනාරූඪ ටරු 

මන්ත්රීතුමනි. ශම්ො ඉන්දියාෙට නලත්නම් ශෙනත් රාජයොට 

යොා තමික අපි ක්රියාත්ම   රන්ශන්. අපි වෙෙය සීෙයේ 

ජයවික්රම මලතිතුමාට ශයෝජනා  ළා, ඒ  රන පරීක්ෂා ාං ාෙ 

තුළත්  රන්න පුවනෙන් ෙන විධියට අ ත් පරීක්ෂා ක්රමශේෙ 

අඩංන් යන්ත්ර ූ ත්ර අපටත් ශටන්ො ශටන, ාං ාෙ ඇතුශළේත් ශමය 

ක්රියාත්ම   රන්න පුවනෙන් විධිශස ෙලඩ පිළිශෙළක් ස ස   රහු 

කියාා. ඒ යන්ත්ර ූ ත්ර අපට ාො ටන්න පුවනෙන් තත්ත්ෙයක් 

තිශෙනො. පරීක්ෂා  ,000 ට අධි  සංඛ්යාෙක් තමික 

සාමානයශයන් අවුරුේෙ ට  රන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා අෙ ය  රන 

 ටයුතු ටි  අපි ආරම්භ  රාා තිශෙනො.  

ශාෝ ය ොශේම ාං ාෙ ඇතුශළේ  රටර් ක්රීඩා ක්ශෂේත්රශසත් 

ශමය තිශෙනො. සමහර රටර් පුණපණු රුෙන් තමන් යටශත් පුණපණු 

ෙන පාස්ප ෙරුෙන්ට supplements ශෙනො.   මා එය ශෙොශහොම 

පලහලදියේෙ ෙන්නා  ාරායක්. මම එතුමන්ාා සමාත් ශම් ටලන 

සා ච්ඡා  ළා. සමහර විට ඒ අය කියනො, "Mass එ  build up 

ශෙන්න ඕනෑ. Lean muscle එ  හොටන්න ඕනෑ. එශහම 

නලත්නම් flanker ටහන්න ෙලහල. Wing three-quarters ටහන්න 

ෙලහල. ඒො ටහන්න ඕනෑ නම් lean muscle එ  හොටන්න ඕනෑ" 

කියා. ශමශහම කියා එක් එක්ශ නාශේ ඇාට විවිධ උත්ශත්ජන 

ද්රෙය - supplements - නම්  රනො. සමහර ඒොශස මිා රුපිය්ප 

12,000ික, 15,000ික. මා ෙන්නො, සමහර පාස්පෙයේන්ම ඒො 

අරශටන ශෙනො කියා. අරශටන දීාා කියනො, "ශම්  ශෙොන්න" 

කියා. සමහර විට ශමය වි ාා ප්ර  නයක් ෙෙට පත් ෙන්න පුවනෙන්. 

ශම් ෙරුශෙෝ අවුරුදු 15, 16, 17 සහ 18 ෙයස ො කුඩා ෙරුශෙෝික. 

ඒො පාවිච්චි  රන ඒ ෙරුෙන්ට ශත්ශරන්ශන් නලහල, අෙසානශසදී 

ඔවුන්ශේ ඇාේපොට ශමො ක්ෙ ශෙන්ශන් කියා. ශම් ොශේ 

ොතාෙරායක් තමික තිශෙන්ශන්. ඒ නිසා මා විදුහ්පපතිෙරුන්ට 

සහ පුණපණු රුෙන්ට විශ ේෂශයන් කියන්න  ලමලතිික,  රුාා ර 

ශම් රශට් ෙරුෙන් තහනම් උත්ශත්ජ  ද්රෙය භාවිතයට උනන්දු 

 රෙන ෙලඩ පිළිශෙළ ශෙුවශෙන් ක්රියාත්ම  ෙන්න එපා කියා. 

 ක්තිය ෙඩෙන ආහාර ඕනෑ තරම් ාං ාශේ තිශෙනො.  

ාං ාෙ කියන්ශන්,  ක්තිමත් මිනින්න් ිටටි රටක්. ශම් රට 

තෙදුරටත්  ක්තිමත් මිනින්න් ශෙශසන රටක් ෙෙට පත්  රන්න 

අපට පුවනෙන්. අශප් ශේශීය ආහාර ද්රෙය ඕනෑ තරම් තිශෙනො. 

අපට තහනම් උත්ශත්ජ  නලතිෙ ජීෙත් ෙන්න පුවනෙන්. අප එය 

හරියට අෙශෙෝධ  රටලනීම තමික ෙලෙටත් ෙන්ශන්. අපි කිේො 

තහනම් උත්ශත්ජ  පිළිෙඳ පරීක්ෂා  ටයුතුත්  රන්න කියා. 

ශමො ෙ, එශහම නලත්නම් ශමය වි ාා අර්බුෙයක් ෙෙට පත් 

ශෙනො. අපි ඒ සඳහාත් ෙලඩ පිළිශෙළ ෙලන් ස ස   ර තිශෙනො. 

ඊට අමතරෙ මා විශ ේෂශයන් ශයෝජනාෙක්  ළා. Airport එ ට 

ශම් supplements ආොට පන් අතින් අත තමික ඒො එන්ශන්. 

කිිටම ප්රමිතියක් නලහල.  වුෙ ඒො අරශටන එන්ශන් කියා 

ෙන්ශන්ත් නලහල. අරශටන එන අය ඒො විකුාන්ශන් ශ ොශහේෙ 

කියා ශසොයන්නත් ෙලහල. ඒ නිසා මම කිේො, "ශසෞඛ්ය 

අමාතයාං යත්, ්රී ාං ා ශර්න්ෙත්, අශප් නිශයෝජය ආයතනයත් 

ඒ ාෙේධෙ  මිුවෙක් පත්  රශටන ෙලඩ පිළිශෙළක් හෙන්න. 

ඒ ට අෙ ය  රන නීතිමය ක්රියා මාර්ට ඕනෑ නම් ඒොත් 

ශටශනන්න. ශටනල්පාා එම ද්රෙය පරීක්ෂා කිරීශමන් අනතුරුෙ 

පමාක් පාවිච්චි  රන්න ඉඩ  ශෙන ෙලඩ පිළිශෙළ ට අපි යන්න 

ඕනෑ" කියා. එශහම නලත්නම් වි ාා අර්බුෙයක් ඇති ශෙනො. අපි 

ෙන්ශන් නලහල ශමොනො ශටශනනොෙ කියා. ශම් ොශේ 

තත්ත්ෙයක් අෙ ඇති ශොා තිශෙනො. මා විශ ේෂශයන්ම 

ස තුතිෙන්ත ශෙනො, ජාති  තහනම් උත්ශත්ජ  මර්ෙන 

නිශයෝජය ආයතනය ක්රියාත්ම   රුව ාෙන ෙලඩ පිළිශෙළ 

සම්ෙන්ධෙ.  

මූාාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, ටරු මහින්ොනන්ෙ 

අ ත්ටමශේ මන්ත්රීතුමාත් ශම් සම්ෙන්ධෙ -විශ ේෂශයන්ම 

ශරන්ාාිට සම්ෙන්ධෙ-  ථා  ළා. ඇත්තටම ෙලන් ශරන්ාාිට ටලසට් 

 රාා ඉෙරික. අන්තර්ජාති  ඔයේම්පික්  මිුවෙත් එක්  සා ච්ඡා 

 රාා, ජාති  ඔයේම්පික්  මිුවෙත් එක්  සා ච්ඡා  රාා අප ශම් 

ෙන ශ ොට ඒ ිටය  ශරන්ාාිට ටලසට්  රාාික තිශෙන්ශන්. ඒ 

ශරන්ාාිට අුවෙ තමික අප ෙලන්  ටයුතු  රන්න ොාශපොශරොත්තු 

ෙන්ශන්. ෙලනට පෙතින සමහර සංටම්ො  ාාය මලික මාසශස 

 1ෙන ොට ශපර අෙසන් ෙනො. ඒ නිසා අපි ඒ අයට කිේො, "තම 

සංටම්ො පලෙලත්විය යුතු ිටය  නිාෙරා ෙහාම - මලික  1 දිනට  

ශපර - පෙත්ෙන්න" කියා.  

මූාාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, මා ශම්  ාරායත් කියන්න 

 ලමලතිික. ටරු මහින්ොනන්ෙ අ ත්ටමශේ හිටපු ඇමතිතුමා 

ශටනාො නීතියක්, අවුරුදු 4 ඒො ශෙ  ට ෙඩා තනතුරුො 

ඉන්න ෙලහල කියා. එයට අන්තර්ජාති  ඔයේම්පික්  මිුවෙ එ ා 

වුශණ් නලහල. අන්තර්ජාති  ඔයේම්පික්  මිුවෙ කිේො, "අපට 

ශම් ට එ ා ශෙන්න ෙලහල.  රුාා ර ශමය ඉෙත්  රන්න" 

කියා. ශමො ෙ, ශාෝ ශස ශ ොශහේෙත් අවුරුදු 4ික, අවුරුදු 8ික කියා 

නීතියක්, ශරන්ාාිටයක් ොාා නලහල. හලෙලික ඒ ඒ සංටම්ොට 

පුවනෙන් තම සංටම් හරහාම ඒ නීතිය ශටන එන්න. එයට 

උොහරායක් විධියට, ාං ාශේ ක්රි ට් ආයතනය ටත්ශතොත්, ඒ 

අයට එම තනතුරුො ඉන්න පුවනෙන් අවුරුදු ශෙ ික. හලෙලික ඕනෑ 

නම් අවුරුදු 4 ඒො ශෙ ක් සඳහාත් ඒ අයට යන්න පුවනෙන්. 

ශ ොශහේෙත් තහනමක් ොාා නලහල. හලෙලික ඔවුන්ම -ක්රි ට් 

ආයතනයම- ශයෝජනාෙක් ශටනල්පාා, අවුරුදු ශෙ  ට සලරයක් 

නිාෙරායක් පලෙලත්විය යුතුික කියා එ ාතාෙ ට ඇවිත් 

තිශෙනො. ශම් විධියට ක්රීඩා සංටම්ොටම පුවනෙන් එශහම .රාය 

 රටන්න. ආණ්ඩුෙ විධියට අප එය ක්රියාත්ම   රන්න න්යාම 

තමික ශපශනන්ශන්, ශමය politicizationය කියා. 
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ගු මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ටරු අමාතයතුමා, ඔෙතුමාශේ  තාෙට නියමිත  ාාය 

අෙසන්. 

 
ගු  යාකුිය  යප්ාේකද ෙහවා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயமசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මූාාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, මා තෙත් විනාඩියක් ටන්නො. 

විශ ේෂශයන් අප ඔවුන්ට කිේශේ, මූාය අක්රමි තා  ර තිශෙන 

අයට විරුේධෙ ටන්නා පියෙරක් විධියට අප අ ත් ශයෝජනාෙක් 

ෙමනො කියාික. ඒ අුවෙ අපි ෙලම්මා, විටණිත මූාය ප්ර ා න 

නලතිෙ කිිටයම් ආයතනයක්, කිිටයම් සංටමයක් ඡන්ෙයක් 

පලෙලත්වුෙශහොත්, එය ො රහිතික, එයට දින 14 ට ශපර ඔවුන් 

ඒො ඉදිරිපත්  රන්න ඕනෑ කියා. ෙලට්මින්ටන් සංටමශස ෙලන් 

ඇති ශොා තිශෙන තත්ත්ෙයත් ඒ ොශටික. ෙලට්මින්ටන් සංටමය 

විටණිත මූාය ප්ර ා න නලතිෙ තමික මලතිෙරාය පලෙලත්වූශේ. අපි 

එය පිළිටන්ශන් නලහල. ඒ නිසා මම අන්තර්ජාති  ඔයේම්පික් 

 මිුවෙටත් - IOC එ ටත් -  ථා  ළා. ඒ ොශේම අපි 

ජාතයන්තර ෙලඩ්මින්ටන් සංටමයටත් යේයන්න ොාශපොශරොත්තු 

ශෙනො. ඒ අුවෙ working group එ ක් මඟින් ඉදිරි මලතිෙරාය 

නිෙලරැදිෙ,  නීතයුවූලාෙ පලෙලත්ීම සඳහා අපි ෙලන් ෙලඩ 

පිළිශෙළක් ස ස   ර තිශෙනො. එම නිසා අපි  අෙ ය තලනට නීති 

ොන්නට ඕනෑ.  ඒ අෙ ය තලනට  නීති ොාා තිශෙනො. ශසොර ම් 

 රපු, ශම් රශට්  ක්රීඩාශෙන් ටසා  ාපු අයට  විරුේධෙ ක්රීඩා පනත  

අුවෙ ඒ ශරන්ාාිටෙයේන්  අපි ඒ ශතොරතුරු ොාා  තිශෙනො.  මීට  

පස ශසේ  ක්රීඩා සංටම් ටි   නිෙලරදිෙ ක්රියාත්ම  ශේය කියා මා  

වි  ොස  රනො.  

අශප් ටරු මහින්ොනන්ෙ අ ත්ටමශේ මන්ත්රීතුමාට  රෙර 

ටානාෙක්  ඇති ශොා තිශෙනො. මා ඒ  ටලන  නටාුව ශෙනො.  

මීට ෙඩා  ශසොර ම්  ළ, මං ශ ෝපා  ාපු අය  ඕනෑ තරම් 

ඉන්නො. බියේයන ටාන් ශසොර ම්  රපු අය  ඉන්නො.  ාක්ෂ 

12 ට නඩු ොන එ  ශනොශෙික  රන්නට තිශෙන්ශන්.  ොහන 

40ක් සම්ෙන්ධෙ  ටරු විම්ප ීරෙං  මන්ත්රීතුමාටත් නඩුෙක් ොාා 

තිශෙනො.  ඒ ොශේම  ශෙයක්  රාා  රුාාඅම්මාන් ශටෙර 

න්යා. ඔණපට ඇප දුන්නා.  ඒ ක්රියාොමය  තුළ මාත් සෑහීම ට පත් 

ෙන්ශන් නලහල. බියේයන ටාන් ශසොර ම්  ළ ශසොරු ටි  අ්පාා 

ටලනීම ෙලෙටත් ශෙනොය කියන  එ ික මා නම් කියන්ශන්.  ඒ 

සෙහා අපි  ළ යුතු හලම ශෙයක්ම  ළ යුතුික.  ඒ අයෙ හංටන්නික, 

පීරිිට ශ ෝප්පය අර ටත්ත ශ නාෙ හිශර් ොන්නික  හෙන ෙලඩ 

පිළිශෙළට  මා නම් විරුේධික. මම  ඒ  විශ ේෂශයන්ම කියන්න 

ඕනෑ. මට ශේාාෙ ාො දීම සම්ෙන්ධෙ මා විශ ේෂශයන් 

ස තුතිෙන්ත ශෙනො. 

ටරු  විම්ප  විරෙං   මන්ත්රීතුමා  ටලනත් මම  නටාුව 

ශෙනො.  ශෙන ශහේතුෙක් නිසා ශනොෙ එතුමා උපොස කිරීම නම් 

මම අුවමත  රන්ශන් නලහල.  උපොස  ළාය කියා උසාවිශයන් 

ඇප නම් ශෙන්ශන් නලහල.  ඒ  ෙලරදිික.  වුරු ශහෝ දුන්න 

ශතොරතුරක්  නිසා නලත්නම් එතුමා ඒ සම්ෙන්ධශයන් ටත් .රාය 

ෙලරදිික. හලෙලික,  ඕනෑතරම් නීතිඥයන් හරහා තර් ාුවූලාෙ 

අෙහස  ටි  ඉදිරිපත්  රන්නට පුවනෙන්. ඉදිරිපත්  රාා ඇප ටන්න 

පුවනෙන්. අන්න එතලනට නීතිය අුවෙ  ටයුතු  රහුය කියා මම 

එතුමාට ශයොජනා  රමින් මශේ ෙචන ස ේපපය අෙසන්  රනො.  

ස තුතිික. 

 

[අ.භා.  .26] 

 

ගු ාන්දිත් ාෙදකුංහ ෙහවා  
(ைொண்புைிகு சந்தித் சைரசிங்க) 

(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
මූාාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, මට ශම්  ාාය ාො දීම ටලන 

ඔෙතුමාට ශෙශහවින්  ස තුතිෙන්ත ශෙනො. ටරු  ෙයාිටරි 

ජයශසේ ර අමාතයතුමා ෙලෙටත්  රුණු  ාරාා  කිහිපයක් සභාෙ 

මත තලබුො. විශ ේෂශයන්  රටර් ක්රීඩාෙ  ටලන  ථා  රනශ ොට, 

පන්න්ය සමශස  රටර් ක්රීඩාෙ ඉදිරියට ශටනියනොය කියා  

විශේිල යන් ශටන්ො "Carlton Super Sevens"  ොශේ  

තරටාෙයේයන් ඇති   රන්නට පටන් ටත්තා.  ශම් තුළින් 

ක්රීඩ යන්  දිනා ටන්නො පමාක් ශනොශෙික, අශප් ාාංකි  

ක්රීඩ ිකන්ට  විශේිල  ක්රීඩ යන්  එක්  ක්රීඩා  රන්නට ිටදු වුණු 

නිසා ණපාක් ක්රීඩ ශයෝ නලති වුාා.  මලරුාා. ඒ ොශේම මලරුො.  

එපමාක් ශනොශෙික. තෙ ශේේප ිටදු වුාා.  මන්ෙ,  තහනම් 

උත්  ශත්ජ   පාවිච්චි  ළ නිසික.  ඒ පුණපණු රුශෙෝ -coaches ාා-  

ාාංකි  ක්රීඩ යන්ට ඒො පාවිච්චි  රන්නට  ඉඩ දුන්නා. ශමො ෙ, 

විශේිල  ක්රීඩ යන් එක්   ක්රීඩාෙට  හුණපා ශෙන්න. අෙ  ඒ 

අරශටන තිශෙන .රාය ඉතා  ෙලෙටත්.  ශමො ෙ, තහනම් 

උත්ශත්ජ   ටත්තාම  අවුරුේශෙන් අවුරුේෙ ට  ඒ එන ාලිකස තු 

ශෙනස  ශෙන  ෙෙ අපි ෙන්නො. ාලිකස තු  එන ශ ොට ඒො එන්ශන් 

ඉංග්රීිට භාෂාශෙන්. අශප් රට භාෂා තුනක් භාවිත  රන  රටක්.  එම 

නිසා ඉංග්රීිට භාෂාශෙන් ාලිකස තු ිටංහා සහ ශෙමළ භාෂා ශෙශ න් 

ටලසට් කිරීශම්දී පමාෙක් ඇති ශෙනො. ඒ ක්රීඩා සංටම්ොට  ඒො 

ාො ශෙනශ ොට  ඒ තුළින් ප්රමාෙ ශෙෝෂ ඇති ශෙනො.  

ටරු හුේප අමාතයතුමා  අෙ ශමම සභාශේ අුවමලතිය සඳහා   

 ටලසට් නිශේෙන ශටනලවිත් මෙයසාරොට සහ  රාොට ෙදු ඉහළ 

ොන්නට  ටයුතු  ර තිශෙනො. ඒ  ඉතා ෙලෙටත්.  විශ ේෂශයන්  

ශම් ශෙය  ටලන  ථා  රනශ ොට  අපට දුම්ශ ොළ භාවිතය ටලනත් 

සමටාමීෙ  ථා  රන්නට ශෙනො. මන්ෙ,  අෙන්හ්පො මත්පලත්  

පානය  රනශ ොට ඒ විධියටම -සෑම ශෙනාම ශනොශෙික. -  

සමහර අය දුම්පානය  රනො.  ශ ොළෙ, ුවෙර  වි ාා අෙන්හ්ප 

තිශෙනො.  සමහර ඒොශස  නීතිය අුවටමනය  රනො. ඒ 

අෙන්හ්පො දුම්පානය  රන්නට ෙලහල. එළියට න්හින් දුම්පානය 

 රන්නට ක්රමශේෙ හො තිශෙනො.  

හලෙලික, මූාාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි,  ශම්  ාරාය 

ොපාන්ශන් ටම්ො තිශෙන අෙන්හ්පොටික.  අශප් ප්රශේ ො 

තිශෙන restaurantsො එ  තලන දුම් පානයත්, මත්පලන් පානයත් 

 රන්නට පුවනෙන්. දුම් ශෙොන්ශන් නලති අයට ශම් තුළින් සමාජ 

ෙ ශයන් වි ාා හානියක් ිටදු ශෙනො. ශම් ොශේ ප්ර  න ඇති 

ශෙනො. ශමම අෙන්හ්ප එශහම නලත්නම් ශම් තලෙෑරුම්  රන 

අය ඒ ොශේම මත්පලන් විකුාන අය එො  ශේ පාානඥයන්ශේ 

අතශ ොවන ශොා හිටියා. ශම් අය එො ශේ පාානඥයන්ශේ 

අතශ ොවන ශොා ඉඳශටන වි ාා ෙ ශයන් අක්රමි තා ිටදු 

 රන්න  ටයුතු  ළා. ඒ අය තමික භීෂාය පලතු රුශේ. ඒ අයට 

අෙ ය විධියට මත්පලන් ටි  විකුණුො. නීතයුවූලාෙ විකුණුො.  

එපමාක් ශනොශෙික, නීතයුවූලාෙ නලතුෙ ශහොශරන් 

විකුණුො. ඒ ොශේම අපි ෙල පු ශෙයක් තමික, ඒ  ාාශස  ිටප්පු 

පානය ෙලඩි ශොා -උග්ර ශොා- ඒ අයත් නීතියට ඇඟියේ ටහන්න 

පටන් ටත්තා. ඒො අඩු ශොා නීතිය ක්රියාත්ම  ශෙන ටමන්ම 

සෑම ශෙයක්ම නීතයුවූලාෙ ිටදු ී ශටන යනො. හලෙලික, එ  

ශෙයක් තිශෙනො. අපි ෙන්නො, "රා" තලෙෑරුම් තිශෙන තලන් 

ටලන. නටරො තිශෙනො. මහ නටරො, න්වන නටරො 

තිශෙනො. තලෙෑරුම් ක්රමෙත්ෙ ශටන යන ෙලඩ පිළි ශෙළක් 

ෙලෙටත් ශෙනො. "රා" තලෙෑරුම් පෙත්ොශටන යන තලන් අෙට 

ජරා වුණු ආ ාරය අප ෙල ාා තිශෙනො. ඒ ටත් යම් කිිට 
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පාර්යේශම්න්තුෙ 

ක්රමශේෙයක් ශටශනන්න පුවනෙන් නම් ඉතා ෙලෙටත්ය කියන එ  

අපි ශම් ශොාශේ ප්ර ා   රනො. 

දුම්පානය දිහා ොපුොම අෙ දුම්ෙලටි පානය  රන්න ෙලරි 

තත්ත්ෙයක් ඇති ශොා තිශෙනො. ඒ ශමො ෙ? අෙ දුම්ෙලටි මිා 

ටාන් ෙලඩි නිසා විවිධා ාර මත්ද්රෙය ශම් රටට පලමිා ඇති ෙෙ 

අපි ෙල ාා තිශෙනො.   ඒ තමික, එ  එ  රස තිශෙන, න්ෙඳ 

තිශෙන දුම්පාන. ඒ ොශේම පංන්ෙක් අෙන්හ්පොට න්යාම අර 

"ශීෂා" කියන මත්ද්රෙය ඉතාමත්ම ප්රොෙ පාවිච්චි  රනො අපි 

ෙල ාා තිශෙනො. හුණපදු රශස තිශෙන අෙන්හ්පො ිටටින  

විශේිල යන් ඒො පාවිච්චි  රනො. ෙලන් ඒො ාාංකි යුවත් 

පාවිච්චි  රනො. "ශීෂා" කියන මත්ද්රෙය දුම් පිකප්පයකින් උරන 

න්ෙඳ දුම් එන එ ක්. ඒො පානය කිරීම ඒ අෙන්හ්පො ිටදු 

ශෙනො. ශම්ොටත් යම් කිිට පිළියමක් නීතයුවූලාෙ ටත යුතුික 

කියන එ  අපි ශම් ශොාශේ ප්ර ා   ර ිටටිනො.  

අශප් පාස්ප ෙරු-ෙලරියන් විශ ේෂශයන්ම තරුා ශ ොටස  

මත්පලන් පානයට ඇබ්ෙලහි ශොා ිටටිනො. ඒ ොශේම මත් 

ද්රෙයොට ඇබ්ෙලහි ශොා ිටටිනො. මත්පලන්ොට ඇබ්ෙලහි ශොා 

ඉන්න තරුායා ක්රීඩාෙට ෙක්ෂ වුාත්, අධයාපනයට ෙක්ෂ වුාත් 

ඒ ිටය  ශෙයක්ම  ඩා ෙලශටන හලටි අපි ෙල ාා තිශෙනො. ඒ  

නිසා මත්පලන් පානශයන්, මත් ද්රෙයෙයේන් ිටදුෙන හානිය ශපොදු මහ 

ජනතාෙට පමාක් ශනොෙ තරුා ශ ොටස ොටත් තදින්ම 

ොපානො. ඒ ිටදුෙන පරිහානිය ශමො ක්ෙ කියන එ  ෙලඩි දුරටත් 

අධයාපනි  ෙ ශයන් ෙලුවම් දීම ඉතා ෙලෙටත් කියන එ  ශම් 

ශොාශේ ප්ර ා   රනො, මූාාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි.  

මත්පලන් නිසා පවුශ්ප සාමය නලති ීම අපි ෙල ාා තිශෙන 

ශෙයක්. අපි ශම්  විශ ේෂශයන්ම දුප්පත් පවු්පො තමික ෙකින්ශන්. 

සලමියා ෙලඩ  රාා ඇවි්පාා මත්පලන් පානය  රාා ශටෙර ඉන්න 

අඹුෙත් එක්  රණ්ඩු සරුේප  රනො; ෙරුෙන්ට ෙලා ෙදිනො. 

ශම් ත් වි ාා ප්ර  නයක් ශාස අපි ටම්ො ෙල ාා තිශෙනො. 

ශම්ොත් නෙත්ෙන්න, ශම්ොට යම් කිිට ක්රමශේෙයක් ඇති  රන්න 

 ටයුතු  රන්න ඕනෑය කියන එ  අපි ශම් ශොාශේ ප්ර ා  

 රනො. මා ෙලඩි දුර  ථා  රන්න ොාශපොශරොත්තු ශෙන්ශන් 

නලහල.  මට ශම් අෙස ථාෙ ාො දීම ටලන ඔෙතුමාට ස තුතිෙන්ත 

ශෙනො.  

 
ගු මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Next, the Hon. Douglas Devananda. You have 10 

minutes.  

 
[பி.ப. 3.31] 

 
ගු ඩේලාන ප්ද්වානන් ා ෙහවා 
(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் மதெொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகளரெ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கமள, 

புமகயிமல ைற்றும் ைதுசொரம் ைீதொன மதசிய அதிகொரசமபச் 

சட்டத்தின்கீழொன ஒழுங்குெிதிகள் ததொடர்பொகவும் 

ெிமளயொட்டில் ஊக்குப் பதொர்த்தப் பயன்பொட்டிற்தகதிரொன 

சைெொயச் சட்டத்தின்கீழொன ஒழுங்குெிதிகள் ததொடர்பொகவும் 

இடம்தபறுகின்ற இன்மறய ெிெொதத்தில் எனது 

கருத்துக்கமளயும் பதிவுதசய்துதகொள்ள ெிரும்புகின்மறன். 

எைது  ொட்டிமல ஐமரொப்பிய  ொடுகமளெிட ஐந்து ைடங்கு 

அதிகைொகத் தனி பர் ைதுபொன நுகர்வுப் பயன்பொடுகள் 

இடம்தபறுெதொக அறியமுடிகின்றது. இந்த ெமகயில் இந்த 

ெிடயத்தில் எைது  ொடு ஆசியக் கண்டத்திமலமய முன்னிமல 

ெகிப்பதொகவும்  எைது  ொட்டுச் சனத்ததொமகயில் 40 வீதைொன 

ைக்கள் ைதுப் பொெமனமய மைற்தகொள்ெதொகவும் 

ததொியெருகின்றது. அமதம ரம் தெளி ொடுகளில் ைதுவுக்கு 

அடிமையொனெர்கள் அதிகைொக இருந்தொலும், அங்கு ைதுப் 

பயன்பொடு குமறவு என்றும் இலங்மகயிமல ைதுவுக்கு 

அடிமையொனெர்கள் குமறெொக இருந்தும் ைதுப் பயன்பொடு 

அதிகம் என்றும் அறியக்கூடியதொக இருக்கின்றது. 

புமகயிமல ைற்றும் ைதுபொனங்களொல் அரசு ஈட்டுகின்ற 

ெருடொந்த ெருைொனம் சுைொர் 143 பில்லியனொக இருக்கின்ற 

 ிமலயில், அதமனப் பயன்படுத்துகின்றெர்களுக்கொன 

சுகொதொர மசமெகளுக்கொக அரசு ெருடொந்தம் சுைொர் 212 

பில்லியன் ரூபொயிமனச் தசலவு தசய்ய மெண்டியிருக்கின்றது. 

எைது  ொட்டில் ைது ைற்றும் புமகயிமலப் பொெமன கொரணைொக 

ெருடத்திற்குச் சுைொர் 47,000 மபர் இறப்பதொகத் 

ததொியெருகின்றது. இந்த  ிமலமையொனது, எைது  ொட்டில் 

யுத்தத்தினொல் ஏற்பட்டிருந்த உயிொிழப்புக்கமளெிட 

அதிகைொனததொரு ததொமகமயக் கொட்டக்கூடியதொக 

இருக்கின்றது. 15 ெயதிற்கும் 20 ெயதிற்கும் இமடப்பட்மடொர் 

ைற்றும் 20 ெயதுக்கு மைற்பட்மடொொிமடமய மபொமதப் தபொருள் 

பொெமனயொனது பரெலொக அதிகொித்துக் கொணப்படுெதொகத் 

ததொியெரும்  ிமலயில், பொடசொமல ைட்ட ைொணெர்களது 

ெிருந்துபசொர  ிகழ்வுகளிலும் ெிமளயொட்டு  ிகழ்வுகளிலும் 

ைதுபொனம் பொிைொறப்படுகின்ற சம்பெங்கமளயும் 

அண்மைக்கொலைொக எைது  ொடு கண்டுெருகின்றது. 

உலக சுகொதொர ஸ்தொபனத்தின் கடந்த ஆண்டறிக்மகமயப் 

பொர்க்கின்றமபொது, எைது  ொட்டில் 13 - 15 ெயதுக்கு 

இமடயிலொன பொடசொமல ைொணெர்களில் 11 

சதவீதைொனெர்களிமடமய புமகபிடிக்கும் பழக்கம் 

இருந்துெருெதொகத் ததொியெருகின்றது. மைலும்,  ொடளொெிய 

ொீதியில் பொடசொமலகமள இலக்கொகக்தகொண்டு, 

பொடசொமலகளுக்கு அண்ைித்த இடங்களில் பொபுல், பீடொ, 

பொன்பரொக் மபொன்ற மபொமதப் தபொருட்களின் ெிற்பமன 

அதிகொித்திருப்பமத அன்றொடம் ஊடகங்களில் தெளிெருகின்ற 

தசய்திகள் ஊர்ஜிதப்படுத்துகின்றன. 2006ஆம் ஆண்டு 

ைதுசொரம் ைற்றும் புமகயிமலத் தமடச் சட்டம் 

தகொண்டுெரப்பட்டிருந்தொலும் அது ஒழுங்குறச் 

தசயற்படொமையின் ெிமளெிமனமய இவ்ெொறொன 

ெிற்பமனகள் எடுத்துக்கொட்டுகின்றன என்று 

கருதமெண்டியிருக்கிறது.  

எைது  ொட்மடப் தபொறுத்தெமரயில் யொழ்ப்பொணம், 

ைட்டக்களப்பு, நுெதரலியொ மபொன்ற ைொெட்டங்கள் முமறமய 

ைது பொெமனயில் முன்னிமல ெகித்துெருெதொகக் 

கூறப்படுகின்றது. இெற்றில் யொழ்ப்பொணம், ைட்டக்களப்பு 

ஆகிய ைொெட்டங்கள் ம ரடி யுத்தப் பொதிப்புகளுக்கு உட்பட்டு, 

யுத்தச் சுெடுகமள இன்னமும் கமளய முடியொதிருக்கின்றன. 

மைலும், அம்ைொெட்டங்கள் தபண் தமலமைத்துெக் 

குடும்பங்கமளயும் அங்கவீனைொக்கப்பட்டெர்கமளயும் 

ெொழ்ெொதொர ெொய்ப்புகள் அதிகம் கிட்டொதெர்கமளயும் உயிர் 

ெொழ்ெதற்கொகப் மபொரொட்டங்கமள  டத்தமெண்டிய 

 ிமலக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ள ைக்கமளயும் அதிகைொகக் 

தகொண்டுள்ளன. நுெதரலியொ ைொெட்டத்மதப்  

தபொறுத்தைட்டில் அது  ிலைற்ற ைக்கமள அதிகைொகக் 

தகொண்டிருப்பமதொடு, அங்கீகொிக்கப்படொத ததொழிற்றுமறயில் 

அதுவும் ைொதத்தில் சில  ொட்கமள ததொழிலில் ஈடுபட்டு 

குமறந்த ஊதியத்மதப் தபறுகின்றெர்களும் அங்கு அதிகைொக 
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ெொழ்ந்து ெருகின்றனர். ஆக, ைிகவும் பொதிக்கப்பட்ட, 

அன்றொடம் மபொரொட்டங்கமளமய ெொழ்க்மகயொகக் 

தகொண்டிருக்கின்ற ைக்கள் சமுதொயம் ெொழுகின்ற ைொெட்டங்கள் 

அதிகைொகமெ ைது பொெமனக்குள்  தள்ளப்பட்டிருப்பது 

மெதமனயொன ெிடயைொகும்.   

2020ஆம் ஆண்டில் மபொமதப்தபொருள் பொெமனயற்ற 

 ொடொக எைது  ொடு ைொற்றப்படுதைனவும் அதற்கொன 

ஏற்பொடுகள் மைற்தகொள்ளப்பட்டு ெருெதொகவும் 

கூறப்படுகின்றது. இவ்ெொறொனததொரு  ிமலயில் கிழக்கு 

ைொகொணத்தில் கல்குடொ, கும்புறுமூமலப் பகுதியிமல சுைொர் 450 

மகொடி ரூபொய் முதலீட்டில், 19 ஏக்கர் பரப்பளெில் ைதுபொன 

உற்பத்தித் ததொழிற்சொமலதயொன்று அமைக்கப்பட்டு 

ெருெதொகத் ததொியெருகின்றது. இந்த ெிெகொரம் தற்மபொது 

பொொியததொரு ெிடயைொகப் பல்மெறு தரப்பினரொலும் 

சுட்டிக்கொட்டப்பட்டு ெருெமதொடு, அதற்கொன எதிர்ப்புகளும் 

தமலதூக்கியுள்ளன. எைது  ொட்மடப் மபொமதயற்ற  ொடொக 

ைொற்றும் திட்டத்திற்கும் மைற்படி ைதுபொன உற்பத்தித் 

ததொழிற்சொமலத் திட்டத்திற்குைிமடயில் கொணப்படுகின்ற 

முரண்  ிமலயொனது எைது ைக்கமளச் சிந்திக்கத் 

தூண்டியுள்ளதொகமெ உணர முடிகின்றது.  இந்த  ிமலயில், 

ைதுப் பொெமனயற்ற  ொடொக ைொற்றுெதற்கு அதற்குொிய 

த றிமுமறகமள உருெொக்குெதற்குப் பதிலொக, ைது உற்பத்தித் 

ததொழிற்சொமலகமள எைது  ொட்டில் உருெொக்குெது எந்த 

ெமகயில்  ியொயைொனது? என்ற மகள்ெிமய எழுகின்றது. 

ைதுப்பொெமன கொரணைொக  ொட்டில் பொொியளெில் 

உயிொிழப்புக்கள் ஏற்படுகின்ற  ிமலயில் அரசுக்கு 

ெருைொனத்மதெிட  ைிக அதிகளெில் தசலவுகமள 

ஏற்படுகின்றன. அத்துடன், ைதுப்பொெமன கொரணைொகச் சமூகச் 

சீர்மகடுகளும் பொொியளெில் இடம்தபறுகின்றன. அந்தளவுக்கு 

ைிகத் தொரொளைொகமெ ைது உற்பத்தி ைற்றும் இறக்குைதி இங்கு 

இடம்தபறுகின்றததன்றொல், இந்த  ொட்டிமல தைன்மைலும் 

ைதுபொன உற்பத்திக்கொன மதமெ  இருக்கின்றதொ? என்று 

மகட்க ெிரும்புகின்மறன்.   

மைற்படி ைதுபொன உற்பத்தித் ததொழிற்சொமலயின் 

உற்பத்திகளின் மூலைொக ஏற்படக்கூடிய தீங்குகமளப் 

மபொன்மற இப்பகுதியின்  ீர் ெளம் ததொடர்பிலும் ஆபத்து 

 ிமல ஏற்படவுள்ளமைமய இங்கு அெதொனத்திற்தகொள்ள 

மெண்டும். ஏற்தகனமெ  ீர்த் தட்டுப்பொடு என்பது 

இப்பகுதிமயப் தபொறுத்தெமரயில் பொொிய பிரச்சிமனக்குொிய 

ெிடயைொகமெ உள்ளது. இந் ிமலயில் மைற்படி ததொழிற்சொமல 

ஆரம்பிக்கப்பட்டொல் இதற்தகனப் பொொியளெில்  ீர்த் மதமெ 

ஏற்படும் என்பதில் சந்மதகைில்மல. எனமெ, ைனித 

ெளத்மதயும் இயற்மக ெளத்மதயும் ைிக அதிகைொகமெ 

பொதிக்கக்கூடிய மைற்படி ததொழிற்சொமல குறித்து அரசு 

ைீள்பொிசீலமன தசய்யமெண்டுதைனக் மகட்டுக் 

தகொள்கின்மறன்.  

மைலும், தற்மபொதுள்ள கொல ிமல கொரணைொக எதிர்ெரும் 

கொலங்களில் எைது  ொட்டின் த ல் உற்பத்தியொனது ைிகவும் 

குமறெமடெதற்கு ஏரொளைொன ெொய்ப்புகள் 

கொணப்படுகின்றன. அொிசிக்கொன தட்டுப்பொடு ஏற்பட்டு 

தெளி ொட்டிலிருந்து அொிசிமய இறக்குைதி தசய்கின்ற 

 ிமலயிலிருக்கும் எைக்கு, எதிர்ெரும் கொலங்களிலும் அொிசிமய 

மைலும் இறக்குைதி தசய்ய மெண்டிய  ிமலமய ததன்படுகிறது. 

இத்தமகய பற்றொக்குமற ஏற்படுகின்ற  ிமலயில் அொிசியின் 

ெிமல குமறெதற்குப் பதிலொக தைன்மைலும் அதிகொித்துச் 

தசல்லக்கூடிய  ெொய்ப்புகமள அதிகைொகும்.  ொட்டில் 

இவ்ெொறொனததொரு  ிமல ஏற்பட்டுள்ளமபொது அரச 

களஞ்சியசொமலயிலிருந்து 4,000 தைற்றிக்ததொன் த ல்மல 

தனியொர் ைதுபொன உற்பத்தி  ிறுெனதைொன்றுக்கு 

ெழங்கியுள்ளதொக த ல் சந்மதப்படுத்தும் சமப அறிெித்த ஒரு 

தசய்தி ஊடகங்களில் தெளியொகியிருந்தது.  ொட்டில் 

கொல ிமல கொரணைொக த ல் உற்பத்தி பொதிக்கப்பட்டுள்ள 

 ிமலயில், அொிசிக்கொன தட்டுப்பொடு   ிலவுகின்ற 

இந் ிமலயில், அொிசியிமன ைதுபொன உற்பத்திக்கொக 

ெழங்குெது என்பமத ைக்கள்  லன்சொர்ந்து சிந்திக்கின்ற 

எெருமை ஏற்றுக்தகொள்ளைொட்டொர்கள் என்பமத இங்கு 

சுட்டிக்கொட்ட ெிரும்புகின்மறன். அந்த ெமகயில், மைற்படி 

ைதுபொன உற்பத்தித் ததொழிற்சொமலயொனது அதிகைொன த ல் 

உற்பத்தியிமனக் தகொண்ட ைட்டக்களப்பு ைொெட்டத்தில் 

உருெொக்கப்படுெது குறித்தும் சந்மதகமை ஏற்படுகின்றது. 

 ொளமடெில் ைதுபொன உற்பத்தி அதிகொித்தொல், இந்த  ொட்டு 

ைக்களின் பிரதொன உணெொகிய அொிசியொனது உணவுக்கொகக் 

கிமடக்கொைமல மபொய்ெிடுமைொ என்ற  சந்மதகமும் 

ஏற்படுகின்றது.  

எனமெ, அரசொங்கம் இத்தமகய  ிமலயிமனக் 

கெனத்திற்தகொண்டு எைது ைனித ெளங்கமளயும் இயற்மக 

ெளங்கமளயும் பொதுகொத்து மைம்படுத்தி ெளர்க்கக்கூடிய 

ெமகயிலொன தகொள்மகத் திட்டங்கமள ெகுத்து, அெற்மற 

ஒழுங்குறச் தசயற்படுத்த மெண்டும். அத்துடன், சட்டங்கள்  

ெகுக்கப்படுெதொல் ைொத்திரம் எந்தெிதைொன பயனுைில்மல 

என்பதொல் ெகுக்கப்படுகின்ற சட்டங்கமள உொிய முமறயில் 

தசயற்படுத்துெதற்கொன  டெடிக்மககமள மைற்தகொள்ள 

மெண்டுதைன்றும் மகட்டு, ெிமடதபறுகின்மறன்.  ன்றி.  

  
 

[අ.භා.  .41] 

 

ගු  න්දුල ගුණවතාධාන ෙහවා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குணெர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

මූාාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, අෙ දින න්රාෙදු ආඥාපනත 

යටශත් නිශේෙන, ඒ ොශේම ජාති  දුම්ශ ොළ හා මෙයසාර 

අධි ාරිය පනත යට ශත් නිශයෝට යනාදිය පිළිෙඳ ෙලෙටත් නීතිමය 

ශෙනස  ම් කිහිපයක් සා ච්ඡා  රන අෙස ථාශේදී, ඒ ාෙේධ 

විපක්ෂය ශෙුවශෙන්  රුණු කිහිපයක් ඉදිරිපත්  රන්නට 

අෙස ථාෙ ාලීයම ටලන මම සතුුව ෙනො. ශම් රශට් ඕනෑම රජය  

ප්රධාන ෙටකීම හා යුතු ම ශෙන්ශන් ජනයාශේ ජීවිතොට අ ත් 

අටයක් එ තු කිරීම ෙෙ අප ෙන්නො. මත්පලන් හා දුම්ශ ොළ 

තුළින් අ ත් අටයක් එ තු  රනො ශෙුවෙට, ජන ජීවිතයට 

අහිත ර ොපෑමක් ිටදු ශෙන ෙෙ ශාෝ  ශසෞඛ්ය සංවිධානය 

ඇතුවන ශාෝ ය පුරාම ශපොදු පිළිටලනීමක් ඇති ශොා තිශෙනො.  

මූාාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, මම වි ාා ශාස දුම්ීයමට 

ඇබ්ෙලහි ශොා ිටටි ශ ශනක්. අධයාපන අමාතය ධුරය ෙරන 

 ාාශසත් ශෙොශහොම අමාරුශෙන් එය සීමා  ර ශටන ඉඳාා, පන් 

න්ය මලතිෙරාශයන් පන්ෙ ඒ ාෙේධ විපක්ෂයට ආොට පස ශසේ, 

ආණ්ඩුෙ දින්න් දිටටම ඒ ාෙේධ විපක්ෂය මර්ෙනය  රන්න 

.රාය  රන ශ ොට මම  ්පපනා  ළා තෙ ටි   ාායක් ජීෙත් 

ශොා ඉන්න එ  ශහොඳික කියාා. ඒ අුවෙ මම සම්පූර්ාශයන්ම 

දුම් පානය අත් හලරියා. ඒ නිසා ෙලන් විහිවනෙ ටෙත් දුම් පානය 

 රන්න හිශතන්ශන් නලහල.  

මූාාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, 2008දී අශප් රශට් දුම්ෙලටි 

නිෂ පාෙනය මියේයන 4,467ික. ඊට පන් මහින්ෙ රාජපක්ෂ යුටශසදී 

එය ක්රමක්රමශයන් අඩු ශොා, 2014දී දුම්ෙලටි නිෂ පාෙනය මියේයන 

3,777ක් ශාසික තිබුශණ්. 2015 ෙර්ෂශසදී ශම් රට ඇතුශළේ 

මියේයන 4,116ක් දුම්ෙලටි නිෂ පාෙනය  රාා තිශෙනො. රාජිත 

1525 1526 



පාර්යේශම්න්තුෙ 

ශසේනාරත්න ඇමතිතුමන්ාා දුම්ෙලටි සඳහා ෙදු ප්රමාාය ෙලඩි 

 රන්න යන අෙස ථාශේදී මම කිේො, 2015 ෙර්ෂශස දුම්ශ ොළ 

සඳහා රජයට ෙදු ආොයම ෙ ශයන් රුපිය්ප බියේයන 80ක් ාලබුාා 

කියාා. අපි ටාන් හොා කිේො, එ  දුම් ෙලටිය  මිා රුපිය්ප 

20කින් ෙලඩි ශෙන ශාස ෙේෙ පලශනේශෙොත් රුපිය්ප බියේයන 

80ක් අතිශර් ෙ ාලශෙන ෙෙ. ඒ ශෙ  එ තු වුශාොත් රුපිය්ප 

බියේයන 160ක් ාලශෙනො.  

මූාාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, මට කියන්නට ඕනෑ 

 ාරායක් තිශෙනො. මෑත  ාාය තුළදී පාර්යේශම්න්තුෙ තුළත්, 

ඉන් පිටතත් අශප් ටරු අග්රාමාතයතුමා   ථා රන විටවි ාා ශාස 

රටට ''බියේයන'' පටාෙනො. එතුමා ශෙොශහෝ ශේාාෙට 

රැස ීම්ොට න්හි්පාා කියනො, ''මම මහින්ෙ රාජපක්ෂ අරශටන 

තිශෙන ාය ශඩොාර්ෙයේන් කියන්නම්. රුපිය්පෙයේන් කියන්ශන් 

නලහල. ශමො ෙ, තහුන්නාන්ශසේාාට  ාන්ශත් ෙමාා ෙලශටන්න 

පුවනෙන්" කියාා. හම්ෙන්ශතොට ෙරාශස -විකුාන්න යන ෙරාශස- 

ාය ප්රමාාය කීයෙ? රුපිය්ප බියේයන 155ික, අවුරුදු 20කින් 

ශටෙන්න තිශෙන්ශන්. 20 6දී ශටොා අෙසන්  රන්න 

තිශෙන්ශන්. මම  යේන් ශයෝජනා  රපු ආ ාරයට ශම් ෙදු 

ටලළපුම  ළා නම්, ිටටරට්ෙයේන් විතරක් ඒ හුවන ාය හුොම 

එ ෙර ශටෙන්න පුවනෙන් ප්රමාාය  -රුපිය්ප බියේයන 160 - 

ආොයමක් ාො ටන්න තිබුාා.  

මූාාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, මහින්ෙ රාජපක්ෂ යුටශස 

ටත්ත ාය පිළිෙඳ සම්පූර්ා ප්රස තාර සටහන් සහිත ොර්තාෙක් 

හුේප අමාතයතුමා ශම් ටරු සභාෙට ඉතා ෙටකීශමන් යුතුෙ 2017 

අය ෙලය ශ්පඛ්නය සමා ඉදිරිපත්  ර තිශෙනො. ඒ ඉදිරිපත්  ර 

තිශෙන ොර්තාෙට අුවෙ හම්ෙන්ශතොට ෙරායට රුපිය්ප බියේයන 

175ික. ්රීාන් න් න්ෙන් ශසේෙයට රුපිය්ප බියේයන 51.6ික. මත්තා 

න්ෙන් ශතොුවශපොළට රුපිය්ප බියේයන 27.5ික. අකුශර්ශටොඩ 

ආරක්ෂ  මූාස ථානය හෙන්න රුපිය්ප බියේයන 19.0ික. මිහින් 

ාං ා සමාටමට රුපිය්ප බියේයන 14.5ික. ශනවනම් කු නට රුපිය්ප 

බියේයන 9.7ික.  

ඊළාට, හම් ෙන්ශතොට සම්මන්ත්රා ාාාෙට රුපිය්ප බියේයන 

9.4ික. ූ රියෙලෙ තාක්ෂණි  උෙයානයට රුපිය්ප බියේයන 0.5ික. 

හම්ෙන්ශතොට ෙරාය, ්රීාන් න් න්ෙන් ශසේෙය, මත්තා න්ෙන් 

ශතොුවශපොළ, අකුශර්ශටොඩ ආරක්ෂ  මූාස ථානය, මිහින් ාං ා 

සමාටම, ශනවනම් කු න, හම්ෙන්ශතොට සම්මන්ත්රා ාාාෙ කියන 

ශම් ෙයාපෘති ඇතුළත් සබ්ෙ ස ා මනාෙටම රුපිය්ප බියේයන 

 01ික. ශම් කියන මහා විපත්තිය; ජාති  ෙයසනය; ශටො ටන්න 

අමාරු එ ; රට එරිාා තිශෙන එ ට රුපිය්ප බියේයන  01ික. 

රජශස ශසේෙ යන්ට ෙර්ෂය ට ෙලුවප් ශටෙන්න කීයක් ෙලය 

ෙනොෙ? රජශස ශසේෙ යන්ට 2015 ෙර්ෂයට ෙලුවප් ශටෙන්න 

රුපිය්ප බියේයන 658ක් ෙලය වුාා. හම්ෙන්ශතොට ෙරාය, මත්තා 

න්ෙන් ශතොුව ශපොළ, එයාර් ාං ා සමාටම, මිහින් ාං ා සමාටම 

කියන ශම් ිටය්පාටම ෙලය වුශණ් රජශස ශසේෙ යන්ට ෙර්ෂය ට 

ෙලුවප් ශටෙන්න යන හුෙශාන් භාටයික. ශම්  තමික ජනතාෙ 

ශතෝරා ටන්න ඕනෑ. ශම්  රන ශෙොරුෙ, ෙංචාෙ හා ශනොමා යලීම 

පලහලදියේ ෙන්ශන් ශම් ටි  පලහලදියේ  ශළොත් පමාික. එම නිසා 

එශහම ාය අර්බුෙයක් නලහල.  

ශප්රාශෙනිය වි  ෙවිෙයාාය ඇතුවන අනික් වි  ෙවිෙයාාො 

මහාචාර්යෙරුුවත් එය ඔවුන්ශේ යේපිො සඳහන්  ර තිශෙනො. ඒ 

ොශේම ාං ාශේ තරුා ෙයෙසාය යුවත් එය කියාා තිශෙනො. 

ශම්  රට විකුාාශටන  ෑම සඳහා පාවිච්චි  රන තුරුම්බුෙක් 

මිසක්, ඇත්ත ඉාක් ම ශනොශෙික. ටශම් සාමානය ජනතාෙ ශම්  

ෙන්ශන් නලහල. ශෙහිඅත්ත ණ්ඩිශස, ආනමඩුශේ, මූාාසනාරූඪ 

ටරු මන්ත්රීතුමා නිශයෝජනය  රන ප්රශේ ශස ජනතාෙ ටත්ශතොත් 

ශම් ටාන ශ ොපමාෙ කියාා ඔවුන් ෙන්ශන් නලහල. බියේයන 

කියනො, මියේයන කියනො, US Dollars කියනො. එශහම 

කිේොම ජනතාෙ ශහෝපමන් ශෙනො. ඇත්ත  තන්ෙරය 

හම්ෙන්ශතොට ෙරායික, මත්තා න්ෙන් ශතොුවශපොළික, එයාර් ාං ා 

සමාටමික, මිහින් ාං ා සමාටමික කියන ශම් ිටය්පශ්පම -

ෙලෙලන්තම විනා ය කියන ටිශක්- අටය රුපිය්ප බියේයන  01ික. 

ශම් මම කියන සංඛ්යා ශනොශෙික. හුේප අමාතයෙරයා ශම් 

උත්තරීතර සභාෙට ප්රස තාර සටහන් සහිතෙ අච්ු  ටහාා ඉදිරිපත් 

 රාා තිශෙන ඉාක් ම්. එතශ ොට හුේප අමාතයතුමා ඉදිරිපත් 

 රපු ඒො ශෙොරු කියාාෙ අග්රාමාතයතුමා කියන්ශන්? නලත්නම් 

අග්රාමාතයතුමා කියන එ  ඇත්ත ශොා පාර්යේශම්න්තුෙට කියපු 

ිටය්පා ශෙොරු ශොාෙ තිශෙන්ශන්? නලහල.  

මූාාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් රශට් මහින්ෙ රාජපක්ෂ 

යුටශසදී සප්ත මහා අියශයෝටයක් තිබුාා. ඒ සප්ත මහා 

අියශයෝටෙයේන් එ  අියශයෝටයක් තමික, ශාෝ  ශත්ප මිා ඉහළ 

යෑම -ශාෝ  ඛ්නිජ ශත්ප අර්බුෙය-. ඒ අෙස ථාශේදී හුවන ශාෝ ය 

ශතශාන් ෙලදුාා. ශත්ප ෙලරායක් අපි ආනයනය  ශළේ ශඩොාර් 

100 ට ෙඩා ෙලඩි අටය ට. එතශ ොට අපට ෙර්ෂය ට ශත්ප 

ආනයනය  රන්න ඇශමරි ාුව ශඩොාර් බියේයන 4 ට ෙඩා ෙලඩි 

හුොක් වියෙම් වුාා. ඉන් පන්ෙ ශම් රජයට අසාමානය ොිටයක් 

ඇති වුාා. ශම් සප්ත මහා අර්බුෙයම නිම වුාා පමාක් 

ශනොශෙික, 2015 ෙර්ෂශස ිටට ජාතයන්තර ශෙශළඳ ශපොශළේ 

අසාමානය ොිටොය  තත්ත්ෙයක් නිර්මාාය වුාා. ඛ්නිජ ශත්ප 

ෙලර්ප එ   මිා ශඩොාර්  6 ෙන ශතක් අඩු වුාා. ය ඩ මිා අඩු 

වුාා. ටෑස  මිා අඩු වුාා. ොශන් මිා අඩු වුාා. රත්තරන් මිා අඩු 

වුාා. නි ්ප මිා අඩු වුාා. පරිප්පු මිා අඩු වුාා. කිරි පිටි මිා 

අඩු වුාා. හුවන ශාෝ ශසම උේධමනය සෘා අටයක් ටත්තා. එය 

අපටත් ෙලුවාා. අශප් රෙර් මිා අඩු වුාා. අශප් ශත් මිා අඩු 

වුාා. හුවන ශාෝ ශසම ඛ්නිජ ශත්ප මිා අඩු ීම නිසා අශප් ශත්ප 

මිා පහළට ෙලුවාා. ශම් නිසා ඛ්නිජ ශත්ප ආනයනය  රන්න 

ාං ාශෙන් පිටට ඇදී න්ය විශේ  විනිමය -රට ස්පයේ- රට ඇතුශළේ 

ඉතිරි වුාා. ඒ හුො ඇශමරි ාුව ශඩොාර් බියේයන 4 ට ෙලඩි 

ප්රමාායක්. ඇශමරි ාුව ශඩොාර් බියේයන 4ක් රුපිය්ප 150න් ෙලඩි 

 රාා ටත්ශතොත්, ශත්ප මිා අඩු ීම නිසා රට ඇතුශළේ ඉතිරි වුා 

හුේප ප්රමාාය රුපිය්ප බියේයන 600ට ෙඩා ෙලඩිික. මම අහන්ශන් 

ශම්  ාරායික. ශත්ප මිා අඩුීශමන් ඉතිරි වුණු ශම් විශේ  

විනිමය ප්රමාාශයන් හම්ෙන්ශතොට ෙරාය ොශේ කීයක් ශබ්රා 

ටන්න තිබුාාෙ? ශමො ෙ, හම්ෙන්ශතොට ෙරාය හෙන්න න් ශස 

රුපිය්ප බියේයන 155 නම්, නලත්නම් රුපිය්ප බියේයන 175 නම්, 

ශත්ප ශටන්ෙන්න යන හුෙයේන් රුපිය්ප බියේයන 600ක් ෙලනි 

හුොක් රට ඇතුශළේ ඉතිරි වුාා නම් හම්ෙන්ශතොට ෙරාය ොශේ 

කීයක් අ ශතන් හෙන්න තිබුාාෙ? ඒ ස්පයේොට ශමො ෙ වුශණ්? 

හුේප අමාතයතුමා කිේො, ශඩොාරයට ශටෙන රුපිය්ප ප්රමාාය 

සතියක් ඇතුළත 1 0ට ශටශනනො කියාා. ඒ උපශෙස අුවෙ ්රී 

ාං ා මහ ෙලංකුෙ රුපියා ෝපදුීම ෙළක්ො ටලනීම සඳහා 

දිනපතාම ශඩොාර් විකුාන්න පටන් ටත්තා. ශේශීය ශෙශළඳ 

ශපොශළේ ෙෙස ට 60ික, 100ික, 150ික, 200ික යනාදී ෙ ශයන් 

දිනපතා ශඩොාර් විකිුවාා. ඒ අුවෙ අෙ ෙන විට ශඩොාර් ශෙශළඳ 

ශපොළට ොාා නාස ති  ර තිශෙනො බියේයන 4. ක්. ාං ා 

ඉතිහාසශස කිිටම ආණ්ඩුෙක් කිිටම ෙෙස   ්රී ාං ා මහ 

ෙලංකුශේ ශමච්චර ශඩොාර් ප්රමාායක් නාස ති  රාා නලහල. ඒ 

හරහා ොෂ ප ශොා න්හි්පාා තිශෙනො රුපිය්ප ශ ෝටි 60,000ට 

ෙලඩි හුොක්; රුපිය්ප බියේයන 600ට ෙලඩි හුොක්.  

මූාාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි,  ශම් ශේ  ශළේ නලත්නම් 

හම්ෙන්ශතොට ෙරායෙත්, SriLankan Airlines එ ෙත්,  ජාතිය 
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සතු ශෙනත් කිිටම ෙත් මක්ෙත් විකුාන්න අෙ යතාෙක් නලහල; 

ශපෞේටලී රාය  රන්න ඕනෑ නලහල. ජාතයන්තර සංචිතය -

international reserves- පාවිච්චි  රාා දිනපතාම ශම් ස්පයේ ටි  

ශෙශළඳ ශපොළට ෙලම්මා. නහුත් එහි ප්රතිලායක් නලහල. ඒශ න් 

ශඩොාරය ශබ්රා ටන්න ෙලරි වුාා. ඒ ස්පයේ ටි  ඉෙර වුාා. ඒ 

ස්පයේ ටි   නාස ති  ළා. අෙ ඇශමරි න් ශඩොාරය රුපිය්ප 154ික. 

ඒ ස්පයේ ටි  ොෂ ප වුාා. ඒ  නාස ති  රපු ස්පයේ රුපිය්ප බියේයන 

600ට ෙඩා ෙලඩිික. ඒ නාස ති  රපු ස්පයේ  ටි  තිබුාා නම් 

හම්ෙන්ශතොට ෙරායත් තිශෙනො, මත්තා න්ෙන් ශතොුවශපොළත් 

තිශෙනො, අකුශර්ශටොඩ හහුො සංකීර්ායත් තිශෙනො.  ශම් 

ිටය්පශ්පම ෙටිනා ම රුපිය්ප බියේයන  01ික. ඒ  ශෙන 

විධිය ට මම කියන්නම්.   

්රී ාං ා මහ ෙලංකුශේ ොර්තාශේ ෙක්ෙනො, 'රුපියා 

අෙප්රමාා ීම නිසා ජාතිශස ාය ෙර රුපිය්ප බියේයන 285කින් 

ෙලඩි ශොා තිශෙනො'ය කියාා. හම්ෙන්ශතොට ෙරාශස ාය 

රුපිය්ප බියේයන 155ික, අවුරුදු 20න් ශටෙන්න. රුපියා අෙප්රමාා 

ීම නිසා එ  අවුරුේෙ ට ජාතිශස ාය ෙර ෙලඩිීම රුපිය්ප 

බියේයන 285ික. ඇික ශම්ො කියන්ශන් නලත්ශත්? අෙ ශම් රජය 

විිටන් ඇති  ර ටත්ත ශම් විනා ය තුළ  රජශස සමස ත හුේප 

ක්රමය, ෙලංකු ක්රමය, ාය ක්රමය ශෙෙරුම්  ො ්රී ාං ාශේ මූාය 

ක්රමය පිළිෙඳ ප්රතිරූපය සම්පූර්ාශයන්ම ශෙනස   ර තිශෙනො. 

එය ිටදු වූශස ශපෙරොරි මාසශස 27ශෙනි ො. දින 100 ෙලඩ 

පිළිශෙළ යටශත්  මහ ෙලංකුශේ මහ ෙේප ඇති වුා මහා හුේප 

ශ ෝපාය අපි ශම් පාර්යේශම්න්තුශේදී ප්රථම ෙතාෙට ශහළිෙරවු 

 රනශ ොට හිනා වුාා. මූාාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, අෙ ෙන 

විට ජාති  පුෙත් පතක් ශමශහම කියනො: 

"රුපිය්ප බියේයන 10 ෙක්ො ාංන් භාර ටන්න කිේොම මා 

තිටලස න්ාා. .රාය පිළිඅරන් අපි ඇඳුම් ටාොා ශමතලනින් 

යහු කීශේ එශේශ්ප ඇති වුා  ාකිරීම නිසාික."  

 වුෙ ශමශහම කියන්ශන්? ්රී ාං ා මහා ෙලංකුශේ සහ ාර 

අධිපති ශසේපාා රත්නාය  මහතා. එතුමා කියනො, රුපිය්ප 

බියේයන 1 ශෙුවෙට රුපිය්ප බියේයන 10ක් ටන්න කිේොම 

තිටලස න්ාා කියාා. "අපි ඇඳුම් ටාොා නිර්ෙස ත්රෙ යහු" කියාා ඒ 

අය ඒ අෙස ථාශේදී කියා තිශෙනො. අපි හලම ශෙනාශේම අශත් 

තිශෙන හුේප ශ ොළය රඳා පෙතින්ශන්, මහජනයාශේ වි  ොසය 

මත. උපරිම ශාස මහජනයා වි  ොස  රන, හුේප ශ ොළය අච්ු  

ටහන තලන ඉන්න උසස ම නිාධාරින් කියනො, "ශම් මහ ෙලංකු 

අධිපති කියන එ  නිසා ශරදි ටාොා යන්න හිතුාා" කියාා.  

ඒ විතරක් ශනොශෙික. එතුමා සාක්ෂි දීාා ශමශහම කියනො: 

"ඔවනෙට පිස ශතෝායක් තිබ්ෙත් ශමම  රුා පිළිටන්න ෙලහල 

කියා. ඊට පස ශසේ අර්ජුන් මශහේන්ද්රන්  ාමරශස ඉන්නොෙ ොන්න 

සමරිටරි න්යා."  ඔවනෙට පිස ශතෝාය තිබ්ෙත් ශම් .රාය 

පිළිටන්න ෙලහල කියාා මහ ෙලංකුශේ නිශයෝජය අධිපති 

කියනශ ොට, ඒ රශට් මහ ෙලංකුෙ පිළිෙඳ තිශයන 

වි  ෙසනීයභාෙශස, ස්පයේ ශ ොළය පිළිෙඳ තිශයන 

වි  ෙසනීයභාෙශස  ඩා ෙලටීම ශ ොච්චරක්ෙ? එශහම එ ක් ාං ා 

ඉතිහාසශස  ෙොෙත් ශොා තිශෙනොෙ? ඔෙතුමාට එෙලනි ශෙයක් 

මතක්  රන්න පුවනෙන්ෙ?  ෙො හරි ෙෙස  ාං ා ඉතිහාසශස මහ 

ෙලංකුශේ සහ ාර අධිපතිට ටන්න ෙලරි .රා ටන්න කියාා කියපු 

යුටයක් තිබිාා තිශෙනොෙ? නලහල.  ෙලන් කියනො, පර්ශපු ශේප 

ශරෂරීස  සමාටම මහ ෙලංකුශෙන් ාො ශටන ඇති ාය හුේප 

පියීම සඳහා යළි මහ ෙලංකුශෙන්ම ාය ාො ශටන තිශයනොය 

කියාා. ශම්ො ශම් රශට්  ෙො හරි ෙෙස  ිටේධ ශෙච්ච ඒොෙ? ශම් 

ිටේධ වූ  රුණු නිසා  පුේටයේ  අං ශස ෙයෙසාය යන්, 

ජාතයන්තර පුේටායන් යන ිටය ශෙනා තුළ ශම් රජශස මූාය 

ක්රමය පිළිෙඳ තිබූ වි  ෙසනීයභාෙය ප දු වුාා. එහි ප්රතිලායක් 

ශාස, රජශස න්රැකුම්පත්, භාාාඩාටාර බි්පපත්, ෙදු සංචිත 

සහති  පත් හා ශෙනත් රාජය න්රැකුම් පත්ො ආශයෝජනය  රාා 

තිබුණු ශඩොාර් ාං ාශෙන් පිටට ශතොට ෙ ශයන් අරශටන න්යා.  

රටින් පිටට  යන හුේප ප්රමාාය ෙලඩි ශොා, රටට එනොට ෙඩා 

ෙලඩිශයන් හුේප පිටට යනශ ොට රුපියා 'මස තෝපදු' ශෙනො. 

ඒ  අතින් අ්පාාා නතර  රන්න  ාටෙත් ෙලහල. ඒ  

ශේ පාාන  ිකොරු ටහාා නතර  රන්නත් ෙලහල. ඒ   ාස ත්රීය 

 ටයුත්තක්. ඒ  නයායක්.  

එශහම හුේප පිටට යන අතශර් දින 100 ෙලඩ පිළිශෙළ යටශත් 

තෙ විපතක්  ළා. ඒ විපත තමික වෙර ශච්තනාශෙන්, පළි 

ටලනීශම් ශච්තනාශෙන් මූාය අපරාධ ශ ොට්ඨාසය කියාා ශපොයේස  

රාජය සං ්පපය ාං ාශේ පළශෙනි ෙතාෙට හඳුන්ො දීපු එ . 

ශ්රි ාං ා ප්රජාතාන්්රි  සමාජොදී ජනරජශස ටලසට් 

නිශේෙනයක් 2015 ශපෙරොරි මස 1  ිටකුරාො නිකුත්  ළා. එහි 

ශමොනොෙ කිේශේ?  

"්රී ාං ාශේ  ෙර ප්රශේ ය  ශහෝ ිටදු ී ඇති පහත සඳහන් 

අපරාධ ශමම විමර් න ශ ොට්ඨාසය මන්න් විමර් නය  ළ යුතු 

ශේ.  

 (i) මහා පරිමාා මූායම අපරාධ, දූෂා හා වි ාා 
ප්රමාාශස අනෙසර ෙයාපෘති. 

 (ii) මහා පරිමාාශස මහජන හුේප හා ශේපළොට 
එශරහි අපරාධ. 

 (iii) ජාති  ආරක්ෂාෙ, රාජය මූායය, ශසෞඛ්ය හා 
පරිසරයට එශරහිෙ ිටදු ර ඇති වි ාා ප්රමාාශස 
හුායය අපරාධ. 

 (iv) නීති විශරෝධී ආ ාරශයන් ධනෙත් ීම සහ නිා 
ොය සීමාෙ ඉක්මො පාවිච්චි කිරීම. 

 (v) හුේප විශුේධි රාය, ත්රස තොදීන්ට හුේප සලපයීම 
සහ නීති විශරෝධී ටුවශෙුව පිළිෙඳෙ විමර් නය 
කිරීම. 

03. ශමම ඒ  ය ශපොයේස පතිෙරයාශේ අධීක්ෂාය යටශත් 
නිශයෝජය ශපොයේස පතිෙරශයකු සහ අධයක්ෂෙරශයකු 
යටශත් ක්රියාත්ම  ෙන අතර, ඉහත ෙලරදි විමර් න කිරීමට 
්රී ාං ාෙ පුරාම පිහිුවො ඇති අධි රා ො සීමාො දී   
ොතා ඇත්ශත් ය.  

 04. අමාතය මණ්ඩා .රායට අුවෙ පිහිුවො ඇති, 

අග්රාමාතයෙරයාශේ ප්රධානත්ෙශයන් යුත්  ලබිනට් අුව 
 මිුවෙ මඟින් ස ථාපිත  ර ඇති ශ්ප ම්  ාර්යාාය විිටන් 
ශමම පලමිණියේ විමර් නය කිරීම සඳහා ශපොයේස පතිෙරයාට 
ශයොහු  රන අතර,...." 

ශම් ොන්න. ශම් ටලසට් නිශේෙනශස තිශයන්ශන් ශමශහමික. 

අග්රාමාතයෙරයාශේ ප්රධානත්ෙශයන්යුත්  ලබිනට් අුව  මිුවෙක් 

ස ථාපිත  ර ශ්ප ම්  ාර්යාාය විිටන් ශමම පලමිණියේ ඉදිරිපත් 

 රනො කියාා. එතශ ොට, අටමලතිෙරයාට  වුරු ශහෝ ශහොරකු 

 රන්න ඕනෑ නම්,  ාට ශහෝ ෙලශඩ් ශෙන්න ඕනෑ නම් 

ශපොයේස පතිතුමාට කියන එ  විතරික තිශයන්ශන්. රශට් 

ශපොයේස පතිතුමා නීතිය  න පලශළන විධියටම නෙනො. ශම් 

ආයතනය සම්පූර්ාශයන්ම ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස ථාෙට පටහලනිික. 

මහාචාර්ය  ාශාෝ ශෆොන්ශසේ ා ෙලනි ශාෝ ය පිළිටත් වියතුන්, 

පූජය ඇ්පශ්ප න්ාෙං  නාය  හාහුදුරුශෙෝ, හිටපු ආරක්ෂ  

ශ්ප ම් ශටෝඨාභය රාජපක්ෂ මලතිතුමා යන ශම් ිටය ශෙනා 

ශරේෂ ඨාධි රායට න්හි්පාා කියා තිශෙනො, ශම් විධියට 

අටමලතිෙරයාට හිශතන අයට ෙඬුෙම් ශෙන්න පුවනෙන් නම් ඒ  

ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස ථාශේ මූයේ  මිනිස  අිකතිොිට ම් උ්පාංඝනය 

1529 1530 



පාර්යේශම්න්තුෙ 

ීමක් කියාා. ශරේෂ ඨාධි රාය ඒ ටලන .න්දුෙක් ශෙන්ශන් නලහල. 

අෙ ිටය   ජාතයන්තර ෙර්  ො ාං ාෙ  ඩා ෙලටිාා. නීතිශස 

ආධිපතය පිළිෙඳ ෙර්  ය  ඩා ෙලටිාා. ඒ ොශේම, දූෂා විශරෝධී 

ෙර්  ය  ඩා ෙලටිාා.  

ශම් ශපොයේස පතිෙරයා විතරක් ශනොශෙික ශපොයේස  රාජය 

සං ්පපය යටශත් අෙ, ශම් රට ශබ්රා ටත් හිටපු ශසේනාධිනාය  

මහින්ෙ රාජපක්ෂ මලතිතුමාට, ආරක්ෂ  අමාතයාං ශස හිටපු 

ශ්ප ම්ට, බුේධි අං යට, රා විරුෙන්ට ජීවිත පිළිෙඳ ප්ර  නයක් 

තිශෙනො. මූාාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, මම 2017.04.07 දින 

"ාං ාදීප" පුෙත් පශත් පළ වූ ප්රෙෘත්තියක් කියෙන්නට  ලමලතිික. 

එහි ශමශසේ සඳහන් ශෙනො:  

"හිටපු ජනපති මහින්ෙශේ රථයට ටෑවි ශනොටෑවි න්ය ොහනය ටලන 

පරීක්ෂා අරෙික. ෙලයේ ඩ ශපොයේිටය උසාවියට ෙන්ෙික"  

මූාාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි,  "ාං ාදීප" පුෙත් පශත් පළ වූ 

එම යේපිය ශම් අෙස ථාශේ දී මා   ාවාගව*  රනො. 
 

එහි තෙදුරටත් ශමශසේ සඳහන් ශෙනො: 

"හිටපු ජනාධිපති මහින්ෙ රාජපක්ෂ මහතා රැටත් ආරක්ෂ  රථ ශපළ 

පාර්යේශම්න්තුශේ ිටට ශෙෞේධාශාෝ  මාෙත ශෙසට ධාෙනය  රමින් 

ිටටියදී නාවි  හහුො ඇඳුමට සමාන ඇඳුමකින් සලරසී ිටටි පුේටාිකන් 

ශෙශෙනකු විිටන් ොහනයකින් පලමිා ොධා  ළලික කියන ිටේධිය ට 

අොළෙ පරීක්ෂායක් ආරම්භ  ර ඇතලික ෙලයේ ඩ ශපොයේිටය ශ ොළෙ 

අතිශර්  මශහේස ත්රාත් අරුණි ආටිටා මහත්මිය ඉදිරිශස ඊශස (06)  රුණු 

ොර්තා  ශළේය. 

අං  එන්සී.සී.ඒ.ීය. 0689 ෙරා ොහනශයන් පලමිණි ශමම පුේටාිකන් 

ශෙශෙනා ආරක්ෂ  රථ ශපළට මලදින් රිංටා හිටපු ජනාධිපතිෙරයා ටමන් 

ටත් රථයට අයුතු අෙහිර කිරීමක් ිටදු ළලික ෙලයේ ඩ ශපොලීිටය ශෙත ශමම 

පලමිණි්පා ිටදු ර තිබුශණ්....." 

ශම්  ඉතාම භයාන  තත්ත්ෙයක්.  

 

ගු මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ටරු මන්ත්රීතුමා, ඔෙතුමාට තෙ විනාඩි ශෙ    ාායක් 

තිශෙනො. 

 

ගු  න්දුල ගුණවතාධාන ෙහවා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குணெர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ශම් භයාන  තත්ත්ෙය ශ ොපමාෙ කියනො නම්, ශම් 

ශපොයේස පතිෙරයාශේ ක්රියා පිළිශෙළ ටලන  මම කියන්නම්. 

ශෙෞේධශයක් ෙ ශයන් සහ උන්ෙහන්ශසේශේ ොය  සභාශේ 

ශ නකු ෙ ශයන් මම අමරපුර නි ාශස උත්තරීතර මහා නාය  

ෙවු්පශො ්රී ඥානිස සර  ස ොමීන් ෙහන්ශසේශේ අෙමංටා 

 මිුවශේ සාමාජි ශයක් වුාා. එම නිසා රාජය ශටෞරෙ සහිත 

අෙමංටාය උත්සෙයක් පලෙලත් වූ  අෙස ථාෙ  ටරු ෙජිර 

අශබ්ෙර්ධන ඇමතිතුමා, ටරු ාක්ෂ මන් යාපා අශබ්ෙර්ධන රාජය 

ඇමතිතුමා සහ බුේධ  ාසන අමාතය ටරු විජයොස රාජපක්ෂ 

ඇමතිතුමා සමා මමත් ශම්  මිුවශේ ොඩි වුාා. අපට ස ෙශේ  

 ටයුතු අමාතයාං යට එන්න කිේො, අශප් මිත්ර, ෙට කිෙ යුතු 

ෙලෙටත් ඇමතිෙරු. මමත් න්හි්පාා එහි ොඩි වුාා.  අපි ොඩි ශොා 

.න්දු .රා ටත්තා. එතලනදී අපි .රාය  ළා,  ශම් ශේහය පස  

ෙරු 7.00ට  ජයරත්න ම්ප ාාාෙට රැ ශටන යහු කියාා. මමික, 

ාක්ෂ මන් යාපා අශබ්ෙර්ධන මලතිතුමාික එතලන හිටියා. 

උන්ෙහන්ශසේශේ ශේහය තලන්පත්  ර තිබුාා.  

ාං ාශේ ශපොයේස පතිෙරයා ෙන පූජිත ජයන්න්ෙර මහා 

 ාොයකින් ො ශේ එතලනට ආො.  ශ්පෙරය ශහොරු 

ශටනියනො ොශේ  ාොයකින් ආශේ. "ශමො ෙ ොාශටන 

ඉන්ශන්?" කියාා ඇණපො. අපි කිේො,  හිටපු ජනාධිපති මහින්ෙ 

රාජපක්ෂ මලතිතුමා එනො කියාා. ඒ අෙස ථාශේ දී ාං ාෙ 

පිළිටන්න, ශේශීය හා ජාතයන්තර මට්ටශම් ෙයෙසාය යකු ෙන 

අජිත් ශසොිකසා මහතා කිේො, "ශපොඩි ශේාාෙක් ශෙන්න. හිටපු 

ජනාධිපතිතුමා ශටෞරෙණීය නාය  ස ොමීන් ෙහන්ශසේට අෙසන් 

ශටෞරෙ ෙක්ෙන්නට ශමතලනට එනො, traffic එ ට අණපශොා 

ඉන්ශන්. විනාඩි පහක් ඉන්න" කියාා. මමික, ාක්ෂ මන් යාපා 

අශබ්ෙර්ධන මලතිතුමාික ශෙශෙනාම එතලන හිටියා. මමත් කිේො, 

"ශපොඩ්ඩක් ඉන්න IGP, තෙ විනාඩි ශෙ කින් හිටපු ජනාධිපතිතුමා 

එික" කියාා. එතශ ොට එතුමා කිේො, "නලහල, නලහල. හත කිේො 

නම් හත" කියාා. ශම් ශහොර ම්  රපු මිනියක් ොශේ.  

මට මතක් වුාා,  ඉස සර නීතිඥ  ාන්චනශේෙ ශ ොශහේෙ 

මිනිය වෙෙය විෙයාාශස තිබුණු අෙස ථාශේ  මමික, තිාක් 

 රුාාරත්නික, ගීතාංජන න්ාෙර්ධනික ශේීපී එ  අත් අඩංන්ෙට 

ටත්තා. නහුත් "ආමි"  එශ න් ඇවි්පාා මිනිය උස සාශටන න්යා. 

මට ඒ ශොාශේ මතක් වුශණ් ඒ ිටේධිය. පූජිත ජයන්න්ෙර ඇවි්පාා 

එශහමික කිේශේ. රශට් හිටපු ජනාධිපතිතුමාට ශපොයේස පතිෙරයා 

සා න්ශන් ශමශහම නම්, තෙ ටි  ෙෙසක් යන ශ ොට ශම් 

ශපොයේස පතිෙරයා පාර්යේශම්න්තු මන්ත්රීෙරුන්ට  ශ ොික ශොාෙ  

හරි  ා පලශළන්න ටහික. ශමොනො වුාත් ශම් රශට් law 

makersාා 225ික ඉන්ශන්. ඒ law makersාා tea makersාාශේ 

තත්ත්ෙයට ොන ශපොයේස පතිෙරශයක් රශට් ඉන්නො. 

මම ෙලක් ා අග්රාමාතයෙරයා කියාා තිශෙන ප්ර ා යක් 

පත්තරශස පළ ශොා තිශෙනො, "එෆ .සී.අික.ඩී. ශාොක් න්ට 

අටමලතිශටන් හදිිට  ලඳීමක්" කියාා. හදිිටශස ශහෝ  ලඳොා 

ශාොක් න්ෙ ොාටන්න එ  ශහොඳික. ශම් පාර්යේශම්න්තුෙ 

ඇතුශළේදී ටරු රාජිත ශසේනාරත්න ඇමතිතුමා කිේො; ටරු චම්පි  

රාෙ  ඇමතිතුමා කිේො- 

 

ගු මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ටරු මන්ත්රීතුමා,  ාාය අෙසානික. 

 

ගු  න්දුල ගුණවතාධාන ෙහවා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குணெர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ශම් මහ ෙලංකු අධිපති පත්  රන්න එපා කියාා. ශම් 

ශහොර මට ඉඩ ශෙන්න එපා කියාා එතුමන්ාා ශපනී ිටටියා. 

[ොධා කිරීමක්]  එතුමන්ාා අෙත් කියනො. නහුත් ෙලන් ශම් 

 රන්ශන් තමන්ට විරුේධ ශේ පාානය  රන අයශටන් පළි 

ටලනීම. විම්ප ීරෙං ෙ අත් අඩංන්ෙට අරශටන ෙෙස  87ක් 

රිමාන්ඩ් භාරශස තියාටත්තා, ොහන අෙභාවිතාෙ සම්ෙන්ධ 

ශචෝෙනාෙ ට. ඇප ශෙන්න පුවනෙන් ම තිශෙනො ශන්. මිනී 

මලරුමක්  ළත් මුවෂයශයකුට ඇප  ශෙනො   ශන්. පර්ශපු ේප 

ශරෂරීස  එ  ටලන පත්තරො කියනො.  නහුත් ඒ ශමොන ශේ ිටදු 

වුාත්  පර්ශපු ේප ශරෂරීස   එශක් කිිටම ශ ශනකුෙ අත් 

අඩංන්ෙට ටන්ශන් නලහල. වියේ ාේජාෙක් තිශෙන්නට ඕනෑ. 

1531 1532 

[ටරු ෙන්දුා න්ාෙර්ධන මහතා] 

————————— 
*  පුානවකාලප්ස ව ා ඇව. 
*  நூனிமலயத்தில் மெக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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මන්ත්රීෙරයකුශේ මන්ත්රී මට ශපොයේස පතිෙරයා ඇවි්පාා  ාට 

ටහන ශ ොට, ඒ මන්ත්රී ම ශමො ටෙ? ශම්  law makersාාෙ,  

උත්තරීතර සභාෙක්ෙ? එම නිසා  ථානාය තුමාටත් ෙටකීමක් 

තිශෙනො, ශපොයේස පතිෙරයා හා ශපොලීිටය මන්ත්රීෙරුන්ට ශම් 

විධියට සා න විට රශට් සාමානය මිනින්න්ට ශමො ෙ ශෙන්ශන් 

කියන එ  ටලන ශසොයන්න.  අශප් රශට්  ිටංහා, ශෙමළ, හුස යේම්, 

ෙර්ටර් කියන ිටය  මිනින්න්ට ජීෙත්ීශම් අිකතිය ාොදීම සඳහා;  

අභය ොනය ාොදීම සඳහා රට ශමශහයවූ නාය යාට, රශට් හිටපු 

ජනාධිපතිෙරයාට සා න්ශන් ශමශහම නම්; පාර්යේශම්න්තු 

මන්ත්රීෙරුන්ට සා න්ශන් ශමශහම නම්, සාමානය  

මුවෂයශයකුට ශම් ශපොයේස පති යටශත් ශපොලීිටශයන් 

සාධාරායක් ඉුව ශෙිකෙ? එම නිසා ශපොයේස පතිට නීතිය නෙන්න 

ඉඩ ශෙන්න ෙලරි තත්ත්ෙය තමික අප රට තුළ ඇති  රන්න ඕනෑ. 

අපට අටමලතිතුමාට කියන්න තිශෙන්ශන් ශමපමාික. ශම් 

නීතිවිශරෝධී  FCID එ ශක් ශාොක් න්ට හදිිට  ලඳීමක්  රාා 

ඔෙතුමා  රුාා ර කියන්න, "ශම් රට බිය ෙේෙන්න එපා, 

මිනින්න්ට බිශයන් හා සලශ න් ශතොරෙ ෙයාපාර  රන්න, රට 

 රන්න අෙස ථාෙ ාොශෙන්න" කියා. මූාාසනාරූඪ ටරු 

මන්ත්රීතුමනි, මට  ථා  රන්න  ාාය ාොදීම පිළිෙඳෙ ඔෙතුමාට 

ස තුතිෙන්ත ශෙමින්, මශේ  ථාෙ අෙසන්  රනො.  
 

[අ.භා. 4.07] 

 

ගු ුතිතබුතා දහුොන් ෙහවා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

මූාාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, අශප් ෙන්දුා න්ාෙර්ධන 

මන්ත්රීතුමා ශාොකු  ථාෙක්  ළා. ඇත්තටම අෙ පලෙලත්ශෙන්ශන් 

න්රාෙදු ආඥාපනත යටශත් වූ නිශේෙන ශෙ ක් සහ තෙත් නිශයෝට 

කීපයක් සම්ෙන්ධ විොෙයක්. මම ඒ ටලන  රුණු ටි ක් කියන්නික 

ාලහලස ති වුශණ්. නහුත්, අශප් ෙන්දුා න්ාෙර්ධන හිටපු ඇමතිතුමා 

කියූ ශේේප අහශටන හිටියාම ඒොටත් උත්තර ටි ක් ශෙන්න 

ඕනෑය කියා මම හිතුො. ශමො ෙ, එතුමා ශපොයේස  රාජයයක් ටලන 

 ථා  ළා. මම හිතන විධියට එතුමාට ිටදුවුණු යම්  ාරාාෙක් 

නිසා ශම්  එශහම ශපොයේස  රාජයයක් කියා හඳුන්ෙන්න එතුමා 

උත්සාහ  රනො. නහුත්, එතුමන්ාාශේ රජය  ාාශස ශම් රශට් 

තිබුණු පාාන තන්ත්රය ටලන අප ෙන්නො. එතුමා අෙ ඒ කිිටම 

ශෙයක් මත  නලති විධියට,  එම ආණ්ඩුශේ හිටිශස නලති 

ශ ශනක් ොශේ තමික අෙ  ථා  රන්ශන්. හරියට අපි ඒ  ාාශස 

 ළ  ථාෙක් තමික එතුමා අෙ  ශළේ.  

ෙන්දුා න්ාෙර්ධන හිටපු ඇමතිතුමාට එශහම අමත ීම් 

ශෙන්ශන් ඇික කියා අපටත් පුදුම හිශතනො. ශමො ෙ, ආර්ථි  

විෙයාඥයන්ට එශහම අමත  ශෙන්න ෙලහල. ආර්ථි ය විග්රහ 

 රනො ොශේම, ශේ පාාන විග්රහශසදීත් එතුමන්ාා ඒ  රුණු 

 ාරාා මත  තියාටන්න ඕනෑ. පන්න්ය  ාාශස ශපොයේස  

රාජයය ට, ඒ ාධිපති පාානය ට ශම් රට අරශටන යන්න 

හලදුශේ  වුෙ කියා  එතුමන්ාා ෙන්නො.  තමන්ශේ ආයු  ාාය 

තිශෙනතුරුම ශම් රශට් ොශස ිටටිය හලකි ඒ ාධිපති ටමනක් 

සඳහා, විශ ේෂශයන්ම ෙහඅටෙන ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස ථා 

සංශ ෝධනය ශටනලවිත්, ප්රජාතන්ත්ර විශරෝධී මූයේ  පෙනම -

අඩිතාාම- ෙමාා, අශප්  සාරධර්මොට,  මූාධර්මොට පො 

පටහලනිෙ  ළ  ටයුත්තට   එො ෙන්දුා න්ාෙර්ධන 

මන්ත්රීතුමන්ාා සහාය පළ  රමින් අත ඉස න්ො.   

මූාාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, එො ශම් රශට් තිබුණු තත්ත්ෙය 

ටලන අප ෙන්නො. විශ ේෂශයන්ම එො තිබුණු න්දු ෙෑන් සංස  ෘතිය 

ඔෙතුමන්ාාට මත  ඇති. එො  වුරු ශහෝ ආණ්ඩුෙට විරුේධෙ 

 ථා  ළා නම්, මාධයො ප්රෙෘත්ති පළ  ළා නම්, ඒ 

මාධය රුෙන්ට වුණු ශේේප, "ිටරස" ආයතනයට පහර දීම, 

මාධයශේදීන්ට, ශපෝේො ජයන්තාාට වුණු ශේේප ිටය්පාක්ම 

අප තහුන්නාන්ශසේාා ෙන්නො. ඒො ඒ ආණ්ඩුෙ විශේචනය  ළ 

නිසා වුණු ශේේප. නහුත්, අෙ එශහම නලහල.  

අෙ ශම් රශට් මාධයොට ප්රජාතන්ත්රොදී ශාස වි ාා නිෙහසක් 

ාලීය තිශෙනො. අෙ විෙයුත් මාධය දිහා ොන්න. ඒොශස ප්රෙෘත්ති 

වි ා නය ෙන ශොාශෙන් ෙලඩි  ාායක් වි ා නය ෙන්ශන් 

ආණ්ඩුෙට විරුේධ ප්රෙෘත්ති. එක්ශ ෝ ජනාධිපතිතුමාට විරුේධෙ 

යම් යම් ශේේප කියනො;  නලත්නම් අටමලතිතුමා විශේචනය 

 රනො. ප්රෙෘත්ති වි ා නය ෙන පලය භාටශයන් විනාඩි 20ක්ම 

යන්ශන් ආණ්ඩුෙට විරුේධ ප්රෙෘත්ති කියන්නික. ශම් ශේේපෙයේන් 

අපට ශපශනනො, එො රශට් තිබුණු  ඒ තත්ත්ෙය  අෙ නලහල කියන 

එ .  

අප ෙන්නො, එො ප්රෙෘත්ති වි ා නය  රේදි මහින්ෙ රාජපක්ෂ 

මහත්මයාශේ නම පො ප්රෙෘත්ති ආයතන කිේශේ නලති ෙෙ. ඒ නම 

කියන ශ ොට "ීයප්", "ීයප්" කියන sound එ  තමික එො ෙලම්ශම්.  

එො ඒ ොශේ තත්ත්ෙයක් තිබුශණ්.  මහින්ෙ රාජපක්ෂ 

මහත්මයාශේ නම සඳහන්  රමින් එතුමාට  ෙණින ශ ොට ඒ 

නමෙත් ප්රෙෘත්ති ආයතන මඟින් වි ා නය  ශළේ නලහල. එශහම 

යුටය ික අප හිටිශස. එම තත්ත්ෙය නලති  රාා අෙ අප ශම් 

සමාජය තුළ වි ාා පරිෙර්තනයක් ඇති  ර තිශෙනො. අෙ ඕනෑ 

ශ නකුට ඕනෑ ශෙයක්  ථා  රන්න පුවනෙන්; ඕනෑම 

උේශඝෝෂායක්  රන්න පුවනෙන්; ජනාධිපතිතුමාට ෙණින්න 

පුවනෙන්; අටමලතිතුමාට ෙණින්න පුවනෙන්; ආණ්ඩුෙට ෙණින්න 

පුවනෙන්. අෙ  ාටෙත් එශහම තර්ජනයක් නලහල.  ශහොර ම් 

සම්ෙන්ධශයන් නීතිය ක්රියාත්ම   රන ශ ොට, ඒො ශේ පාාන 

පළිටලනීම්ය කියන එ  ෙලරැදිික. අපි ෙන්නො,  ඒ සමහර ශේේප 

ජනතාෙශේ ශපොදු ශේශපොළ ෙෙ. යම් යම් ශේ පාානඥයන් 

ශෙන්න පුවනෙන්; රජශස නිාධාරින් ශෙන්න පුවනෙන්; එෙලනි 

 ටයුතුොට සම්ෙන්ධ ශොා එම ශේශපොළ අෙභාවිත  ළ ෙරෙට 

නීතිය ක්රියාත්ම   ළාම,  පළිටලනීම්   රනො කියා අපට 

කියන්න ෙලහල.  

විශ ේෂශයන්ම විම්ප ීරෙං  මලතිතුමාශේ ප්ර  නය ටලන  ථා 

 රනො නම්,  ආණ්ඩුෙට එතුමාශටන් පළිටන්න ඕනෑ මක් 

තිබුාා නම් passports ශෙ ක් ළා තොශටන ිටටි  ශොාශේ 

එතුමා අ්පාාා ිටර  රන්න තිබුාා. එශහම වුාාම නම්, 

passports සම්ෙන්ධ ආටමන විටමන නීතිය අුවෙ එම නඩුෙ 

අෙසන් ෙනතුරු එතුමාට ඇප ටන්න ෙලරි ෙෙ අප ෙන්නො.  

නහුත්, එො එතුමා එළියට ආො.   අපට ශේ පාානි  ෙ ශයන් 

පළිටන්න ඕනෑ වුාා නම් එො ටරු විම්ප ීරෙං  මන්ත්රීතුමාෙ හිර 

 රන්න තිබුාා. ඊළාට, එතුමාශේ ශටෙරදි  තරුායකු මිය න්යා. 

අඩුම ටාශන් එතුමාශටන් ශහෝ පවුශ්ප  ාශටන්ෙත් අෙ ෙන තුරු 

 ට උත්තරයක්ෙත් අරශටන නලහල.  ආණ්ඩුෙට එතුමාශටන් 

ශේ පාානි  ෙ ශයන් පළිටන්න ඕනෑ නම්  රන්න  ඕනෑ තරම් 

ශේේප තිබුාා. ඒ නිසා එශහම ෙලරදි විධියට විග්රහ  රන්න එපා.  

පන්න්ය  ාාශස එතුමා ඇමතිෙරයකු ෙ ශයන්  ටයුතු  ළ 

 ාාශස එතුමාශේ අතින් යම් යම් ශේේප ශොා තිශෙනො නම්, 

ශම් රශට් ජනතාෙශේ හුේප අෙභාවිත ශොා තිශෙනො නම් ඒ 

පිළිෙඳෙ පරීක්ෂා  ළ යුතුික. ඒ දූෂාොට සම්ෙන්ධ වුණු 

උෙවියට අනිොර්යශයන්ම නීතිය ක්රියාත්ම   රන ෙෙට අපි 

පන්න්ය මලතිෙරා  ාාොදී ජනතාෙට දුන් ශපොශරොන්දුෙ අුවෙ, 

රජයක් හලටියට අපි ක්රියා  රනො.   

ෙලන්  ටරු ෙන්දුා න්ාෙර්ධන මන්ත්රීතුමා ඉන්නො. එතුමාට 

එශහම ශචෝෙනාෙක් නලහල. එතුමාට  වුරුෙත් හිරිහලර 

 රන්ශන්ත් නලහල. එතුමාෙ ශෙොරුෙට FCID එ ට ශටන 

යන්ශන්ත් නලහල. කිිටදු ආ ාරයකින් පළිටලනීමක්  රන්ශන් 

1533 1534 



පාර්යේශම්න්තුෙ 

නලහල. ඊළාට ටරු දිශන්ෂ  න්ාෙර්ධන මන්ත්රීතුමා ඉන්නො. 

එතුමාටත් එශහම නලහල. එශහම ශචෝෙනා නලති ටරු මන්ත්රීෙරුන් 

වි ාා ප්රමාායක් ඉන්නො. ඒ  වුරුෙත් පළිටලනීම්ොට ාක් 

ශොා නලහල. නහුත්, ඇතලම් ටරු මන්ත්රීෙරුන් යම් යම් ටුව - 

ශෙුවොට සම්ෙන්ධීම් පිළිෙඳෙ පරීක්ෂා පලෙලත්ශෙනො.  

අෙසානශස  උසාවිය .න්දු  රාවි ෙලරදි  ර තිශෙනො ෙ, නලේෙ 

කියන එ .   

අපි ෙන්නො, අෙ ටරු විම්ප ීරෙං  මන්ත්රීතුමාට  ඇප 

ාලබුාා. එශහම නම් අෙ කියනොෙ නීතිශස ආධිපතය නලහල 

කියාා.  මා ෙලක් ා, පණිවිඩයක් ඇවි්පාා තිබුාා,  ශ ොුවෙ 

මශහස ත්රාත් අධි රාශයන් එතුමාට අෙ ඇප ාො දීාා තිශෙනො 

කියාා. එතුමා ශෙුවශෙන් හලමොම  ථා  රන එතුමාශේ 

මන්ත්රීතුමාත් අෙ ඇවි්පාා ඉන්නො. ශෙනොට ෙඩා අෙ ශපොඩ්ඩක් 

හිනා ශොා ඉන්නො, ඇප ාලබුණු නිසා.  ඒ නිසා ශමතුමන්ාා 

කියන විධිශස  තත්ත්ෙයක් නලහල. අෙ නීතිශස ආධිපතය තිශෙනො.  

නහුත්, ටරු ෙන්දුා න්ාෙර්ධන මන්ත්රීතුමා රටට ෙලරදි 

පණිවිඩයක් ශෙන්න උත්සාහ  රනො.  විශ ේෂශයන් "ශම් රශට් 

ප්රජාතන්ත්රොෙය නලහල, ශම් රට ශපොයේස  රාජයය ට ටමන් 

 රනො, ශම් රශට් විරුේධොදින් අ්පාා හිශර් ෙමනො" කියාා 

ෙලරදි චිත්රයක් ශෙන්න එතුමා උත්සාහ  ළා. නහුත්, එශහම 

තත්ත්ෙයක් ශම් රට තුළ නලහල.  2015ට  යේන් තිබුණු තත්ත්ෙය 

අපි අෙ නලති  රාා  සමාජය තුළ වි ාා ශෙනසක්, පරිෙර්තනයක් 

ඇති  ර තිශෙනො.  

අෙ  ථා කිරීශම් නිෙහස, යේීශම් නිෙහස ඇතුවන මාධය නිෙහස 

තිශෙනො.  ඊළාට ස ොධීන ශ ොමිෂන් සභා හරහා අෙ ය  ිටය  

ශේේප  ර ටන්න පුවනෙන් ශොා අපි ශම් රට ඉස සරහට 

ශටනල්පාා තිශෙනො.  ශාෝ ය පලත්ශතන් ටත්තත්  එොට ෙඩා 

අෙ ශම් රශට් පාානය,  ශම් රට පිළිෙඳ අෙධානය ශයොහු  ර ශම් 

රටත් එක්  ටුව - ශෙුව  රන්න  ිටය  ශෙනා ඉස සරහට ඇවි්පාා 

තිශෙනො. එශහම වුශණ් විශ ේෂශයන් අෙ තිශෙන ශම් යහ පාාන 

ආණ්ඩුෙ යටශත්  මූයේ  ප්රජාතන්ත්රොදී  ර්තෙයයන් ඉෂ ට කිරීම 

තුළ, අප ටලන  ජාතයන්තරයට යම් වි  ොසයක් ඇති ශොා තිශෙන 

නිසික.    ඒ තුළ අපට ශාොකු ටමනක් යන්න  තිශෙනො. 

යහපාාන ආණ්ඩුෙ හලටියට ශම් රශට් ජනතාෙටත්, ශාෝ යටත් 

යම් පණිවිඩයක් ශෙන්න පුවනෙන් ආරම්භයක් අපි ඇති  ර 

තිශෙනො. 

මූාාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, න්රාෙදු ආඥාපනත යටශත් අෙ 

දින ඉදිරිපත්  ර තිශෙන ටලසට් නිශේෙන සම්ෙන්ධශයන් සා ච්ඡා 

කිරීශම්දී,  ප්ර  න කිහිපයක් මතු  රන්න තිශෙනො.  ටරු (වෙෙය) 

රාජිත ශසේනාරත්න ඇමතිතුමාශේ  ථාශේදී එතුමා කිේො, 

විශ ේෂශයන් පිට රටෙයේන් ආනයනය  රන බුාත් සම්ෙන්ධෙ 

තිශෙන මත්ද්රෙය කිහිපයක් ශම් ඉදිරිපත්  ර තිශෙන ටලසට් 

නිශේෙන මඟින්  තහනමට ාක්  ර තිශෙනො කියාා.   ඒ 

මත්ද්රෙය එක්  ෙලන් අ ත් මත්ද්රෙය අෙ ශෙශළඳ ශපොළට පලමිා 

තිශෙනො. විශ ේෂශයන් tablets ආ ාරශයන් තිශෙන ශේේප. 

තරුාශයෝ ශෙොශහෝ ශෙශනකු අෙ ඒො භාවිත  රන්න පුරුදු 

ශොා තිශෙනො.  ඒ tablets ආ ාරශයන් එන මත්ද්රෙය 

pharmaciesො ප්රිටේධිශස විකුානො.  න්රාෙදු 

ශෙපාර්තශම්න්තුශේ නිාධාරි මහත්ෙරු ඉන්නො නම් අපට 

පුවනෙන්, ශම් කියන ආයතන සම්ෙන්ධ විස තර ශෙන්න.  ඒ මත්ද්රෙය 

ප්රිටේධිශස තරුා ළමිකන්ට විකුානො. ඒො ටලන කිිටම 

පරීක්ෂායක්  රන්නෙත්, ඒො නෙත්ෙන්නෙත් ක්රියාමාර්ට නලහල. 

ඒ  ඉතාම  නටාුවොය  තත්ත්ෙයෙක්. අෙ ශ ොළෙ නටරය තුළ 

වි ාා තරුා පිරිසක්  ඒොට ඇබ්ෙලහි ශොා ඉන්නො.   රුපිය්ප 

7,500 රුපිය්ප 4,500 ෙලනි ටාන්ොට  ඒ මත් ශපති අෙ 

විකුානො. ඒො pharmaciesොත්  ප්රිටේධිශස විකුානො. කිිටම 

ොපෑමක් නලහල.  අෙ තරුා පිරිස  ඒො පාවිච්චි  රන්න ඇබ්ෙලහි 

ශොා තිශෙනො.  

ඊළාට, තෙ  ාරායක් තිශෙනො. විශ ේෂශයන්  පන් න්ය 

 ාායත් එක්  ොන ශ ොට 2014දී මත්පලන් හ්ප සඳහා නෙ 

ොපත්ර   8 ක් නිකුත්  ර තිශෙනො. 201  ෙර්ෂ ශස  නෙ ොපත්ර 

62ක් නිකුත් ශොා තිශෙනො. 2012දී ොපත්ර 55ක් නිකුත් ශොා 

තිශෙනො.  2015 ෙන විට  ඒ ප්රමාාය 52 ෙක්ො අඩු ශොා 

තිශෙන ෙෙ අපට ශපශනනො. 2014දී ොපත්ර 8 ක් නිකුත්  ළ 

අතර, ඒ ප්රමාාය 2015 ෙන විට 52 ෙක්ො අඩු ීමක් ිටේධ  ශොා 

තිශෙනො. යහපාාන රජය යටශත්  ොපත්ර නිකුත් කිරී ම වි ාා 

ෙ ශයන් අඩු  ශොා තිශෙන ෙෙ අපි කියන්න ඕනෑ. ශම්ො හරහා 

2015දී මත්පලන්ෙයේන් රුපිය්ප මියේයන ාක්ෂය  ආොයමක් ාො 

ටන්න රජයට පුවනෙන් ශොා තිශෙනො.  

ිටටරැට්ෙයේන් රුපිය්ප ාක්ෂ 68,035ක් ාො ටන්න පුවනෙන් 

ශොා තිශෙනො. 2014 ෙර්ෂශස ආොයම ෙල ශෙොත් මත් 

පලන්ෙයේන් රුපිය්ප ාක්ෂ 69,100ික ාො ටන්න පුවනෙන් ශොා 

තිශෙන්ශන්. එතශ ොට  2015 ෙන විට අපි ාො ටත් රුපිය්ප 

මියේයන ාක්ෂය  ආොයමත් එක්  ොන ශ ොට එහි  වි ාා 

ෙලඩිීමක් ශොා තිශෙනො. එය ිටයයට 40කින්  විතර ෙලඩි   ර 

ටන්න ශම් ආණ්ඩුෙට පුවනෙන් ශොා තිශෙනො. මම හිතන විධියට 

පන්න්ය ආණ්ඩුෙත් එක්  සන්සන්ෙනය  ර ොන විට ශම් 

යහපාාන ආණ්ඩුෙ යටශත් ක්රම ක්රමශයන් ශම්ොශස යම් 

පාානයක් ඇති  ර තිශෙන ආ ාරයක් අපට ශපශනනො. නහුත් 

 ර ශටන ආ සමහර ශේේප නෙත්ෙන තත්ත්ෙයකුත් තිශෙනො.  

විශ ේෂශයන්ම න්රා ෙදු ශෙපාර්තශම්න්තුෙ හුේප 

අමාතයාං යත් එක්  සම්ෙන්ධ නලතත් ආරක්ෂ  අමාතයාං ය 

යටශත්,  මත් ද්රෙය භාවිත  රන තරුායන් පුනරුත්ථාපනය 

 රන  ෑම්ප් පෙත්ො ශටන න්යා. ඒ ෙයාපෘති ෙලන් නෙත්ො 

තිශෙනො.  ාශේ ොපෑමක් නිසාෙ කියාා මා ෙන්ශන් නලහල. 

විශ ේෂශයන්ම මම නිශයෝජනය  රන මලෙ ශ ොළෙ ඇතුවන 

ශ ොළෙ නටරය තුළ මත් ද්රෙයොට ඇබ්ෙලහි වුණු තරුායන් 

වි ාා පිරිසක් ඉන්නො. රජශයන් හුේප දීාා සතිය ට යම් තලන  

පහන් ම් ාො දීාා ඔවුන් පුනරුත්ථාපනය කිරීශම් ෙයාපෘති 

තිබුාා.  ඒ ෙයාපෘති එ ික, ශෙ ික  ශළේ. ෙලන් ඒො නලහල.  ාශේ 

ොපෑම ට ශම්ො නෙත්ොාෙ කියාා මා ෙන්ශන් නලහල. සමහර 

විට මත් ද්රෙය විකුාන අයශේ ොපෑම උඩ ශම් ෙයාපෘති 

නලෙතිාාෙ ෙන්ශන්ත් නලහල. අෙ ඒ නිාධාරින් පලමිා ිටටිනො. මම 

ඒ අයට කියනො, ශම් ටලන ශසොයා ොා ඒ ෙයාපෘති ෙහාම පටන් 

ටන්න කියාා.  ශමො ෙ, ශ ොළෙ නටරය තුළ මත් ද්රෙයොට 

ඇබ්ෙලහි වුණු තරුායන් වි ාා ප්රමාායක් ටාො ටලනීශම් ෙලඩ 

ශ ොටසක් ඒ තුළින්  ිටේධ වුාා. ඒ ෙයාපෘති නලෙ.ම නිසා අෙ ඒ 

අසහනයට පත් වුණු තරුායන්ට වි ාා අසාධාරායක් 

ිටේධශොා තිශෙනො. 

මූාාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, න්රාෙදු ශෙපාර්තශම්න්තුෙට 

අයත් ශෙොරැ්පශ්ප තිශෙන  ාර්යාාය ටලනත් කියන්න ඕනෑ. ඒ 

 ාර්යාාය පිළිෙඳෙ වි ාා ශාස ශචෝෙනා තිශෙනො. හුේප අර 

ශටන ඒ අයෙ නිෙහස   රන ෙෙට ශචෝෙනා තිශෙනො. ශම් ළාදී 

මායේටාෙත්ත, ශෙෝධිරාජ මාෙශත්, ශඛ්ත්තාරාම ග්රවුන්ඩ් එ  ළා දී 

මත් ද්රෙය වි ාා ප්රමාායක් අත් අඩංන්ෙට ටත්තා. ශ ොපමා ග්රෑම් 

ප්රමාායක්ෙ කියාා මම හරියට ටාන්  ෙන්ශන් නලහල. මත් ද්රෙය 

වි ාා ශතොටයක්. ඒ අත් අඩංන්ෙට අර ශටන පලය හතරක්, පහක් 

න්ශස නලහල, ඒ මත් ද්රෙය විකුූ  එක්ශ නා නිෙහස  ශොා ආො. 

අ්පාා ශටන න්ශස ශෙොරැ්පශ්ප තිශෙන න්රා ෙදු  ාර්යාාශයන්. 

මට ආරංචි වුා විධියට රුපිය්ප ාක්ෂ හතරක් දීාා නිෙහස  ශොා 

ඇවි්පාා තිශෙනො. ඔණප නිෙහස  ශොා ආශේ ශ ොශහොමෙ කියන 

1535 1536 
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එ   පිළිෙඳ පරීක්ෂායක්  රන ශාස මම ඉ්පානො.  ශම් 

විධියට න්හි්පාා නම් මත් ද්රෙය භාවිතය නෙත්ෙන්න ෙලහල. න්රාෙදු 

ශෙපාර්තශම්න්තුශේ ෙලටලීම්  රන සමහර නිාධාරින් හුේපොට 

යට ශොා ෙලඩ  රනො. හලශමෝම ශනොශෙික, සමහර නිාධාරින් 

හුේපොට යට ශොා, මත් ද්රෙය විකුාන අයත් එක්  වි ාා ශාස 

සම්ෙන්ධ ම් පෙත්ෙනො; මත් ද්රෙය විකිණීශම් ජාාශස ඉන්න 

අයත් එක්  සම්ෙන්ධ ම් පෙත්ෙනො. ඒ ශනට්ෙර්ක් එ ත් එක්  

සම්ෙන්ධ නිසා  ඔවුන් ශම් ෙලටලීම්  රන්න  එන්න  යේන් 

messages යනො. ඒ නිසා ශම් ොශේ දූෂිත නිාධාරින් ඉන්නො 

නම් ඔවුන් පිළිෙඳෙ ෙහාම පියෙර ටන්න ඕනෑ කියාා අපි 

හිතනො. එශහම නලතිෙ නම් ශම් රශට් ශ ශසේෙත් ශම්ො 

නෙත්ෙන්න ෙලහල.  

අපි ෙන්නො, අෙ ශම් රශට් ෙෙස ටාශන් මත් ද්රෙය අත් අඩංන්ෙට 

ටලනීම් -මත් ද්රෙය අ්පාා ටලනීම්- වි ාා ෙ ශයන් ිටදු ෙන ෙෙ. 

එහිදී ශපොලීිටයත් වි ාා ෙලඩ ශ ොටසක්  රනො. න්රාෙදු 

ශෙපාර්තශම්න්තුෙත්, ඒ ආයතනයත්  වි ාා ෙලඩ ශ ොටසක් 

 රනො. නහුත් ඒ ආයතනො ඉන්න සමහර නිාධාරින් මත් ද්රෙය 

ෙයාපාරි යන් එක්  සම්ෙන්ධ ම් පෙත්ෙමින් ශම්ො මලඩ 

පෙත්ෙන්න ඉඩ ශෙන්ශන් නලහල. ඔවුන් ඒ මඟින් ශ ෝටි ටාන් 

හුේප උපයනො. මම හිතනො, ටරු ඇමතිතුමා අෙ ශමතලන හිටියා 

නම් ශහොඳික කියාා. අපි ශම් ටලන ඇමතිතුමාෙත් ෙලුවෙත්  රන්න 

ඕනෑ. ඉදිරි  ාාශසදී ශම්ො නෙතිික කියාා අපි ොාශපොශරොත්තු 

ශෙනො. ශමය අෙ ශ ොළෙ නටරශස ඉතා ශීඝ්රශයන් පල.රී යන 

ෙයසනයක් හලටියට අපට ෙකින්න පුවනෙන්. තරුා පරපුර අෙ 

වි ාා ෙ ශයන් ඒොට ඇබ්ෙලහි ශොා තිශෙනො. ඒ තරුා 

පරපුර ඒොිකන් හුො ටන්න නම්, ඒොට තිත තෙන්න නම් 

අනිොර්යශයන්ම අපි ආරක්ෂ  නිාධාරින්, ඒොට විරුේධෙ ක්රියා 

 රන අය ෙලුවෙත්  රන්න ඕනෑ. ඒ ොශේම ඔවුන් ඒ සඳහා ක්රියා 

මාර්ට ටන්න ඕනෑ. 

ඊළාට, තෙ එ   ාරායක් කියන්න තිශෙනො. අපි ෙන්නො, 

ශ ොළෙ නටරය තුළ න්රාෙදු නීතිය අුවෙ පාස්ප අෙට, ආටමි  

ස ථාන අෙට යම් මීටර ප්රමාායක් -මීටර 500ක්- ඇතුළත න්රා 

සල්ප -මත්ද්රෙය, අරක්කු විකුාන ශෙශළඳ සල්ප- පෙත්ො ශටන 

යාම තහනම් ෙෙ. නහුත් අෙ නටරය තුළ පාස්ප අෙට මත්පලන් 

විකුාන ශෙශළඳ සල්ප වි ාා ප්රමාායක් තිශෙනො. මහ පාශර් 

ොශේම පාසා ළා ඉඳාා මීටර 100-150ික තිශෙන්ශන්. ආටමි  

ස ථාන ළා ඉඳාා මීටර 100-150ක් ඇතුළත ඒො තිශෙනො. 

ඒොට අෙසර දුන්ශන්  වුෙ, අෙසර ටත්ශත් ශ ොශහොමෙ කියාා 

අපි ෙන්ශන් නලහල. ජනතාෙ ඇවි්පාා අපට කියනො, අශප් 

ෙරුෙන්ශේ ඉස ශ ෝශ්ප ළා න්රා සල්ප තිශෙනො කියාා. 

විදුහ්පපතිෙරු අපට ශචෝෙනා  රනො, පාසා ළා ඉඳාා මීටර 

100ික තිශෙන්ශන් කියාා. "මන්ත්රීතුමා, ශම් ොශේ ස ථාන 

පෙත්ොශටන යන්ශන් ඇික?" කියාා අශපන් අහනො.   

 
ගු මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ටරු මන්ත්රීතුමනි,  ාාය අෙසානික. 

 
ගු ුතිතබුතා දහුොන් ෙහවා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

අෙසාන ෙ ශයන් තෙ විනාඩිය   ාායක් ශෙන්න, 

මූාාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි.  

ඒො පිළිෙඳෙ නලෙත ඇටයීමක්  රන්න කියාා අපි කියනො. 

ඒො පිළිෙඳෙ නලෙත පරීක්ෂායක්  රන්න. 

ගු ආතා. රම්. පද්ෙ ් යශ්ාන්ව ගුණප්ාේකද ෙහවා 
(ைொண்புைிகு  ஆர். எம். பத்ை உதயசொந்த குணமசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
මූාාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, ටරු හුජිබුර් රණපමාන් 

මන්ත්රීතුමා කියන  ාරාය පිළිෙඳෙ මට ශපොඩි ප්ර  නයක් අහන්න 

අෙසර ශෙන්න. ටරු මන්ත්රීතුමනි, මීටර 500ක්ෙ තිබුණු සීමාෙ ෙලන් 

මීටර 100ක් ශෙනො. ඔෙතුමා හුස යේම් ජනතාෙ නිශයෝජනය 

 රන නිසික මම ශම් කියන්ශන්. එතශ ොට පන්ස්ප විතරක් 

ශනොශෙික, හුස යේම් ප්පයේොටත් ශම්  අොළ ශෙනො. ශම් 

ආණ්ඩුෙ මීටර 500 සීමාෙ මීටර 100  රනො.  

 
ගු ුතිතබුතා දහුොන් ෙහවා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ඒ  තමික මම කිේශේ. ඒො ඔක්ශ ෝම ආටමි  ස ථාන. 

 
ගු ආතා. රම්. පද්ෙ ් යශ්ාන්ව ගුණප්ාේකද ෙහවා 
(ைொண்புைிகு  ஆர். எம். பத்ை உதயசொந்த குணமசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
මීටර 500 සීමාෙ මීටර 100  රනො.  

 
ගු ුතිතබුතා දහුොන් ෙහවා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

 වුෙ  රන්ශන්? 

 
ගු ආතා. රම්. පද්ෙ ් යශ්ාන්ව ගුණප්ාේකද ෙහවා 
(ைொண்புைிகு  ஆர். எம். பத்ை உதயசொந்த குணமசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ෙලන් ඔය ශයෝජනා  රන්ශන්. 

 
ගු ුතිතබුතා දහුොන් ෙහවා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

එශහම එ ක් නලහල. 

 
ගු ආතා. රම්. පද්ෙ ් යශ්ාන්ව ගුණප්ාේකද ෙහවා 
(ைொண்புைிகு  ஆர். எம். பத்ை உதயசொந்த குணமசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
එශහම නම් ශමො ක්ෙ කියන්ශන්? රාජිත ශසේනාරත්න 

මලතිතුමා ශමො ක්ෙ කිේශේ? 

 
ගු ුතිතබුතා දහුොන් ෙහවා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ශමො ක්ෙ කිේශේ? එතුමා කිේශේ ිටටරට්- 

 
ගු ආතා. රම්. පද්ෙ ් යශ්ාන්ව ගුණප්ාේකද ෙහවා 
(ைொண்புைிகு  ஆர். எம். பத்ை உதயசொந்த குணமசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
මම ඔෙතුමාශටන් ෙටකීශමන් තමික අහන්ශන්. මීටර 500 

සීමාෙ මීටර 100  රන්ශන් නලේෙ? 

 
ගු මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

හුජිබුර් රණපමාන් මන්ත්රීතුමනි, ඔෙතුමා  ථා  රන්න. 
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පාර්යේශම්න්තුෙ 

ගු ුතිතබුතා දහුොන් ෙහවා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

නලහල. එතුමා කිේශේ ිටටරට් විකුාන්න ශෙන්ශන් නලහල 

කියාාික. 
 

ගු ආතා. රම්. පද්ෙ ් යශ්ාන්ව ගුණප්ාේකද ෙහවා 
(ைொண்புைிகு  ஆர். எம். பத்ை உதயசொந்த குணமசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
එතුමා ඉතා ෙටකීශමන් ශම් පාර්යේශම්න්තුෙට කිේො, සංචාර  

 ර්මාන්තය දියුණු  ර ටන්න නම් මීටර 500ක් ඇතුළත තිශෙන- 

ටංටාරාම විහාරස ථානය ටලන කියාාික එතුමා කිේශේ. එතුමා 

ඒ ික උොහරාය හලටියට කිේශේ. Restaurantsොට අරක්කු 
ොපත්ර සහිතෙ ඒ අිකතිය ශෙන්න ඕනෑය කියාා.  

 

ගු ුතිතබුතා දහුොන් ෙහවා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

නලහල, නලහල. එතුමා එශහම කිේශේ නලහල.  

 

ගු ආතා. රම්. පද්ෙ ් යශ්ාන්ව ගුණප්ාේකද ෙහවා 
(ைொண்புைிகு  ஆர். எம். பத்ை உதயசொந்த குணமசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
රවි  රුාානාය  ඇමතිතුමා කිේශේ.  
 

ගු ුතිතබුතා දහුොන් ෙහවා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

නලහල, නලහල. එතුමා  ථා  ළ ශොාශේ මම ශම් ටරු සභාශේ 

හිටියා. ඒ  ථාෙ ශොාශේදී ඔෙතුමා ශම් ටරු සභාශේ හිටිශස 

නලහල ශන්; මම හිටියා. ිටටරට් පො විකුාන එ  මීටර 100ට 

එහාිකන්  රන්න අ ත් නීති ශටශනනොය කියන එ  තමික 

එතුමා කිේශේ. එතුමා  ථා  ශළේ ිටටරට් ටලන.  

 

ගු මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ටරු මන්ත්රීතුමනි,  ථාෙ අෙසන්  රන්න. 

 

ගු ුතිතබුතා දහුොන් ෙහවා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 

මූාාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, න්රාෙදු ශෙපාර්තශම්න්තුශේ 

ශ ොමසාරිස තුමාශටුවත්, ඒ නිාධාරින්ශටුවත් අපි අෙසාන 

ෙ ශයන් ඉ්පාා ිටටිනො, ශම්ො පිළිෙඳෙ අ ශතන් ඇටයීමක් 

 රාා, ශම්ො පිළිෙඳෙ අ ශතන් පරීක්ෂායක්  රාා, න්රාෙදු 

නීතියට අුවෙ පෙත්ොශටන ශනොයන න්රා සල්ප ෙසා ෙමන්න 

ෙහාම ක්රියා මාර්ට ටන්න කියාා. ශෙොශහොම ස තුතිික.  
 
 
[பி.ப. 4.25] 
 

ගු ඥානුතත්ුර ශ්රීප්න්ාන් ෙහවා 
(ைொண்புைிகு ஞொனமுத்து ஸ்ரீம சன்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
தகௌரெ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கமள, 

ைதுெொிக் கட்டமளச் சட்டத்தின்கீழொன அறிெித்தல் 

ததொடர்பொகவும் புமகயிமல ைற்றும் ைதுசொரம் ைீதொன மதசிய 

அதிகொரசமபச் சட்டத்தின்கீழொன ஒழுங்குெிதிகள் 

ததொடர்பொகவும் எனது கருத்துக்கமள முன்மெப்பதற்குச் 

சந்தர்ப்பம் கிமடத்தமைமயயிட்டு ைகிழ்ச்சியமடகின்மறன். 

முக்கியைொக  ொங்கள் சிந்திக்கமெண்டிய சில ெிடயங்கமள 

இந்த இடத்தில் தெளிப்படுத்தலொம் என்று  ிமனக்கின்மறன். 

ஒரு  ொட்டிலுள்ள ெளங்கமள எடுத்துப்பொர்க்கின்றமபொது, 

அது ைனித ெளம், தபௌதிக ெளம்,  ிதி ெளம், கொல ெளம், 

தகெல் ெளம் என்தறல்லொம் கொணப்படுகின்றது. இதில் ைிக 

முக்கிய ெளைொகக் கருதப்படுெது, ைதிக்கப்படுெது ைனித 

ெளைொகும். அதற்கு அடுத்ததொகத்தொன்  ொங்கள் ஏமனய 

ெளங்கமளக் கெனத்தில் தகொள்கின்மறொம்.  ிதி ெளத்திமன 

ஈட்டிக்தகொள்ெதற்கொக இன்று பலெிதைொன தபொறிமுமறகள் 

அல்லது  டெடிக்மககள் மைற்தகொள்ளப்படுகின்றன. அந்த 

ெொிமசயில் ைது ெிற்பமன  ிமலயங்கமள அதிகொிப்பதன் 

மூலைொகவும் ைது ெொியிமன அதிகொிப்பதன் மூலைொகவும் ைதுப் 

பொெமனமய அதிகொிப்பதன் மூலைொகவும் அம கைொன 

ைக்கமளக் குடிப்பழக்கத்திற்கு உள்ளொக்குெதன் மூலைொகவும் 

ைது நுகர்கின்றெர்கமள அதிகைொக உருெொக்குெதன் 

மூலைொகவும்  ிதி ெளத்திமனப் தபருக்கிக்தகொள்ள 

முயற்சிக்கப்படுகின்றது. இவ்ெொறு  ிதி ெளத்திமனப் 

தபருக்கிக்தகொள்கின்றமபொது, ைனித ெளம்  ிதி ெளத்திற்கு  

அடிமைப்படுத்தப்படுகின்றது. ஒரு  ொட்டின் முக்கிய ெளைொன 

ைனித ெளத்திமன ைதுமெக்தகொண்டு 

அடிமைப்படுத்துெதன்மூலம்  மடப்பிணங்களொன 

ைனிதர்கமளமய உருெொக்கமுடியும். எனமெ,  ொட்டின் 

ெருைொனத்மத அதிகொிப்பதற்கொக ைதுக் கமடகமளயும் ைது 

உற்பத்தி  ிமலயங்மளயும் அதிகொிப்பதொனது, ைனித 

ெளத்மதக் தகடுத்து அந்த  ொட்டின் அபிெிருத்திமய 

முடக்குகின்ற ஒரு தசயற்பொடொகத்தொன் அமைய முடியும்.  

அந் ியர்கள் இந்த  ொட்மட ஆட்சிதசய்த கொலத்தில், 

ைமலயகத்தில் ெொழுகின்ற உமழக்கின்ற ததொழிலொளர்கமள 

சிந்தமனயற்ற உமழக்கும் இயந்திரங்களொக மெத்துக்தகொள்ள 

மெண்டும் என்பதற்கொகவும் தங்களுக்தகதிரொகப் புரட்சி 

தசய்யக்கூடிய ஒரு பொட்டொளி ெர்க்கைொக அெர்கள் 

ைொறிெிடக்கூடொது என்பதற்கொகவும் ைமலயகப் 

பிரமதசங்களில் ைதுக் கமடகமள உருெொக்கி, அந்த ைதுக் 

கமடகளில் ைதுசொரத்மத குடிக்க ஊக்குெித்தொர்கள். இதன் 

கொரணைொக, அந்த ைக்கள்  ீண்டகொலைொக ெறுமையில் 

ெொடமெண்டிய ஒரு  ிமலமை ஏற்பட்டிருக்கின்றது. 

அமதமபொன்றுதொன் ைக்கள் ைத்தியில் ஏற்படுகின்ற 

புரட்சிகரைொன, இலட்சியைொன சிந்தமனகமள 

ைழுங்கடிப்பதற்கு ஒரு புதிய உத்தியொக இந்த ைதுசொரப் 

பழக்கத்திமன இமளஞர், யுெதிகள் ைத்தியில் ஏற்படுத்துகின்ற 

ஒரு மபொக்கு இக்கொலத்திலும்  ொட்டில் இருக்கின்றதொ என்ற 

மகள்ெி எழுகின்றது. ஏதனன்றொல், ஆக்கம் தருகின்ற 

ததொழிற்சொமலகமள உருெொக்கி அந்தத் ததொழிற்சொமலகளில் 

இமளஞர், யுெதிகளுக்குத் ததொழில் ெொய்ப்புக்கமள ெழங்கி 

அெர்கள் மூலைொகத் மதசத்மதயும் ைனித ெளத்மதயும் 

கட்டிதயழுப்புகின்ற ஒரு நுட்பத்மத ெிட்டுெிட்டு, அதற்குப் 

பதிலொக ஒவ்தெொரு ைொெட்டத்திலும் அதிகைொன 

ைதுக்கமடகமளயும் ைது உற்பத்தி  ிமலயங்கமளயும் 

உருெொக்குெதன் மூலைொக அபிெிருத்திமய ஏற்படுத்தலொம் 

என்று  ிமனப்பது ஒரு குறுங்கொலச் சிந்தமனயொக இருக்க 

முடியுமை ஒழிய,  ீண்ட கொலத்திற்குப் பயன் தருகின்ற 

சிந்தமனயொக இருக்க முடியொது.  

ைதுசொரத்தின் மூலைொகக் கிமடக்கின்ற ெருைொனம் என்பது 

கொனல்  ீர் மபொன்றது. அவ்ெொறு ெருைொனைீட்ட எண்ணுெது 

ைனித ெளத்திமன ைதுவுக்கு அடிமையொக்கி, உமழக்க 

முடியொத  மடப்பிணங்கமள உருெொக்குகின்ற ஒரு  ிமலக்குத் 

தள்ளிெிடும். மபொமதெஸ்துகளொக இருக்கட்டும், 

ைதுசொரங்களொக இருக்கட்டும் இெற்மற எைது ைக்களுக்கு 

மும்முரைொகப் பழக்கிெிட்டொல், அெர்கள் உமழக்கின்ற 

சக்தியிமன இழந்து இந்த  ொட்டிற்குச் சுமையொக இருக்கின்ற 

ஒரு  ிமலமைமயத்தொன்  ொங்கள் கொணமுடியும். 

1539 1540 
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புமகயிமலயொக இருக்கட்டும், மபொமதெஸ்துகளொக 

இருக்கட்டும் இெற்மற எைது இமளஞர், யுெதிகள் பொெிக்கப் 

பழகிக்தகொள்கின்றமபொது, அெர்கள் மூலைொக எைது 

 ொட்டிற்குக் கிமடக்கமெண்டிய உமழப்பு, கிமடக்கொைல் 

மபொய்ெிடுகின்றது. ைொறொக, ைதுெின் மூலைொகக் கிமடக்கின்ற 

ெருைொனத்மதக்தகொண்டு அெர்கமளப் பரொைொிக்கின்ற 

 ிமலக்கு  ொடு தள்ளப்படுகின்றது. “சுண்டங்கொய் கொற்பணம், 

சுமை கூலி முக்கொற்பணம்” என்று தைிழில் ஒரு பழதைொழி 

இருக்கின்றது. அதொெது, ைதுெின் மூலைொகக் கிமடக்கின்ற 

ெருைொனம் கொற்பங்கொக இருந்தொல், ைதுெின் மூலைொக 

ஏற்படுகின்ற ம ொய்கமளக் குணப்படுத்துெதற்கும் ைதுவுக்கும் 

மபொமதெஸ்துக்கும் அடிமைகளொக இருப்மபொமரக் 

குணப்படுத்துெதற்கும் தசலழிக்கும் பணம் முக்கொல் பங்கொக 

அமைந்துெிடுகின்றது. அதொெது, குறுங்கொலத்தில் 

ைதுெின்மூலம் அதிகைொன ெருெொமய ஈட்டிக்தகொள்ெதொகக் 

கணக்குகமளச் சிலொகித்துக் கூறிக்தகொண்டொலும், ைதுெின் 

மூலைொக எற்படுகின்ற ம ொய்கமளக் குணப்படுத்துெதற்கும் 

ைதுவுக்கும் மபொமதெஸ்துக்கும்  அடிமையொன இமளஞர், 

யுெதிகமள ைீட்தடடுப்பதற்கொகவும்  ொங்கள் தசய்கின்ற 

தசலெினைொனது அதிகைொகக் கொணப்படுகின்றது. 

இதமனத்தொன் தசொல்கின்றொர்கள், “சுண்டங்கொய் கொற்பணம்,  

சுமைகூலி முக்கொற்பணம்” என்று.  

மைதகு ஜனொதிபதி அெர்கள், “மபொமதயற்ற  ொட்டிமன 

உருெொக்கமெண்டும்; குடிப்பழக்கைற்ற ஒரு சமுதொயத்மத 

உருெொக்கமெண்டும்” என்று அருமையொகப் மபசிெருகின்றொர். 

ஆனொல், அதற்கு ைொறொன தசயற்பொடுகள் எைது  ொட்டில் 

அதிகொித்துக்தகொண்டு தசல்கின்றன.  ொன் பிரதி ிதித் 

துெப்படுத்துகின்ற ைட்டக்களப்பு ைொெட்டத்மத 

எடுத்துக்தகொண்டொல், ஏறத்தொழ 58 ைதுக்கமடகள் அங்மக 

உருெொக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அந்த ைொெட்டத்திற்குொிய 

அனுைதிப்பத்திரங்கமள ைொத்திரைல்லொைல் பிற ைொெட்டங் 

களுக்குொிய அனுைதிப்பத்திரங்கமளயும் பயன்படுத்தி,   

 
ගු මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! ශම් අෙස ථාශේදී  වුරු ශහෝ ටරු 

මන්ත්රීෙරශයක් ටරු ශේ.එම්. ආනන්ෙ කුමාරිටරි මන්ත්රීතුමාශේ නම 

මූාාසනය සඳහා ශයෝජනා  රන ශාස මා ඉ්පාා ිටටිනො. 

 
ගු  යාකුිය  යප්ාේකද ෙහවා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயமசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මූාාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, "ටරු ශේ.එම්. ආනන්ෙ 

කුමාරිටරි මන්ත්රීතුමා ෙලන් මූාාසනය ටත යුතුය"ික මා ශයෝජනා 

 රනො. 

 
රශ්නනය විොන ලදින්, ාවා ාම්ෙව විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරුව ගු ලකී  යවතාධාන ෙහවා මූලාානප්යන් ඉවත් 

වුප්යන්, ගු ප්ජ්. රම්. ආනන්  රාොදකුිය ෙහවා ුතලාානාරූඪ විය. 
 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு லக்கி ஜயெர்தன அெர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலமெ, ைொண்புைிகு மஜ.எம். ஆனந்த 
குைொரசிறி அெர்கள் தமலமை ெகித்தொர்கள். 

 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair, 
and THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI took the Chair. 

ගු මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, please continue.  
 

ගු ඥානුතත්ුර ශ්රීප්න්ාන් ෙහවා 
(ைொண்புைிகு ஞொனமுத்து ஸ்ரீம சன்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
ைட்டக்களப்பு ைொெட்டத்மத எடுத்துக்தகொண்டொல், 

யுத்தத்திற்குப் பிற்பட்ட கொலத்தில் அந்த ைொெட்டத்திற்குொிய 

ைதுக்கமடகளுக்கொன அனுைதிப்பத்திரங்கமளயும் எடுத்து, 

அமதமெமள பிற ைொெட்டங்களுக்கொன 

அனுைதிப்பத்திரங்கமளயும் எடுத்து, அதிகளெொன 

ைதுக்கமடகமள அங்மக உருெொக்கியிருக்கின்றொர்கள். இந்த 

ைதுக்கமடகமளக் கிழக்கில் ைொத்திரைல்லொது ெடக்கிலும்கூட 

அதிகொித்திருக்கின்றொர்கள். குறிப்பொக, ெடக்குப் பிரொந்தியம் 

மகரளக் கஞ்சொ என்று தசொல்லப்படுகின்ற மபொமதெஸ்து 

தொரொளைொக ெிற்பமன தசய்யப்படக்கூடிய அல்லது 

கடத்தப்படுகின்ற ஒரு மகந்திர  ிமலயைொக 

ைொற்றப்பட்டிருக்கின்றது. ெிடுதமலப் புலிகள் மபொரொட்டம் 

தசய்த கொலத்தில் அம கைொன பிரமதசங்களில், குறிப்பொக 

அெர்களது கட்டுப்பொட்டிலிருந்த பிரமதசங்களில், இந்த ைதுப் 

பொெமனமயொ, மபொமதெஸ்துப் பொெமனமயொ இல்லொத ஓர் 

ஒழுக்க ெிழுைியம் பின்பற்றப்பட்டு ெந்தது. அதொெது,  ீங்கள் 

தசொல்கின்ற சட்டெிமரொதைொன இயக்கம் இருந்த கொலத்தில் 

இந்த ைதுப் பொெமன, மபொமதெஸ்து பொெமன அல்லது 

ைொதுப் பொெமன அங்கு இல்லொத ஒரு சூழ் ிமல 

கொணப்பட்டது. ஆனொல், யுத்தத்திற்குப் பிற்பட்ட கொலத்தில், 

இந்தப் பிரொந்தியங்கள் ைதுப் பொெமன, மபொமதெஸ்துப் 

பொெமன என்பன தொரொளைொக இடம்தபறுகின்ற இடங்களொக 

ைொற்றப்பட்டிருக்கின்றன.  

உண்மையில் ெறுமைக் மகொட்டின்கீழ் ெொழ்கின்றெர்களின் 

எண்ணிக்மகக்கும் இந்த ைதுப் பொெமனக்குைிமடயில் ஒரு 

ம ர்கணியைொன ததொடர்பு கொணப்படுகின்றது. அதொெது, ைதுக் 

கமடகள் அதிகொிக்க அதிகொிக்க, ைதுப் பொெமன 

அதிகொிக்கின்றது; ைதுப் பொெமன அதிகொிக்க அதிகொிக்க, 

ெறுமைக் மகொட்டின்கீழ் ெொழ்கின்ற ைக்களின் ெிகிதொசொரமும் 

அதிகொித்துக்தகொண்டு தசல்கின்றது. எனமெ, ைக்கமளப் 

தபொருளொதொரத்தில் மைம்பட்ட தசளகொியைொன ஒரு சமூகைொக 

ெொழச் தசய்யொைல், அந்தச் சமூகத்திமன உமழக்க முடியொத 

அல்லது உபத்திரெம் தருகின்ற ஒரு சமூகைொக ைீண்டும் 

ைொற்றுெதற்குொிய ஒரு தபொறிமுமறயொக இந்த ைது ெி ிமயொகம் 

ைற்றும் ைது உற்பத்திகள் அமைந்திருக்கின்றன. எனமெ, 

 ொட்மடக் கட்டிதயழுப்ப மெண்டும், ைனித சமூகத்தில் ஒரு 

ைொண்பு  ிமலமய ஏற்படுத்த மெண்டும் என்று கருதுகின்ற 

எந்தமெொர் அரசொங்கைொக இருந்தொலும் குறுங்கொல 

ெருைொனத்திோ்ற்கொக இந்த ைனித சமூகத்திமன - ைனித 

ெளத்திமன   ீண்ட கொலத்திற்கு வீணடிக்கின்ற ஒரு 

ததொழிற்பொட்டில் இறங்கக்கூடொது.  

குறிப்பொக, அண்மைக்கொலத்தில் ைட்டக்களப்பு 

ைொெட்டத்தில் கல்குடொ பிரமதசத்திலுள்ள கும்புறுமூமலயில் 

எதமனொல் உற்பத்தி  ிமலயம் ஒன்று அமைக்கப்பட்டு 

ெருெதொகப் பலரும் கூறுகின்றொர்கள்; அதமன ம ரடியொகக் 

கொணக்கூடியதொகவும் இருக்கின்றது. இந்த எதமனொல் ஒரு 

மூலப்தபொருளொக இருந்தொலும் அதிலிருந்துதொன் முடிவுப் 

தபொருளொன ைதுசொரம் தபறப்படுகின்றது. ஒரு கொலத்தில் - 

1995களில் எதமனொலுக்குத்  தட்டுப்பொடு ஏற்பட்டதனொல், 

அதற்குப் பதிலீடொக தைதமனொமலப் பயன்படுத்தினொர்கள். 

இந்த தைதமனொல் என்பது ஒரு  ச்சுத் திரொெகைொகும். 

இதன்மூலைொக நூற்றுக்கணக்கொன குடிகொரர்கள் அல்லது 
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පාර්යේශම්න්තුෙ 

ைதுசொரத்திற்கு அடிமைப்பட்டெர்கள் இறக்க மெண்டிய ஒரு 

சூழ் ிமல ஏற்பட்டது. அப்மபொது சட்டபூர்ெைொக ைது 

தயொொிக்கின்ற ஒரு   ிமலமை கொணப்பட்டமதொடு, 

சட்டபூர்ெைற்ற முமறயில் கசிப்பு தயொொிக்கின்ற  ிமலமையும் 

கொணப்பட்டது. அமதமபொன்று தற்மபொது சட்டபூர்ெைொக 

எதமனொமல உற்பத்தி தசய்கின்ற அமதமெமள, 

சட்டபூர்ெைற்ற முமறயில் தைதமனொமல உற்பத்தி 

தசய்யக்கூடிய ஓர் ஆபத்தொன  ிமலமைகூட  ொட்டில் 

ஏற்படலொம். ஆக்கம் தருகின்ற ததொழிற்சொமலகமள உருெொக்கி 

இமளஞர், யுெதிகளுக்கு உொிய மெமலெொய்ப்புக்கமள 

தகொடுக்கின்ற ஒரு தபொறிமுமறயிமனக் மகயொளமெண்டிய 

அரசு, ைதுசொர உற்பத்திக்கும் அந்த உற்பத்திக்கொன 

மூலப்தபொருட்களுக்கும் முக்கியத்துெம் தகொடுப்பதனொல் எைது 

ைனித ெளத்மத ஓர் அடிமைச் சமூகைொக ெொழுகின்ற 

துர்ப்பொக்கிய  ிமலமைக்குத் தள்ளுகின்றது.  

முதலொளித்துெ சக்தியின் தந்திமரொபொயைொன சூத்திரத்மத 

 ொங்கள் புொிந்துதகொள்ள மெண்டும். அது என்னதென்றொல், 

பொட்டொளி ெர்க்கத்தினர் முதலொளித்துெ சக்திகளுக்கு எதிரொக 

மபொரொடுெமதத் தடுப்பதற்கு இமளஞர் - யுெதிகள் ைத்தியில் 

ைதுப் பழக்கத்திமன பழக்கிெிடுெதுதொன். அப்படி ைதுப் 

பழக்கத்திமனப் உண்டொக்கிெிடுெது, அெர்கள் சிந்தமனயற்ற, 

அடிமைச் சமூகைொக ெொழ்ெதற்கு  ெழிமகொலும். அந்த 

ெமகயில், இமளஞர்கள் புத்தொக்க ொீதியொகச் சிந்திப்பதற்கும் 

புது ெழியில் பயணம் தசய்ெதற்கும் புதிய பொமதகளுக்கு ஏற்ற 

ெிதத்தில் தம்மை ெழிப்படுத்திக் தகொள்ெதற்கும் தமடயொக 

இந்த ைதுசொரங்கள், மபொமதப்தபொருட்கள் கொணப்படுகின்றன. 

இப்படிப்பட்ட மபொமதப் தபொருட்களின், ைதுசொரங்களின் 

பொெமனமய அதிகொிப்பதன் மூலைொக அல்லது அத்தமகய 

உற்பத்தியிமன அதிகொிப்பதன் மூலைொக அல்லது 

ைதுச்சொமலகமள அதிகொிப்பதன் மூலைொக ெருைொனத்மத 

ஈட்டிக்தகொள்ளலொதைன்று  ிமனப்பது, குறுகிய 

ைனப்பொன்மையுமடய, குறு லச் சிந்தமனயொகத்தொன் அமைய 

முடியும்.  

இன்மறய 'வீரமகசொி' பத்திொிமகயின் 12ஆம் பக்கத்தில் 

தெளிெந்திருக்கும் ஒரு தசய்தியிமன  ொன் ெொசித்மதன். புனித 

பிரமதசைொன கதிர்கொைத்திலுள்ள பொடசொமலதயொன்றில் 10ஆந் 

தரம் கற்கின்ற  ொன்கு ைொணெர்கள் அளவுக்கதிகைொக 

ைதுசொரத்மத அருந்தியதன் கொரணைொக ையக்கமுற்ற  ிமலயில் 

மெத்தியசொமலயில் அனுைதிக்கப்பட்டு அெர்களுக்கு சிகிச்மச 

அளிக்கப்பட்டு ெருெதொக அந்தச் தசய்திமூலம் 

அறியக்கூடியதொக இருந்தது. 10ஆந் தரம் கற்கின்ற 

ைொணெர்கள் தைது ெிடுமுமற கொலத்திமன ைகிழ்ச்சியொக 

அனுபெிப்பதற்கொக, பிற பொடசொமலக்குச் தசல்லெிருக்கின்ற 

சக ைொணெனுக்கொக ஓர் ஒன்றுகூடமலச் தசய்திருக்கிறொர்கள். 

அப்மபொது பல ரகைொன ைதுபொனங்கமள அளவுக்கதிகைொகப் 

பருகியிருக்கிறொர்கள். அதன் ெிமளெொக 4 ைொணெர்கள் 

ையக்கமுற்ற  ிமலயில் மெத்தியசொமலயில் அனுைதிக் 

கப்பட்டிருக்கிறொர்கள். பொடசொமல ைொணெர்கள், அதுவும் 

10ஆந் தரம் கற்கின்ற ைொணெர்கள் ஒழுக்கெிழுைியங்களுக்கு 

அப்பொற்தசன்று ைதுசொரத்மத அருந்தக்கூடிய ஒரு சூழ் ிமலக்கு 

ெந்திருக்கிறொர்கள். ைொணெர்களின் இந்த ைதுப் பொெமன 

கொரணைொக அெர்கள் ஒழுக்க, கலொசொரத்திமன 

ைிஞ்சிெிடுகின்ற ெிதத்தில் தசயற்படும் மபொக்கிமன, அதமன 

உமடத்ததறிகின்ற மபொக்கிமனக்  கொணக்கூடியதொக 

இருக்கின்றது. எந்தச் சட்டத்மதக் தகொண்டுெந்தொலும் சொி, எந்த 

ஒழுங்குெிதியிமனக் தகொண்டுெந்தொலும் சொி, ைது 

உற்பத்தியிமன அதிகொிப்பதும் ைதுபொனச்சொமலகமள 

அதிகொிப்பதும் அதற்கொக ெிளம்பரங்கள் தசய்து ைது 

நுகர்மெொொின் எண்ணிக்மகமய அதிகொிக்கச் தசய்ெதும் 

 டந்துதகொண்டுதொன் இருக்கின்றது.  

 ீண்டகொலைொக இந்த  ொடு அபிெிருத்தியமடயொைல் 

இருப்பதொக  ொங்கள் கூறிக்தகொண்டிருக்கின்மறொம். 

சுதந்திரைமடந்த கொலத்திலிருந்து எைது  ொட்மட ‘அபிெிருத்தி 

அமடந்து ெரும்  ொடுோ்’ என்றுதொன் கூறுகின்மறொமைதயொழிய 

அபிெிருத்தி அமடந்த  ொடொக இதமன  ொங்கள் கருத 

முடியெில்மல. எனமெ, உண்மையொன அபிெிருத்திமய 

அமடய மெண்டுைொக இருந்தொல் மபொமதப்தபொருட்கள், 

ைதுசொரம் மபொன்றெற்றுக்குக் கண்டிப்பொன தமடமய 

ஏற்படுத்த மெண்டும். தற்மபொது இந்தியப் பிரதைரொக 

இருக்கின்ற  மரந்திர மைொடி அெர்கள் குஜரொத்தின் 

முதலமைச்சரொக இருந்தமபொது அந்த ைொ ிலத்தில் 

அபிெிருத்திமய ஏற்படுத்துெதற்கொக ைதுசொரத்மதக் 

கட்டுப்படுத்துெதும் அெர் மைற்தகொண்ட தபொறிமுமறயில் 

ஒன்றொக அமைந்திருந்தது. ைதுசொரப் பொெமனயற்ற அல்லது 

மபொமதப்தபொருள் பொெமனயற்ற ஒரு பிரொந்தியைொக குஜரொத் 

ைொ ிலத்மத ைொற்றுெதற்கு அெர் முதலொெதொக   டெடிக்மக 

எடுத்தொர். அதற்கு அடுத்ததொகத்தொன் அந்த ைொ ிலத்தில் 

அபிெிருத்திமய ஏற்படுத்தக்கூடிய தசயற்பொட்டிமன 

முன்தனடுத்தொர். "மபொமதயற்ற மதசத்மத ஏற்படுத் 

தமெண்டும்" என்று  மைதகு ஜனொதிபதி அெர்கள் தசொல்கின்ற 

அந்த ெொசகங்கள் எங்கள் கொதுகளுக்கு இனிப்பொக 

இருக்கின்றன. ஆனொல், மபொமதப்தபொருமள ெிற்கக்கூடிய, 

மபொமதப்தபொருமள உற்பத்தி தசய்யக்கூடிய, மபொமதப் 

தபொருமளப் பருகக்கூடிய அல்லது உட்தகொள்ளக்கூடிய ஒரு 

சமூகத்மத உருெொக்கும்  ிமலமையொனது, இன்னும் 50 - 100 

ஆண்டுகள் தசன்றொலும் எைது  ொட்மட அபிெிருத்தி 

தசய்யமுடியொத ஒரு  ிமலமைக்குத் தள்ளிெிடும் என்பமத 

 ொன் எச்சொிக்மகயொகக் கூறிக்தகொள்ள ெிரும்புகின்மறன்.  

இன்று சிங்கப்பூரொக இருக்கட்டும், ஜப்பொனொக 

இருக்கட்டும், ைமலசியொெொக இருக்கட்டும், ைற்றும் மைற்குலக 

 ொடுகளொக இருக்கட்டும், இந்த  ொடுகள் எல்லொம் 

அபிெிருத்தியமடந்தமெயொகக் கொணப்படுகின்றன. எைது 

 ொடு அபிெிருத்தியமடயொைல் இருப்பதற்கு ைனித ெளத்மதச் 

சிமதக்கின்ற, அடிமைத்துெப்படுத்துகின்ற இந்தப் 

மபொமதப்தபொருள் பொெமனயும் ைதுசொரப் பொெமனயும் 

முக்கியைொன கருெிகளொக - தபொருட்களொகக் 

கொணப்படுகின்றன. எனமெ இன்மறய  ிமலயில் குறுங்கொல 

ெருைொனத்திமன அடிப்பமடயொகக்தகொண்டு ைதுசொர 

ெிடயத்தில் அக்கமற தசலுத்தொைல், ஒரு ததொமலம ொக்கு 

அடிப்பமடயில்  ொங்கள்  ிச்சயைொக ைதுசொரப் பொெமனமயக் 

குமறப்பதற்குொிய திட்டங்கமள ெகுக்க  டெடிக்மக எடுக்க  

மெண்டும். ைதுசொர உற்பத்தி  ிமலயங்கள், ைதுக்கமடகள், 

ைது மூலப்தபொருள் உற்பத்தி  ிமலயங்கள் என்பன எைக்கு 

எந்தெிதைொன  ீண்டகொலப் பயமனயும் தரப்மபொெதில்மல. 

ைொறொக, எைது  ொடு மபொமதப்தபொருள், ைது என்பெற்றுக்கு 

அடிமையொன ைனிதர்கமளமய சுைக்க மெண்டியதொக 

ைொறிெிடும். எனமெ, மைதகு ஜனொதிபதி அெர்கள் 

குறிப்பிடுெதுமபொன்று மபொமதயற்ற மதசத்மத 

உருெொக்குகின்ற அந்தச்  தசயற்றிட்டத்திற்கு  ொங்களும் 

ஒத்துமழப்புத் தரத் தயொரொக இருக்கின்மறொம்.  

ெிகிதொசொர அடிப்பமடயில் பொர்த்தொலும் ைட்டக்களப்பு 

ைொெட்டத்தில் இருக்க மெண்டிய 20 ைதுக்கமடகளுக்குப் 

பதிலொக மூன்று ைடங்கொக 60 ைதுக்கமடகமள 

உருெொக்கியிருக்கிறொர்கள். இதனொல்தொமனொ ததொியெில்மல, 

இன்று ைதுமெப் பருகுகின்ற - அதமனப் பொெிக்கின்ற 
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ைொணெர்களின் எண்ணிக்மகயும் அதிகொித்துக்தகொண்டு 

தசல்கின்றது. இந்த ைொணெ சமுதொயம் சீரழிந்துமபொகுைொக 

இருந்தொல், எதிர்கொலம் எைக்குச் சூனியைொகிெிடும். ஆகமெ,  

ைொணெர்களொகிய எதிர்கொலத் தமலெர்கமளப் பொதுகொப்பதற்கு 

ஏற்றெிதத்தில் திட்டங்கமள ெகுக்க மெண்டும். தற்மபொது 

பணத்தின் மூலைொக எதமனயும் சொதிக்கலொம், 'பணம் பொதொளம் 

ைட்டும் பொயும்' என்ற ஒரு  ிமலமை கொணப்படுகின்றது. கடந்த 

கொலத்தில் சில இலட்சங்கமளப் பொிைொறினொல் 

ைதுக்கமடகளுக்கொன அனுைதிப்பத்திரத்மதப் தபற்றுக் 

தகொள்ளக்கூடிய   சூழ் ிமல கொணப்பட்டது. இந்த  ிமலமை 

ததொடர்ந்தும்  ீடிக்கக்கூடொது.  ல்லொட்சி என்பது தெறும் 

தசொல்லொட்சியொக இருக்கக்கூடொது; தசயலொட்சியொக இருக்க 

மெண்டும். அது தசயலொட்சியொக இருக்க மெண்டுைொக 

இருந்தொல், ைனித குலத்திற்குத் தீமை தரக்கூடிய அந்த 

ெஸ்துகமள - திரொெகங்கமள உற்பத்தி தசய்கின்ற 

தசயற்பொடுகமளக் கட்டுப்படுத்த மெண்டும்.  

 ொங்கள் பலெிதைொன ஆமலொசமனகமளயும் 

பிரமயொசைொன கருத்துக்கமளயும் இந்த உயொிய சமபயில் 

கூறிக்தகொண்டிருக்கின்மறொம். அதற்மகற்ற ெிதத்தில் 

தசயற்பொடுகள்  மடதபறுகின்றனெொ? என்பமதயும் 

அெதொனித்துக்தகொண்டிருக்கின்மறொம்.  ொன் இங்கு 

குறிப்பிட்டதுமபொல், ைட்டக்களப்பில் எதமனொல் உற்பத்தி 

 ிமலயதைொன்று உருெொக்கப்படுகின்ற ஒரு சூழல் 

கொணப்படுகின்றது. இந்த எதமனொல் உற்பத்தி பற்றி இரண்டு 

ெிதைொன கருத்துகள் தசொல்லப்படுகின்றன. அதொெது, த ல், 

மசொளம் மபொன்ற தொனியங்கமளக்தகொண்டு எதமனொமல 

உற்பத்தி தசய்கின்மறொம்; அந் ிய  ொடுகளிலிருந்து இறக்குைதி 

தசய்கின்ற எதமனொமலக் கட்டுப்படுத்துகின்மறொம் என்று சில 

ெிஞ்ஞொனபூர்ெைொன ெிளக்கங்கமளக் கூறுமெொரும் உண்டு. 

ஆனொல், ஆக்கம் தருகின்ற தபொருட்கமள உற்பத்தி 

தசய்ெதிமல முக்கியைொக கெனம் தசலுத்தமெண்டும். 

அழிமெத் தரக்கூடிய, ைனித குலத்மதப் பொதிக்கக்கூடிய 

தபொருட்கமள உற்பத்தி தசய்கின்ற தசயற்பொடுகமள  ொங்கள் 

கட்டுப்படுத்த மெண்டும் என்பமத எனது கருத்தொகும். இன்று 

மெமலயற்ற பட்டதொொி இமளஞர்கள் வீதிக்கு வீதி 

மபொரொடிக்தகொண்டிருக்கிறொர்கள். எனமெ, அந்த ைனித 

ெளங்கமளப் பயன்படுத்தக்கூடிய ததொழிற்சொமலகமள 

உருெொக்க மெண்டுமைதயொழிய, அழிவுப் பொமதக்குக் 

தகொண்டுதசல்லக்கூடிய எந்தச் தசயற்பொடுகளிலும் அெர்கள் 

ஈடுபடுெதற்கு  ொங்கள் அனுைதிக்கக்கூடொது என்று கூறி, 

எனது உமரமய  ிமறவுதசய்கின்மறன்.  ன்றி.  

 

ගු මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළා ට, ටරු චන්ද්රිටරි ටජදීර මන්ත්රීතුමා. ඔෙතුමාට විනාඩි 

10   ාායක් තිශෙනො. 

 

[අ.භා. 4.45] 
 

ගු චන්රකුිය ග දීද ෙහවා 
(ைொண்புைிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මූාාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, අෙ ශමම පාර්යේශම්න්තුශේ 

නිශයෝට  ක් සම්ෙන්ධශයන් සා ච්ඡා ෙනො. එහිදී  ෙලනි 

නිශයෝටයට අොළ දුම්ශ ොළ හා මෙයසාර භාවිතය පිළිෙඳෙ ෙචන 

කිහිපයක්  ථා  රන්න මා ොාශපොශරොත්තු ශෙනො.  

මූාාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, මශේ අශත් තිශෙනො, ADIC 

ආයතනය  රන ාෙ සමීක්ෂාය  ොර්තාෙක්. ශම් ොර්තාශේ 

පලහලදියේෙ කියනො, අවුරුදු 25-40 අතර ෙයස   ාණ්ඩශස ිටයයට 

42.2ක් මෙයසාර භාවිතයට ශයොහු ශොා ඉන්නො කියාා. ඒ 

ොශේම, මත්පලන් භාවිතය අවුරුදු 25- 0 අතර ෙයස   ාණ්ඩශස  

ිටයයට  9.5ක් ෙ, අවුරුදු 15-24 අතර ෙයස   ාණ්ඩශස ිටයයට 

2 .1ක් ෙ ශාස එම ොර්තාශෙන් ශපන්ුවම්  ර තිශෙනො. ෙලන් 

අශප් රශට් තරුායන් මෙයසාරොට ඇබ්ෙලහිීම ශ ොතරම් ෙ 

කියාා අපට ෙන්ධනාටාර ශෙස ෙල ොම ශපශනනො.  

මූාාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, මෑත දී ශම් පාර්යේශම්න්තුශේ 

අුව මිුවෙ දී ෙන්ධනාටාර ශෙපාර්තශම්න්තුෙ සමා  ළ 

සා ච්ඡාෙ දී ඔවුන් ඉතා පලහලදියේෙ කිේො, ෙලන් ෙන්ධනාටාරටත 

ෙන ප්රො ිටර රුෙන්ශේ සංඛ්යාෙ අඩු ශොා තිශෙනො කියාා. 

නහුත්, ෙන්ධනාටාර පිශරන්ශන් මත් ද්රෙය සම්ෙන්ධ ශචෝෙනා 

ාලබූ ිටර රුෙන්ශටන්. ඒ ොශේම, මත් ද්රෙයොට ඇබ්ෙලහිීශම් 

ප්රමාාය ෙලඩි ශොා තිශෙනො. ඒ තුළින් නලෙත නලෙත ඔවුන් 

ෙන්ධනාටාරටත ශෙනො. ශම් අයශටන් ෙලඩි ප්රමාායක් 

තරුායන්. ටරු ්රීශන්සන් මන්ත්රීතුමා කිේො, අශප් රශට් ආර්ථි  

සංෙර්ධනශසදී අපට නිශරෝගී ජාතියක් ඉන්නට ඕනෑ කියාා. ඒ 

සම්ෙන්ධශයන් මම එතුමා සමා එ ා ශෙනො. ආර්ථි  

සංෙර්ධනය ඉදිරියට ශටන යෑම සඳහා අපට  ක්තිමත් මානෙ 

සම්පතක් නලත්නම් ඇත්ත ෙ ශයන්ම අශප් ඉාක් ය ඉස සරහට 

ශටන යන්න ෙලහල. ඒ නිසා ේපශාෝ මරාා හරි ස්පයේ ශසොයන 

සම්ප්රොශයන් තත් ශොා නිශරෝගී, බුේධිමත්, නිර්මාාශීලී මානෙ 

සම්පතක් නිර්මාාය  ශළේ නලත්නම් ශමොනම රට ටෙත් 

ඉස සරහට යන්න ෙලහල. යහපත් සං ්පප ඇති, ඒ සං ්පප මත 

 ලපශෙන්න ූ ොනම් නූතන පරම්පරාෙක් අපි නිර්මාාය  රන්න 

ඕනෑ. ශම් ට තිශෙන ශාොකුම ොධාෙ තමික, මෙයසාර, දුම්ෙලටි 

සහ දුම්ශ ොළ සමාටම් රටේප ඇතු ළත ශටන යන ක්රියාමාර්ට. 

ශම්  ශාෝ ය පුරාම තිශෙන ෙණප ජාති  සමාටම් ක්රියාෙයේශස 

එක් අෙස ථාෙක්.  

අපි ෙන්නො, අවි ආයුධ නිෂ පාෙනය  රන සමාටම්, ඖෂධ 

නිෂ පාෙනය  රන සමාටම්, මෙයසාර නිෂ පාෙනය  රන සමාටම්, 

දුම්ශ ොළ නිෂ පාෙනය  රන සමාටම් ප්රො සමාටම් ෙෙ. ශම් 

සමාටම්ෙයේන් මිදිාා රට ට ඉස සරහට යන එ  ශාශහිට නලහල. 

ඒ  අමාරු තත්ත්ෙයක්. අපට ඒ සඳහා ශාොකු යුේධයක්  රන්න  

ිටේධ ශොා තිශෙනො. රට  ආර්ථි  ජයග්රහා ඉස සරහට ශටන 

යෑශම්, රට  නීශරෝන් පරම්පරාෙක් හලදීශම්, ෙණප ජාති  

සමාටම්ො ක්රියාෙයේයට එශරහිෙ නලඟිටින්න පුවනෙන් පරම්පරාෙක් 

නිර්මාාය කිරීශම් ශාොකු අරටළයක් අප හහුශේ තිශෙනො.  

මූාාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, අශප් රශට් ිටය දිවි නසා 

ටන්නා සංඛ්යාෙ ශටන ෙල ශෙොත්  ාක්ෂ හතර ට ආසන්නික 

කියනො. ශම් අයශටන් තුශනන් එක් පංන්ෙක් මෙයසාර භාවිතයට 

ඇබ්ෙලහි වූ අය. ඒ ොශේම ඔවුන් අවුරුදු ෙහනෙයත් - විිටපහත් 

කියන ෙයස   ාණ්ඩ අතර ිටටින අය. ශමය මහා උෙදුරක්. ඇත්ත 

ෙ ශයන්ම අෙ ශම් නූතන පරම්පරාෙ, ශපොශළොශේ පය ටසා 

ඉන්ශන් නලති ශෙනත් මානිට  අරහුණු  රා ශයොහු  රන 

මට්ටමට ශම් මත් ද්රෙය උෙදුර විිටන් ශටනලවිත් තිශෙන ෙෙ අපි 

ෙකිනො. තමන්ශේ ජීවිතය තමන්ට එපා  රන, ශෙනස  න්න්ෙර 

පරිසර ටලන හිතන, මහා ොාශපොශරොත්තු තොටත් අනාටතයක් 

ටලන හිතන, ශසොඳුරු ශාෝ ො පා  රන චරිත  රා ශම් මත් ද්රෙය 

විිටන් ශම් තරුා පරම්පරාෙ ත්ප   රශටන යනො. ඒ නිසා ශම් 

උෙදුරින් රට හුො ටලනීම අප  ාටත් තිශෙන ෙටකීමක්.  

මම හුේප ඇමතිතුමාශටන් ඇන්ො, මත්පලන් අශළවි සල්ප මී ටර් 

ිටයශස සීමාෙක් ෙක්ො අඩු කිරීමට හුේප අමාතයාං ය  ලබිනට් 

මණ්ඩායට ප්රි ාෙක් ඉදිරිපත්  ර තිශෙනොෙ කියාා. මීටර් 

පන්ිටයය මීටර් ිටයය ෙක්ො අඩු  රන්න .රායක් අරශටන 

තිශෙනොෙ කියාා මම ඇණපො. එතුමා කිේො, "සමහර සංචාර  
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පාර්යේශම්න්තුෙ 

ශහෝට්ප, සමහර විශේිල  අෙන්හ්ප පාස්ප ආසන්නශස 

තිශෙනො. මත්පලන් අශළවි  රන ස ථානොට එ  නීතියකුත්, ශම් 

ශහොට්පොට තෙත් නිතියකුත් තිශෙන්න ෙලහල. ඒ නිසා  ්පපනා 

 රාා එ  තත්ත්ෙයක් ස ස  කිරීම උශෙසා අපි අෙධානය ශයොහු 

 ළා" කියාා. ඒ ොශේම රාජිත ශසේනාරත්න මලතිතුමා කිේො, 

"එය පටන් ටත්ශත් මම. දුම්ෙලටි අශළවි  රන අශළවි සල්ප මීටර් 

පන්ිටයශස සීමාශෙන් ඔබ්ෙට ශටන යන්න ඕනෑය කියන අෙහස 

ඉදිරිපත් වුණු ශේාාශේ ශමම ප්ර  නයත් මතු වුාා, මත්පලන් 

විකුාන ස ථාන මීටර් පන්ිටයශස සීමාෙට ෙඩා අෙම  රන්න 

.රායක් තිශෙනොෙ කියන එ  පිළිෙඳෙ තෙම නි  චිත 

තත්ත්ෙයක් නලහල.'' කියාා. ශ ශසේ ශෙතත් එතුමා ඉඩ දුන්නා,  අපි 

ශම් ටලන සංොෙ  ර විෙෘතෙ  ථා  රහු, එශසේ  ථා  ර න්දුන් 

.න්දුෙ ට එහු කියා. එය ඉතාම ශහොඳ තත්ත්ෙයක්.  

 

ගු මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ටරු මන්ත්රීතුමනි, ඔෙතුමාට තෙ විනාඩි ශෙ    ාායක් 

තිශෙනො. 

 

ගු චන්රකුිය ග දීද ෙහවා 
(ைொண்புைிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මූාාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් රශට් ිටදුශෙන අපරාධ දිහා 

ෙල ශෙොත්, ඒ හලම අපරාධයක් පිුවපසම මෙයසාර තිශෙන ෙෙත් 

මම ශම්  ශේාාශේ මතක්  රන්න  ලමලතිික. 

ෙන්ධනාටාරටතවූෙන් අරශටන ෙල ශෙොත්, එිකන් ිටයයට 79ක් 

පමා මත් ද්රෙය සම්ෙන්ධ ෙලරදි ආශ්රිතෙ ෙන්ධනාටාරටතවූෙන්. 

මත් ද්රෙය භාවිතයට ණපරු වූ අය ඒ ෙලරදිොට ශයොහු ශොා 

තිශෙනොය කියන එ  තමික අපට තිශෙන ොර්තා අුවෙ අප 

ෙකින්ශන්. ඒ නිසා  හලම පලත්ශතන්ම ටත්තාම, ශම් තිශෙන 

තත්ත්ෙය සමාජයට හිත ර තත්ත්ෙයක් ශනොශෙික. ඒ නිසා අපි 

ශම් මත් ද්රෙය සහ දුම්ෙලටි අශළවිය  ෙර ශහෝ ආ ාරයකින් 

ෙලළලක්ීමට පියෙර ටන්න ඕනෑ. 

මත් ද්රෙය සහ දුම්ෙලටි භාවිතය ෙලළලක්ීම සඳහා අපි ශමොන 

තරම් නීති - රීති ෙලම්මත් ෙලඩක් නලහල, මානෙ සමාජය නිිට ශාස 

ස ස   රන්ශන් නලතුෙ. පුංචි  ාාශස ඉඳාා පාස්ප පේධතිය 

තුළින් ඇති  රශටන එන ශහොඳ පුරුදු තුළින් මානෙ සමාජය 

නිෙලරදි දි ාෙට ශයොහු  රන්න අපි ක්රියා  රන්න ඕනෑ. ශම්ො 

නීති - රීතිෙයේන්ම ෙළක්ෙන්න ෙලහල. ඒ ට ආෙර් යක් තිශෙන්න 

ඕනෑ. ශේ පාානඥශයක් තමන්ශේ ශේ පාාන හිතෙශතකුට ඒ 

තිශෙන සීමා ශනොසා ා සලාකියේ ෙක්ෙන්න ක්රියා  ශළොත්,  ශම් 

ොාශපොශරොත්තුෙ ඉුව ශෙන්ශන් නලහල. ආප්ප ශෙශළන්ොත්, 

ශ ෝපි  ශඩ්ත් අිකතිෙන පන්තියට එ  විධිය ටත්, මහා  

ධනපතියන්, මහා පරිමාාශයන් හුේප ආශයෝජනය  රන මත් 

ද්රෙය ෙයාපාරි යන් අිකති ෙන පන්තියට තෙ විධිය ටත් සා න 

ක්රමයක් රට ඇතුශළේ නිර්මාාය වුශාොත්, අපි ොාශපොශරොත්තු 

ෙන ඉාක් ොට අපට යන්න ෙලහල.  

හලම මත් ද්රෙය ජාොරම් ාරශයකු පිුවපසම ශේ පාානඥශයක් 

ඉන්නො. ණපාක් ශොාෙට  ඒ හරහා ඒ ජාෙරම් රුෙන්ට 

රැ ෙරාය ාලශෙනො. ඒ ික මම ශම් කියන්ශන්. මීට  යේන් 

කිේො ොශේ ශේ පාානඥයකු සමා ිටටින විට ශපොලීිටශස 

රැ ෙරාය තිශෙනො. ඒ ොශේම රාජය ොශස රැ ෙරාය  

තිශෙනො; ආරක්ෂාෙ තිශෙනො. අපි  වුරුත් අශප්ක්ෂා  රන්ශන් 

යහ පාානයක් නම්,  ාටත් එ  සමානභාෙයක් තිශෙන්න ඕනෑ. 

ඒශක් අඩු ෙලඩි මට්ටම් තිශෙන්න පුවනෙන් මක් නලහල. ඒ  නිසා 

පළහුෙ, ශේ පාාන ශාෝ ශයන් අශප් ආෙර් ය සමාජයට ශෙන්න 

ඕනෑ. අපි  ෙර නීති - රීති ස ස   ළත්, ඒ නීති - රීති ක්රියාෙට 

නලඟීශම්දී  විශ ේෂිත වූ අභයන්තර පක්ෂග්රාහිත්ෙයක් තිශෙන්න 

ෙලහල. අපි පනෙන නීති, අපි පනෙන ශරන්ාාිට ඇත්ත ෙ ශයන්ම 

නිිට භාවිතයට ටන්න පුවනෙන් ශේ පාාන නාය ත්ෙයක් -කුමන 

ශහෝ පක්ෂය  ශේො- තිබිය යුතුික. එෙලනි නාය ත්ෙයක් රටක් 

ඇතුශළේ නිර්මාාය ෙන ශතක්, ඍජුෙ .න්දු ටන්න පුවනෙන් 

ශේ පාාන ොයක් රශට් නිර්මාාය ෙන ශතක්, අපි 

ොාශපොශරොත්තු ෙන ශාෝ ය අපට දිනන්න ෙලහල.     

ශම් නීති - රීති හා ශරන්ාාිට අපට ශටශනන්න පුවනෙන්; ඒො  

සම්මත  රන්න පුවනෙන්. නහුත්, අපි ඒ හලම නීතියක්ම ශටනා 

යුත්ශත් මානෙ සමාජය පලත්ශතන් ොාාික. මානෙ සමාජයට 

අශපන් විය යුතු යුතු ම් ඉුව කිරීමට අප  ාටත් ෙට කීමක් 

තිශෙන  ෙෙ ප්ර ා   රමින් මශේ  ථාෙ අෙසන්  රනො. 

 

ගු මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 Hon. Mohamed Navavi, please. You have ten 
minutes.  

 

[4.58 p.m.] 
 

ගු ප්ෙොප්හොෙඩ් නවවි ෙහවා 
(ைொண்புைிகு முஹைட்  ெெி) 

(The Hon. Mohamed Navavi) 

Thank you very much, Hon. Presiding Member, for 
giving me this opportunity to participate in today's 
Debate. Today, we are debating two Notifications under 
the  Excise Ordinance, Regulations under the Convention 
against Doping in Sport Act and Regulations under the 
National Authority on Tobacco and Alcohol Act.   

Sir, we have to think of saving our nation from drastic 
alcohol, dope and so on. Today, the country is getting 
ruined by the use of Kerala Ganja - I mentioned  this 
earlier also in this august Assembly. Almost weekly, 25-
100 kilograms of Kerala Ganja is smuggled in from 
Tamil Nadu,  through Jaffna to Negombo and  distributed  
right around the country. As a result, the whole nation is 
getting spoiled, especially the younger generation. In my 
area, Puttalam, at least one or two consignments of 
Kerala Ganja is caught by the Police weekly. The 
smugglers are produced before the courts and remanded. 
But,  today, the authorities’ hands are tied. According to 
the rules and regulations, the maximum fine imposed by 
the court for over 25 kilograms of Kerala Ganja is Rs. 
50,000. If it is below 25 kilograms, the fine is Rs. 25,000. 
But the value of that consignment is around Rs. 10 - 15 
lakhs. So, what happens is,  when an ordinary poor 
labourer or a youth is caught, straightway the fine is paid 
and he  is  released and this business goes on. As a 
remedy, we have to increase the fine - say, a fine of 50 
per cent of the value of the consignment - or  when first-
timers are caught, they should be given a suspended 
sentence. Then, I think, we can bring this under control. 
Otherwise, this is going to spoil the whole country. The 
Police is doing their best; the Navy is doing their best, but  
it is coming in from Jaffna to Chilaw and Negombo. So, 
we have to think of poor, young people because they are 
the people who get caught. They are distributing this for 
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easy money and as a result the whole community is 
getting spoiled.  Specially the school-leavers,  if they are 
to enter a university, usually it takes 1-11/2 years or to 
find a job or settle in the society;  it takes some time and  
this is the  period  in which they get hold of these youths. 

They infuse into the minds of these youth that they 
can earn easy money through this and that is why all these 
youngsters have got caught to this.  It seems that 
addiction to Kerala Ganja has increased when compared 
with the addiction to other narcotics.  So, we must put a 
stop to this.  Therefore, I request that the fine be 
increased.   We have to think of the society and the 
youngsters.    

I can remember, as youngsters, when we were doing 
sports we used to take things like Glucose.  You will not 
believe, Mr. Presiding Member, - I am sorry to say this - 
now there are some youngsters in my area who take a 
dose of  Ganja just to have some extra stamina before a 
match.  I am sorry to say this, but it is happening today.  
Whose fault is it?  It is not their fault.  It is our fault. Not 
controlling it, not taking steps to stop this nuisance and 
not taking action against the culprits are our faults.  As I 
told you earlier, when we speak to the police officers, we 
understand that they are doing their best. But when these 
culprits come out of custody, what does the public say?  
The public says, “The police take a bribe and release 
them.” So, if the fines can be increased to the maximum - 
double or triple the amount - I am sure we will be able to 
stop this menace and get the society to move forward in 
the correct path.   

Think of the sportsmen.  When we talk of cricketers 
like Kumar Sangakkara,  Mahela Jayawardene and others, 
all of them are world famous.   But I am sorry to say, 
even the game of cricket is now coming down because of 
this menace. Take for instance, IPL Games - how many of 
our cricketers took part in earlier  IPL matches?  But 
today only one or two cricketers participate in it. This 
menace is there behind all these.  We are in a situation 
where we have to look after the young generation of our 
country but we are not at all interested in them; we are not 
at all worried about them and we are just allowing them to 
carry on. I know instances where young children with 
good family backgrounds have got caught to this menace. 
Because of our ignorance these poor youths get into this 
business and finally they end up in prison.  Not only that, 
even after they come out of prison, they continue with it.  
And this is  going on  even within the prison.  

The other problem that we face today is cultivation of 
tobacco plants. Even in my area, Kalpitiya, there are 
tobacco cultivations. People are cultivating tobacco there.   
After harvesting, tobacco leaves are dried and people start 
chewing it.  They start chewing tobacco and finally end 
up with cancers.  I am very happy to say that His 
Excellency the President and the Hon. Prime Minister 
have taken steps to put a stop to this.  As a result, there is 
a decrease in tobacco cultivation.  People tend to cultivate 
tobacco because of the high profit and very low cost of 
cultivation.  People chew tobacco and keep it in their 
mouths for long hours and then they end up with oral 
cancer. It is happening.  We know it.  Therefore, as I said 

earlier, fines must be increased.  Department of Exercise 
should also get involved in this effort.   

There is a fishing village called Udappu where 
innocent Tamils are living.  Today they have opened 
liquor shops right around schools and the Udappu 
Temple, which is a very famous Temple there.  A few 
years ago we objected to this, but very unfortunately, the 
whole village is spoilt today.  We have requested the 
authorities to close down the liquor shop but they have 
not done it so far.  Therefore, I have requested His 
Excellency the President and the Hon. Prime Minister to 
stop this.  When you go right around the country, you 
will be able to see so many liquor shops that are there 
around schools and hospitals for which licences had been 
given by the previous Government.  Even by the side of 
Magistrate’s Courts they do this business.   

So, it is the duty of the Hon. Minister to go into this 
and close all these. I think you cannot have liquor shops 
within the 500-metre radius of schools and places of 
worship.  But, when you go round, there are so many 
liquor shops. I think we will have to put a stop to it. 
There should be a difference between the previous 
Government and this Government.  

Look at the newspapers today. Murders, accidents and 
all those things are happening due to the consumption of 
liquor. How are we going to stop this? We have to reduce 
them because you cannot go on saying, "We cannot put a 
stop to this." We have to do it for the sake of our country 
and for the sake of the community. Therefore, I request 
the Hon. Minister and the Government to take necessary 
action to stop Kerala Ganja coming in. We have to put a 
stop to it by increasing the fines and the security 
authorities should also look into this.  

If there are liquor shops near schools, temples, 
churches, mosques and in areas where there are court 
houses and so on, we have to close them.  It is a good 
way of reducing the number of liquor shops in the 
country. We have to put a stop to this; then only can this 
be controlled. As I told you earlier,  tobacco cultivation 
must be stopped in this country. There are so many other 
crops by which we can earn money and improve the 
standard of living.  

The other problem we face today with regard to 
schools is, there are areca nuts and another thing known 
as "Baabul" which is consumed by school children. This 
too is brought from India. This is how the younger 
generation of our country is getting ruined today. Not 
only the younger generation, even families are being 
broken up, murders are taking place and accidents are 
taking place because of these harmful things.  

We have to control this. We have not done that so far. 
Today there are three Hon. Ministers involved in this. I 
request all of them to consider this. I can remember, a 
person told me that Kerala Ganja is used for medical 
purposes. It may be used in other countries, but not in our 
country. This was told by a prominent politician, not the 
Hon. Minister. I request the Hon. Ministers to get 
involved in this and to increase the fine to the maximum 
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and take all necessary measures to put a stop to this, so 
that we can save this country, especially because we 
depend on the younger generation.  

As I told you, the sportsmen of the earlier era were 
devoid of smoking and drinking. It is a fact. I am also a 
sportsman. But the sportsmen of this era are entirely 
different. Why? Because the society is spoilt. Therefore, I 
request this august Assembly and the Hon. Ministers to 
look into this. As we are living in a free world today and 
as we are living freely in our country, this also must be 
looked into. In the future drastic action must be taken to 
save the country and the younger generation.  
Thank you.  

ගු මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළාට, ටරු එස . ශප්රේමරත්න මන්ත්රීතුමා. ඔෙතුමාට විනාඩි 

10   ාායක් තිශෙනො. 

 

[අ.භා. 5.10] 
 

ගු රාන. ප්රේෙදත්න ෙහවා 
(ைொண்புைிகு எஸ். பிமரைரத்ன) 

(The Hon. S. Premarathna) 

මූාාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, ඉතාමත් ෙලෙටත් ශමම 

විොෙශසදී මටත් අෙහස  පළ  රන්න අෙස ථාෙ ාොදීම පිළිෙඳෙ 

ශම් ශොාශේදී මශේ ශටෞරෙනීය ස තුතිය පිරිනමනො. මත් ද්රෙය, 

දුම්ශ ොළ සහ තහනම් උත්ශත්ජ  සම්ෙන්ධශයන් තමික අෙ  ථා 

 රන්ශන්. එ  පලත්තකින් ොේදී, ශම් රට මත් ද්රෙයො 

තිප්ශපොළක් ෙෙට පත්ශොා ඉෙරික. අශනක් පලත්ශතන් ෙසෙහස  

ටානක් ශරෝගීන්ශේ නොතලනක් ෙෙට ශම් රට පත්ශොා 

තිශෙනො. තෙත් පලත්තකින් ක්රීඩාෙ  ඩා ෙලුවණු රටක් ෙෙට 

පත්ශොා තිශෙනො.  

 
අපට මත ික, 2015 ජනොරි 8ෙලනිො ශම් ආණ්ඩුෙ ොයට 

පත්ශෙන ශ ොට හලටශොක්ෂයක් ෙන මිනිස න් වමත්රීපාා 

ිටරිශසේන මලතිතුමාශටන් මීට ෙඩා ශාොකු ශෙයක් ොාශපොශරොත්තු 

වුාා. හලෙලික, අෙසානශස අෙ ශෙනශ ොට ිටරිශසේන 

ජනාධිපතිතුමාශටන් ොාශපොශරොත්තු වුණු ශේේපෙයේන් රටට 

ාලශෙන්ශන්  ්පකුඩාො හෙන අර්ජුන ඇශාෝිටයස ශේ අරක්කු 

ෆලක්ටරිය, ඊට පස ශසේ යාපනය ඇතුවන ප්රශේ ොට උතුරු 

හුණපදු රශයන් එන මත් ද්රෙය, අශනක් පලත්ශතන් ශර්න්ෙ හරහා අත් 

අඩංන්ෙට ටන්නා මත් ද්රෙය පමාික. මූාාසනාරූඪ ටරු 

මන්ත්රීතුමනි, තහුන්නාන්ශසේ ඒ  ෙන්නො.  

සාමානයශයන් අශප් රශට් ොර්ෂි  අධයයනො තිශෙනො, 

45,000ක් ශෙනා මත් කුඩු උරන ෙෙ. 1980න් පස ශසේ 

විශේිල යන්ශටන්, එශහම නලත්නම් විශේ  රට ට න්හි්පාා ආපු 

ශ ශනකුශටන් තමික අපි කුඩු ටලන ඇණපශේ. අෙ ෙන විට ශම් රශට් 

45,000 ට ෙලඩි පිරිසක් මත් කුඩු උරනො. සාමානයශයන් 

අවුරුේෙ ට මත් කුඩු කිශාෝග්රෑම් 987ක් ශම් රටට ඕනෑ ශෙනො. 

ෙෙස ට කිශාෝග්රෑම් 2.7ක් ශම් රශට් තරුාශයෝ, ෙලඩිහිටිශයෝ මත් 

කුඩු උරනො. මූාාසනාරූඪ ටරු  මන්ත්රීතුමනි, ශමහි ඇති 

ශනෙොච ය තමික, න්ය අවුරුේෙට සාශප්ක්ෂෙ ශම් අවුරුේශේ ීථි 

ශහශරෝිකන් කිශාෝග්රෑම් එ   මිා රුපිය්ප මියේයන  කින් 

අඩුශොා තිශෙනො කියන එ . න්ය අවුරුේශේ ශහශරෝිකන් 

කිශාෝග්රෑම් එ   මිා විධියට තිබුශණ් රුපිය්ප මියේයන 9.5ික. ඒ 

කියන්ශන් රුපිය්ප ාක්ෂ 95ික. අෙ ෙන විට ීථි ශහශරෝිකන් 

කිශාෝග්රෑම් එ   මිා රුපිය්ප ාක්ෂ 65ික. 

ටරු හුේප ඇමතිතුමාශටන් මම ශම්  ාරාය අහනො. ටරු 

හුේප ඇමතිතුමා අෙ උශේ පත්තරය  නමක් කිේො. ෙලඳුම් ර  

ස්පයේ ශහොර ම්  රාා, ශම් රශට් හුේප රුපිය්ප ශ ෝටි 15,000ක් 

ශහොර ම්  ළ ශහොශරකුශේ පත්තරයක් ටලන ටරු හුේප 

ඇමතිතුමා ශමතලනදී  ථා  ළා. "ජන යුටය" පුෙත් පත ටලන 

තමික  ථා  ශළේ. මූාාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, මහ ෙලංකුෙට 

ශෙෝම්ෙ ටහාා අශප් රශට් ආර්ථි ය කුඩු  රන්න ප්රභා රන්ටෙත් 

ෙලරි වුාා. හලෙලික, වික්රමිටංහ මහත්මයාශේ යාවනො ආො, රුපිය්ප 

ශ ෝටි 15,000ක් ටලණපො.  ්පකුඩාො ආරම්භ  රන මත්පලන් 

 ර්මාන්ත ාාාෙ පිළිෙඳෙ ඒ  ාාශස හුස යේම් මන්ත්රීෙරු ශෙොශහෝ 

ශෙශනක්  ථා  ළා. හලෙලික, ස්පයේො ොයෙ කියාා මම ෙන්ශන් 

නලහල, අෙ ඒ මත්පලන්  ර්මාන්ත ාාාෙ ටලන හුස යේම් 

මන්ත්රීෙරුෙත්  ථා  රන්ශන් නලහල. ඒ තරම් ස්පයේ ොෙත් 

ශොා. 

මූාාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ එක් ම මම ශම් ශොාශේ 

අශප් රශට් ක්රීඩාෙ ටලනත් මතක්  රන්න ඕනෑ. තහනම් 

උත්ශත්ජ ෙයේන් ශතොර සජීී ක්රීඩාෙක් ශෙුවශේ අශප් රට 

ඇතුශළේ ක්රීඩාෙ දියුණු  රන්න ටුව ාෙන උත්සාහය පිළිෙඳෙ ්රී 

ාං ා උත්ශත්ජ  මර්ෙන නිශයෝජය ආයතනයට මශේ 

ශටෞරෙනීය ස තුතිය පිරිනමනො. මූාාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, 

හලෙලික පන්න්ය  ාා සීමාෙ තුළ අෙසාන ෙ ශයන් කුස්ප ජනිත් 

ශපශර්රාට අත් වුණු ඉරාම අපි ෙලක් ා. මාස 7ක් ක්රි ට් නලතුෙ 

ිටටියා. අෙසානශස ඔණප නිර්ශෙෝෂී වුාා. ඒ ශෙුවශෙන් ඔණපට ෙන්දි 

හුොක් හම්ෙ වුාා. හලෙලික, එහි අෙසාන ප්රතිලාය අපි ොන්න 

ඕනෑ. ඒ හරහා අපට අහිමි වුණු ජයග්රහා ටි  සහ අශනක් 

පලත්ශතන් කුස්ප ජනිත්ශේ ශපෞේටයේ  ක්රීඩා ජීවිතයට අහිමි වූ 

ශේේප ටි . 

 මූාාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් හලම එ ක් ඇතුශළේම 

තිශෙන්ශන් මහා මායායාෙක්. ශම් පර්ශසෂාො අෙසාන 

ප්රතිලාය ශාස අශප් රශට් ක්රීඩාෙ භාර උෙවියට අශප් රශට් 

ක්රීඩ යන් ආරක්ෂා කිරීශම් මහ ොයක් ශයොෙන්න පුවනෙන් ම 

ාලශෙන ෙෙ අපි වි  ොස  රනො. ඒ ආරක්ෂ  ෙලට නිෙලරදි 

විධියට අශප් රට ඇතුශළේ ටලණපශේ නලත්නම්, අශප් රශට් 

ක්රීඩ යන්ට අසතය ශචෝෙනා එ්පා  රාා ඔවුන්ශේ ක්රීඩාෙ නලති 

 රන තලන ෙලඩි තත  ශනොශෙික කියන එ ත් මම ශම් ශොාශේ 

මතක්  රනො. 

මූාාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ එක් ම මම ශම් 

 ාරායත් ශම් ශොාශේ මතක්  රනො. ඊශස ෙෙශසේ ක්රීඩාශේ 

එක් අොසනාෙන්ත ෙෙසක් අපි ෙලක් ා. අපි ඉස සර ෙංේාාශේ  

 ණ්ඩායමත් එක්  තරට ෙදින්ශන්ත්  ම්මලයේ මට. හලෙලික, 

ඔවුන් තහනම් උත්ශත්ජ  අරශටන ශනොශෙික ඊශස ශාෝ  පූජිත 

්රී ාං ා  ණ්ඩායමට ටලණපශේ, ්රී ාං ා  ණ්ඩායමත් එක්  

තරට  ශළේ. හලෙලික,  නටාුවෙට  ාරාය තිශෙන්ශන් එතලනික 

මූාාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි. ශමො ෙ, පන්න්ය  ාා සීමාෙ 

ඇතුශළේ වුා ිටදුීම් අපි ෙලක් ා. නහුත්, අශප් රශට් ක්රීඩ යන් 

ආරක්ෂා  ර ටන්නා විධියක් හෙන්න අපට ඕනෑ ම තිබුශණ් 

නලහල. අශප් ඔවනෙ ඇතුශළේ තහනම් උත්ශත්ජ ොටත් ෙඩා 

ොපෑශේ, ක්රීඩාෙ සම්ෙන්ධශයන් තිබුණු කුහ ත්ෙය සහ 

ඊර්ෂයාෙික.  

මූාාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, ාිටත් මායේංට සම්ෙන්ධෙ 

පන්න්ය  ාාශස වුණු ිටේධියක් අපට මත ික. ාිටත් මායේංට 

කියන්ශන්, මාතරටෙත්, ටා්පාටෙත්, අශප් රටටෙත් අිකති 

ක්රීඩ ශයක් ශනොශෙික. අෙ ාිටත් මායේංට ශාෝ යටම අිකති 
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[ටරු ශමොශහොමඩ් නෙවි මහතා] 
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ක්රීඩ ශයක් ෙෙට පත් ශොා ඉෙරික. සමහර ොධාරින් මායේංට 

සම්ෙන්ධෙ කියපු ශේේප තෙමත් මශේ  න් ශෙශක් ශෙෝං ාර 

ශෙනො. " ෙො ශහෝ ෙෙස  මූ ශේ ක්රීඩාෙ තහනම්  රනො" 

කියාා කිේො. ඒ ාිටත් මායේංට ශේ. හලෙලික අපට තිශෙන 

 නටාුවෙ තමික මූාාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, මායේංට ොශේ 

ක්රීඩ  ශයක්ෙ ශම් ිටයෙශසේ ශනොශෙික, ඊළා ිටයෙශසේදීෙත් ශම් මහ 

ශපොශළොශේ ආශස හෙන්න ෙලහල කියන එ . ඒ  තමික ඇත්ත. 

තමන්ශේ අත  ර ොා හරහට ශෙොශ්ප ොාා හුවන ශාෝ යම 

වික්ෂිප්ත  රපු මායේංටටත් ශම් රශට් ටහන්න ටත්තා. හලෙලික, 

ඊශස ෙෙශසේදීත්  ඩු  ්රිත්ෙයක් අරශටන මායේංට ශපන්වූො, 

"රත්ටම මායේංට මම" කියන එ . ඊශස ්රී ාං ාෙ තුළදී 

ෙංේාාශේ යට  එශරහිෙ පලෙලති තරටශසදී මායේංට එය ශපන්ුවො.   

මූාාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, ක්රීඩ   යන්ශටන් පළිටන්නො. 

එවිට අශනක් පලත්ශතන් ක්රීඩාෙ  ඩාශටන ෙලශටනො. 

තහුන්නාන්ශසේ ෙන්නො, අශප් රට විවිධ ජා.න්ශටන් එ තු වුා 

රටක් ෙෙ. එ  තලන  හුස යේම් කියික; තෙ තලන  ශෙමළ කියික; 

තෙ තලන  ිටංහා කියික. ඕනෑ නම් තලන තලන න්ටි ශ ළිත් ඇා 

ටනී. හලෙලික, මූාාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, ක්රීඩාශෙන් විතරික 

ජාතිය එ ට එ තු  රන්න පුවනෙන් ම තිශෙන්ශන්. ක්රීඩාෙ 

විනා   ශළොත්, ශම් ජා.න් එ ට එ තු  රන්න අපට 

පුවනෙන් මක් ාලශෙන්ශන් නලහල. ශම් ජා.න් එ ට එ තු 

 රන්න තිශෙන ආසන්නතම උොහරාය තමික, ක්රීඩාෙ. 

මූාාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, මම ශම් ශොාශේ අශප් රශට් 

සමස ත ක්රීඩ යන්ශටන් ඉ්පලීමක්  රන්න  ලමලතිික. ශමො ෙ, 

අශප් රශට් ක්රීඩ යන්ෙ ශපෝෂාය  රාා ඔවුන් ජාතයන්තර 

මට්ටමට අරශටන යන්ශන් මහජන හුෙයේන්. ඔවුන් ශම් රට දිනොා 

ජාතයන්තර කීර්තිය ාො ශෙන්ශන්, ශම් රශට් මහජන හුේප 

නිසාික. ශම් රශට් මහ ජනතාෙශේ ආිලර්ොෙය, මහ ජනතාෙශේ 

 ලප කිරීම් තමික එම ිටය  ජයග්රහාො අෙසාන ප්රතිලාය ෙෙට 

පත් ශෙන්ශන්. 

මූාාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, අශප් රශට් ෙසෙහස  සංඛ්යාත 

පිරිස ට පිළි ා ශරෝටය ශෙෝ ශොා ඉෙරික කියාා තහුන්නාන්ශසේ 

ෙන්නො. ඔවුන් පිළි ා ශරෝන්න් ෙෙට පත්ශොා ඉෙරික.  පන්න්ය 

 ාා සීමාෙ තුළ කුමාර සංටක් ාර, මශහේා ජයෙර්ධන යාපනශස 

ිටට මාතර ෙක්ොම පිකන් යනො අපි ෙලක් ා. ඒ ඇික? පිළි ා 

ශරෝහාක් හෙන්න. ඒ ශරේෂ ඨ ක්රීඩ  මශහේා ජයෙර්ධනශේ 

සශහෝෙරයා පිළි ා ශරෝටශයන් මලරුාා. එහි ප්රතිලායක් විධියට 

මශහේා ජයෙර්ධනට හිතුාා, තමන්ශේ ම්පයේ නලති ීමට ශහේතු වූ 

පිළි ා ශරෝටයට එශරහිෙ සටන්  රන්න ටා්පශ්ප පිළි ා 

ශරෝහාක් හෙන්න ඕනෑය කියාා. සංටාා, මශහේාාා ඒ ටමන 

න්යා.  

එ  පලත්තකින් මූාාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමනි, ක්රීඩ යා අශප් 

රශට් ශසෞඛ්යයට උෙවු  රේදී, ශම් රශට් මහ ජනතාෙට උෙවු 

 රේදී, තෙත් පලත්තකින්, රට ඇතුශළේම ජනප්රියත්ෙය ාො ටලනීම 

සඳහා ක්රීඩ යා ෙණපජාති  සමාටම් ශෙුවශෙන් ක්ෂණි  ආහාර, 

පිළි ා  ාර  වසා අඩංන් ආහාර ප්රචාර  ෙලන්ීම්ොට ශපනී 

ිටටිනො. ඒ ක්රීඩ යන්ට අත්පුඩි ටහන ෙසෙහස  ටානක් 

මිනින්න්ශේ ඇාට පිළි ාෙ ශෙන්න ඒ ක්රීඩ ශයෝ උෙවු ශෙනො. 

ශාෝ ය දිනපු සංටාා, මශහේාාා ඇතුවන ශම් රශට්  සමස ත 

ක්රීඩ ිකන්ශටන් මා ඉ්පානො, ශම් රශට් මහ ජනතාෙට පිළි ා 

 ාර  ශටන එන ෙලන්ීම්ොට ශපනී ිටටින එශ න් ෙලළශ න්න 

කියාා.  

මූාාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් රශට් මිනිස න් ශ ොඩි 

ඉස න්ශේ ශෙශෙනකුට විතරික. අන් රටේප එක්  තරට  රාා, අන් 

රටේප පරෙො ජාතියට ශටෞරෙයක් ාො දුන් ක්රීඩ යන්ට ජාති  

ශ ොඩිය එශසේො. අනික් පලත්ශතන්, ශම් රශට් මිනින්න්ට ජීවිතය 

දුන්ුව, පා ශ න්ෙ දුන්ුව රා විරුෙන්ට ජාති  ශ ොඩිය 

එශසේො. ශේ පාානත්ෙයට ජාති  ශ ොඩිය එසවුශණ් නලහල, 

ටරු ඇමතිතුමනි. හලෙලික, ජාති  ශ ොඩිය ඉදිරිශස එ  මිනිසකු 

ීරයකු විධියට අෙටත් අපට ශපශනනො. මහින්ෙ රාජපක්ෂ 

මහත්මයා විතරික ජාති  ශ ොඩිය ඉදිරිශස ීරයකු විධියට අෙටත් 

ශම් රටට ශපශනන්ශන්. ඒ  තමික ඇත්ත.  

මූාාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, අශප් රශට් මිනින්න්ටත් ශම් 

තුළ ප්ර  නයක් තිශෙනො. අශප් රශට් ක්රීඩ ශයෝ ශාෝ ශස 

ශෙනත් රටක් එක්  තරට  රාා, දුොා, පලනාා අනික් රට 

පරාජය  රාා, අශප් රට දිනෙන ශ ොට, අශප් රශට් ක්රීඩා 

ශප්රේක්ෂ යා, අශප් රශට් මහ ජනතාෙ ජාති  ශ ොඩිය ඔසෙනො. 

ඒ ඔසෙන ජාති  ශ ොඩිය අශප් රශට් ජාති  සම්පත් ශෙන 

මිනිශහක් අරශටන යන ශ ොට  එසශෙන්ශන් නලහල, ටරු 

ඇමතිතුමනි. එය මහා ශනෙොච යක්. ශෙනත් ක්රීඩ ිකන්ට 

එශරහිෙ ක්රීඩා  රන ශ ොට ජාති  ශ ොඩිය එසශෙනො. 

එතශ ොට ාාංකීය ෙෙ ශපශනනො. හලෙලික, හම්ෙන්ශතොට ෙරාය 

ඉදි  රන ශ ොට අශප් රශට් මිනිස න් ජාති  ශ ොඩිය එශසේශේ 

නලහල. ඒ ට ිටංහා, ශෙමළ, හුස යේම් මිනිස න් එ තු වුශණ් නලහල. 

එ තු වුශණ් එ   ණ්ඩායමක් විතරික.  

මූාාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් රට හෙන්න නම් එ ම 

එ  ශෙයික  රන්න තිශෙන්ශන්. ඒ, අශප් ජාති ත්ෙය, ්රී ාාංකීය 

ෙෙ ඇති  රන එ  විතරික. ඒ  හෙන්න පුවනෙන් ක්රීඩාශෙන් 

විතරික. අපට මත ික, අශප් රශට් ක්රි ට්  ණ්ඩායම තුළ හුරයේාා 

ිටටියා, දි්පෂාන්ාා ිටටියා, මහරුෆ ාා ිටටියා. ඒ  ණ්ඩායම 

ඇතුශළේම ජයූ රියාාත් හිටපු  ණ්ඩායමක් අපට ිටටියා. ක්රීඩාෙ 

කියන්ශන් එශහම එ ක්. ඒ  ණ්ඩායම ශාෝ ය දිුවො. ඒ 

 ණ්ඩායම තුළ ිටංහා, ශෙමළ සහ හුස යේම් කියන අය ිටටිශස 

නලහල. ඒ  ණ්ඩායම ඇතුශළේ ිටටිශස ්රී ාාංකි  ක්රීඩ ශයෝ. ශම් 

රට එතලනට ශටශනන්න මූාාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, අපට 

තිශෙනො මහා ජාති  ෙට කීමක්; ශම් ආණ්ඩුෙට තිශෙනො, 

ජාති  ෙට කීමක්. නීශරෝගීමත් ක්රීඩාෙක් හෙන්න නම්, තහනම් 

උත්ශත්ජ ොටත් එහාට න්හින් කුහ ත්ෙය නලති, ඊර්ෂයාෙ නලති 

මිනිස න් ටි ක් ක්රීඩාෙටත් එන්න ඕනෑ.  

 

ගු මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ටරු මන්ත්රීතුමනි, ඔෙතුමාට තෙ විනාඩි ශෙ    ාායක් 

තිශෙනො. 
 

ගු රාන. ප්රේෙදත්න ෙහවා 
(ைொண்புைிகு எஸ். பிமரைரத்ன) 

(The Hon. S. Premarathna) 

මූාාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, අෙසාන ෙ ශයන් මා ශම් 

 ාරායත් කියන්න  ලමලතිික. ශම් ෙන ශ ොට එ  පලත්තකින්, 

ශාෝ  ශස ශහොඳම හුේප ඇමති අශප් රටින් බිහි ෙනො. හලෙලික, 

අශප් රශට් මිනින්න්ට  න්න හා්ප නලහල. ඒ  තමික ඇත්ත. 

ශාෝ ශස ශහොඳම ශසෞඛ්ය ඇමතිෙරයා ශම් රටින් බිහි ෙනො. 

හලෙලික, එතුමා ශම් රටින් ශෙශහත් ටන්ශන්ෙත් නලහල. එතුමා 

ශෙශහත් ටන්න යන්ශන් ිටංටප්පූරුෙටික. අශප් රශට් ශරෝහ්පො 

ශරෝන්යකුට බිම නිො ටන්නෙත් ඉඩක් නලහල.  වනශෙෝවිා 

ශරෝහාට, ශ ොළෙ මහ ශරෝහාට න්හි්පාා ොන්න.  

මූාාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, අනික් පලත්ශතන්, ශම් ශමොන 

අාපනත් ශම් රටට ශටනාෙත්, අශප් ම ශම් පපුශේ නලති තාක් 

ශම් රට හෙන්නත් ෙලහල. තහුන්නාන්ශසේ ෙන්නො, අශප් රට 

හෙන්න පන්න්ය  ාාශසම අපි ඉ්ප ශේ එ ම එ  ශෙයික කියාා. 
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පාර්යේශම්න්තුෙ 

රා විරුෙන්ශටන් අපි ඉ්ප ශේ, අශප් ජාතිය ශබ්රා ශෙන්න, ්රී 

ාාංකීය ජාතිය ශබ්රා ශෙන්න, රට ශබ්රා ශෙන්න කියාාික. හලෙලික 

ටරු ඇමතිතුමනි, බුේධි අං ශස ශසෙවනන් ශපොදිපිටින් අෙ අරශටන 

යනො. මලටිටන් ෙන්ධනාටාරශස 15ශෙශනක් ඉන්නො. 

 නටාුවෙට  රුා ශම් ික. එහි ිටටින එ  ශසෙශළක් මට 

කියනො, "මහත්තශයෝ, කියන්න  නටාුවික. අපි ශම් රට රැක්ශක් 

අශප් ජීවිතය පූජා  රාා. හලෙලික ෙලන් අපට කියනො, ශම් ෙලරැදි 

 ශළේ ශටෝඨාභය රාජපක්ෂ කියාා කියන්න. එතශ ොට ඔය 

ශටෝපාන්ට සහනය ශෙන්නම්." කියාා.  

මූාාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, ශමො ක්ෙ ශම් රට? 

62,00,000ක් ජනතාෙ වමත්රීපාා ිටරිශසේන මහත්මයාශටන් 
ඉ්ප ශේ ශම් ෙ? නලහල. හලෙලික අපි ශම් රටට කියනො, 

වමත්රීපාා ිටරිශසේන ජනාධිපතිතුමාට කියනො, "තහුන්නාන්ශසේට 
ආශයත් ජනාධිපති ශෙන්න ශම් රශට් මිනිස න් ඉඩ ශෙන්ශන් නලහල. 

රනි්ප වික්රමිටංහ මහත්මයාට අටමලති ශෙන්න ශම් රශට් මිනිස න් 
ඉඩ ශෙන්ශන් නලහල"ික කියාා. ඒ  තමික ඇත්ත. 

තහුන්නාන්ශසේාා ශම් අවුරුදු 2 තුළ ශම් රට රෙටාා ඉෙරික. 

තහුන්නාන්ශසේාා දුන්ුව හලම ශපොශරොන්දුෙක්ම  ඩ  රාා ඉෙරික. 
ොහන 44ක් අෙභාවිත  රන්න අුවො දුන්නාය කියාා විම්ප 

ීරෙං  හිශර් ෙමනො. ොහන 100ක් ාලබුණු ටරු සභානාය තුමා 
හිනා ශෙී ශම් සභාශේ ඉන්නො. ඔන්න අශප් රශට් නීතිය. හලෙලික 

ඒ ශොාෙට අපට හිශතනො, හිශර් යන මිනිස න් සමහර විට ෙං ර් 
ටහශටන දුම්ශ ොළ අරශටන යනො ොශේ අශප් රශට් 

ශපොයේස පතිතුමාත් සමහර මිනින්න් ඉදිරිශස නීතිය නොා ෙං රය 

ටහශටන ඉන්නොෙ කියාාත්. ඒ  තරමටම නීතිය ේප ෙලදිාා  
ඉෙරික.   

ශම් රශට්  මිනින්න්ශටන් මම  එ  ශෙයක් ඉ්පානො. ශම් රශට් 
මිනිස න් ෙරුශෙක් හෙන්ශන් ශාොකු මිනිශහක්  රන්න. හලෙලික, 

ශමොන මිනිහා  ළත් මූාාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, ශම්  රශට් 
හලශෙන මිනිහා ජනාධිපති වුාත් ෙලඩක් නලහල ඒ මිනිහාශේ  

පපුශේ මුවස ස ම නලත්නම්. ඔශබ් ෙරුො වෙෙයෙරශයක් 

 රන්න ඔෙ උත්සාහ  රාවි. ක්රීඩ ශයක්  රන්න ඔෙ උත්සාහ 
 රාවි.  ටා ාධි ාරීෙරශයක්  රන්න  ඔෙ උත්සාහ  රාවි. 

පාර්යේශම්න්තු මන්ත්රීෙරශයක්  රන්න  ඔෙ උත්සාහ  රාවි. 
හලෙලික  වුරු  ළත් ෙලඩක් නලහල, පපුශේ ශතතමනයක් නලති 

මිනිශහක්  ඔෙ හෙනො නම්. එම නිසා මම ශම් රශටන් ඉ්පානො, 
ශම් ශටෞරෙනීය   පාර්යේශම්න්තුශෙන් ඉ්පානො, ශමන්න ශමය.  

ශම්  රට හෙන්න නම්  එ ම  එ  ශෙයික  රන්න තිශෙන්ශන්. 

රශට් නාය යා, රශට් හු්ප පුුවො ඉන්න කිහිප ශෙනා අෙං  
ශෙන්න  ඕනෑ. එශහම අෙං  භාෙයක් ශප් න්න නලහල. අපි ෙලක් ා, 

ජනාධිපතිතුමාට ජනාධිපති ශෙන්න අටමලතිතුමා උෙවු  ළ ෙෙ. 
අටමලතිතුමාට අටමලති ශෙන්න උෙවු  ළ  අයට ශහොර ම් 

 රන්න ඉඩ දුන්නා. එ  පලත්තකින් මත්ද්රෙයෙයේන් ශම් රට 
ෙනසන්නට හෙනො. අශනක් පලත්ශතන්  මාධය  හරහා  ශම් රශට් 

ොය තෙදුරටත් තියා ටන්න  උත්සාහ  රනො.   

මූාාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, තෙත්  පලත්තකින් අපට 
ආරංචිික, න්ෙන් ශතොුවපළ  විකුාන්න යනොය කියා. තුන් 

ශෙශනක් ඉ්පානො. ඒ තුන් ශෙනාශටන් තුන්ශෙනියාට ඉන්ශන් 
අර්ජුන ඇශාෝිටයස . පේ ශන්. රශට්ම ස්පයේ අරශටන.   රශට් 

මහජන ශේපළ ශසොරා නො. ශම්ොට ෙටකියන ෙෙස  එන ම් 
මිනිස න් ොාශටන ඉන්නො.  

මූාාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, පන්න්ය   ාාශස ආණ්ඩුෙ 

විශේචනය  රන අය ොශේම ආණ්ඩුශේ  න්ා  ටයන අයත් ශම් 
රශට් ිටටියා.  හලෙලික, අෙ එළියට ෙලහලාා ොන්න. ශම් ආණ්ඩුෙට  

න්ා කියන එ  මිනිශහක් නලහල. ඇික? ඒ මිනිස න් ඊළා 

මලතිෙරාය එනතුරු ොාශටන ඉන්නො, නිහඬෙ ොා ශටන 

ඉන්නො, උත්තරය ශෙන්නම් කියා.  එම නිසා අපි ශම්  ශටෞරෙනීය 
පාර්යේශම්න්තුෙට කියනො  අපි ආපන් ෙරක් ජාති  ධජය ඉස සරහ 

ශපර දින  ශෙච්ච අඩු පාඩු ශත්රුම් ටත්ත, ජාති   ධජය  ඉස සරහ 
නාය ශයක් විධියට ශප්න  සලෙෑ නාය ශයක් ශම් ශපොළශේ 

හෙනො කියා. ශම් ශපොළශේ  හො රට නිෙලරදි මටට ශටනයනොය 
කියන සහති ය ශෙනො.  

 

ගු මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ථාෙ අෙසාන  රන්න.  

 

ගු රාන. ප්රේෙදත්න ෙහවා 
(ைொண்புைிகு எஸ். பிமரைரத்ன) 

(The Hon. S. Premarathna) 

මම අෙසාන ෙ ශයන් ශම්  ාරාය  කියනො. 

 පන්න්ය  ාා සීමාෙ ඇතුශළේ ටරු විම්ප විරෙං  මන්ත්රීෙරයා  

ශහොශරක්     රන්න හලදුො.  මම  ශම් අෙස ථාශේදී කියනො, ශම් 

පාර්යේශම්න්තුශේ ඉන්න අශනක් මන්ත්රීෙරු 224ටම ෙඩා  විම්ප 

ීරෙං  ශම්  රටට ආෙශරික.  විම්ප ීරෙං  මන්ත්රීෙරයා, ශම්  

224ටම ෙඩා  ශම්  රටට ආ ෙශරික  කියන එ    හලන්සාඩ් 

ොර්තාොත් ශම් ශෙනශ ොට යේයලවිාා  ඉෙරික.  

  මූාාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, මම  ශම් පාර්යේශම්න්තුෙට 

කියනො. එතුමා පාර්යේශම්න්තුශෙන්  එළියට න්හින්, 

ෙන්ධනාටාරයට න්හින් නිරාහාරෙ උපොසයක්  ර  ශම් 

ආණ්ඩුෙට ොපෑමක්  ළා. ශමො ක්ෙ ොපෑම? ුවොාශේ ොය 

ඇතුශළේ ෙඩන්න්ශන්   ඉෙශටනත් ුවොාත් එක්   සටන්  රන්න 

පුවනෙන්ය කියන  එ .  අෙසාන ෙ ශයන් මම කියනො, ශම් රශට් 

මිනින්න්ට ෙලන්  න්න ෙඩු නලහල,   න්න හා්ප නලහල,  න්න 

ස්පයේ නලහල කියාා. නහුත් මහ පාශර්  ාුව ෙතුර  ීයාා ශහෝ  ශම් 

පරටලති ආණ්ඩුෙ ශටෙර යෙනො, යෙන එ  යෙනොය කියන 

ශපොශරොන්දුෙ ශෙමින්  මම නිහඬ ශෙනො. ිටය  ශෙනාටම 

ස තුතිික.  

 

ගු මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ටරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ෙ ිට්පො  නිශයෝජය අමාතයතුමා.  

ඔෙතුමාට විනාඩි ෙහයික. 

 

[අ.භා. 5.25] 

 

ගු (ආචාතාය) හතාෂ   කුල් 0වා ෙහවා (විප්ද්ශ් ක ුතුර 

නිප්යෝ ය අොවයුරො) 
(ைொண்புைிகு (கலொ ிதி) ஹர்ஷ த சில்ெொ - 

தெளி ொட்டலுெல்கள் பிரதி அமைச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Deputy Minister of 
Foreign Affairs) 

හුාාසනාරුඪ ටරු මන්්රිතුමනි, මට අෙස ථාෙ ාො දුන්නාට 

ඔෙතුමාට ශෙොශහොම ස තුතිික. මට  යේන්  ථා  ළ ටරු 

මන්ත්රීතුමාශේ  ථාෙ මම අහශටන හිටියා.  එතුමා ශනොශයකුත් 

 ාරාා  ශම් ටරු සභාශේ කිේො. නිෙලරදි කිරීම් කිහිපයක් 

 රන්නට තිශෙනො. මම රජය පලත්ශතන්  ළ යුතුික. ටරු 

මන්ත්රීතුමා, න්ෙන් ශතොුවශපොළ  විකුාන්න  රජශස කිිටම  ෙලඩ 

පිළිශෙළක් නලහල. ඔෙතුමා කිේො, න්ෙන් ශතොුවශපොළ විකුාන්න 

උත්සාහ  රනොය කියා. න්ෙන් ශතොුවශපොළ  විකුාන්න ෙලඩ 

පිළිශෙළක් නලහල. [ොධා කිරීමක්]  අහන්න. අහන්න. 

1555 1556 

[ටරු එස . ශප්රේමරත්න මහතා] 
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ගු රාන. ප්රේෙදත්න ෙහවා 
(ைொண்புைிகு எஸ். பிமரைரத்ன) 

(The Hon. S. Premarathna) 

න්ෙන් ශතොුවශපොළ විකුාන්න ඉ්පලීම  ර තිශෙනො ශන්, 

ටරු ඇමතිතුමා.  
 

ගු (ආචාතාය) හතාෂ   කුල් 0වා ෙහවා  
(ைொண்புைிகு (கலொ ிதி) ஹர்ஷ த சில்ெொ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

න්ෙන් ශතොුවශපොළ  විකුාන්න- 
 

ගු රාන. ප්රේෙදත්න ෙහවා 
(ைொண்புைிகு எஸ். பிமரைரத்ன) 

(The Hon. S. Premarathna) 

විකුාන්න ශනොශෙික. ශමො ක්ෙ  ඔෙතුමන්ාා කියන්ශන් 

අහුතු ප්රතිෙයුහටත රාය ශන්.  ඒ  නි ම් අත යටින් දීාා   රන 

අහුතු ෙලඩක් ශන්. ඕ  රශට් මිනින්න්ට ශත්ශරන්ශන් නලහල. ශම් 

සඳහා තුන් ශෙශනක් ඉන්නො ශන්, ටරු ඇමතිතුමා. තුන් ශෙනා 

 වුෙ? අර්ජුන ඇශාෝිටයස ශේ නම තිශෙන්ශන් තුන්ශෙනියාටෙ, 

ශෙශෙනියාටෙ?  
 

ගු (ආචාතාය) හතාෂ   කුල් 0වා ෙහවා  
(ைொண்புைிகு (கலொ ிதி) ஹர்ஷ த சில்ெொ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

හරි මම  උත්තර ශෙන්නම් ශ ෝ. ශමශහමික. පළහුශෙනි එ , 

න්ෙන් ශතොුවශපොළ කියා ඔෙතුමා කියන්ශන්  ුවනාය  න්ෙන් 

ශතොුවශපොළ ෙ, මත්තා  න්ෙන් ශතොුවශපොළ ෙ ශමො ක්ෙ? 

 

ගු රාන. ප්රේෙදත්න ෙහවා 
(ைொண்புைிகு எஸ். பிமரைரத்ன) 

(The Hon. S. Premarathna) 

ටරු ඇමතිතුමා,  මත්තාට න්ෙන් ශතොුවශපොළ කියන්න එපා. 

ඒ ට කියන්ශන් හා්ප ොන ී ශමෝා කියාා.  ඒ  ට ශෙන නමක් 

කියන්න. ඒ  තහුන්නාශන  සේාාට තෙම න්ෙන් ශතොුවශපොළක් 

වුශණ් නලහල. [ොධා කිරීමක්] 
 

ගු (ආචාතාය) හතාෂ   කුල් 0වා ෙහවා  
(ைொண்புைிகு (கலொ ிதி) ஹர்ஷ த சில்ெொ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ටරු මන්ත්රීතුමා  හරි සරා ශෙයක් මට ෙලන ටන්න ඕනෑ. න්ෙන් 

ශතොුවශපොළ විකුානොය කියනො. ඊට පස ශසේ මම අහනො, 

 ුවනාය  න්ෙන් ශතොුවශපොළෙ, මත්තා න්ෙන් ශතොුවශපොළ ෙ 

කියා.[ොධා කිරීමක්] ශපොඩ්ඩක් ඉන්නශ ො ටරු මන්ත්රීතුමා. 

ඉෙසීශමන් අහශටන ඉන්න ශ ෝ. මම ඔෙතුමා කියපු ශේේප 

අහශටන  ිටටියා ශන්. ඊට පස ශසේ  ඔෙතුමා කියනො, මත්තාට 

කියන්ශන්  න්ෙන් ශතොුවශපොළ  කියා ශනොශෙික, හා්ප -   
 

ගු ෙන්ත්රීවදප්යක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருெர்) 

(An Hon. Member) 
ඔෙතුමාශේ භාෂාශෙන්. 
 

ගු (ආචාතාය) හතාෂ   කුල් 0වා ෙහවා  
(ைொண்புைிகு (கலொ ிதி) ஹர்ஷ த சில்ெொ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

මශේ භාෂාශෙන් ශහෝ   ාශේ ශහෝ  භාෂාශෙන් ඔෙතුමා 

කියනො, මත්තා කියන්ශන් න්ෙන් ශතොුවශපොළක් ශනොශෙික කියා. 

එතශ ොට ඉතිරි ශොා  තිශෙන්ශන්  එ   න්ෙන් ශතොුවශපොළික. ඒ 

න්ෙන් ශතොුවශපොළ තමික,  ුවනාය  න්ෙන් ශතොුවශපොළ. ශම් 

අෙස ථාශේ ඒ  ාරාය සම්ෙන්ධශයන් රජශස පාර්  ෙය 

ශෙුවශෙන්  ථා  රන්න  ඇමතිෙරශයක්  ටරු සභා ටර්භශස   

නලති නිසා මම ඉතාම ෙටකීශමන් කියනො, "කිිටම විධියකින් 

අශප්  ුවනාය  න්ෙන් ශතොුවශපොළ  ාටෙත් විකුාන්න ාංන් 

 ලඳොාෙත් නලහල. ප්රතිෙයුහටත  රන්න  ාටෙත්  ථා  රාාත් 

නලහල. ්රී ාං ාශේ ජනතාෙට අිකති න්ෙන් ශතොුවශපොළ ඒ විධියටම 

පෙත්ොශටන යනො"ය කියාා. ඒ  ාරාය ෙලෙටත් නිසා මා            

එය ශම් අෙස ථාශේදී කිෙ යුතුික. ශමො ෙ, අොසනාෙ ට,             

සමහර ශොාෙට ශනොෙලුවෙත්ෙ, සතය ශනොෙන ශේේප 

මන්ත්රීෙරුන්ශටන් ශම් සභා ටර්භශස  කියශෙන්න පුවනෙන්.  

අශනක්  රුා තමික, ඔෙතුමා -ශප්රේමරත්න මන්ත්රීතුමා- 

කිේො, ටරු විම්ප ීරෙං  මන්ත්රීතුමා තමික ශම් ටරු සභාශේ 

ඉන්න 224 ශෙනාටම ෙලඩිශයන් ාං ාෙට, - 

 

ගු රාන. ප්රේෙදත්න ෙහවා 
(ைொண்புைிகு எஸ். பிமரைரத்ன) 

(The Hon. S. Premarathna) 

සාශප්ක්ෂෙ. 
 

ගු (ආචාතාය) හතාෂ   කුල් 0වා ෙහවා  
(ைொண்புைிகு (கலொ ிதி) ஹர்ஷ த சில்ெொ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

 ශම් ටරු සභාශේ ඉන්න 224 ශෙනාට සාශප්ක්ෂෙ, ටරු විම්ප 

ීරෙං   මන්ත්රීතුමා තමික ාං ාෙට ෙලඩිශයන්ම ආෙශර් කියාා 

ඔෙතුමා කිේො. මා හිතන්ශන් ඒ  ඔෙතුමා, ඔෙතුමාටම  ර ටත් 

නින්ොෙක්. ශමො ෙ, අශප් රටට තිශෙන ආෙරය සම්ෙන්ධශයන් 

ටත්ශතොත් ශම් පාර්යේශම්න්තුශේ ඉන්න 225 ශෙනා අතරින්  

ඔෙතුමා  ඉහළින්ම නලහල කියාා ඔෙතුමාම පිළිටන්නො.  

 

ගු රාන. ප්රේෙදත්න ෙහවා 
(ைொண்புைிகு எஸ். பிமரைரத்ன) 

(The Hon. S. Premarathna) 

මම එශහම කිේශේ නලහල. 

 

ගු (ආචාතාය) හතාෂ   කුල් 0වා ෙහවා  
(ைொண்புைிகு (கலொ ிதி) ஹர்ஷ த சில்ெொ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ශමො ෙ නලත්ශත්? ඔෙතුමා කියනො, විම්ප ීරෙං  

මන්ත්රීතුමා , - [ොධා කිරීමක්] ඔෙතුමාශේ විග්රහය මම ශම්  

කියන්ශන්, ටරු මන්ත්රීතුමා. ටි ක් ඉන්න, මම ඔෙතුමාට  ථා 

 රන්න අෙස ථාෙ ාො දුන්ශනොත් ඔෙතුමා  ථා  රන්න. [ොධා 

කිරීමක්] මම ඔෙතුමාට  ථා  රන්න අෙස ථාෙ ාො ශෙන්නම්. 

නෙ  මන්ත්රීෙරශයක් හලටියට ඔෙතුමා  ළ  ථාෙ ශෙොශහොම 

ශහොඳික. මම ඔෙතුමා  ළ  ථාෙ අහශටන හිටියා. මම විශේචනය 

 රන්ශන් ඒශක් තිබුණු සමහර  රුණු ටලන පමාික. ඔෙතුමා 

කියූ සමහර ශේේප එක්  මම ිටයයට 100ක් එ ාික. නහුත් මම 

හිතන්ශන් ඔෙතුමාට එශහම ශෙයක් කියන්න ෙලහල. ශමො ෙ, 

ඔෙතුමා මශේ ජාතයාාය ටලන ෙන්ශන් නලහල ශන්. ඔෙතුමා 

කියන්ශන් ශමතලන ඉන්න ිටය ම ටරු මන්ත්රීෙරුන්ට ෙඩා 

ාං ාෙට ආෙශර් විම්ප ීරෙං  මන්ත්රීතුමාය කියාා ශන්. 

ඔෙතුමාට එශහම කියන්න හලකියාෙක් නලහල. ඔෙතුමා අනික් 224 

ශෙනා ටලන ෙන්ශන් නලහල. ශම් පලත්ශත් ඉන්න  ට්ටියට ෙඩා, 

මූාාසනයට ෙඩා, ශමතලන ොඩිශොා ඉන්න  ාර්ය මණ්ඩායට 

ෙඩා, රාජය නිාධාරින්ශේ කුටිය ඇතුශළේ ඉන්න නිාධාරින්ට ෙඩා, 

ටලාරිශස අහශටන ඉන්න ළමිකන්ට ෙඩා - ශම් ිටය  මිනින්න්ට 

ෙඩා - ාං ාෙට ආෙශර් විම්ප ීරෙං  මන්ත්රීතුමා පමාික කියාා 

ඔෙතුමා කියනො.  

ඔෙතුමා ජාති  ධජය ටලන  ථා  ළා. ජාති  ධජය එක්  

ඉදිරිපත්  රන්න පුවනෙන් එ ම ශේ පාානඥයා හිටපු ටරු 

ජනාධිපති මහින්ෙ රාජපක්ෂ මලතිතුමා කියාා ඔෙතුමා කියනො.  
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පාර්යේශම්න්තුෙ 

ගු රාන. ප්රේෙදත්න ෙහවා 
(ைொண்புைிகு எஸ். பிமரைரத்ன) 

(The Hon. S. Premarathna) 

මම කිේශේ ඒ  ශනොශෙික. ජාති  ධජය ඉස සරහ හලශමෝම 

ඉන්නො. හලශමෝම ජාති  ධජය ඉස සරහ හිටියාට අපට 

නාය ශයක් හලටියට ශපශනන්න ඉන්ශන් මහින්ෙ රාජපක්ෂ 

මලතිතුමා විතරික. 

 

ගු (ආචාතාය) හතාෂ   කුල් 0වා ෙහවා  
(ைொண்புைிகு (கலொ ிதி) ஹர்ஷ த சில்ெொ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

හරි. ඔෙතුමාට නාය ශයක් කියාා ශපශනන්ශන් එශහමික. 

හරි, ටරු මන්ත්රීතුමා. ඔෙතුමා කියන්ශන් ජාති  ධජය ඉස සරහ 

නාය ශයක් හලටියට ඔෙතුමාට ශපශනන්ශන් මහින්ෙ රාජපක්ෂ 

මලතිතුමා විතරික කියාා ශන්.  

ඊළාට ඔෙතුමා කියනො, "ශම් රටට ෙලඩිපුරම ආෙශර් විම්ප 

ීරෙං  මන්ත්රීතුමා"ය කියාා. ශම්  පුදුම  ථාෙක්! ශමො ෙ, මම 

ෙලක් ා, ශපෝස ටර් ටහාා තිශෙනො, ජාති  ධජය ඉස සරහ විම්ප 

ීරෙං ශේ රූපයක් ොාා. විම්ප ීරෙං  මන්ත්රීතුමාශේ රූපයක් 

ොාා, ඒ විම්ප ීරෙං  මන්ත්රීතුමාශේ හුණපා පිුව පස ශසන් ජාති  

ධජය ටහාා 'ීරයා' කියාා ටහාා තිබුාා. හලෙලික, එශහම ජාති  

ධජය ශේ පාාන ෙලඩ  ටයුතුොට පාවිච්චි  රන්න හලකියාෙක් 

නලහල. ඒ  තමික පළහුෙලනි  ාරාය.  

ශේ පාාන ප්ර  නොදී, ශේ පාාන විශේචනොදී, 

ශේ පාාන උේශඝෝෂාොදී ජාති  ශ ොඩිය පාවිච්චි  රන්න 

ෙලහල. ඒ  තමික අශප් රශට් තිශෙන සොචාරය, සම්ප්රොය. අපි 

ිටය්පශාෝම ඡන්ෙය ඉ්පාපු  ට්ටිය නිසා ඔෙතුමාත් ෙන්නො, 

නීතිය අුවෙ Elections Commission එශ න්  ඡන්ෙය  ාාශසදී 

ජාති  ධජය පාවිච්චි  රන්න ශෙන්ශන් නලති ෙෙ. 'ජාති  ධජය', 

'රටට තිශෙන ආෙරය' සම්ෙන්ධශයන් ඔෙතුමාශේ විග්රහය මම 

පිළිටන්ශන් නලහල කියන එ  ඔෙතුමාට මම ශටෞරෙශයන් මතක් 

 රන්න  ලමලතිික.  

අනික්  ාරාය තමික, ඔෙතුමා කියනො, "නීතිය ේප ෙලදිාා" 

කියාා. අශන්! මමත් න්ය පාර්යේශම්න්තුශේ හිටියා ශන්. නීතිය ේප 

ෙලදුශණ් ශ ොශහොමෙ කියාා  අපි ෙලක් ා.   

අපි ශම්  ථා  රන්ශන් ක්රීඩාෙ ටලන. ක්රීඩාෙට නීති තිශෙනො. 

Goalpost මාරු  රන්න ෙලහල කියාා අපි කියනො.  අපි Football 

ටහනො ශෙන්න පුවනෙන්; රටර් ටහනො ශෙන්න පුවනෙන්; එ්පශ්ප 

ටහනො ශෙන්න පුවනෙන්; ක්රි ට් ටහනො ශෙන්න පුවනෙන්. ඒ ඒ 

ක්රීඩාෙ පටන් ටන්නශ ොට තිබුණු නීතිය තමික අෙසන් 

ෙනශ ොටත් තිශෙන්ශන්.  හතර පස  ශෙශනකු එ තු  රශටන 

"අපි ශම් ක්රීඩාශේ rules මාරු  රහු" කියාා අපට කියන්න ෙලහල. 

ඒ නීතයුවූලා රාහුෙ ඇතුශළේ තමික ඒ ක්රීඩාෙ ශ ශරන්ශන්. 

සමහරු දිනනො, සමහරු පරදිනො. නහුත් ශමතලන වුශණ් එශහම 

ශෙයක් ශනොශෙික, ටරු මන්ත්රීතුමා. ශමතලන වුශණ් ශම් ික. 

පාර්යේශම්න්තු මන්ත්රීෙරු  ට්ටියක් ඒ පලත්තට ටත්තා. ෙහඅටෙන 

ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස ථා සංශ ෝධනය පාර්යේශම්න්තුෙට ශටනාො. 

ෙහඅටෙන ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස ථා සංශ ෝධනය ශටනල්පාා, අශප් 

තිබුණු ප්රජාතන්ත්රොදී සම්ප්රොය, නීතිය සම්පූර්ාශයන්ම 

උ්පාංඝනය  රාා ශෙන නීතියක් ශටනල්පාා කිේො, 

"ජනාධිපතිෙරයාට ඕනෑ තරම් ොරයක් ජනාධිපති හලටියට ඡන්ෙය 

ඉ්පාන්න පුවනෙන්" කියාා. අශප් ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස ථාශේ තිබුශණ් 

ජනාධිපතිෙරයකුට ඡන්ෙය ඉ්පාන්න පුවනෙන් ශෙපාරක්ය 

කියාාික. අපි ඒ ට කියනො, "term limit" කියාා. ඒ ොර ශෙ  

කියන ශ ොටස අිකන්  රාා මලශරන  ්පම ඡන්ෙය ඉ්පාන්න 

පුවනෙන් ෙන විධියට එො නීතිය ශෙනස   රටත්තා. නහුත් අෙ 

නීතිය ේප ෙලදිාා කියා ඔෙතුමා ශමතලන කියනො.  

මට ශහොඳට මත ික ටරු මන්ත්රීතුමා, ඔෙතුමා ොශේම මමත්  

නෙ  මන්ත්රීෙරුන් හලටියට 2010 ෙර්ෂශසදී ශම් පාර්යේශම්න්තුෙට 

ආපු ෙෙස ො, ඇත්ත ෙ ශයන්ම අපට ශමහි හයක් හතරක් 

ශනොශත්රුණු ෙෙස ො, ශමො ක්ෙ වුශණ් කියාා. ඒ  ාාශස තමික 

මා  යේන් කී විධියට ෙයෙස ථාෙ ශෙනස   ර ටත්ශත්. ඊට පස ශසේ 

 ලන්ටිශම් මිනින්න්ට රෑ තිස ශසේ  ෑම හෙන්න කියා ඊළා ෙෙශසේ 

උශේ ෙන ශ ොට අග්ර විනි  චය ාරතුමිය ශටෙර යලේො. එශහමික 

වුශණ්. එො අන්න ඒ විධියට තමික නීතිය ේප ෙලදුශණ්. ඊට පස ශසේ

- [ොධා කිරීමක්] ශමො ක්ෙ?  
 

ගු රාන්න දණවීද  ෙහවා 
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணவீர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

ශමොහාන් පීරිස  යලේශේ ශ ොශහොමෙ?    
 

ගු (ආචාතාය) හතාෂ   කුල් 0වා ෙහවා  
(ைொண்புைிகு (கலொ ிதி) ஹர்ஷ த சில்ெொ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ඇික, ශමොහාන් පීරිස  ඇවි්පාා ෙලන්ශේ! ෙලඳාා කිේශේ, "ඕනෑ 

ශෙයක්  රන්නම්. අශන්, යෙන්න එපා!" කියා. [ොධා කිරීමක්] 

මන්ත්රීතුමා,  රුාා ර ශමය අහශටන ඉන්න.  
 

ගු රාන්න දණවීද  ෙහවා 
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணவீர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

 
නැඟී කුටිප්සය. 
எழுந்தொர். 

rose. 
 

ගු (ආචාතාය) හතාෂ   කුල් 0වා ෙහවා  
(ைொண்புைிகு (கலொ ிதி) ஹர்ஷ த சில்ெொ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

මම මශේ ශේාාශේදී ඔෙතුමාට  තා  රන්න ඉඩ දුන්ශන් 

නලහල ශන්. ඔෙතුමා ොඩි ශෙන්න. ශම් අෙස ථාශේදී ඔෙතුමාට 

 තා  රන්න මම ඉඩ දුන්ශන් නලහල. අර මන්ත්රීතුමා ොශේ -ටරු 

 ාෙර් මස තාන් මන්ත්රීතුමා ොශේ- ෙලෙටත් විධියට හලිටශරන්න. 

[ොධා කිරීමක්] ශම්  ප්රාශේශීය සභාෙ ශනොශෙික. ශම්  

පාර්යේශම්න්තුෙ! ඔෙතුමා ප්රාශේශීය සභාශේ ඔශහොම හලිටරුාාට 

ශම් ටරු සභාශේ ඔශහොම හලිටශරන්න එපා. [ොධා කිරීමක්] ශම්  

ප්රාශේශීය සභාෙ ශනොශෙික. ොඩි ශෙන්න.  
 

ගු රාන්න දණවීද  ෙහවා 
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணவீர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

අපට ප්රාශේශීය සභාෙත් එ ික, පාර්යේශම්න්තුෙත් එ ික, 

ශ ෝට්ශට්ත් එ ික!  
 

ගු (ආචාතාය) හතාෂ   කුල් 0වා ෙහවා  
(ைொண்புைிகு (கலொ ிதி) ஹர்ஷ த சில்ெொ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ශම්  පාර්යේශම්න්තුෙ. අර මන්ත්රීතුමාශටන් ඉශටන ටන්න. 

එතුමාත් ඔෙතුමා ොශේම නෙ  මන්ත්රීෙරශයක්. ොන්න එතුමා 

දිහා. ඒ විධියට ෙලඩ  රන්න. 

එො නීතිය ේප ෙලදුශණ් අන්න ඒ විධියටික. ඊට පන්ෙ කිරිෙත් 

හොා  න්න දීපු හලටි අපි ෙලක් ා. ෙලන් නීතිය ටලන  තා 

 රනො. ඊට පන්ෙ නීතිපතිතුමාට ශමො ෙ වුශණ්? නීතිපතිතුමාශේ 

ශෙපාර්තශම්න්තුෙ ශ ොශහේෙ තිබුශණ්? ප්රාශේශීය සභාශේ හිටපු 

 ාාශස ඔෙතුමාට ඒ  මත ෙ? ශ ොශහේෙ ඒ  තිබුශණ් කියන 

එ  ටලන ඔෙතුමා ෙන්නා ශ ංශටඩියක් නලහල. [ොධා කිරීමක්] 

ශ ොශහේෙ තිබුශණ්?  
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ගු රාන්න දණවීද  ෙහවා 
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணவீர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

ශටෙර. 
 

ගු (ආචාතාය) හතාෂ   කුල් 0වා ෙහවා  
(ைொண்புைிகு (கலொ ிதி) ஹர்ஷ த சில்ெொ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ශටෙර! ශටෙර   තිබුශණ්. ශටෙර තිබුශණ් නලහල, හිටපු 

ප්රාශේශීය සභා මන්ත්රීතුශමනි. ඒ  තිබුශණ් ජනාධිපතිතුමා 

යටශත්ික. ජනාධිපතිතුමා යටතට ශටනාො, නීතිපති 

ශෙපාර්තශම්න්තුෙ. නීතිපති ශටනාො, ජනාධිපතිතුමා යටතට. 

පන්ෙ, ශරේෂ ඨාධි රාශස හිටපු අග්ර විනි  චය ාරතුමිය ශටෙර 

යලේො. ඊට පස ශසේ නීතිය අතට ටත්තා. ඊටත් පන්ෙ තමික ෙලශඩ් 

 ශළේ. ඉතින්, ශමතලනට ඇවි්පාා "අෙ නීතිය ේප ෙලදිාා" කියා 

 රුාා ර කියන්න එපා. එො නීතිය හරියා ාරෙ ක්රියාත්ම  

වුාා නම් ඒ විධිශස ශේේප ිටේධ ෙන්ශන් නලහල. අෙ අපි ෙකිනො, 

නීතයුවූලාෙ විශේචන  රන්න, ශම් රට විශේචනය  රන්න ඕනෑ 

තරම් අෙස ථාෙ අෙ තිශෙනො කියා. ඕනෑම පුේටායකු විශේචනය 

කිරීශම් හලකියාෙ, ඒ නීතයුවූලාභාෙය අෙ තිශෙනො. ෙරුෙන් 

ශෙන්න පුවනෙන්, අහිංස  මිනින්න් ශෙන්න පුවනෙන්, වි  ෙවිෙයාා 

ිලෂයයන් ශෙන්න පුවනෙන්, රස සා නලති මිනින්න් ශෙන්න පුවනෙන්, 

අෙ ඕනෑ තරම් උේශඝෝෂාය  රනො. නහුත් ශෙඩි තෙන්ශන් 

නලහල. එො ොශේ ශෙඩි තෙන්ශන් නලහල. ටරු මන්ත්රීතුමා, 

ඔෙතුමාශේ පලත්ශත්දීම තමික ශෙඩි තොා ශරොශෂේන් චාන  මරා 

ෙලම්ශම්. BOI එශක්- [ොධා කිරීමක්] ඒ, ශපෞේටයේ  අං ශස 

ශසේෙ  විරාම ෙලුවප් සම්ෙන්ධශයන්   ාරාය විශේචනය  රාා.  
 

ගු ආතා.රම්. පද්ෙ ් යශ්ාන්ව ගුණප්ාේකද ෙහවා 
(ைொண்புைிகு  ஆர். எம். பத்ை உதயசொந்த குணமசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
 
නැඟී කුටිප්සය. 
எழுந்தொர். 

rose. 
 

ගු (ආචාතාය) හතාෂ   කුල් 0වා ෙහවා  
(ைொண்புைிகு (கலொ ிதி) ஹர்ஷ த சில்ெொ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ඔේ, ටරු මන්ත්රීතුමා. ඔෙතුමා කියන්න.  
 

ගු ආතා.රම්. පද්ෙ ් යශ්ාන්ව ගුණප්ාේකද ෙහවා 
(ைொண்புைிகு ஆர். எம். பத்ை உதயசொந்த குணமசகர) 

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

"ෙලන් ශෙඩි තෙන්ශන් නලහල" කියා ඔෙතුමා කියපු  තාෙ 

ටලනික අහන්න හලදුශේ. සාමානයශයන්, ශෙඩි තෙන්න  යේන්  

 රන්ශන් ටහන එ ික. ෙලන් ඒ  පටන් ශටන තිශෙනො.  
 

ගු (ආචාතාය) හතාෂ   කුල් 0වා ෙහවා  
(ைொண்புைிகு (கலொ ிதி) ஹர்ஷ த சில்ெொ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

"ටහන එ  පටන් ටත්තා" කියා ඔෙතුමා කියනො. නහුත් 

ඔෙතුමා ෙන්නොෙ, ශම්  ාරාය? ෆී්පඩ් මාර්ෂ්ප ටරු සරත් 

ශෆොන්ශසේ ා අමාතයතුමා හිශර් ෙලම්මා ශන්. ඇෙශටන න්හින් හිශර් 

ෙලම්මා. එතුමාශේ office එ  තිබුශණ් Royal College එ  

ඉස සරහා Racecourse Avenue එශක්ික. එතුමා ශටනිච්ශච් සශතකු 

ොශටික; ේපශාකු ොශටික. ේපශාකු ොශේ ඇෙශටන න්හින් 

හිශර් ෙලම්මා. මම න්යා, එතුමා ොන්න. රෙර් ශසශරප්පු ශෙ ක් 

ොාා, ශ ොට  යේසමක් අන්ෙොාික තිබුශණ්. එතලනට න්යාම මශේ 

ඇස  ශෙ ට  ඳුවන ආො. මම ඇණපො, "සර්, ශමො ක්ෙ ශම් වුශණ්?" 

කියාා. එතුමා කිේො, "හර්ෂ, ඔයා  ාො ශෙන්න එපා. අපි ශම් 

හිර ශටෙරින්  ෙො හරි එළියට එනො.  ෙො හරි නීතිය සතය 

ශෙුවශෙන් ක්රියාත්ම  ශෙනො" කියා. එො නීතිය ක්රියාත්ම  

 ශළේ අෙ ොශේ ශනොශෙික. අෙ ටරු විම්ප ීරෙං  මන්ත්රීතුමාට 

bail දීාා තිශෙනො. නහුත් එො සරත් ශෆොන්ශසේ ා මලතිතුමාට 

bail දුන්ශන් නලහල. ශමො ක්ෙ එතුමාත් එක්  තිබුණු අමනාපය? 

ඒ, ඡන්ෙය ඉ්පාපු එ ික. ඒ ික තිබුණු අමනාපය, ශෙනත් 

ශමො ෙත් ශනොශෙික. එතුමා ශහොඳම යුෙ හහුො නාය යා කියාා 

ශක්ක්  ලපුො. හලෙලික පන්ෙ ේපශාකු ොශේ ඇෙශටන න්හින් 

හිශර් ෙලම්මා. මට එො එතුමා  ොන්න න්ය අෙස ථාශේ  ඳුවන ආො. 

ඊට පස ශසේ අපි ෙලයේ ඩ ෙන්ධනාටාරය ඉස සරහා උේශඝෝෂායක් 

 ළා. අපට ශමො ක්ෙ  ශළේ? එළො එළො ටලණපො, අශප් 

ොහනොට න්නි තලබුො, අපට ශපො ෙයේන් ටලණපො. එො තිබුශණ් 

එශහම ප්රජාතන්ත්රොෙයක්; එශහම නීතියක්.   ඒ අවුරුදු ටාන තුළ 

අඩුම ටාශන් මන්ත්රීෙරයකු වූ නිසාෙත් මශටන් ශපොලීිටය 

ඇණපොෙ, "ඔෙතුමාට  වුෙ ටලණපශේ?  ශමො ක්ෙ  ශළේ?" කියා.  

ඒො ඇණපොෙ? නලහල. ඒො කිිට ශෙයක් ඇණපශේ නලහල. එශහම 

නීතියක් තිබුශණ් නලහල.   

ාසන්ත මරන්න  යේන්, ාසන්ත මට call  ළා. ීයීයසී 

එශ න්  ට්ටියක් ඇවි්පාා හිටියා. මම ආර්ථි ය ටලන ඒ අයට 

interview එ ක් දුන්නා. ාසන්ත call  රාා මශටන් ඇණපො, 

"ශමො ක්ෙ වුශණ්?" කියාා. මම කිේො, "ශමශහමික වුශණ්. 

ශසනන්රාො හම්ෙ ශෙහු." කියාා. අන්න ෙලන් කියනො, 

ාසන්තශේ ඔවනෙට ූලරකින් ඇනාා, ශමොළශස  ෑ්පාක් එළියට 

අරශටන කියාා. එො නීතිය ක්රියාත්ම  වුාාෙ?  වුෙ ඒො  ශළේ? 

රා විරුශෙෝ ඒො  ශළේ නලහල. රා විරුශෙෝ පිටිපස ශසේ හලංන්ාා 

හිටපු අමුවස සශයෝික ඒො  ශළේ. ඒ නිසා ාසන්ත මරපු මිනින්න් 

ශහොයන්න යන ශ ොට 'රාවිරු ෙඩයම' කියාා කියන්න එපා. කීත් 

ශනොයාර්ට ටහපු එ  ශහොයන එ  'රාවිරු ෙඩයම' කියාා 

කියන්න එපා. ඒ නිසා ටරු මන්ත්රීතුමනි, මම ඉතාමත් ඕනෑ මින් 

ඉ්පාන්ශන් අපි ශම්  පටාො ටන්ශන් නලතුෙ ඉිනහු කියාාික. 

ඔෙතුමා අර- 
 

ගු රාන. ප්රේෙදත්න ෙහවා 
(ைொண்புைிகு எஸ். பிமரைரத்ன) 

(The Hon. S. Premarathna) 

ටරු නිශයෝජය ඇමතිතුමනි,- 
 

ගු (ආචාතාය) හතාෂ   කුල් 0වා ෙහවා  
(ைொண்புைிகு (கலொ ிதி) ஹர்ஷ த சில்ெொ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

මම  ාාය ශෙන්ශන් නලහල. සමාශෙන්න. [ොධා කිරීමක්] 

නලහල. ඔෙතුමා කිේො ශන්, ටහන්න පටන් අරශටන කියාා. 

හලෙලික, ටහන්න පටන් අරශටන නලහල. 
 

ගු රාන. ප්රේෙදත්න ෙහවා 
(ைொண்புைிகு எஸ். பிமரைரத்ன) 

(The Hon. S. Premarathna) 

ටරු නිශයෝජය ඇමතිතුමනි, මට ශපොඩි පලහලදියේ කිරීමක් 

 රන්න ඉඩ ශෙන්න. 
 

ගු (ආචාතාය) හතාෂ   කුල් 0වා ෙහවා  
(ைொண்புைிகு (கலொ ிதி) ஹர்ஷ த சில்ெொ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ඔේ, කියන්න. 
 

ගු රාන. ප්රේෙදත්න ෙහවා 
(ைொண்புைிகு எஸ். பிமரைரத்ன) 

(The Hon. S. Premarathna) 

ඒ මිනින්න්ට අත් ශොා තිශෙන ඉරාම ටලන ඒ බුේධි අං ශස 

මහත්ෙරු මාත් එක්  කිේශේ, "මහත්තශයෝ, අපි ශම් ටලන 

ෙන්ශන්ෙත් නලහල. හලෙලික, ඔවුන් කියනො, ශටෝඨාභය ශම්ො 
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පාර්යේශම්න්තුෙ 

 රන්න කිේො කියාා අපට කියන්න කියාා. අපි ෙන්ශන් නලහල 

මහත්තශයෝ, ශම් ශෙච්ච ශේේපෙත්. ශ ොශහොමෙ ශටෝඨාභය 

ශම්ොට අ්පාන්ශන්?" කියාා.  

 
ගු (ආචාතාය) හතාෂ   කුල් 0වා ෙහවා  
(ைொண்புைிகு (கலொ ிதி) ஹர்ஷ த சில்ெொ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ශමශහමික. ඔෙතුමාට  වුරු ශහෝ එශහම කියන්න ඇති. ටරු 

මන්ත්රීතුමනි, ඔෙතුමා අසතය කියනො කියාා මම කියන්ශන් 

නලහල. මම ඔෙතුමාට ශටෞරෙශයන්  ථා  රන්ශන්. ඔෙතුමා 

කියන එ  නිෙලරදි ශෙන්න පුවනෙන්. 

 
ගු රාන. ප්රේෙදත්න ෙහවා 
(ைொண்புைிகு எஸ். பிமரைரத்ன) 

(The Hon. S. Premarathna) 

බුේධි  අං ශස නිාධාරින් ශම් කියන්ශන්.  

 
ගු (ආචාතාය) හතාෂ   කුල් 0වා ෙහවා  
(ைொண்புைிகு (கலொ ிதி) ஹர்ஷ த சில்ெொ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ඔෙතුමා කියන එ  නිෙලරදි ශෙන්න පුවනෙන්.  වුරු ශහෝ 

ඔෙතුමාට කිේො ශෙන්න පුවනෙන්. නහුත්, මට කිිට විධිය ට 

හලකියාෙක් නලහල, ඒ  ඇත්ත කියාා කියන්න ශහෝ නලහලික 

කියාා කියන්න. මම කියන්ශන් ඒ  ශනොශෙික. එො නීතිය ේප 

ෙලදිාා තිබුණු තත්ත්ෙය ටලනික මම ශම්  ථා  රන්ශන්. මට 

ශපෞේටයේ ෙ ශෙච්ච ශේ ටලනික මම  ථා  රන්ශන්. මම පාශර් 

දුොා න්හි්පාා ජපන් ශටෙර ට න්යා. ඒ ශටෙර ශෙොර ඇරාා මාෙ 

ඇතුළට ොාා ශෙොර ෙහ ටත්තා. මාෙ ශහොයන්න ආපු අය කුණු 

හරුශපන්  ථා  ර  ර, මරනො ඒො ශම්ො කියාා ශපො ෙයේන් 

ඒ ශටෙරටත් ටහාා යන්න න්යා. හලෙලික, අෙ ඔෙතුමන්ාාශේ 

 ණ්ඩායශම් ඉන්න කී ශෙනකුට ඇප දීාා තිශෙනොෙ? හලශමෝම 

ඇප අරශටන තිශෙනො ශන්. ශටෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාටත් 

ඇප දීාා තිශෙනො ශන්, නාම්ප රාජපක්ෂ මහත්තයාටත් ඇප දීාා 

තිශෙනො ශන්, විම්ප ීරෙං  මහත්තයාටත් ඇප දීාා තිශෙනො 

ශන්. මම කියන්ශන්, සරත් ශෆොන්ශසේ ා මහත්තයාට ඇප දුන්ශන් 

නලහල කියන එ . මම කියන්ශන්, යුේධ  රපු රා විරුොට එශහම 

ඇප දුන්ශන් නලහල කියන එ . ෙලන් ප්රජාතන්ත්රොදී ෙයුහයක් 

ඇතුශළේ නීතිය ක්රියාත්ම  ශෙනො. එො තමික නීතිය ේප ෙලදිාා 

තිබුශණ්. ඒ  ටලනික මට  ථා  රන්න අෙ ය වුශණ්.  

මූාාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, අෙසාන ෙ ශයන් මා ශම් 

 ාරාය කියන්න ඕනෑ. ක්රීඩාශෙන් සමහරු දිනනො; සමහරු 

පරදිනො. අපි ඊශස ෙංේාාශේ යට පලරදුාා. ඒ  ඇත්ත. එො 

ෙෙශසේ, ්රී ාං ාෙට ෙඩා ෙංේාාශේ ය ශහොඳික. ඒ  තමික ඇත්ත 

 ථාෙ. ෙංේාාශේ ය දිුවොය කියාා අපි අශප් ජාති  ක්රීඩ යන් 

විශේචනය  රන එ  ෙලරැදිික, ටරු මන්ත්රීතුමනි. එශහම කියන්න 

එපා. ඒ විශේචනය ෙලරැදිික. මම පිළිටන්ශන් නලහල.  

 
ගු රාන. ප්රේෙදත්න ෙහවා 
(ைொண்புைிகு எஸ். பிமரைரத்ன) 

(The Hon. S. Premarathna) 

මම විශේචනයක්  ශළේ නලහල. මම කිේශේ, ජාතින් ෙ ශයන් 

ක්රීඩ යන්ශේ සහභාන්ත්ෙයක් තිබුාා කියන එ  විතරික. ඔවුන් 

අශප් ීරශයෝ. මම කිේශේ, ීරශයෝ අශප් ජාති  ශ ොඩිය ඉස සරහ 

තියන්න ඕනෑ කියාාික. මම ෙලන්ශන් නලහල. ඔවුන් ජාති  

ශ ොඩිය ඉස සරහ තියන්න ඕනෑ. 

ගු (ආචාතාය) හතාෂ   කුල් 0වා ෙහවා  
(ைொண்புைிகு (கலொ ிதி) ஹர்ஷ த சில்ெொ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

හරි, හරි. ක්රීඩාශේ දිනන එ , පරදින එ  පිළිටන්න පුවනෙන් 

ශෙන්න එපා යල. එ  ෙෙස  දිනනො, තෙ ෙෙස  පරදිනො. ඒ  

තමික ක්රීඩාශේ ස ෙභාෙය. ඒ ක්රීඩා කිරීශම්දී දිනන්නම කියාා ක්රීඩා 

 රන්ශන් නලහල. මනස ශ ොච්චර හො ටත්තත් සමහර ශොාෙට 

අපි පරදිනො. ාිටත් මායේංට කියන්ශන් අශප් ටම් පලත්ශත් 

ශ ශනක්; ශම් රටට ඉතා වි ාා ශසේෙයක්  රපු  ශ ශනක්. 

එතුමා ශපෞේටයේ ෙ ශනොශයකුත් විශේචන  රනො; ශනොශයක් 

 තා කියනො. "ාං ාෙට ටහන්න ඕනෑ නලහල, IPL එ ට 

ටහන්න ඕනෑ" කියනො. එශහම තමික. ඔණප පච්චයක් ශ ොටා 

ශටන තිශෙනො; ශ ොන්ශඩ් ශක්රේ්ප  රශටන තිශෙනො;  හපාට 

ටාශටන තිශෙනො. ඒ, ඔණපශේ individualism එ . නහුත්, එශහම 

ශෙච්ච පළියට එයා විශේචනය  රන්න ඕනෑ කියාා  වුරුෙත් 

කියන්ශන් නලහල. ඔෙතුමාශේ ඒ  ථාෙ එක් ත් මම ඉන්නො. 

නහුත් ක්රීඩාෙ කියන එ  දිනනො; පරදිනො. ෙලරැදි විධියට 

ක්රීඩාශෙන් දිනන්න යන එ  තමික ෙලරැදි. මත් කුඩු පාවිච්චි 

 රාා, උත්ශත්ජ  පාවිච්චි  රාා දිනන්න යන එ  තමික ෙලරැදි.  

ඔන්න ඔය ටි  තමික ටරු ශප්රේමරත්න මන්ත්රීතුමනි, මට 

කියන්න තිබුශණ්. මම පළහුෙලනි ෙතාෙට තමික ඔෙතුමාශේ 

 ථාෙ අහශටන හිටිශස.  ථාෙ ශෙොශහොම ාස සනික. මම 

ඔෙතුමාට ශුභ පතනො, ශහොඳ ශේ පාාන අනාටතයක් 

ාලශෙන්න කියාා. ශෙොශහොම ස තුතිික. 

 

ගු මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Next, the Hon. Mylvaganam Thilakarajah. You have 
six minutes.  

 

[பி.ப. 5.43] 
 

ගු ෙි ල් 0වාගනම් ිලකදා ා ෙහවා 
(ைொண்புைிகு ையில்ெொகனம் திலகரொஜொ) 

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 

தகௌரெ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கமள, 

ைதுெொி ததொடர்பொக  ிதி அமைச்சு, புமகயிமல 

ைட்டுப்படுத்தல் ததொடர்பொகச் சுகொதொர அமைச்சு, 

ெிமளயொட்டுப் மபொட்டிகளின்மபொது ஊக்கைருந்து 

பொெமனமயக் கட்டுப்படுத்தல் அல்லது அது ததொடர்பொன 

பொிமசொதமனமய  வீன ையப்படுத்தல் ததொடர்பொக 

ெிமளயொட்டு அமைச்சு என மூன்று அமைச்சுக்களுக்கு 

உொித்தொன பிமரரமணகள்ைீது உமரயொற்றுெதற்கு 

ெொய்ப்பளித்தமைக்கொக உங்களுக்கு முதலில்  ன்றிகூறக் 

கடமைப்பட்டிருக்கின்மறன். இந்த மூன்று அமைச்சுக்களும் 

தெவ்மெறு அமைச்சுக்களொக இருந்தமபொதும், மூன்று 

அமைச்சுக்களுடனும் ைதுசொரம் என்ற ெிடயம் 

ததொடர்புபட்டிருப்பதொல் ஏமதொ ஒரு ெமகயில் மூன்றும் ஒமர 

பிமரரமண என்பது மபொன்ற ஒரு மதொற்றப்பொட்மட 

ஏற்படுத்தியிருக்கின்றது.  

குறிப்பொக, இந்த ைதுெொி அல்லது ைதுெொித் 

திமணக்களத்தின் தசயற்பொடு ததொடர்பொகச் சமபயிமல 

பல்மெறு கருத்துக்கள் முன்மெக்கப்பட்டன. அமதமபொன்று 

அமைச்சர் அெர்கள் புமகயிமல ததொடர்பொன தைது 

பிமரரமண முன்மெப்பின்மபொது எவ்ெொறு இந்தப் 

புமகயிமலப் பொெமனமயக் கட்டுப்படுத்துெது? 'சிகரட்' 

தபட்டிகளின் தெளிப்புறத்தில் என்ன ைொற்றத்மத 

1563 1564 

[ටරු එස . ශප්රේමරත්න මහතා] 
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ஏற்படுத்துெது? அதில் கொணப்படும் படங்களிமல என்ன 

ைொற்றத்மத ஏற்படுத்துெது? மபொன்ற ெிடயங்கள் பற்றிப் 

மபசியிருந்தொர். அத்துடன் பொடசொமலகள், ஆலயங்கள் 

மபொன்றெற்றிலிருந்து எவ்ெளவு தூரத்திமல இந்தக் கமடகமள 

அமைக்கமெண்டும் என்பது ததொடர்பொகவும் மபசியிருந்தொர்.   

தகௌரெ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கமள, 

இப்மபொதிருக்கின்ற பிரச்சிமன என்னதென்றொல், சட்டொீதியொக 

ெொி அறெிடப்பட்டு, அரசொங்கத்தின் அனுசரமணமயொடு 

அல்லது அரசொங்கத்திற்குத் ததொியக்கூடியதொக அரசொங்கத்தின் 

சட்ட திட்டங்களுக்கு அமைெொக முன்தனடுக்கப்படுகின்ற ைது 

ெியொபொரைொக இருக்கட்டும், அல்லது புமகயிமல 

ெியொபொரைொக இருக்கட்டும், அது எவ்ெொறு 

தசன்றுதகொண்டிருக்கின்றது என்பது ஒருபுறைிருக்க, இந்த 

 ொட்டில் தொண்டெைொடுகின்ற சட்டொீதியற்ற ைது உற்பத்தியும் 

அதன் பொெமனயுைொகும். அமதமபொன்று புமகயிமல 

உற்பத்திகள் சட்டெிமரொதைொக ெந்துமசொோ்கின்றன. 

அண்மையிமல எைது களுத்துமற ைொெட்டப் பொரொளுைன்ற 

உறுப்பினர் லக்ஷ்ைன் ஆனந்த ெிமஜைொன்ன அெர்கள் 

துமறசொர் மைற்பொர்மெக்குழுக் கூட்டத்திமல ஒரு 

ெிடயத்திமன முன்மெத்தொர். அதொெது, களுத்துமற 

ைொெட்டத்தில் புதுெிதைொன ைது ஒன்று உற்பத்தி 

தசய்யப்பட்டு, அந்தப் பிரமதசம் முழுெதும் ெிற்பமன 

தசய்யப்படுெதொக அெர் கூறினொர்.  ‘கள்’ என்ற தபயொிமல ஒரு 

புதுெிதைொன ைதுபொனம் உற்பத்தி தசய்யப்பட்டு அங்கு 

ெிற்பமன தசய்யப்படுெதொக அெர் ஒரு பிமரரமணமய 

முன்மெத்து அது சம்பந்தைொக ெிசொரமணகள் மைற்தகொள் 

ளப்பட மெண்டுதைனத் ததொிெித்துள்ளொர். இப்தபொழுது இது 

சம்பந்தைொக ெிசொரமணகள் மைற்தகொள்ளப்படுகின்றமபொது 

 ொன் எனது நுெதரலியொ ைொெட்டம் பற்றிய சில 

கருத்துக்கமளயும் குறிப் பிடமெண்டியிருக்கின்றது.   

நுெதரலியொெில் அண்மையில்  மடதபற்ற ைொெட்ட 

அபிெிருத்திக் குழுக் கூட்டத்திமல ைதுெொித் திமணக்களத்திற்கு 

ஒரு கொொியொலயம் மெண்டும்; அதமன அமைப்பதற்கு ஓர் இடம் 

மெண்டும் என்று இப்தபொழுதுதொன் அதிகொொிகள் 

மகொொிக்மகமய முன்மெத்திருக்கின்றனர்.  எனமெ, ைதுெொித் 

திமணக்களத்திற்கு ஒரு அலுெலகமை இல்லொதமபொது 

நுெதரலியொ ைொெட்டத்தில் எவ்ெொறு சட்டெிமரொதைொன ைது 

ததொடர்பொன பிரச்சிமனமயக் மகயொள்ெது?  எவ்ெொறு அந்தக் 

குற்றெொளிகமளக் கண்டுபிடிப்பது? எவ்ெொறு 

மசொதமனகமளச் தசய்ெது?   ொங்கள் இந்த ைதுபொெமன 

ததொடர்பொகச் சட்டம் இயற்றியும் அவ்ெப்மபொது திருத்தியும் 

ெிெொதித்துக்தகொண்டிருக்கின்மறொமை தெிர, சட்டொீதியற்ற 

ெமகயில் இந்த  ொட்டிமல இடம்தபறுகின்ற ைதுபொெமன 

ததொடர்பொன ெிடயங்கமளக் கெனிப்பதற்கு உொித்தொன 

அலுெலகங்கமள அமைப்பதில் முமறயொகச் தசயற்படெில்மல 

என்பமத அங்குள்ள பிரச்சிமனயொக இருக்கின்றது. 

ஏற்தகனமெ நுெதரலியொ ைொெட்டம் அதிகளவு 

ைதுபொெமனமயக் தகொண்டததன ெிைர்சிக்கப்படுகின்றது. 

ஒருபுறத்தில் பொர்த்தொல் அதற்கு உல்லொசப் பயணிகளும் ஒரு 

கொரணைொக இருக்கின்றனர். இருந்தமபொதும், அங்மக உொிய 

ெிதத்தில் இந்த ைதுபொெமன இடம்தபறுகிறதொ? ைதுெொித் 

திமணக்களம் உொிய ெமகயில் தசயற்படுகிறதொ? என்று  ொம் 

பொர்க்கமெண்டும். அதற்கொன அலுெலகம் அங்கில்லொதமபொது 

எவ்ெொறு சட்டெிமரொத ைது ததொடர்பொன தசயற்பொடுகமளக் 

கட்டுப்படுத்துெது? எவ்ெொறு அதமன ஒரு முமறமைக்குள் 

தகொண்டுெருெது? என்பது ததொடர்பொன திட்டங்கமள  ொம் 

மைற்தகொள்ள மெண்டும்.  எனமெ, அது ததொடர்பொக  ொங்கள் 

சிந்திக்கமெண்டியிருக்கின்றது என இந்த உயொிய சமபயிமல 

 ொன் கூறிக்தகொள்ள ெிரும்புகின்மறன்.   

அமதமபொன்று, அங்மக ைொதத்திற்தகொரு தடமெ அல்லது 

ைொதத்தில் பல தடமெகள் கஞ்சொ தகொண்டுெரப்பட்டதொக, 

தஹமரொயின் தகொண்டுெரப்பட்டதொக, மபொமதப் தபொருட்கள் 

தகொண்டுெரப்பட்டதொக, மபொமதப் தபொருட்கள் மகப்பற்றப் 

பட்டதொக, தபொலிஸ் அெர்கமளக் மகது தசய்ததொகத் 

தகெல்கள் ெருகின்றன. இருந்தமபொதும், இதற்கு இந்த 

ைதுெொித் திமணக்களம் எவ்ெொறொன  டெடிக்மககமள 

மைற்தகொண்டிருக்கின்றது? எனக் மகள்ெி எழுப்புகின்றமபொது 

அெர்களுக்கு அலுெலகம் இல்மல என்ற தகெமலமய  ொங்கள் 

தபற்றுக்தகொள்ளக் கூடியதொக இருக்கின்றது. இது ஒரு 

துரதிருஷ்டெசைொன  ிமலமை! எனமெ, இந்தப் 

பொரொளுைன்றம் தெறுைமன சட்டதிட்டங்களுக்கு உட்பட்டு 

ெொிகமள அதிகொிப்பது ததொடர்பொகவும் 'சிகரட்' பக்கற்றுகளில் 

 ிறங்கமள, படங்கமள ைொற்றுெது ததொடர்பொகவும் ைொத்திரம் 

கெனம் தசலுத்தொைல், உொிய ெமகயில் ெமலப்பின்னமல 

உருெொக்கி, உொிய அதிகொொிகமள அதிகொித்துத் 

திமணக்களத்மத ெலுப்படுத்தி, அதனூடொக குறித்த 

மெமலத்திட்டத்மத முன்தனடுக்க மெண்டும் என்ற 

மகொொிக்மகமய  ொன் முன்மெக்க ெிரும்புகின்மறன்.  

அடுத்ததொக, ெிமளயொட்டுத்துமற சம்பந்தைொகவும் குஷல் 

தஜனித் தபமரரொ மபொன்ற வீரருக்கு ஏற்பட்ட அ ீதி 

ததொடர்பொகவும் இந்தச் சமபயிமல கெனம் தசலுத்தப்பட்டது - 

உமரயொடப்பட்டது. இந்தச் சந்தர்ப்பத்திமல  ொன் ஒரு 

ெிடயத்மத முன்மெக்க ெிரும்புகின்மறன். அதொெது, 

ெிமளயொட்டுத் துமறயில் இருக்கின்ற வீரர்களின் 

ைதுப்பொெமன ததொடர்பொக எந்தளவு சட்டதிட்டங்கள் - 

ஏற்பொடுகள் தசய்யப்படுகின்றனமெொ, அதற்குச் சைைொன 

அளெிமல பின்னொளில் அெர்களுமடய  லன் கருதியும் 

தசயற்பட மெண்டும். சைகொலத்தில் ெிமளயொட்டுத் துமறயில் 

ஈடுபடுகின்ற ெிமளயொட்டு வீரர்களுக்கு உொிய ெருைொனம் 

கிமடக்கின்றது. ஆனொல், பின்னொளில் - ெொழ்க்மகக் 

கொலத்தின் பிற்பட்ட பகுதிகளில் அெர்களின்  ிமலமை என்ன 

என்பமதப் பற்றிப் பொர்ப்பதற்கொன ஒரு மெமலத்திட்டம் 

இல்மல. ஆகமெ, அவ்ெொறொன திட்டங்களும் முன்மெக்கப்பட 

மெண்டும்.  

இந்தச் சமபயிமல இரண்தடொரு  ொட்களுக்கு முன்னர் 

பிற்கொலத்திமல - அந்திை கொலப்பகுதியிமல கமலஞர்களின் 

ெொழ்ெொதொரத்மத உறுதிப்படுத்துதல், அெர்களின் வீட்டு 

ெசதிகள் மபொன்ற ெிடயங்கள் பற்றிய ஒரு பிமரரமண 

முன்மெக்கப்பட்டது. அந்த ெிெொதத்திலும்  ொன் 

கலந்துதகொண்டு கமலஞர்களுக்கு அவ்ெொறொன ஒரு திட்டம் 

மெண்டும் என்பது சம்பந்தைொக உமரயொற்றியிருந்மதன். 

அமதமபொன்றுதொன் ெிமளயொட்டு அமைச்சின் ெிெொதம் 

முன்தனடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற இந்த  ொளிமல, ெிமளயொட்டுத் 

துமற சொர்ந்திருக்கக்கூடிய ெிமளயொட்டு வீரர்களுமடய 

எதிர்கொலம் பற்றியும் கெனிக்கப்பட மெண்டும் என்று 

மகட்டுக்தகொள்கின்மறன்.  

தகளரெ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கமள,  ீங்கள் 

ஊெொ பகுதியிலுள்ள தைொனரொகல பிரமதசத்மதச் மசர்ந்தெர். 

SAF Games - ததன்னொசிய ெிமளயொட்டுப் மபொட்டிகளில் 

ைரதன் ஓட்டப் மபொட்டியில் பங்குபற்றிய பதுமள, உடுெர 

ம ப்பியர் மதொட்டத்மதச் மசர்ந்த மதொட்டத் ததொழிலொளிகளொன 

இரண்டு ெிமளயொட்டு வீரர்கள் இப்தபொழுது கமடயிமல -

தஹொட்டலிமல சிப்பந்தியொக மெமல தசய்துதகொண் 

டிருப்பமத  ொன் ம ரடியொகக் கண்ணுற்மறன். எனமெ, மதசிய 

ைட்டத்திலிருந்து சர்ெமதச ைட்டம் ெமரக்கும் ைரதன் ஓட்டப் 

மபொட்டியில் கலந்துதகொண்ட இந்த ெிமளயொட்டு வீரர்கள் 

இன்று எவ்ெொறொன  ிமலயில் இருக்கின்றொர்கள் என்று 

 ொங்கள் சிந்திக்க மெண்டியிருக்கின்றது.  
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தகளரெ  உறுப்பினர்  ிமரொஷன் பிமரைரட்ண அெர்கள் 

உமரயொற்றும்மபொது "ெிமளயொட்டின் மூலம்தொன்  ொங்கள் 

மதசியம் என்கின்ற ஒருமைப்பொட்டுக்குள் ெருகின்மறொம்" 

என்று தசொன்னொர். முஸ்லிம்கள், தைிழர்கள், சிங்களெர்கள் 

என்ற மபதைற்ற  ிமலப்பொட்டில் இருக்கின்ற  ொன், பூரணைொக 

- முழுமையொக அெரது உமரமய ஏற்றுக்தகொள்கின்மறன். 

அமதம ரத்தில்  ொன் ஒரு மகள்ெிமய முன்மெக்க 

மெண்டியிருக்கின்றது. அதொெது, ைொத்தமறயிலுள்ள கிொிக்கட் 

மைதொனத்துக்கு சனத் ஜயசூொியெின் தபயமரச் சூட்டிய இந்த 

அரசுக்கு, பள்மளகலயில் இருக்கின்ற கிொிக்கட் மைதொனத்துக்கு 

ஏன், மதசிய வீரரொன உலகப் புகழ்தபற்ற சுழல் பந்து வீச்சொளர் 

முத்மதயொ முரளிதரனின் தபயமரச் சூட்ட முடியெில்மல?  

ைத்திய ைொகொண சமபயொனது அந்த மைதொனத்துக்கு 

அப்தபயமரச் சூட்டுெதற்கொன தீர்ைொனத்மத எடுத்தும்கூட, 

இன்று ெமரக்கும் அது  ிமறமெற்றப்படொைல் இருக்கின்றது. 

அதற்குக் கொரணம் என்னதென்று  ிமரொஷன் பிமரைரட்ண 

மபொன்ற புதிய ெரெொன பொரொளுைன்ற உறுப்பினர்கள் சிந்திக்க 

மெண்டும். அந்தெமகயில், பள்மளகல ெிமளயொட்டு 

மைதொனத்திற்கு முத்மதயொ முரளிதரனின் தபயமரச் 

சூட்டுெதற்கு இவ்ெளவு தொைதம் ஏன்? அெரது திறமையில் 

என்ன குமற இருக்கின்றது? என்ற ெினொக்கமள இந்தச் 

சமபயிமல மகட்டு,  இந்த அருமையொன சந்தர்ப்பத்மத 

ெழங்கிய உங்களுக்கு ெொழ்த்துக்களுடன் ைீண்டும்  ன்றிமயக் 

கூறி, ெிமடதபறுகின்மறன்.  ன்றி. ெணக்கம். 

     

ගු මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළාට, ටරු ප්රසන්න රාීර මන්ත්රීතුමා. ඔෙතුමාට විනාඩි 

ෙහය   ාායක් තිශෙනො. 
 

[අ.භා. 5.50] 
 

ගු රාන්න දණවීද  ෙහවා 
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணவீர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

මූාාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, ජාති  දුම්ශ ොළ හා මෙයසාර 

අධි ාරිය පනත යටශත් නිශයෝට සහ ක්රීඩාො ශයදීශම්දී 

උත්ශත්ජ  ද්රෙය ටලනීමට එශරහි සම්හුති පනත යටශත් නිශයෝට  

ටලන  ථා කිරීමට අෙස ථාෙ ාොදීම සම්ෙන්ධශයන් ඔෙතුමාට 

ශෙශහවින් ස තුතිෙන්ත ෙනො.  

තහනම් උත්ශත්ජ  ටලන  ථා  රේදී මට මතක් ශෙන්ශන් 

1988 ශ ොරියාශේ, ශසෝ්ප ුවෙර පලෙලති ඔයේම්පික් තරටාෙයේය. එො 

ඒ තරටාෙයේශසදී ඇශමරි ාශේ ෙක්ෂ ක්රීඩ   ා්ප  විස  පරාජය 

 රාා, ශෙන් ශජොන්සන් කියන  ලනඩාශේ ක්රීඩ යා නෙතම 

ශාෝ  ොර්තාෙක් තෙමින් ජයග්රහාය අත්පත්  ර ටත්තා. නහුත්, 

තහනම් උත්ශත්ජ  පාවිච්චි කිරීශම් ෙරෙ නිසා ඔණපට ඒ පෙක් ම 

අහිමි වුාා. එෙලනි ශෙයක් තමික 2000 ෙර්ෂශසදී ශම්රියන් 

ශජෝන්ස ටත් වුශණ්.  

එෙලනි ශෙයක් තමික, 2015 ජනොරි 08ෙලනි ො ශම් රටටත් 

වුශණ්. ශම් රශට් ොශේට ිටය්පා සහ ිටවි්ප සංවිධාන යලික කියා 

ටන්නා වූ  ණ්ඩායම් ඇතුවන ජාතයන්තර ොශේට ිටය්පා එ තු 

ශොා එන්නත් දීාා, මහින්ෙ රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා  එො 

පරාජයට පත්  ළා; ශම් රශට් ජනතාෙ නලවුම් ොාශපොශරොත්තු 

රාිලයක් තියාශටන  ෙලෙලන්ත සංෙර්ධනයක්  ර ශටන ආ යුටය 

පරාජයට පත්  ළා. අන්තිමට ශමො ෙ වුශණ්?  

උත්ශත්ජ  දීාා ආණ්ඩුෙක් හලදුෙත්, ජනතාෙට වුශණ් 

නිර්වින්ෙනය ශෙන්නික. අෙ ජනතාෙ නිර්වින්ෙනය ශොා ඉන්ශන්. 

ඒ තත්ත්ෙයට අෙ ශම් රට පත් ශොා හමාරික. ඒ ොශේම, යහ 

පාාන ආණ්ඩුෙත් තහනම් උත්ශත්ජ  ටත්ත ආණ්ඩුෙක් ෙෙට 

පත් ශොා තිශෙනො.  

මත්ද්රෙය පාානය කිරීම ශ ොශහොම වුාත්, අෙ හලම පාසාක් 

ළාම, හලම හන්දියක් ටාශන්ම ශමො ක්ෙ ශෙන්ශන්? අෙ අශප් 

පාස්ප ෙරුෙන්ශේ ිටට තරුායන් ෙක්ො ිටය ශෙනා ශනොශයක් 

ෙර්ටශස මත්ද්රෙයොට හන් ශොා ඉෙරික. ඒො ු ිකන්ටම් කියික, 

ොබු්ප කියික, tablet කියික, දිශේ තියා ටන්නා sticker කියික. අෙ 

ශමෙලනි ශේො ආධිපතය රැ  ශටන ඉන්ශන්  වුෙ? ශහශරොිකන් 

කිශාෝ ටාන් අෙ ශම් රටට ශටශනනො. ශම්ොශස ආධිපතය 

තියාශටන ඉන්ශන් පාතාායික. අෙ පාතාාය තමික ශම්ො 

ශමශහයෙන්ශන්. පන්න්ය  ාායට ෙඩා අෙ පාතාාය එළියට 

ෙලහලාා රජ  රනො. ඔවුන් මිනී මරා ටන්නො. ඇික ඒ? මත්ද්රෙය 

නිසාික එශහම ශෙන්ශන්. ශම් තහනම් උත්ශත්ජ  නිසාික.  

පන්න්ය ෙෙස  අුවරාධපුර, මිහින්තශ්ප පාසා  ෙරුශෙෝ 

අටශෙශනක් උපන්දිනයක් සමරන්න පාසා තුළදී අරක්කු ීයාා 

තිබුාා තහුන්නාන්ශසේාා ෙකින්න ඇති. ඒ ොශේම ෙකුශණ් 

පාසා  ෙරුශෙෝ හතරශෙශනක් මත්පලන් ීයාා ශහොඳටම ශෙරි 

ශොා, ප්රශේ ොසීන් විිටන් ශපොලීිටයට අරශටන න්හි්පාා 

තිශෙනො. ශමෙලනි තත්ත්ෙයට අෙ  පාස්ප ෙරුශෙෝ පත් ශොා 

ඉෙරික. නහුත්, ශ ොශහොමෙ කිේශේ? ''ළාම පාසා ශහොඳම 

පාසා''  රනොය කිේො. නහුත් පාස්පො ෙහාය ෙරුෙන්ශේ 

ඔවනෙට  ඩා ෙලශටන තත්ත්ෙයට අෙ පත් ශොා තිශෙනො. අෙ 

ෙරුො මතින් ශතොර  රන්න  යේන්, ඒ ෙරුොට ඉශටන ටන්න 

ශටොඩනලඟි්පාක් හොා ශෙන්න ෙලරි තත්ත්ෙයට ශම් ආණ්ඩුෙ පත් 

ශොා. 

දුම්ශ ොළ හා මෙයසාර පිළිෙඳ ජාති  අධි ාරිය - NATA  

ආයතනය - කියන විධියට, අශප් රශට් ළහුන් 40,000ක් ිටටරට් 

සහ අරක්කුොට ඇබ්ෙලහි ශොා තිශෙනො. ඒො පාවිච්චි  රන 

ෙරුෙන්ශේ ිටයයට 2 ක් අවුරුදු 15-24 අතර හිරිම්ප විශස 

තරුාශයෝ. අවුරුදු 24- 5ත් අතර පුේටායන් ිටයයට  4.1ක් අෙ 

මත්ද්රෙයොට, ිටටරට්ොට  ඇබ්ෙලහි ශොා තිශෙනො.  2015 

ෙර්ෂය ෙන විට පුේටායන් ාක්ෂයක් ටත්තාම, එිකන් 

 97ශෙශනකුට උසාවිො නඩු පලෙරිාා තිශෙනො. ශමෙලනි 

තත්ත්ෙය ට තමික අෙ ශම් රට පත් ශොා තිශෙන්ශන්.  

අෙ අශප් ෙළ ජාති  නිෂ පාෙනයට මත් ද්රෙය සහ මත්පලන්ෙයේන් 

ාලශෙන ආොයම රුපිය්ප බියේයන 14 ික. හලෙලික, ශම්ොිකන් ඇති 

ෙන අතුරු ආොධ ඇතුවන ශාඩ ශරෝට න්ෙපත්  රන්න ෙර්ෂය ට 

රුපිය්ප බියේයන 212ක් ෙලය ෙනො. ශම්  තමික අශප් රශට් අෙ 

මත් ද්රෙය පිළිෙඳෙ තිශෙන තත්ත්ෙය. අපි ශමොන අාපනත් 

ශටනාෙත්, ශමොන නීති ශරන්ාාිට ශටනාෙත් අෙ ශම් තත්ත්ෙයට 

අශප් රට පත් ශොා තිශෙනො. ඒ නිසා ශේ පාාන පක්ෂෙයේන් 

පමාක් ශනොශෙික,  ශෙනත් අං ෙයේුවත් ශම් පිළිෙඳෙ ෙලඩි 

අෙධානයක් අෙ ශයොහු  රන්න ිටේධ ශොා තිශෙනො.  

ඊට අමතරෙ අෙ තෙත් ෙරපතළම  ාරාාෙක් තිශෙනො. 

ෙර්තමානශස අශප් රශට් ඉශටන ටන්නා ෙරුෙන්ශටන් ාක්ෂ 

පහක් ෙර්ෂය ට සාමානය ශපළ විභාටයට යේයනො. ඒ 

ප්රමාාශයන් ාක්ෂ තුනක් පමා තමික උසස  ශපළ හොරන්ශන්. 

උසස  ශපළ  රන ඒ ාක්ෂ තුශනුවත් ෙණපතර පිරිස ටලහලුව 

ෙරුශෙෝ. ාක්ෂ ශෙ ක් පමා ඒ විභාටය අසමත් ශෙනො.  අශප් 

රශට් ෙරුෙන් වි ාා පිරිසක් සාමානය ශපළ විභාටශයන් පන්ෙ 

අධයාපනය හමාර  රනො. ාක්ෂ තුනක් උසස  ශපළ විභාටයට 

යේයාා, ඒ ප්රමාාශයන් ාක්ෂ එ  හමාරක් උසස  ශපළ සමත් 

1567 1568 

[ටරු මික්පොටනම් තිා රාජා  මහතා] 
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වුාාම වි  ෙවිෙයාා අධයාපනය ාෙන්ශන් 26,000ක්, 27,000ක් 

ෙලනි පිරිසක්.  

ඉතිරි ෙන ෙණපතර  පිරිසට අෙ ශමො ෙ ෙන්ශන්? අෙ 

වි  ෙවිෙයාා පේධතිය ටත්තත්, උසස  අධයාපන ආයතන ටත්තත්, 

පරිපාාන ක්ශෂේත්රය ටත්තත් අපි ඒොට විරුේධ නලහල. ශම්ොට 

ජාති  ප්රතිපත්තියක් හලශෙන්න ඕනෑ. ශම්ො පිළිෙඳෙ අශප් 

අෙධානය ශයොහු  රන්න ඕනෑ.  ාන්තාෙන් තමික අෙ ඒ ඉහළ 

තලන්ො ඉන්ශන්. පිරිමි ෙරුශෙෝ ත්රී ීාර් එ ට සහ මත් ද්රෙයොට 

ඇබ්ෙලහි ෙනො. මහින්ෙ සමරිටංහ අමාතයතුමාශේ නිපුාතා 

සංෙර්ධන හා ෙෘත්.ය පුණපණු අමාතයාං ය හරහා අපි ශම් ෙරුෙන් 

හොා සමාජටත  රන ෙලඩ පිළිශෙළක් ස ස   රන්න ඕනෑ. 

එශහම ශම් ෙරුෙන් සමාජටත  රන ෙලඩ පිළිශෙළක් තිබුශණ් 

නලත්නම්, අශප් රශට් අනාටත පරපුරට ශනෙජන  තත්ත්ෙය ට 

හුණපා ශෙන්න ශෙනො.  

පන්න්ය ෙෙස  ශම් රජශස අමාතයෙරශයකු අස න්රිශස හා 

ම්පෙත්ශත් මහා නාය  හාහුදුරුෙරුන් හුා ටලශහන්න න්යා. මහා 

නාය  හාහුදුරුෙරුන්   ඇශාෝිටයස ාාශේ  ්පකුඩාශේ මත්පලන් 

නිෂ පාෙනාටාරය පිළිෙඳෙ අහන ශ ොට ශම් අමාතයෙරයා 

නිරුත්තරික. ඊට පස ශසේ ටශ්ප පලහලරූ ෙළාා ොශේ එතුමා හත් 

ශපොශළේ ටා ටත්තා. ඒ ඇික? ශම් ආණ්ඩුෙ ොයට ආශේ මතින් 

ශතොර රටක් නිර්මාාය  රනො කියාාික.  

ශම් ආණ්ඩුෙ 2017 අය ෙලය ශ්පඛ්නය හලදුශේ ෙකුණු පළාශත් 

ශහෝටාය දී. ඒ හුේප අමාතයෙරයාික, හුේප අමාතයාං ශස 

ශ්ප ම්ෙරයාික, ටරු අග්රාමාතයෙරයාශේ නිශයෝජිතයාික එ තු 

ශොා. අග්රාමාතයෙරයා නිශයෝජනය  රන්ශන්  වුෙ? මහ 

ෙලංකුශේ හිටපු අධිපතිෙරයා. ඒ පට්ටප්ප ශහොරා තමික  

අග්රාමාතයෙරයා නිශයෝජනය  රන්ශන්. ශමො ක්ෙ අය ෙලශයන් 

කියන ශේ? කියනො, නල ශානහිර සහ ඌෙ පළාශත් 

ආශයෝජනොට ිටයයට ිටයයක් ෙදු සහන ශෙනො කියාා.  අපි 

ෙල ො, නල ශානහිර ජනතාෙශේ අත මිට සරු ශොා න්ඛිත හුදිත 

ආර්ථි යක් ශටොඩ නල ශේවි, ආශයෝජ ශයෝ ඒවි කියාා. ඌෙට, 

නල ශානහිරට ිටයයට ිටයය  ෙදු සහනයක්  ඇවි්පාා ඌෙ 

ශේපාස ස  ප්ර ශේ ො ජනතාෙ ශහොිනන් ජීෙත් ශේවි කියාා අපි 

හිතුො. 

 

ගු මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔෙතුමාට තෙ විනාඩි ශෙ ක් තිශෙනො. 

 

ගු රාන්න දණවීද  ෙහවා 
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணவீர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

මූාාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, මට තෙ ශපොඩ්ඩක්  ාාය 

ශෙන්න.  

හලෙලික ාලබුශණ් ශමො ක්ෙ? ආපු ආශයෝජනය ශමො ක්ෙ? මහ 

ෙලංකුශේ මහ ශහොරාශේ ෙෑනාශේ ශමන්ඩිස  ස  ාටාරය තමික 

ාලබුශණ්. දුප්පත් මිනින්න්ට අෙ හා්ප කිශාෝෙක් රුපිය්ප 

ිටයයටෙත් ටන්න ෙලහල. හලෙලික, හා්ප ශටොන් 4,000ක් ශෙනො, 

ඇශාෝිටයස ට; අර්ජුන් මශහේන්ද්රන්ශේ ෙෑනාට. ශම් ෙ යහ 

පාානය? ශම් තුළින්ෙ මතින් ශතොර රටක් නිර්මාාය  රන්ශන්?  

න්ය අවුරුේශේ විතරක් අරක්කු නිෂ පාෙනය ලීටර් මියේයන 

7.9කින් ෙලඩි ශොා තිශෙනො.  අරක්කු ස්පයේෙයේන්, ශහොර ම් 

 රපු ස්පයේෙයේන් තමික රාජය ආයතන ටි  ශම් ශටෝපාන් අත් 

පත්  ර ටන්න හෙන්ශන්; ශම් ආයතන මිාදී ටන්න හෙන්ශන්. 

ශහොරු ටි  ආශයත් රශට් රජ  ශොා. පන්න්ය  ාාශස අරක්කු, 

එතශනෝ්ප ාරයන්ට ොපත්ර ශෙනො කිේො. ෙලන් ොපත්ර 

ශෙන්ශන්  ාටෙ? ඇශාෝිටයස ාාට. හරි,  මක් නලහල කියහු ශ ෝ. 

නහුත් ශම් ආණ්ඩුෙ ෙර්තමානය ෙනවිට පත් ශොා තිශෙන්ශන් 

ශමො ක් ෙෙටෙ? ටශම් ශටොශඩ් කුඩු ාරශයෝ ටලන අපි ෙන්නො 

ශන්. කුඩු ාරශයෝ ටශම් හිටියාම ෙලා  ශරේෙක් තො ටන්න 

නලහල, ශටෙර  හට්ටියක්-හුට්ටියක් තො ටන්න නලහල, හලම ශේම 

ශහොර ම්  රනො. එදිශනො ශේා ශහොයා ශටන න්ඛ්විහරාය 

ාෙන්න, එශේශ්ප රසාස ොෙය-ආස ොෙය ාෙන්න තමික එම 

පුේටායන්  ටයුතු  රන්ශන්. හරියට ශම් ආණ්ඩුෙ ොශේික.  

එො, මහ ටලංකියක් කියපු හම්ෙන්ශතොට ෙරාය, පීනන්න 

හලදුොය කියපු ෙරාය ඇතුවන ෙකින ෙකින රාජය ආයතන 

විකුාාශටන  න්න තමික ශම් ආණ්ඩුෙ හෙන්ශන්. ෙලඩ 

පිළිශෙළක් නලහල. අර කුඩු ාරශයෝ ොශේික. සලාලස මක් නලතුෙ 

ශම් රට ඉදිරියට යන්ශන් නලහල. තිශෙන ජාති  සම්පත් ටි  

විකුාාශටන  ාාා "එො ශේා ුවෙර්ස " තමික ශම්  රන්ශන්. 

හම්ෙන්ශතොට ෙරාය විකුණුොම හම්ෙ ශෙන්ශන් බියේයන 162ික. 

හලෙලික, ශම් රශට් ිටටින pension න්ය මිනින්න්ශේ pension  

ශටෙන්න බියේයන 169ක් යනො. රාජය ශසේෙ යන්ශේ පඩි 

ශටෙන්න ශනොශෙික, විරාමි යන්ශේ -pension න්ය අයශේ- පඩි 

ශටෙන්න. එතශ ොට ශම් අවුරුේශේ හම්ෙන්ශතොට ෙරාය විකුාා 

pension එ  ශටෙනො. එන අවුරුේශේ? 

 
ගු මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ටරු මන්ත්රීතුමනි, ෙලන් ඔෙතුමාශේ  ථාෙ අෙසන්  රන්න. 

 
ගු රාන්න දණවීද  ෙහවා 
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணவீர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

තෙ ශමොනො විකුාාවිෙ ෙන්ශන් නලහල. මම කියනො, ශම් 

ආණ්ඩුෙ කුඩු ාරයන්ශේ ආණ්ඩුෙක් ෙෙට පත් ශෙන්න එපා 

කියා.  සලාලස මක් ඇතුෙ, ජාති  සලාලස මක් ඇතුෙ ශම් රශට් ඉදිරි 

ටමන ශටන යන්නය කියන ඉ්පලීම  රමින් මශේ  ථාෙ අෙසන් 

 රනො. 

 
ගු මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශෙොශහොම ස තුතිික.  

මීළාට, ටරු ෙන්දුා ාා්ප ෙණ්ඩාරිශටොඩ මන්ත්රීතුමා. 

ඔෙතුමාට විනාඩි පහ   ාායක් තිශෙනො. 

 

[අ.භා. 6.02] 

 

ගු  න්දුල ලාල් 0  ණ්ඩාියප්ගොඩ ෙහවා 
(ைொண்புைிகு பந்துல லொல் பண்டொொிதகொட) 

(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 

මූාාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, අෙ දින න්රාෙදු ආඥාපනත 

යටශත් නිශේෙන ශෙ ක්, ක්රීඩාො ශයදීශම්දී උත්ශත්ජ  ද්රෙය 

ටලනීමට එශරහි සම්හුති පනත යටශත් නිශයෝට හා ජාති  

දුම්ශ ොළ හා මෙයසාර අධි ාරිය පනත යටශත් නිශයෝට යන 

ෙලෙටත්  රුණු යටශත් සා ච්ඡා  රන ශම් අෙස ථාශේ දී, අශප් 

"විපක්ෂය" යලික කියා ටන්නා  ණ්ඩායම  විවිධ ශචෝෙනා ඉදිරිපත් 

 ළා.  

1569 1570 



පාර්යේශම්න්තුෙ 

මූාාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, මට  යේන්  ථා  ළ ටරු 

ප්රසන්න රාීර මන්ත්රීතුමා ශම් විොෙය ආරම්භ  ශළේ, ශම් 

ආණ්ඩුෙත් තහනම් උත්ශත්ජ  ටලනීශම් ප්රතිලායක් තමික 2015 

ජනොරි 08 ෙලනි ො ාලබුශේ කියමිුවික. එතුමා ඒ  තමන්ශේ 

පලත්තට හලරිාා  ණ්ාාඩියක් ළාට න්හි්පාා කියා ටත්ශතොත් 

ශහොඳික කියා මම හිතනො. අපට ශපශනනො, තහනම් උත්ශත්ජ  

ටත් උෙවිය ොශේ හලිටශරන්ශන්  වුෙ කියා. අපට ශපශනනො, 

ශම් පාර්යේශම්න්තුෙට පලමිණියාම ශම් පාර්යේශම්න්තුෙ නාඩටම් 

මඩුෙක් ෙෙට පත්  ර ටන්න උත්සාහ  රන්ශන්  වුෙ කියා. අපට 

හිශතනො, ශම් රශට් ශජයෂ ඨ යලික කියා ටත්, පරිාත යලික කියා 

ටත් ඇතලම් ශේ පාානඥශයෝ ඔය කියන විධිශස තහනම් 

උත්ශත්ජ  අරශටනෙ උශේ පාර්යේශම්න්තුෙට එන්ශන් කියා. 

තමන්ට  ථා කිරීමට තිශෙන මිනිත්තු  2   ාාශයන් මිනිත්තු 

29ක් ෙලය  ර සටන්  රනො,  ාාය ඉ්පාා. එශහම සටන් 

 රාා පාර්යේශම්න්තු විොෙ පලෙලත් ශෙන හෙස   ාායත් නලති  ර 

ශටන තමික පාර්යේශම්න්තුශෙන් එළියට ෙහින්ශන්; සභා 

ටර්භශයන් එළියට යන්ශන්. ඉතින්  වුෙ තහනම් උත්ශත්ජ  ටත් 

මිනින්න් ොශේ හලිටශරන්ශන් කියා ශම් රශට් පුංචි ෙරුශෙක් වුාත් 

ෙන්නො. 

මූාාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, අෙ එක් පලත්තකින් විවිධ අය 

විවිධ ශචෝෙනා  රනො, කුඩු වි ාා ෙ ශයන් ශම් රටට 

ශටශනනො කියා. ශම්ශක් ඇත්ත  ථාෙ නම් ශටශනන කුඩු වි ාා 

ෙ ශයන් අෙ හන්ශෙන එ ික. කිශාෝ ටානින් හන් ශෙනො. 

ශ ෝටි ටාන් ෙටිනා කුඩු හන් ශෙනො. හලෙලික, පන්න්ය යුටශස 

ශමශසේ ටාා ශටන ආ කුඩු න්ශස තරුා පිරිස අතරටික. ශම් රශට් 

ශම්ො පාවිච්චි  ළ ාක්ෂ සංඛ්යාත පිරිසක් ිටටියා. ඒො සම්ෙන්ධෙ 

ෙලටලීම් නිිට පරිදි වුාාෙ, ඒො අත් අඩංන්ෙට ටත්තාෙ කියන එ  

ප්ර  නයක්. අෙ මත්පලන් භාවිතය ඉහළ ශටොස  ඇති තත්ත්ෙයක් 

ශපන්ුවම්  රනො කියා ශම් විොෙයට ඉදිරිපත් වුණු ඇතලම් 

මන්ත්රීෙරුන් කිේො. අෙ ඒො සම්ෙන්ධ ෙලටලීම් ිටේධ ශෙනො, 

මූාාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි. අපි ශම්  ෙර නීති හලදුෙත්,  ෙර 

නීති සම්පාෙනය  ළත් ශම්ො ෙලටලීම සඳහා න්රාෙදු 

ශෙපාර්තශම්න්තුෙ ඇතුවන ශම් රශට් ිටටින නිාධාරින්ට අෙ ය 

 රන ොතා සහ ඒ අයට අෙ ය  රන පහන් ම් ාො දිය යුතුික.  

පන්න්ය යුටශසදී එක්තරා අධි රායක් විිටන් සීමාෙක් 

පලශනේො, ශපොලීිටයට න්රාෙ ආදිය ෙටාන්න පුවනෙන් මක් 

නලහල; නීති විශරෝධී මත්පලන් අත් අඩංන්ෙට ටන්න පුවනෙන් මක් 

නලහල; එය න්රාෙදු ශෙපාර්තශම්න්තුෙ විිටන්  ළ යුතු ශෙයක් කියා. 

එක්තරා විනි  චය ාරෙරශයක් එෙලනි .න්දුෙක් දුන්නා. එම 

පහන් ම් ාො දීාා එම නිාධාරින්  ක්තිමත්  ශළොත්, අපට ශම් 

සම්ෙන්ධශයන් මීට ෙඩා ප්රතිලායක් ටන්න පුවනෙන් කියා මා 

හිතනො. ඒ ොශේම මම ඔෙතුමාට කියන්න  ලමතිික, ෙලන් රට 

යම්කිිට නිෙලරදි මාර්ටය  ටමන්  රමින් ිටටිනො කියාා.  ෙලරදි 

ෙයාපාරො නිරත වුණු අයට ෙලන් යම් යම් පහරේප ෙලදී 

තිශෙනො. සමහර උෙවිය ඒ පිළිෙඳෙ ශක්න්තිශයන් තමික  ථා 

 රන්ශන්. පස  ජාොරම්ො නිරත වුා මිනින්න්ට ඒො නලති 

ශෙනශ ොට යම්කිිට ශේෙනාෙක් ෙලනිාා තිශෙනො. ෙලරදි 

ෙයාපාරො නිරත වුා උෙවියට, ඒොිකන් ශ ෝටි ටාන් හුේප 

හම්ෙ  රපු උෙවියට වි ාා පහරක් ෙලදී තිශෙනො. අෙ ඒ අය 

ශාොකු අසහනයකින් ශපශළනො කියා තමික අපට ශපශනන්න 

තිශෙන්ශන්. ඒ නිසා විවිධ උෙවිය තමන්ශේ ශේ පාාන ඉත්තන් 

ෙෙට පත්  රශටන ඒො පිුවපස ිටටින ඇතලම් ජාොරම් ාරශයෝ 

වි ාා ෙ ශයන් හුේප වියෙම්  රනො, ොහන ශයොෙෙනො, විවිධ 

රැස ීම් තියන්න උත්සාහ  රනො. අපි ෙන්නො, ඔය මතට තිත 

තියන්න කියාා  ථා  ළ උෙවිය පන්න්ය ෙෙස ො තියපු 

රැස ීම්ොදී මතට තිත තියපු විධිය.  

මූාාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, පන්න්ය ෙෙස ො  එක්තරා 

ශේ පාාන  ණ්ඩායමක් හෙරාදුශේ රැස ීමක් තිබ්ො. එො  මතට 

තිත තලබුෙ විධිය ශ ොච්චරෙ කිේශෙොත් ශෙනො රෑ 10.00 ශෙන 

තුරු විෙෘතෙ තෙන  ොර් සෙස 4.00 ශෙනශ ොට ෙහන්න ිටදු 

වුාා.  ඒ තරම් මතට තිත තියාා තිශෙනො, ශම් රැස ීම් පෙත්ොා 

ඉෙර ශෙනශ ොට. පාෙ යාත්රාෙක් න්යා. ඔය පාෙ යාත්රාෙ යනශ ොට 

මතට තිත තිබ්ශබ් ශ ොශහොමෙ කියන එ   හුවන රශට් මිනින්න් 

විතරක් ශනොශෙික, ශාෝ ශසම මිනින්න් ෙලන ටත්තා.  ශ ොශහොමෙ 

ඒ පාෙ යාත්රාෙ ටමන්  ශළේ කියාා. සමහර විශරෝධතා ෙයාපාර 

ඉෙර ශෙනශ ොටත්  ශ ොශහොමෙ, ොර්ො ආොයම;  ොර්ො 

තිබුණු මත්පලන්ො අශළවිය ශ ොශහොමෙ කියන එ  ශම් රශට් 

මිනින්න් විතරක් ශනොශෙික, හුවන ශාෝ ශසම මිනින්න් ෙන්නො. 

ඉතින් ශම්  ණ්ඩායම තමික අෙ ඇවි්පාා න්ෙශනෝ ොශේ  ථා 

 රන්ශන්. ඇතලම් ශොාෙට අපට හිශතනො, හාසය රංටනයක්ෙ  

ශම් උෙවිය පාර්යේශම්න්තුශේ ඉදිරිපත්  රන්ශන් කියාා. එළිශස 

එ ක් රා ෙක්ොා ශම් ටරු සභාෙට ඇවි්පාා විවිධ චරිත 

නිරූපාය  රනො. ශමොනො හරි කියාා පාර්යේශම්න්තුශේ 

ශොාෙ නලහල කියාා  ෑ ටහනො.  

මූාාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, අෙ නම් එක්ශ නක්ෙත් 

ශපශනන්න නලහල.  විරුේධ  ණ්ඩායම්ො ශම් ක්රියාෙන් මාධයො 

ශපන්ෙනො නම් ශහොඳික. ශමො ෙ, පාර්යේශම්න්තුශේ උෙය 

 ාාශස ිටදු ෙන ශේේප විතරික සමහර මාධයො ශපන්ෙන්ශන්. 

සෙස   ාාශස ිටදු ෙන ශේේප ශපන්ෙන්ශන් නලහල. ශෙොරුෙට 

 ෑශ ෝ ටහාා, පාර්යේශම්න්තුශේ  ාර්යභාරය ිටයයට ිටයයක්ම 

ශටනියනො ොශේ රටට ශපන්ොා ශමොනො හරි ටි ක් කියාා 

සෙස ශෙනශ ොට පාර්යේශම්න්තුශෙන් එළියට ෙලහලාා යනො. අෙ 

ශම් ශෙේදී  වුරුෙත් නලහල. විපක්ෂශස ඒ ාෙේධ  ණ්ඩායම යික 

කියන කිිට ශ ශනක්  ශම් අෙස ථාශේ පාර්යේශම්න්තුශේ නලහල. 

ඉතින් අෙ ශම් ොශේ තත්ත්ෙය ට පාර්යේශම්න්තුෙ  පත්ශොා 

තිශෙනො.  රශට් අනාටත පරම්පරාෙ නිශරෝගී  රන්න, ඒ 

ොශේම ඔවුන් ශහොඳ මානිට ත්ෙයකින් ශහබි විිලෂ ඨ පරපුරක් 

ෙෙට පත්  රන්න, නිර්මාාශීයේ පරපුරක් ෙෙට පත්  රන්න 

රජයක් හලටියට ශම් යන ටමන  ක්තිමත්  රන්න අපි ඉදිරිපත් 

ශෙහු කියමින් මශේ  ථාෙ අෙසන්  රනො. 

 
රශ්නනය විොන ලදින්  ාවා ාම්ෙව විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
II 
 

ගු ගයන්ව කුණාිලක ෙහවා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මූාාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, හුේප අමාතයතුමා ශෙුවශෙන් 

මා පහත සඳහන් ශයෝජනාෙ ඉදිරිපත්  රනො: 

"න්රාෙදු ආඥාපනශත් (52 අධි ාරය වූ) 22(1) ෙටන්තිය යටශත්, ශෙෝත්ප 

 රන ාෙ රා සම්ෙන්ධශයන් හුේප අමාතයෙරයා විිටන් පනෙන ාදුෙ, 

2016 ශෙසලම්ෙර් 20 දිනලති අං  1998/6 ෙරන අති විශ ේෂ ටලසට් පත්රශස 

පළ  රුව ාලෙ, 2017.0 .07 දින ඉදිරිපත්  රන ාෙ නිශේෙනය අුවමත 

 ළ යුතු ය." 

(අංත 99  ෙරන න්රාෙදු නිශේෙනය) 

 
රශ්නනය විොන ලදින්  ාවා ාම්ෙව විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

1571 1572 

[ටරු ෙන්දුා ාා්ප ෙණ්ඩාරිශටොඩ මහතා] 
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ක්රීඩාවල ප්යදීප්ම්දී ්ත්ප්ත් ක රවය ගැීමෙ  
රප්දි  ාම්ුති පනව  නිප්යෝග 

ெிமளயொட்டில் ஊக்குப் பதொர்த்தப் 

பயன்பொட்டிற் தகதிரொன சைெொயச் சட்டம்: 

ஒழுங்குெிதிகள் 
CONVENTION AGAINST DOPING IN SPORTS ACT: 

REGULATIONS 
 

ගු ගයන්ව කුණාිලක ෙහවා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මූාාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, ක්රීඩා අමාතයතුමා ශෙුවශෙන් 

මා පහත සඳහන් ශයෝජනාෙ ඉදිරිපත්  රනො: 

 "201  අං     ෙරන ක්රීඩාො ශයදීශම්දී උත්ශත්ජ  ද්රෙය ටලනීමට එශරහි 
සම්හුති පනශත්  4(1) ෙටන්තිය යටශත් තහනම් ද්රෙය ාලිකස තුෙ (2017) 
සම්ෙන්ධශයන් ක්රීඩා අමාතයෙරයා විිටන් සාෙන ාදුෙ, 2017 ශපෙරොරි 14 
දිනලති අං  2006/15 ෙරන අති විශ ේෂ ටලසට් පත්රශස පළ  රුව ාලෙ, 
2017.0 .21 දින ඉදිරිපත්  රන ාෙ නිශයෝටය අුවමත  ළ යුතු ය. 

(අමාතය මණ්ඩාශස අුවමතිය ෙන්ො තිශබ්.)" 
 

රශ්නනය විොන ලදින්  ාවා ාම්ෙව විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
Question put, and agreed to. 
 

 

 ාික දුම්ප්කොළ හා ෙ යාාද අිකකාියය 
පනව   නිප්යෝග 

புமகயிமல ைற்றும் ைதுசொரம் ைீதொன மதசிய 

அதிகொரசமபச் சட்டம் : ஒழுங்குெிதிகள்  
NATIONAL AUTHORITY ON TOBACCO AND 

ALCOHOL ACT: REGULATIONS 
 

ගු ගයන්ව කුණාිලක ෙහවා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මූාාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, ශසෞඛ්ය, ශපෝෂා හා ශේශීය 

වෙෙය අමාතයතුමා ශෙුවශෙන් මා පහත සඳහන් ශයෝජනාෙ 

ඉදිරිපත්  රනො: 

"2006 අං  27 ෙරන ජාති  දුම්ශ ොළ හා මෙයසාර අධි ාරිය පනශත්    
ෙටන්තිය සමා කියවිය යුතු,  0 ෙටන්තිය යටශත් නියමිත ආ ාරශස 
දුම්ශ ොළ නිෂ පාෙන සෑදීම ශහෝ අශාවිය තහනම් කිරීම සම්ෙන්ධශයන් 
ශසෞඛ්ය, ශපෝෂා හා ශේශීය වෙෙය අමාතයෙරයා විිටන් සාෙන ාදුෙ, 
2016 සලප්තලම්ෙර් 01 දිනලති අං  1982/   ෙරන අති විශ ේෂ ටලසට් 
පත්රශස සහ 2016 ශෙසලම්ෙර් 15 දිනලති අං  1997/22 ෙරන සංශ ෝධිත 
අති විශ ේෂ ටලසට් පත්රශස පළ  රුව ාලෙ, 2017.02.07 දින ඉදිරිපත්  රන 
ාෙ නිශයෝට අුවමත  ළ යුතු ය." 
 

රශ්නනය විොන ලදින්  ාවා ාම්ෙව විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

 

කල් 0වැබීෙ 
ஒத்திமெப்பு 

ADJOURNMENT 
 

ගු ගයන්ව කුණාිලක ෙහවා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මූාාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, "පාර්යේශම්න්තුෙ ෙලන්  ්ප 

තලබිය යුතුය" ික මා ශයෝජනා  රනො. 
 

රශ්නනය ාවාිමුතඛ කදන ලදී. 
ெினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 

ගු මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සභාෙ  ්ප තෙන අෙස ථාශේ ශයෝජනාෙ, ටරු මික්පොටනම් 

තිා රාජා මහතා. 

 

 

වුර කම්කු පවුල් 0වල   ාහන  
மதொட்டத் ததொழிலொளர் குடும்பங்களுக்கு  ிெொரணம் 

RELIEF FOR ESTATE WORKER FAMILIES 

 

 

[අ.භා. 6.08] 
 

ගු ෙි ල් 0වාගනම් ිලකදා ා ෙහවා 
(ைொண்புைிகு ையில்ெொகனம் திலகரொஜொ) 

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 

මූාාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, අෙ දින සභාෙ  ්ප තෙන 

අෙස ථාශේ මා පහත සඳහන් ශයෝජනාෙ ඉදිරිපත්  රනො: 

"මහෙලයේ සංෙර්ධන ශයෝජනා ක්රමය යටශත් ශේපළ අහිමි වූෙන්ට ෙන්දි 

ාො දීම පිණිස ෙතු ඉඩම් ශෙො ශෙන ාදී. එෙ  රජය භාරශස පලෙති 

ජනෙසම ෙතුයාය, ශපෞේටයේ  අයට ශෙො දීශමන් පන්ෙ එහි ොසය  ළ 

 ම් රු පවු්ප ෙතු ආශ්රිත රැකියාෙෙ අහිමි ී තමන් ජීෙත් වූ ාිකම  හලර 

ශෙනත් කිිටදු පහන් ම් ශනොමලතිෙ ජිෙත් ශේ. 

මහෙලයේ සංෙර්ධන ශයෝජනා ක්රමය යටශත් ශමෙලනි හානියට පත් 

ජනතාෙට ෙන්දි ාො දීමට ශෙොශහෝ උත්සාහ ෙලරුෙෙ පන්න්ය තිස  අෙරුදු 

 ාායක් පුරා කිිටදු ක්රියා මාර්ටයක් ශනශටන ෙලඩි අපහන්තාෙය මලෙ ජීෙත් 

ෙන ෙතු  ම් රු පවු්පොට න්දුන් සහනයක් ාො දීමට මහෙලයේ සංෙර්ධන 

අධි ාරියට අයත් විෂය භාර ටරු අමාතයතුමා  ටයුතු  ළ යුතු ෙෙ ශමම 

ටරු සභාෙට ශයෝජනා  රමි." 

මූාාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි,  සභාෙ  ්ප තෙන අෙස ථාශේ 

ශයෝජනාෙ ිටංහා ෙිටන් මා ඉදිරිපත්  ශළේ එය ජාති  

ෙලෙටත් මක් ඇති ශයෝජනාෙක්  නිසාික. නහුත් ශමශාස හානියට 

පත්වූ මශේ දිස ්රික් ශස ජනතාෙ ශෙුවශෙන්, මශේ මේ භාෂාෙ 

ෙන ෙමිා ෙස  ථා  රන ජනතාෙ ශෙුවශෙන්, ඒ ොශේම අවුරුදු 

තිස තුනක් ෙලනි  ාායක්  ොාශපොශරොත්තු ඇතිෙ ිටටි ඒ ජනතාෙ 

ශෙුවශෙන් මශේ  ථාශේ ඉතිරි ටි  ෙමිා ෙිටන්  රන්නට මා 

ඔෙතුමාශේ අෙසරය ඉ්පාා ිටටිනො.  

தகளரெ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கமள, இன்று 

இந்தச் சமபயில்  ொன் பிமரொிக்கின்ற இந்தப் 

பிமரரமணயொனது ைிகவும் அனுதொபத்துக்குொிய, 

ெித்தியொசைொன பிரச்சிமனமயக் தகொண்டதொக இருக்கின்றது. 

இந்த  ொட்டில் முன்தனடுக்கப்பட்ட அபிெிருத்தித் 

திட்டங்களுள் ைிகவும் சிறந்ததும் ஒட்டுதைொத்த  ொட்மடயும் 

ஒன்றிமணக்கக்கூடியதுைொன பிரசித்திதபற்ற  தியொன 

ைகொெலி கங்மகமய மையப்படுத்திய ைகொெலி அபிெிருத்தித் 

திட்டம் இந்த  ொட்டிமல பல ைொற்றங்களுக்கு ெழிெகுத்தது 

என்பது உங்களுக்குத் ததொியும். ெிெசொயம் உள்ளிட்ட 

பல்மெறு சமூக, தபொருளொதொர ைொற்றங்களுக்கு ெித்திட்ட 

இந்தத் திட்டத்தினொல் அதன் ஆற்றுப்படுக்மக  ீொில் மூழ்கிய 

சந்தர்ப்பங்களில் அதமன அண்டி ெொழ்ந்த ைக்களுக்கு மெறு 

பிரமதசங்களிமல தெவ்மெறு  ிெொரணங்கள் 

தபற்றுக்தகொடுக்கப்பட்டன.  

அந்த ெமகயிமல, ைகொெலி அபிெிருத்தித் திட்டம் 

 மடமுமறப்படுத்தப்பட்டமபொது கண்டி ைொெட்டத்தின் ஒரு 

பகுதியில் பொதிப்புற்ற ைக்களுக்கு நுெதரலியொ ைொெட்டத்தின் 

1573 1574 
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தகொத்ைமலப் பிரமதசத்தில், அமதமபொல கண்டி ைொெட்டத்தின் 

திகன பிரமதசத்தில், பல்மெறு மதொட்டக் கொணிகள் 

 ிெொரணைொகப் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டன. அப்மபொது இந்தப் 

தபருந்மதொட்டங்கள் JEDB என்று தசொல்லப்படுகின்ற ைக்கள் 

தபருந்மதொட்ட அபிெிருத்திச் சமபயின்  ிர்ெொகத்தின்கீழ் 

இருந்தன. அந்தத் மதொட்டங்களில் மெமல தசய்த 

ததொழிலொளர்களில் தபரும்பொலொனெர்கள் மதயிமலத் ததொழில் 

துமறயில் ஈடுபடக்கூடிய ெமகயில் மைமல ைொெட்டைொன 

நுெதரலியொெில் குடிமயற்றப்பட்டமைமய  ொங்கள் 

அறிந்திருக்கின்மறொம். தலெொக்கமல, லிந்துமல பகுதியிமல, 

 ெ திஸ்பன மபொன்ற இடங்களிமல எல்லொம் அவ்ெொறொன 

குடியிருப்புக்கள் அமைக்கப்பட்டன. இவ்ெொறு தங்களது 

மதொட்டங்கள் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டதன் கொரணைொகப் 

பொதிக்கப்பட்ட ததொழிலொளர்கள் ததொழில் தசய்ெதற்கொகவும் 

ெொழ்ெதற்கொகவும் மெறு மதொட்டங்களில் குடிமயற்றப்பட்ட 

பல்மெறு சந்தர்ப்பங்கமள  ொங்கள் பொர்த்திருக்கின்மறொம். 

தகொத்ைமல பிரமதச தசயலகத்துக்கு உட்பட்ட திஸ்பணம் 

இலக்கம் ஒன்று எனப்படுகின்ற தைொச்சக்தகொட்மடத் 

மதொட்டம் அல்லது கட்டுக்தகொல்ல மதொட்டம் என்பன இந்தத் 

மதொட்டங்களுக்குள் அடங்குகின்றன.  

இெற்றிமனக் கிரொை மசெகர் பிொிெின் அடிப்பமடயில் 

பொர்த்தொல், தகொடைடித்த இலக்கம் 462 பி என்ற கிரொை மசெகர் 

பிொிவும் கட்டுக்தகொல்ல 462 சி என்ற கிரொை மசெகர் பிொிவும் 

இந்தத் மதொட்டங்களுக்குள் அடங்குகின்றன. இந்தத் 

மதொட்டங்கள் 33 ெருடங்களுக்கு முன்பதொக, அதொெது, 

1984ஆம் ஆண்டு ஏப்பிரல் ைொதம் 17ஆம் திகதி கண்டி 

ைொெட்டத்தின் சில பிரமதசங்களிமல ைகொெலி அபிெிருத்தித் 

திட்டத்தினொல் பொதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கொகப் 

பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டன. இதில் யொர் பொதிப்புற்றொர்கமளொ, 

அெர்களின் மதமெ கருதி 'ெி.பி.' எனப்படுகின்ற  ல்ல 

மதயிமல உற்பத்தி தசய்யக்கூடிய பிரமதசங்களிலுள்ள 

கொணிகளில் முக்கொல் ஏக்கரும் அமதமபொல அெர்கள் 

வீடமைத்துக் தகொள்ெதற்கொகக் கொல் ஏக்கருைொக ஒரு 

குடும்பத்துக்கு ஓர் ஏக்கர்  ிலம் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டது.  

அமதமபொல, இன்தனொரு ெிதத்தில் சற்றுத் தரம் குமறெொன 

மதயிமல உற்பத்தி தசய்யக்கூடிய கொணிகளுள்ள பிரமதசத்தில் 

குடும்பதைொன்றுக்கு ஒன்றமர ஏக்கர் மதயிமலக் கொணியும் 

கொல் ஏக்கர் வீடமைப்புக்கொன கொணியும் 

பகொிந்தளிக்கப்பட்டது. இந்தப் பகிர்ந்தளிப்பு ததொடர்பொக  ொன் 

எந்தப் பிரச்சிமனமயமயொ அல்லது ெிமரொதத்மதமயொ 

முன்மெக்கெில்மல. இவ்ெொறு 284 குடும்பங்களுக்கு ஒரு 

மதொட்டம் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டது. இது தைொச்சக்தகொட்மடத் 

மதொட்டம் அல்லது கட்டுக்தகொல்ல மதொட்டம் என்று 

அமழக்கப்படுகின்றது. இவ்ெொறு பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட கொணி 

மபொக, எஞ்சியுள்ள  ிலப்பரப்மப 1993ஆம் ஆண்டு  ெம்பர் 

ைொதம் 12ஆம் திகதி ெமர JEDB  ிர்ெொகம் தசய்துெந்த 

 ிமலயில், அங்மக 'லயன்' அமறகளில் ெசித்துெந்த மதொட்டத் 

ததொழிலொளர்கள் அந்தத் மதயிமலத் மதொட்டத்தில் 

ததொடர்ச்சியொக ததொழிலொளர்களொக மெமல தசய்து 

ெந்தொர்கள். இெர்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒன்பது ெருடங்கள் 

எந்தப் பிரச்சிமனயும் இருக்கெில்மல. 1984ஆம் ஆண்டு 

பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட அந்தக் கொணியின் எஞ்சிய பகுதி 1993ஆம் 

ஆண்டு ெமர JEDB  ிர்ெொகத்தின் கீழ் இருந்துெந்தது. அதில் 

ததொழிலொளிகளொக இருந்தெர்கள் ததொடர்ந்து அங்மக 

இருந்துெந்தொர்கள். அெர்களுக்கு எந்தப் பிரச்சிமனயும் 

இருக்கெில்மல. அெர்கள் லயத்துடன் கூடிய வீட்டில் 

இருந்துதகொண்டு ததொழிலொளிகளொக மெமலதசய்து 

ெந்தொர்கள்.  

ஆனொல், 1992ஆம் ஆண்டு மதொட்டங்கள் தனியொர் 

ையப்படுத்தப்பட்டதன் பின்னர், JEDB  ிர்ெொகத்தின் கீழ் 

சிறப்பொக இயங்கிெந்த மதொட்டங்கமள RPC எனப்படுகின்ற 

பிரொந்தியக் கம்பனிகள் தபற்றுக்தகொண்டன. 

இத்மதொட்டங்கமள JEDB  ிறுெனம் ஒழுங்கொக 

 மடமுமறப்படுத்தொத  ிமலயில், எஞ்சியிருந்த 

மதொட்டங்களிலும் தபருந்மதொட்ட  ிர்ெொகம் இல்லொைல் மபொக, 

அங்குள்ள மதொட்டத் ததொழிலொளொோ்கள் ததொழிமல 

இழந்தொர்கள். இவ்ெொறு JEDB மகெிட்ட அந்த  ிலப்பரப்மப - 

ஏற்தகனமெ, கொணிப் பகிர்ந்தளிப்பின்மபொது கொணிகமளப் 

தபற்றுக்தகொண்ட அந்த 284 குடும்பத்மதச் மசொோ்ந்தெர்கள் 

தங்களுக்கிமடயில் சுயொதீனைொகவும் தன்னிச்மசயொகவும் 

பகிர்ந்துதகொண்டொர்கள். அமதகொலகட்டத்தில் அதற்குப் 

பக்கத்தில் இருக்கின்ற அரங்கமல என்ற மதொட்டத்மதயும் 

பொதிப்புற்ற ததொழிலொளர்களுக்குப் பிொித்துக்தகொடுக்க 

மெண்டும் என்ற  ிமல ெந்தமபொது, ஏற்தகனமெ கொணி 

பகிர்ந்தளிப்பின்மபொது கொணிகமளப் தபற்றுக்தகொண்டெர்கள் 

இதிலும் ஒரு பொகத்மதப் தபற்றுக்தகொள்ள முமனந்தமையொல் 

கொணிப் பகிர்ந்தளிப்பில் ஒரு பிரச்சிமன ஏற்பட்டது. இதனொல், 

34 குடும்பங்கமளச் மசொோ்ந்த மதொட்டத் ததொழிலொளர்கள் 'லயன்' 

அமறகளுக்கு ைொத்திரம் ைட்டுப்படுத்தப்பட்டொர்கள். 

ஒருபுறத்தில் அெர்களது ஜீெமனொபொயைொக இருந்த 

தபருந்மதொட்டக் மகத்ததொழில்துமற மூடப்பட்டது. 

ைறுபுறத்தில் 'லயன்' வீட்மடத் தெிர, மெறு எவ்ெித ெசதி 

ெொய்ப்புகளுைின்றி அெர்கமள அங்மக குடியைர்த்துகின்ற 

 ிமலமை கொணப்பட்டது. இந்தப் பிரச்சிமன ததொடர்ச்சியொக 

இருந்துெந்த கொலத்தில் 2011.09.27ஆம் திகதி அெர்களுக்கு 

ஓர் அறிெித்தல் கடிதம் கிமடத்தது. அதிமல, “உங்களுக்கு 20 

மபொோ்ச்சஸ் கொணிமயப் தபற்றுக்தகொள்ெதற்கு உொிமை 

இருக்கின்றது;  ீங்கள் ததொடர்ந்தும் மதொட்டத் 

ததொழிலொளர்களொக இருக்கமெண்டிய அெசியைில்மல; 

இக்கொணியில்  ீங்கள் வீட்மட அமைத்துக்தகொள்ளலொம்” 

என்று. இவ்ெொறு அறிெித்தல் ெழங்கப்பட்டுள்ளமபொதும் 

இன்றுெமர அெர்களுக்கு அதற்குொிய எந்தெிதைொன 

ஏற்பொடுகளும் தசய்யப்படெில்மல. 

இப்மபொமதய  ிமலயில், ைகொெலி அபிெிருத்தித் 

திட்டத்தினொல் பொதிக்கப்பட்ட ைக்களுக்கு  ிெொரணைொக 

குறித்த மதொட்டம் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டு, அந்த ைக்கள் அங்மக 

பரப்பளெிலொன கொணிகளுடன் ெொழுகின்ற அமதமெமள, 

பொரம்பொியைொக அமதமதொட்டத்தில் ெசித்துெந்த ததொழிலொளர் 

குடும்பங்கள் தசய்ெதற்குத்  ததொழிலுைின்றி, ெொழ்ெதற்கு 

ெசதியொக வீடுகமளப் தபருப்பித்துக்தகொள்ெதற்கு 

கொணியுைின்றி  ிர்க்கதியொன ஒரு  ிமலக்குத் 

தள்ளப்பட்டிருக்கிறொர்கள். இது ததொடர்பில் அெர்கள் கடந்த 

33 ெருடங்களொக பல்மெறு கடிதத் ததொடர்புகமள 

ஏற்படுத்தியிருந்தொர்கள். பல்மெறு அரச சொர்பற்ற 

 ிறுெனங்களினொல் இெர்களின் பிரச்சிமனமய சர்ெமதச 

ொீதியொக எடுத்துச் தசல்ெதற்கு முயற்சிகள் 

மைற்தகொள்ளப்பட்டன. இருந்தமபொதிலும், எந்தெிதைொன 

பயனும் கிமடக்கெில்மல.  

மைதகு ஜனொதிபதி அெர்கள் ைகொெலி அபிெிருத்தி 

சம்பந்தைொன ெிடயங்களுக்குப் தபொறுப்பொக இருக்கின்றொர் 

என்பதன் அடிப்பமடயில், அெொின் கீழ் ெருகின்ற அமைச்சு 

சம்பந்தப்பட்ட ெிடயங்கள், ைற்றும் பிரச்சிமனகள் ஏதும் 

இருந்தொல், அமெ பற்றித் ததொிெிக்கலொம் என்று 

ெிடுக்கப்பட்ட மெண்டுமகொளுக்கிணங்க, பொரொளுைன்றத்தின் 

குழு அமற 01இல்  மடதபற்ற ெிமசட 

கலந்துமரயொடலின்மபொது, ஒரு பொரொளுைன்ற உறுப்பினர் 

என்ற ெமகயில்  ொன் இந்தப் பிரச்சிமனமய ஜனொதிபதியின் 
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முன்னிமலயில் எடுத்துக்கூறிமனன். அதுைொத்திரைன்றி, 

அண்மையிமல "ஜனொதிபதியிடம் அறிெியுங்கள்!” என்ற 

 ிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் ைத்திய ைொகொண ஆளு ர்  ிலூகொ 

ஏக்க ொயக்க அெர்கள் நுெதரலியொ ைொெட்டச் தசயலகத்துக்கு 

ெருமகதந்தமெமள, ைக்கள் பிரதி ிதி என்ற ெமகயில்  ொனும் 

அந்த ைக்கமள அமழத்துெந்து அெர்களின் பிரச்சிமனகமள 

முன்மெத்ததனூடொகவும் அதமன ைீண்டும் ஜனொதிபதி 

அெர்களின் கெனத்துக்குக் தகொண்டுெந்திருந்மதன். இந்த 

ஒத்திமெப்புமெமளப் பிமரரமணமயக்கூட கடந்த ெருடம் 

ஜுமல ைொதம் சைர்ப்பித்து ெிெொதத்துக்கொன அனுைதிமய  ொன் 

மகொொியிருந்மதன். என்ன துரதிருஷ்டமைொ ததொியொது, 

கிட்டத்தட்ட 08 ைொதங்கள் கடந்மத  ொன் இந்தப் பிரச்சிமன 

சம்பந்தைொக இச்சமபயில் மபசமெண்டியிருக்கிறது. 

இச்சமபயில் இந்தப் பிரச்சிமனமய முன்மெப்பதனூடொக 

 ொன் எதிர்பொர்ப்பது என்னதென்றொல், இந்த ைக்களுக்கு உொிய 

 ிெொரணம் தபற்றுக்தகொடுக்க மெண்டும் என்பதொகும்.  

தகௌரெ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கமள,  ொன் 

இந்த இடத்தில் ஒரு மசொகைொன சம்பெத்மதயும் பதிவுதசய்ய 

ெிரும்புகின்மறன். கடந்த ெருடம் இந்தப் பிரச்சிமன 

ததொடர்பில் அந்த ைக்கள் என்னிடம் ெந்து தசொல்லிய பிறகு, 

உண்மை  ிமலெரம் என்ன என்பமத அறிெதற்கொக  ொன் 

அெர்களின் ெொழ்ெிடத்துக்குச் தசன்மறன். ஒன்றிரண்டு 'லயன்' 

அமறகளில் அந்த ைக்கள் ெொழ்ந்துதகொண்டிருக்கிறொர்கள். 

எஞ்சிய  ிலங்கள் எல்லொம் ஏமனய ைக்களுக்குப் 

பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இந்த 'லயன்' அமறக்குச் 

தசொந்தைொன ைலசலகூடம் அமைந்துள்ள கொணிக்கு 

மெதறொருெர் உொிமையொளரொக இருக்கிறொர். எனமெ, இெர்கள் 

ைலசலகூடத்மதப் பொெிக்கமுடியொத  ிமல இருக்கின்றது. 

அவ்ெொமற, மைலதிக ெருைொனத்மத ஈட்டிக்தகொள்ெதற்கொகவும் 

ஜீெமனொபொயத்துக்கொகவும் ைொடுகமள ெளர்க்கின்ற ஒருெரது 

ைொட்டுக் தகொட்டில் அெரது 'லயன்' வீட்டிலிருந்து 

தள்ளியிருக்கின்றது; அதுவும் மெறு ஒருெொின் கொணிக்குள் 

இருக்கின்றது. இப்படியொன ஓர் இக்கட்டொன  ிமலயில்தொன் 

அந்த ைக்கள் ெொழ்ந்துெருகின்றொர்கள். அதுைொத்திரைன்றி, 

இெர்களது கூமரத் தண்ணீர் மெதறொருெொின் கொணியில் 

ெிழுெதொகப் பிரச்சிமன!  ொன் அங்கு மபொகும்மபொமத கடும் 

ைமழ. அப்தபொழுமத அந்தப் பிரச்சிமன அங்கு எழுந்தது.  

அந்த ைக்கள் அங்கு ெருகின்ற அரசியல்ெொதிகள், 

அதிகொொிகள் எல்மலொொிடமும் அதுபற்றி முமறயிட்டும் 

அெர்களொல் எதுவும் தசய்யமுடியொத  ிமலயில் என்னிடமும் 

மெண்டுமகொள் ெிடுத்தொர்கள். அதொெது, "எங்களுக்கொக இந்த 

இடத்துக்கு ெந்து பிரச்சிமனமய ஆரொய்ந்திருக்கிறீர்கள்; 

எங்களது  ிமலமைமயப் பொருங்கள்! குமறந்தபட்சம் அந்த 

பிரச்சிமன தீர்க்கப்பட்டு உொிய  ிெொரணம் 

தபற்றுக்தகொடுக்கப்படும்ெமர எங்களுக்கு ைின்சொர 

ெசதிமயயொெது ஏற்படுத்தித் தொருங்கள்!" என்று கூறினொர்கள். 

அந்த மெண்டுமகொமள ஏற்றுக்தகொண்ட  ொன்,  அமைச்சினொல் 

முன்தனடுக்கப்படுகின்ற, "සලමට එළිය ෙලඩසටහන" - 

‘அமனெருக்கும் தெளிச்சம்  ிகழ்ச்சித்திட்டம்" என்பதற்கு 

அெர்கமள ெிண்ணப்பிக்கக்மகொொி அெர்களுக்கு 

ைின்சொரத்மதப் தபற்றுக்தகொடுப்பதற்கொன ஏற்பொடுகமளச் 

தசய்மதன். அதிமல இன்னுதைொரு சிக்கல் கொணப்படுகின்றது. 

மதொட்டப் பகுதியொக இருந்தொல் மதொட்ட அதிகொொிகள் அந்த 

ெிண்ணப்பத்திமல மகதயொப்பைிட மெண்டுதைன்ற ஒரு 

 ிபந்தமன ெழமையொக இருந்துெருகின்றது. அதமன  ொங்கள் 

ைறுத்துமரத்மதொம். மதொட்ட அதிகொொியின் மகதயொப்பம் 

மதமெயில்மலதயன்ற  ிமலமைமய உருெொக்கி, 

மதொட்டத்துமரைொர் அதில் மகதயொப்பைிட 

மெண்டியதில்மலதயன அந்த குறிப்பிட்ட மதொட்டத் 

ததொழிலொளிகளிடம்  ொங்கள் தசொன்மனொம். அெர்கள் தனிமய 

லயத்துக்குள் ைொத்திரம் ெொழ்கின்ற ைக்களொக 

இருக்கின்றொர்கள். அந்த ெமகயில், கிரொை மசெகர் அதிமல 

ஒப்பைிட்டொல் ைின்சொரம் ெழங்கமுடியும் என்பதன் 

அடிப்பமடயில் அெர்களுக்கு ைின்சொரம் 

தபற்றுக்தகொடுக்கப்பட்டது. பிரச்சிமன இங்மகதொன் 

எழுகின்றது. அந்தக் குடும்பங்களுக்கு ைின்சொரத்மதப் 

தபற்றுக்தகொடுக்க உதெிய கொரணத்தினொல் சிங்கள 

அதிகொொியொக இருந்தமபொதிலும் அந்தக் கிரொை மசெகர் 

கிரொைத்திலுள்ள ஏமனமயொரொல் தொக்குதலுக்குள்ளொகி 

மெத்தியசொமலயில் அனுைதிக்கப்பட்டொர். இது ைிகவும் 

மைொசைொன  ிமலமை! "ைரமைறி ெிழுந்தெமன ைொமடறி 

ைிதித்த கமதமபொல" லயன்களுக்குள் ைட்டும் 

ைட்டுப்படுத்தப்பட்டு மெக்கப்பட்டிருக்கின்ற, ஜீெமனொபொயம் 

இல்லொைல் துடித்துக்தகொண்டிருக்கின்ற அந்த ைக்களுக்கு 

ைின்சொரத்மதப் தபற்றுக்தகொடுப்பதற்கு உதெி தசய்தொதரன்ற 

கொரணத்திற்கொக இனெொதக் கண்மணொட்டத்தில் கிரொை 

அதிகொொி தொக்கப்பட்டிருப்பது எந்த ெமகயிலும்  

ஏற்றுக்தகொள்ள முடியொது.  

மைலும், இந்த ைக்கள் அந்த இடத்திலிருந்து 

தெளிமயற்றப்பட மெண்டுதைன்று மகொொிக்மக ெிடுக்கின்ற 

ஒரு  ிமலமையும் ததொடர்ச்சியொக அங்கு கொணப்படுகின்றது. 

அந்த ைக்களும் ஒரு  ிெொரணத்மத மெண்டி  ிற்பதனொல்,  ஒரு 

பொரொளுைன்ற உறுப்பினர் என்ற ெமகயில் அந்த ைக்களுக்கு 

உொிய தீர்மெப் தபற்றுக்தகொடுக்க மெண்டுதைன்று இந்த 

உயொிய சமபயிமல மகட்டுக்தகொள்கிமறன். அதற்கொன 

தபொறுப்பும் கடப்பொடும் இந்த அமைச்சுக்கு 

இருக்கின்றததன்று  ிமனக்கின்மறன். குறிப்பொக இது மைதகு 

ஜனொதிபதி அெர்களின் தபொறுப்பிலிருக்கின்ற ைகொெலி 

அபிெிருத்தி அமைச்சின்கீழ் ெருகின்ற ஒரு 

 ிகழ்ச்சித்திட்டைொகும். 20 மபொோ்ச்சஸ் கொணிகூட மபொதொததன்ற 

ஒரு  ிமலமை இப்தபொழுது ெந்துெிட்டது. கொரணம், அந்த  20 

மபொோ்ச்சஸ்  ிலத்தில் அெர்களுக்கு வீடுகமளக் 

கட்டிக்தகொள்ளலொமை தெிர, பொரம்பொியைொகச் தசய்துெந்த 

மதொட்டத்ததொழிமல அதிமல தசய்ய முடியொது. இல்லொைல் 

தசய்யப்பட்டிருக்கின்ற அத்ததொழிமல அெர்களுக்கு ைீண்டும் 

தபற்றுக்தகொடுக்க மெண்டிய மதமெயும் இருக்கிறது. அதற்கு 

அண்ைித்த மதொட்டைொன குலப்பத்தமன மதொட்டத்திமல 

மகெிடப்பட்ட மதொட்டக் கொணிகள் இருக்கின்றன; JEDB 

கொணிகள் இருக்கின்றன. அதில் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு 

கொணிகள் ஏற்தகனமெ ைகொெலி அபிெிருத்தித் திட்டத்தில் 

பொதிக்கப்பட்டெர்களுக்கு  ிெொரணைொக ெழங்கப் 

பட்டிருக்கின்றன. அந்த ைக்களுக்கு ெழங்கப்பட்டதுமபொல 

ஜீெமனொபொயத்துக்கொக முக்கொல் ஏக்கர் அல்லது ஓர் ஏக்கர் 

 ிலத்மதயும் வீடமைப்புக்குப் தபொருத்தைொன கொல் ஏக்கர் 

 ிலத்மதயும் அந்தப் பகுதியிமல சொிசைனொன அளெில் அந்த 

ைக்களுக்கு ெழங்கி அெர்களுக்கு ெொழ்ெொதொரத்மத 

ஏற்படுத்திக் தகொடுக்கமெண்டும் என்பமத என்னுமடய 

பிமரரமணயின் முக்கியைொன ம ொக்கைொக இருக்கின்றது. 

அமதத்தொன் அந்த ைக்களும் எதிர்பொர்க்கின்றொர்கள்.  34 

ெருடங்களொகக் மகெிடப்பட்ட அந்த ைக்கள் கூட்டத்தினருக்கு 

இமத  ொங்கள் தசய்ெது ஒரு பிரதி உபகொரைொகக்கூட 

இருக்கும்.  ிச்சயைொக அவ்ெொறொன பிரதி உபகொரத்மதச் 

தசய்ெதனூடொகத்தொன் எங்களொல் அதமனச் சொி தசய்ய 

முடியும். கொலங்கொலைொக யொரும் தெறு தசய்திருக்கலொம். 

ஆனொலும், இங்மக தெறுகமளச் சுட்டிக்கொட்டுெதும் தெறுகள் 

 ிகழ்ந்தமத எடுத்துப் மபசுெதும் ம ொக்கைல்ல. முக்கியைொக 

இந்த ைக்களுக்கு எத்தமகய  ிெொரணத்மதப் தபற்றுக் 

தகொடுக்கப்மபொகின்மறொம் என்பதில்தொன் இதன் தெற்றி 

தங்கியிருக்கிறது. 

1577 1578 



පාර්යේශම්න්තුෙ 

கண்டி ைொெட்டத்திமல பல பிரமதசங்களில் மபொரொட்டங்கள் 

 டந்துதகொண்டிருப்பது பற்றி அண்மையில்  ொங்கள் 

மகள்ெிப்பட்மடொம். ஹந்தொமன பகுதியிமல, யஹபத்த 

மபொன்ற மதொட்டங்களிமல தெளியொர் ெந்து கொணிகமள 

அளக்கிறொர்கதளன்ற பிரச்சிமன இருக்கின்றது. இப்படியொக 

 ொெலப்பிட்டி,  ொகஸ்ததன்ன பிரமதசத்திமல பிரச்சிமனகள் 

இருக்கின்றன. இந்தத் துமறக்குப் தபொறுப்பொக இருக்கின்ற 

தகளரெ பிரதி அமைச்சொோ் அெர்கள் தற்மபொது இங்மக 

ெருமகதந்திருக்கிறொர். அெர் கண்டி ைொெட்டத்திலுள்ள 

கம்பமள பிரமதசத்மதச் மசொோ்ந்தெர்; ைக்களின்  ன்ைதிப்மபப் 

தபற்றெர். அெரது இல்லத்திற்கும் இந்தப் பிரச்சிமன 

இடம்தபற்றுக்தகொண்டிருக்கின்ற குலப்பத்தமனக்கும் 

இமடயில் பொொிய தூரம் இல்மல. அந்த ெமகயில், அெர் இந்த 

ைக்களின் பிரச்சிமனமய  ன்கு அறிந்தெரொக இருப்பொர். 

எனமெ, அந்த ைக்களுக்கு உொிய தீர்ெிமனப் தபற்றுக்தகொடுக்க 

மெண்டுதைன இந்த உயொிய சமபயினூடொக தகளரெ பிரதி 

அமைச்சர் அெர்களிடம்  மெண்டுமகொள் ெிடுத்து, ெொய்ப்புக்கு 

 ன்றி கூறி, ெிமடதபறுகின்மறன். ெணக்கம்.   
 

ගු මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළාට, ටරු නිහා්ප ටාප්පත්ති මන්ත්රීතුමා, ශයෝජනාෙ ස ථිර 

කිරීම. 
 

[අ.භා. 6.2 ] 

 

ගු නිහාල් 0 ගලේපත්ි  ෙහවා 
(ைொண்புைிகு  ிஹொல் கலப்பத்தி) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

මූාාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් රශට් හෙ ටලස ම .රාය 

 රන අහිංස  දුගී දුප්පත් ෙතු  ම් රු ජනතාෙශේ අිකතිය 

තහවුරු කිරීම පිණිස ටරු මික්පොටනම් තිා රාජා මන්ත්රීතුමා 

විිටන් ශටන එන ාෙ සභාෙ  ්ප තලීයශම් ශයෝජනාෙ මම ඉතාම 

 ලමලත්ශතන් ස ථිර  රුව ාෙනො. 

අපි ෙන්නො, ශම්  ෙණප ොර්න් , ෙණප භාෂාික  සහ ෙණප 

සංස  ෘති  රටක් ෙෙ. මහ ශාොකු රටක් ශනොශෙික. ඒ නිසා ශම් 

රශට් ිටංහා, ශෙමළ, හුස යේම්, ෙර්ටර් සහ මලශ්ප ජාති ත්ෙශයන් 

යුත් ්රී ාාංකීය ජනතාෙක් දිස ්රික්  24ක් 25ක් පුරාම 

ක්රමාුවූලාෙ ශනොවුාත් විිටරිාා පලතිරිාා ජීෙත් ශෙනො. ඒ හලම 

ශ ශනකුම ඉතාම අමාරු, දුෂ  ර ශ ොන්ශේිට යටශත් තමන්ශේ 

ජීවිතය සරි  ර ටන්නො. එම නිසා ශම් මාතෘ භූමිය තුළ ජීෙත් ෙන 

සහ අනාටතශස උපදින පරම්පරාශේ හලම ශ ශනකුටම පක්ෂ 

ශේෙයකින් සහ ජාති ශේෙයකින් ශතොරෙ, -අපි පක්ෂයක් විධියට 

වි  ොස  රනො.- ජීෙත් ශෙන්න ොශේම මිය න්යාට පන්ෙ 

ඔවුන්ශේ ිටරුර මිහිෙන්  රන්නට අනිොර්යශයන්ම භූමිශස 

අිකතියක් තිශෙන්නට ඕනෑ කියාා අපි ෙන්නො. අපට ඒ මළ මිනිය 

අහශසේ පා  රාා හරින්නට ෙලහල; ට ශේ හුණපශේ පා  රාා 

හරින්නට ෙලහල. ඒ  අශප් මේ ශපොශළොශේ තමික මිහිෙන් 

 රන්නට ඕනෑ. එම නිසා සෑම ශ ශනකුටම අඩුම තරමින් ශම් 

රශට් භූමිශයන් හතර රියන  අිකතියක් ශහෝ ශෙන්නට පුවනෙන් 

නම්, -තමන්ශේ මිනිය ෙළ ො ටන්නට ශහෝ- ඒ ත් ශාොකු ශෙයක් 

කියාා අපි වි  ොස  රනො.  

අපි ෙන්නො, ශම් රට ෙසර 68ක් පාානය  ළ පාා ශයෝ, -

ශම් පක්ෂ ශෙ  තමික අෙත් ශම් රට පාානය  රන්ශන්.- ඒ 

පක්ෂො ජනාධිපතිෙරු, අටමලතිෙරු, ඇමතිෙරු, ඇමතිෙරිශයෝ 

ිටංහා, ශෙමළ, හුස යේම්, ෙර්ටර් සහ මලශ්ප කියන හලම 

ජාති ත්ෙයක්ම නිශයෝජනය  රමින් ශම් රට පාානය  රාා 

තිශෙන ෙෙ. නහුත් අපි අහනො, අෙ ටරු මික්පොටනම් 

තිා රාජා මන්ත්රීතුමා විිටන් ශටන  එන ාෙ මාහලඟි ශයෝජනාෙ 

සලාකි්පාට අරශටන පුවනෙන් මක් තිශෙනොෙ කියාා ඒ 

මිනින්න්ශේ අිකතිය ශම් මාතෘ භූමිශස තහවුරු  රන්නට? 

ඉතිහාසශස හලම අෙස ථාෙක්  ටලනම  ්පපනා  රාා ෙල ශෙොත් 

ශප්නො තහුන්නාන්ශසේාා අක් ර ෙහස  ටාන් විශේ  රටොට, 

විශේශීය ශ ොම්පලනිොට, ෙණපජාති  සමාටම්ොට ඒ අයශේ 

විවිධා ාර ෙටා  ටයුතු  ර ටන්නට ෙදු දීාා තිශෙන ෙෙ.  ෙටා 

 රන කිිටෙක් ඒ අය අශප් රශට් ජනතාෙශේ න්භ ිටේධියට, අශප් 

රශට් පාරිශභෝන් යාශේ පරිහරායට ාො ශෙන්ශන් නලහල. ඒ අය 

විශේ  ශෙශළඳ ශපොළ සඳහා තමික ෙටා  රන්ශන්.  

තහුන්නාන්ශසේාා ෙන්නො ශම් ආණ්ඩු ශෙශ න්ම ශසෝමාෙ. 

පුෙබිම ආසන්නශස අක් ර 5,000ක් ශඩෝ්ප සමාටමට ාො දුන් 

ෙෙ. ඒ ොශේම ශමොනරාටා පලාෙත්ත ප්රශේ ශස අක් ර 

10,000 ට ෙලඩි ප්රමාායක්  ලෙලන්ඩිෂ  කියන ශ ශස්ප ෙටාෙ 

සඳහා ාො දුන්නා. මට මත ික මීට ශපරාතුෙත් සමාටමක් 

ඇවි්පාා කුඹුරුො දුම් ශ ොළ ෙටා  ළා. ඒොටත් ඉඩ  ඩම් 

දුන්නා. ශම් විධියට අශප් රශට් සාරය මාරයන් ශමන් උරා ශෙොන ඒ 

පුේටායන්ට තහුන්නාන්ශසේාා ෙදු සහන දීාා, කිිටම ශාෝභ මක් 

නලතිෙ, අත දිට හලරාා ඉතාම න්වන හුො ට ඒ ඉඩම් ාොදුන්නා. 

නහුත්, ශම් බිශම් උත්පත්තිය ාලබූ, ශම් බිශම් ශප ණි ෙලා  ලපූ 

ඒ මිනින්න්ට ඉඩම්  ෑ්පාක් ටන්න න්යාට පන්ෙ අෙත් මහා 

පතරංට ජාත ය ොශේ වි ාා ශෆෝර්ම් එ ක් පුරෙන්න ශෙනො. 

ඒ ශෆෝර්ම් එ  පුරෙන්න න්යාම ඒ මිනින්න්ට ඉඩම් ශනොශෙික, ිටය 

දිවි හානි  රටන්න ිටේධ ශෙනො. ඒ තරම්ම නීරස තත්ත්ෙයක් 

තමික ෙකින්න තිශෙන්ශන්. එම නිසා  අනිොර්යශයන්ම ශම් මාතෘ 

භූමිශස ජීෙත් ෙන හලම ශ ශනකුටම පළහුෙ ඉඩම් ාොදීාා, තෙ 

ඉතිරිෙ තිශෙනො නම් ආශයෝජනයක් විධියට, රටට යහපතක් ෙන 

විධියට, නීතයුවූලාෙ ඉඩම් ාොදීම  රනො නම් අපට ටලට ෙක් 

නලහල. එශහම ශනොකිරීම පිළිෙඳෙික විශ ේෂශයන්ම ශම් 

ශමොශහොශත්ත් අප ප්ර  න  රන්ශන්.  

මූාාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, මහෙලයේ සංෙර්ධන ශයෝජනා 

ක්රමය ආරම්භ  ශළේ අපි ිලෂයශයෝ ෙ ශයන් ඉන්න  ාාශසික. 

අපට මත ික, ඒ  ාාශස එම ශයෝජනා ක්රමය ආරම්භ  රන්න 

හෙන විට විවිධා ාර පරස පරතා මතු වුණු ෙෙ. අඩි ෙහස  ටානක් 

ඉහළ  ඳු රශස ශමෙලනි මහා පරිමාා ජාා යක් තලනීම හරියට 

මහා ශබ්සම ට ෙතුර පුරොශටන ඒ  අශප් ඔවනෙ උඩ තියාශටන 

හිටශටන ඉන්නො ොශටික ශන්. පසට ජාය උරා ටලනීම නිසා 

ශමමඟින් අනාටතශසදී විවිධා ාර නාය යෑම් ිටදුශෙික කියන 

ටලට ෙ ඒ  ාාශස මතු වුාා. විවිධා ාර භූ විෙයාඥශයෝ, 

කුාරත්න මහත්මයා ොශේ අය, ශප්රාශෙනිය වි  ෙවිෙයාාශස භූ 

ටර්භ විෙයාඥශයෝ, ඒ  ාාශස ශම් සම්ෙන්ධශයන් විවිධා ාර 

ප්ර ා   රුව ාලබුො. ශම් අත්තශනෝමති  ක්රියාමාර්ටය 

අනාටතශස විවිධා ාරශස ස ොභාවි  ආපො ිටදුීමට ොපාවි 

කියා එතුමන්ාා කිේො. ඒ විධිශස ශේේප අෙ ිටදු ශෙන ආ ාරය 

අප ෙකිනො. එො ඒ විෙයාඥයන් පළ  ළ අෙහස  අෙ යථාර්ථයක් 

ෙෙට පත් ශොා තිශෙනො. නහුත්, අපි ෙන්නො, ඒ ශයෝජනා ක්රම  

ක්රියාත්ම   ළ යුතු ෙෙ. විශ ේෂශයන්ම පරිසරය, ජනතාෙශේ 

ිටතුම් පලතුම්, රශට් ආර්ථි ය, රශට් භූශටෝලීය පන් බිම, 

සංස  ෘතිය ආදී සෑම ශෙයක් පිළිෙඳෙම නි  චිත විෙයාත්ම  

අධයයනයක් කිරීශමන් පමාික ශමෙලනි ශයෝජනා ක්රම ක්රියාත්ම  

 ළ යුත්ශත් කියන  ාරායික අප වි  ොස  රන්ශන්. ශම් 

ශයෝජනා ක්රමොට අප අ ලමලති නලහල. නහුත්, ඒො විෙයාත්ම ෙ 

 ළ යුතුික.   

මහෙලයේ ශයෝජනා ක්රමය පටන් ටන්න ශ ොට ුවෙරඑළිය 

දිස ්රික් ශස වි ාා භූමි භාටයක් යට වුාා. එම ජාා  හිඳුාාට 

1579 1580 
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පන්ෙ, ජාය අඩු වුාාට පන්ෙ, ඒොශස තිබුණු ටම් බිම්ො, පූජනීය 

ිටේධස ථානො නටබුන් අෙත් මතු ශෙනො; ඒ ශටේප ශෙොරේප 

තෙමත් මතු ශෙනො. ශම් ෙයාපෘතිය නිසා ඉතා ෙලෙලන්ත 

ෙෘක්ෂාතා ෙලස මක් විනා  ශොා න්යා. ඒොත් දිරාපත් ශොා 

ඒොශස නටබුන් අෙ අපට ෙකින්න ාලශෙනො. ශම් ෙලෙලන්ත භූමි 

භාට යට  රාා ඒ ශයෝජනා ක්රම හලදුොට පන්ෙ ඒ ජනතාෙට යම් 

යම් ආ ාරශයන් ඉඩම් ශෙොදීමක්  ළා.  විෙයාත්ම  පෙනමකින් 

ශතොරෙික ඒ  ටයුතුත් ිටේධ  ශළේ. එම  ටයුතු කිරීශම්දී පක්ෂ, 

ජාති ආදී ශේෙෙයේන් ශතොරෙ එම ප්රශේ ො ජීෙත් වුණු ජනතාෙට 

සාධාරායක් ඉෂ ට  රන්න විශ ේෂශයන්ම සලාකියේමත් විය යුතුෙ 

තිබුාා.  

අශප් ටරු මික්පොටනම් තිා රාජා මන්ත්රීතුමා කිේො ොශේ, 

'ජනතා ෙතු සංෙර්ධන මණ්ඩාය' කියා තහුන්නාන්ශසේාා මහා 

ශාොකුෙට නම ෙමා තිබුාාට, ජනතාෙ සතු කිිටම ෙත්තක් අෙ ර ශට් 

නලහල කියා අප ෙන්නො. ජනතා ෙතු සංෙර්ධන මණ්ඩාය කියා 

නි ම් ශෙොරුෙට නමක් ෙමාා එය පෙත්ොශටන න්යා. නහුත්, ශම් 

බිම් අ.ත රජයන්ට තිබුාා. ඒ  ාාශස ඒොශස ෙතු ෙටාෙ දියුණු 

වුාා. ශම්ො ශපෞේටයේ  අං යට තිබිාා යම්  ාාය දි රජයට 

පෙරා ටත්තා. රජයට පෙරාශටන එම ෙතු දියුණු වුාා. ඊළාට, ශම් 

ෙතු ජනතා ෙතු සංෙර්ධන මණ්ඩායට පලෙරුො. ඉන් පන්ෙ 

ඒොශස තිබුණු අක්රමි තා නිසා, ඒ පාානශස අවිධිමත්භාෙය නිසා 

එම ෙතු විනා  ශොා න්යා. නහුත්, ඒ ජනතා ෙතු සංෙර්ධන 

මණ්ඩාශස ෙතුො ෙටා  ටයුතු  රපු ඒ අහිංස  දුගී දුප්පත් ෙතු 

 ම් රු ජනතාෙ ශම්ො ෙලඩිදියුණු  රන්න ශාොකු උත්සාහය  

ශයදුාා;  ලපකිරීම්  ළා. ඒ නිසා ජනතා ෙතු සංෙර්ධන මණ්ඩාය 

විිටන් ඒ ෙතු ශපෞේටයේ  අං යට පෙරන ශ ොට අනිොර්යශයන්ම 

ඒ ෙතුො ෙලඩ  රපු ජනතාෙශේ අිකතිය තහවුරු  රන්නත් 

පුවනෙන් ම තිබුාා. නහුත්, ඒො ඒ ආ ාරශයන් ිටේධ වුශණ් 

නලහල. ශෙනත් අයට ශම් ෙතුො ඉඩ ඩම් ශෙො දීම නිසා අර 

ජනතාෙ අසරාභාෙයට පත් වුාා. අෙ ඒ අහිංස  මිනිස න්  

නන්නත්තාර ශොාික ඉන්ශන්. ඒ නිසා ඒ ෙතු  ම් රු ජනතාෙට 

ෙටා  ටයුතු කිරීම සඳහා ශම් ඉඩම්ෙයේන් යම් ප්රමාායක් 

 ට්ටිොට  ඩාා ශෙො දුන්නා නම්, අඩු ටාශන් අක් ර එ හමාර 

ෙලන්න් ශහෝ ශෙ  ෙලන්න් ශෙො දුන්නා නම්,  ඔවුනට අෙ ය 

ශපොශහොර, ඒ අෙ ය ශයෙවුම් ටි  ාො දුන්නා නම්, ඒ අය ශටයක් 

හොශටන ඒොශස ජීෙත් ශොා, ශම් ෙතු ඉතා ක්රමාුවූලාෙ 

සංෙර්ධනය  ර තමන්ශේ මතු පරම්පරාෙටත් ඒො උරුම  ර 

ටන්න  ටයුතු  රනො.  නහුත්, ඒ  ඒ විධියට ිටේධ වුශණ් නලති 

නිසා ඇත්තටම ඔවුන් අසරාභාෙයට පත් වුාා. ඒ නිසා ශම් 

ශමොශහොශත් ශහෝ  ්පපනා  රාා අශප් ටරු මික්පොටනම් 

තිා රාජා මන්ත්රීතුමා ශටනා ශයෝජනාෙ යථාර්ථයක් ෙෙට පත් 

 රන්න  ටයුතු  ළ යුතුික කියා අප වි  ොස  රනො.  ෙලනට යම් 

ඉඩම්  ප්රමාායක් ශහෝ ඉතිරි ශොා තිශෙනො නම් අඩුම ටාශන් ඒ 

ෙතුො ෙලඩ  රපු ඒ ෙතු  ම් රු ජනතාෙශේ අිකතිය තහවුරු 

 රන්න ශහෝ  ඒ ඉඩම් ඒ ජනතාෙට ාො දීාා අශප් ජාති  

ආර්ථි යට ඒ අයශේ මලදිහත් ීම උපශයෝන්  රශටන සාධනීය 

 ටයුත්ත ට ශයොහු විය යුතුික කියාා අපි වි  ොස  රනො.  

අපි ෙන්නො, ශත් ෙටාශේ අනාටතය ශම් ශෙන ශ ොට ඉතාමත් 

අවිනි  චිත ෙෙ.  ශම් විධියට අත්තශනෝමති ෙ ශම් ෙතු එ  එ  

අයට පලෙරීම තුළින් ඒ අය ශම්ොිකන් ාාභ ාලීයම මිස  දියුණු 

කිරීමක්  රන්ශන් නලහල. ඒ නිසා අශප් ජාති  ආර්ථි යට යම් 

ආ ාරය  මලදිහත් ීමක්  රපු ඒ ෙතු ෙටාෙ,  විශ ේෂශයන් ශත් 

ෙටාෙ අෙ විනා  හුඛ්යට පත් ශොා තිශෙනො.  ඒ නිසා  ශමය යම් 

ප්රමාාය ට ශහෝ ශටොඩ ටන්න ඕනෑ නම්, ශම්ොශස ජීෙත් ෙන, 

ශම්ො සංෙර්ධනය  රන ෙතු ම් රු ජනතාෙට ශම් ඉඩම් යම් 

ප්රමාායකින් ශහෝ ශෙො දීාා, ඒ අයට ශටේප හොශටන ඉන්න 

අෙස ථාෙ සාසා දීාා,  ඒ අයට ෙටකීම් පෙරා ශම්ො සංෙර්ධනය 

 රන්නය කියන ඉ්පලීම  රමින් මා නිහඬ ශෙනො.  

ගු මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශෙොශහොම ස තුතිික.  

මීළාට පිළිතුරු  ථාෙ, ටරු අුවරාධ ජයරත්න නිශයෝජය 

අමාතයතුමා.    

 

[අ.භා. 6. 6] 

 

ගු අනුදාධා  යදත්න ෙහවා (ෙහවැලි ාංවතාධාන හා 

පියාද නිප්යෝ ය අොවයුරො) 
(ைொண்புைிகு அநுரொத ஜயரத்ன - ைகொெலி  அபிெிருத்தி ைற்றும் 

சுற்றொடல் பிரதி அமைச்சர்) 

(The Hon. Anuradha Jayaratne- Deputy Minister of 
Mahaweli Development and Environment) 

මූාාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, අශප් ටරු මික්පොටනම් 

තිා රාජා මන්ත්රීතුමා ශෙොශහොම ෙලෙටත් ශයෝජනාෙක් ඉදිරිපත් 

 ර තිශෙනො. ශම් ශයෝජනාෙ පිළිෙඳෙ මහුවෙර දිස ්රික් ශස 

මන්ත්රීෙරයකු හලටියට -මහෙලයේය පිළිෙඳෙ අපි ශෙෙුවෙ  තා 

 රහු.-  මට ශම් පිළිෙඳ ශෙොශහොම ශහොඳ අත්ෙලකීමක්  තිශෙනො. 

ශමො ෙ, විශ ේෂශයන් ටම්ශපොළ ආසනශස අශප් ටරු මන්ත්රීතුමාත් 

ෙන්නො, ටම්ශපොළ  ආසනශස ිටයයට 21ක් ෙමිළ ජනතාෙ ඉන්න 

ෙෙ.  මට මත ික, එො මශේ පියා ෙලවියේ  ර්මාන්ත අමාතයෙරයා 

හලටියට ඉන්න  ාාශස එතුමා 'ාලිකම්  ාමර' කියන සං ්පපය 

ශෙුවෙට 'ෙතු නිොස' සං ්පපය ශටනල්පාා පර්චස  10  ඉඩම් 

ප්රමාායක් ෙතු රශස ජනතාෙට ාො ශෙන ෙලඩ පිළිශෙළ 

ක්රියාත්ම   ළාය කියාා. ඉස ශස්පාාම අශප් ශෙෝමන්ට් ෙතු යාය  

ෙයාපෘතිය ඒ පලතිො ක්රියාත්ම   රන ශ ොට ඒ ෙමිළ ජනතාෙ 

ාොපු සතුට  ශෙොශහොම පලහලදියේෙ ෙල පු, අත්විඳපු  ණ්ඩායමක් 

අපි. ඒ නිසා ශම්  ාරාාේදී JEDB ෙ, SPC ෙ එශහම නලත්නම් 

ශපෞේටයේ  ෙලවියේ සමාටම් ෙ කියන  ාරාාෙ ශනොශෙික, 

ශපොදුශේ ෙතු රශස  ඉන්න  ම් රුෙන් විිනන දුක් ටලහලට 

පිළිෙඳෙත් ඔවුන්ශේ ඒ අිකතිොිට ම් පිළිෙඳෙත් අෙධානය ශයොහු 

 රාා විශ ේෂශයන්ම ශම් ඉඩම් පිළිෙඳෙ තිශෙන ටලට ෙ 

හරියා ාරෙ විසිනය යුතුික කියන  ාරාය අපි ශෙොශහොම 

පලහලදියේෙ ෙන්නො.  

ශම්  ාරාාශේදී අෙ ය ශතොරතුරු අපි  සංඛ්යා ශ්පඛ්න 

හලටියටම ාො ටත්තා.  විශ ේෂශයන් මහලෙලයේ  ාාප ඇතුළත 

වික්ශටෝරියා  ාාපය තුළ ෙතු රශස ජනතාෙට තමික ශම් ප්ර  න 

ඇති ශොා තිශෙන්ශන්. මූාාසනාරූඪ  ටරු මන්ත්රීතුමනි, ශමහිදී 

ශම් සම්ෙන්ධශයන් ශෙොශහෝ අෙහස  ඉදිරිපත් වුාත්, අපි අශනක් 

ෙයාපෘතිත් සමා සංසන්ෙනය  ර ෙල ශෙොත් අපට ශපශනනො, 

අශනකුත්  ාාපොට අරශටන න්හි්පාා, පදිංචි  රොා  වි ාා  

සංඛ්යාෙ ශේ ජීෙන තත්ත්ෙයන් උසස   රන්න අපට මහෙලයේය 

හරහා පුවනෙන් ම ාලබිාා තිශෙන ෙෙ.  ශමො ෙ, ශම්  ාරාාශේදී 

මම කියන එ  ශෙයක් තමික, එ   ාාපය , එ  ප්රශේ ය  යම් 

ටලට  මතු ශොා තිශෙන්න පුවනෙන් ෙෙ. හලෙලික, ඔවුන්ශටන් 

ෙණපතරය ශේ ජීෙන තත්ත්ෙය හිටපු තත්ත්ෙයට ෙඩා උසස  

මට්ටම ට නාාිටුවෙන්න මහෙලයේ අධි ාරිය  හරහා අපට 

පුවනෙන් ම ාලීය තිශෙනො.  

විශ ේෂශයන්ම ශ ොත්මශ්ප  ාාපය අශප් ටරු මන්ත්රීතුමා 

ෙන්නො. එො ඉඩම් අත්පත්  ර ටන්න ශ ොට මහෙලයේ ෙයාපාරය 

හරහා ශ ොත්මශ්ප  ාාපශයන් ඉඩම් අක් ර 1/4 ෙලන්න්  ාො 

දීාා පවු්ප පදිංචි  රෙන්න  ටයුතු  ර තිබුාා.  මශේ ශම් 

සංඛ්යා ශ්පඛ්නොට අමතරෙ ශෙනත් ශමොනො හරි ප්ර  නයක් 

තිශෙනො නම් ඒ පිළිෙඳෙ ශෙනමම ශසොයා ොා  ටයුතු  රන්න 

1581 1582 



පාර්යේශම්න්තුෙ 

අපි ූ ොනම්. නලෙත පදිංචි  රෙන්න යන ශ ොට පවු්ප හතරක් ඒ 

ප්රශේ ශයන් ඉෙත් ෙන්ශන් නලතිෙ; අශනකුත් මහෙලයේ  ාාපොට 

යන්න එ ාතාෙ පළ  රන්ශන් නලතිෙ ඒ  ණ්ඩායම් ඒ 

ස ථානශසම රැඳී ිටටියා. ඒ ප්රමාාය අෙ ෙන විට අුව පවු්ප එක්  

පවු්ප 67 ෙක්ො  ෙලඩි ශොා තිශෙනො. ඒ අයට ඉඩම් ාො දීම 

සඳහා මීට අවුරුදු ටානාෙ ට ඉහත දී මහෙලයේ අධි ාරිය යටශත් 

ඉඩම් අත්පත්  ර ටන්න ශයෝජනා කිහිපයක්ම ඉදිරිපත්  ර 

තිබුාා. ඒ යටශත් ශමොච්චිශ ොශට් ඉඩම් අත්පත්  ර ටන්න න්ය 

ශොාශේ NBRO  එ  ඒ ඉඩම  ජනතාෙ පදිංචි  රීම සඳහා න්දුන් 

නලති ඉඩමක් හලටියට නිරීක්ෂා ඉදිරිපත්  ළාම ඒ ඉඩම අත්පත් 

 ර ටලනීශම් ෙලඩ  ටයුතු එතලනින් නතර වුාා. ඉන් අනතුරුෙ 

තෙත් ඉඩම් ශෙ ක් අත්පත්  ර ටන්න  ටයුතු ක්රියාත්ම  ශෙන 

ශ ොට ඒ ඉඩම් ශෙ ත් න්දුන් නලහලික කියාා NBRO එ  හරහා 

නිරීක්ෂා ඉදිරිපත්  ළාම ඒ ඉඩම් ශෙ  අත්පත්  ර ටලනීමත් 

නතර වුාා.  

අෙසාන ෙ ශයන් මහෙලයේ අධි ාරිය හලටියට අපි .රාය  ර 

තිශෙනො JEDB එ  සතුෙ තිශෙන  ලටකුාාෙ ෙත්ත අත්පත්  ර 

ටලනීමට. ශම් ෙන විට මහෙලයේ අධි ාරිය හරහා ප්රාශේශීය 

ශ්ප ම්තුමා ශෙත ශයෝජනා ඉදිරිපත්  රාා ඉෙරික. ඒ ශයෝජනා 

අුවෙ ඉඩම අත්පත්  ර ශටන  අුව පවු්ප ඇතුළත්ෙ - මහෙලයේ 

අධි ාරිය හලටියට අපට ෙටකීම පලෙරී තිබුශණ් පවු්ප  4ක් 

සම්ෙන්ධශයුවික. එශහම ශනොශෙික, අුව පවු්ප ඇතුවනෙ- ිටය ම 

පවු්පොට; පවු්ප 67ටම  ඒ ඉඩම් ාො දීම සඳහා ෙන ෙලඩ 

පිළිශෙළ ශම් ෙන විට ක්රියාත්ම  ශෙනො, ටරු මන්ත්රීතුමනි.  

ඊළා  ාරාාෙ ශම් ික. ශම් මම  ථා  රන්ශන් 

ප්පශ්ප ලශ්ප ටලනික. ප්පශ්ප ලශ්ප, ඒ කියන්ශන් අශප් දිටන 

 ාාපය; අශප් ප්රශේ යත් එක්  ටත්තාම ශම්  තමික ෙතු 

සමාටම් එක්  ෙලඩ  රන පවු්ප ප්රමාායක් හිටපු ස ථානය. ශම් 

 ණ්ඩායම්ොට ඉඩම් ාො දීාා තිබුශණ් රජශස ඉඩම් ආඥාපනත 

යටශත්ික, මූාාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි.  ඒ කියන්ශන් ෙදු 

න්වින්මක් යටශත් ෙදු ශටීමක්  රාා. ශමො ෙ, රජශස 

ශසේෙ ශයක් හලටියට ශම් ඉඩම ශෙුවශෙන් ෙේෙක් ශටොා තමික 

ඉඩම් අිකතිය තහවුරු  ර ශටන තිබුශණ්. අපි ඔවුන්ට ොර්ෂි  

ොත්රයක් තමික ාො දී තිබුශණ්. හලෙලික, අතිටරු ජනාධිපතිතුමා 

මලදිහත් ශොා ශම්  ාරාාෙ සම්පූර්ාශයන්ම ශෙනස   රාා අෙ 

ශෙන ශ ොට ශම් විධියට පදිංචිෙ ඉන්න පවු්ප 424 ට ඉඩම් 

සංෙර්ධන ආඥා පනත යටශත් LDO ොපත්ර ාො ශෙන්න  ටයුතු 

 ර තිශෙනො. ඒ කියන්ශන් කිිටම ශටීමක් නලතිෙ තමන්ටම 

අිකති  ඉඩමක් කියාා අිකතිය තහවුරු  රන්න පුවනෙන් විධියට 

පවු්ප 424 ට ඒ ඉඩම් ප්රමාාය ාො දී තිශෙනො.  

මූාාසනාරුඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි,  විශ ේෂශයන්ම අශප් 

මන්ත්රීතුමා ෙන්නො ඇති, ශ ොත්මශ්ප හිටපු  ණ්ඩායම් -අුව 

පවු්ප ඇතුවන පවු්ප ිටය්පාම-  අෙශ ොශට් ප්රශේ ශස පදිංචි 

 රොා තිශෙන ෙෙ. අපි ෙලනට හෙපු ශම්  Blocking-out Plan එ  

තිශෙනො. මූාාසනාරුඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, මම එය ාවාගව* 

 රනො.  

අපි සම්පූර්ා සලාලස මක් හොා තිශෙනො. ශම්  Blocking-out 

Plan එශක්   ට්ටි   ළ ඉඩම් ශ ොටස  1059ක් තිශෙනො. හලෙලික, 

ෙලනට මහෙලයේ  ාාපො පදිංචි  රෙන්න අෙ ය ප්රමාාය 

ටත්ශතොත්, ඉඩම් නලතිෙ පවු්ප 2 4ක් ඉන්නො. අනෙසරශයන් 

ඉන්න, නියමාුවූලා  ළ යුතු පවු්ප 16 ක් ඉන්නො. අෙ ෙන 

ශතක් ඉඩම ශපන්ො නලති, ෙදු ශටෙන ප්රමාාය පවු්ප 295ික. ඒ 

හුවන එ තුෙ 696ක් ශෙනො. ඊට අමතරෙ අෙශ ොශට් තෙත් පවු්ප 

1 6කුත්,  ඒ පවු්ප 1 6ට අොළෙ අුව පවු්ප 76කුත් හඳුනා ශටන 

තිශෙනො. එතශ ොට ඒ හුවන ප්රමාාය පවු්ප 908ක් ශෙනො. අෙ 

ෙන විට අෙශ ොශට් ශෙුවශෙන් මහෙලයේ අධි ාරිය විිටන් ඉදිරිපත් 

 ළ සංෙර්ධන ශයෝජනා සහ Blocking-out Plan  එ ට අුවෙ 

ඉඩම්  ට්ටි 1059ක් ශෙන් කිරීශම් ෙලඩ  ටයුතු ආරම්භ  ර 

තිශෙනො. ඔෙතුමාත් ෙන්නො ඇති, අශප් ටරු දිටම්ෙරම් 

ඇමතිතුමා හරහා එතුමාශේ අමාතයාං ය යටශත් ඒ නිොස ඉදි 

කිරීම සඳහා අෙ ය ෙන හුේප ප්රතිපාෙන ශෙන් කිරීශම් ෙලඩ 

 ටයුතුත් ශම් ෙන විට  ර ශටන යන ෙෙ.  

 

ගු නිහාල් 0 ගලේපත්ි  ෙහවා 
(ைொண்புைிகு  ிஹொல் கலப்பத்தி) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ටරු නිශයෝජය ඇමතිතුමනි, ෙලන් ඔය සලාලස ශම් හලටියට, 

සාමානයශයන් එ  පවුා ට ාලශෙන අෙම බිම් ප්රමාාය 

ශ ොපමාෙ කියාා මම ඔෙතුමාශටන් ෙලන ටන්න  ලමලතිික.  

 

ගු අනුදාධා  යදත්න ෙහවා  
(ைொண்புைிகு அநுரொத ஜயரத்ன) 

(The Hon. Anuradha Jayaratne) 

ටරු මන්ත්රීතුමනි, ශම්ශක්  යේන් අපි පර්චස   0 ෙලන්න් දීාා 

තිබුාා.  

 

ගු නිහාල් 0 ගලේපත්ි  ෙහවා 
(ைொண்புைிகு  ிஹொல் கலப்பத்தி) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

තිශෙන ප්ර  නය ශම්  ශන්, ටරු නිශයෝජය ඇමතිතුමා.  

 

ගු අනුදාධා  යදත්න ෙහවා  
(ைொண்புைிகு அநுரொத ஜயரத்ன) 

(The Hon. Anuradha Jayaratne) 

ටරු මන්ත්රීතුමනි, අපි ශම්ශ දී මීට  යේන් පර්චස   0 ෙලන්න් 

දීාා තිබුාා. හලෙලික, ඊට  පස ශසේ අපි පවු්ප ප්රමාාය අරශටන 

ොන ශ ොට අුව පවු්ප එක්  මහා වි ාා පවු්ප ප්රමාායක් 

ඉන්නො. විශ ේෂශයන්ම අෙශ ොශට් ොශේ ප්රශේ ො එෙලනි 

වි ාා පවු්ප ප්රමාායක් ඉන්නො. ඒ ඉන්න අුව පවු්පොට අපි 

ෙලන් ශෙන්  රන ප්රමාාය පර්චස  10ික. අපි අ තින් හඳුනා ටත්තා 

කිේෙ පවු්ප 1 4ටත්, අුව පවු්ප 76ටත් පර්චස  10 ෙලන්න් ශෙන් 

 රන්න තමික ෙලනට .රාය  රාා තිශෙන්ශන්. ඒ 

 ණ්ඩායම්ොට අෙසාන ඉඩම්  ච්ශච්රිය තුන්ෙලනි මාසශස 

ශෙෙලනි ො සහ තුන්ෙලනි ො තියාා, ඉඩම් හඳුනාශටන ඉඩම් 

ශපන්නාා ශම් ෙන විට  ටයුතු අෙසන්  රාාත් තිශෙනො.  

 

ගු නිහාල් 0 ගලේපත්ි  ෙහවා 
(ைொண்புைிகு  ிஹொல் கலப்பத்தி) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ෙලන් තිශෙන ප්ර  නය ශම් ික, ටරු නිශයෝජය ඇමතිතුමා. ශම් 

ඉඩම් ශෙදීශම්දී අෙම ෙ ශයන් අවුරුදු 50 ටෙත් සලාන්ම්  රාා 

තමික ශම් ඉඩම් ශෙෙන්න ඕනෑ. ශමො ෙ ශහේතුෙ, අවුරුදු 50ක් 

කියන්ශන් පරම්පරා ශෙ ක් විතර ශන්. ටරු නිශයෝජය 

ඇමතිතුමනි, අපි පර්චස  10ක් දුන්ශනෝතින්, අවුරුදු  0ක් යන 

ශ ොට ඒ පවුා සංෙර්ධනය ශෙනො ශන්. එතශ ොට ඒ ෙරුෙන්ට 

පර්චස  10 ඇතුළත ශටේප හො ටලනීම සම්ෙන්ධශයන් 

අනිොර්යශයන්ම ටලට ෙක් මතු ශෙනො. ශමො ෙ, ෙලන් ඒ 

මිනිස න්න්ට ෙලනිාා තිශෙනො, "අපට යම් ආ ාරය  

ශ ශනහියේ මක්, අඩු සලාකි්පාක් ෙක්ෙනො" කියාා. ඒ  ශම් 

1583 1584 

————————— 
*  පුානවකාලප්ස ව ා ඇව. 
*  நூனிமலயத்தில் மெக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 

[ටරු අුවරාධ ජයරත්න මහතා] 
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මිනිස න්න්ශේ ඇාට ෙලනිාා තිශෙනො. අන්න ඒ   ්පපනා  ර 

ොා ෙසර 50 ටෙත් අඩු තරමින් තක්ශසේරු  රාා ශම් ඉඩම්ො 

පදිංචි කිරීම සහ ඉඩම් ශෙො දීම පුවන්ප කිරීමක්  ළා නම්, අපට 

යම් ප්රමාාය  හරි විසඳුමක් ශසොයා ටන්න පුවනෙන් කියන එ  

මම වි  ොස  රනො.  

 

ගු අනුදාධා  යදත්න ෙහවා  
(ைொண்புைிகு அநுரொத ஜயரத்ன) 

(The Hon. Anuradha Jayaratne) 

ටරු මන්ත්රීතුමාශේ ඒ ශයෝජනාෙ ශහොඳික. මහෙලයේ ශයෝජනා 

ක්රමය ආරම්භශසදී ඔෙතුමා කිේෙ ඒ ක්රමශේෙයට තමික ඉඩම් ශෙො 

දීම  රාා තිශෙන්ශන්. අක් ර ශෙ ක් මඩින් සහ තෙත් අක් ර 

භාටයක් ශටොඩින් ඉඩම් ාො දීාා සම්පූර්ා ප්රමාාය අක් ර 

ශෙ හමාරක් එ  පවුා ට ාො දීාා තිශෙනො. එතශ ොට ඒ 

 ණ්ඩායම්ොට ඒ ඉඩම තුළම ජීෙන ක්රමශේෙයකුත් ශටොඩ 

නල ශානො. ඒ කියන්ශන් යම්කිිට ශෙයක් ෙටා  රශටන ඒො 

විකුාාශටන ජීෙත් ශෙන්න පුවනෙන් ක්රමශේෙ ඇතුවන  ිටය  ශේේප 

මහෙලයේ ශයෝජනා ක්රමය හරහා ාො දීපු ඉඩම් තුළින්ම ඒ අයට 

ාලශෙනො. ඒ ොශේම, ඊළා අුව පවු්ප ශහෝ ඊළා පරම්පරාෙන්ට 

පදිංචි ීශම් අෙ ා යත් ඒ තුළින් ාලශෙනො. ටරු මන්ත්රීතුමනි, 

නහුත් අපට ශම් සෑම ශෙයක්ම  රන්න තිශෙන්ශන් ෙර්ට 

කිශාෝමීටර් 65,525  භූමි ප්රමාායක් ඇතුළතික. අපි ශම්  ථා 

 රන්ශන් අවුරුදු  0 ට විතර  යේන් මහෙලයේ ශයෝජනා ක්රමය 

එක්  අත් පත්  රටත්ත ඉඩම් සහ මහෙලයේය යටශත් තිශෙන 

ඉඩම් ප්රමාාය එක් ික. ටරු මන්ත්රීතුමනි, සංඛ්යා ශ්පඛ්න එක්  

ටත්තාම පවු්ප  00 හිටපු තලන්ො අෙ ෙන විට පවු්ප 1,800 ෙක්ො 

ෙලඩි ී තිශෙන තලන් පො තිශෙනො. මම කියන්ශන් අුව පවු්ප 

විතරක්. හලෙලික, තෙත් ශෙනත් පවු්ප ඇවිත් පදිංචි ශොා තිශෙන 

පවු්ප 1,800ක් විතර තිශෙනො. ඒ විධියට හය-හත් න්ායකින් 

පවු්ප සංඛ්යාෙ ෙලඩි ශොා තිශෙනො. අපි මහා වි ාා ඉඩම් 

ප්රමාාොට යන්න න්ශයොත් ශම්  ශ ොශතකුත් දුරට ප්රාශයෝන් ෙ 

කියන ප්ර  නයත් මතු ශෙනො. ඒ ොශේම, අපි පදිංචි  රන 

ඉඩම්ො ිටය  ශෙනාටම පහන් ම් ාොදීමත් ිටදු  ළ යුතුික. 

ශ ොශහේ හරි ෙත්තක් අත් පත්  රටත්තා කියාා, ශම්  ණ්ඩායම් ඒ 

ෙත්ත ඇතුළට ොාා හරි යන්ශන් නලහල. ඉඩම් ටි  දුන්නාට ශම් 

මිනිස න්න්ට පාරේප නලත්නම්, ාිකට් නලත්නම්, පාස්ප නලත්නම්, 

ශම් අයට අෙ ය මූයේ  පහන් ම් ටි  ශෙන්න ෙලරි නම් රජයක් 

විධියට අපි ිටය  ශෙනා අසාර්ථ  ශෙනො.   

 

ගු ෙි ල් 0වාගනම් ිලකදා ා ෙහවා 
(ைொண்புைிகு ையில்ெொகனம் திலகரொஜொ) 

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 

ටරු නිශයෝජය ඇමතිතුමනි,  ශමොච්චශ ොට්ශට් සහ 

 ුවශටෝපා කියන ග්රාම නිාධාරි ෙසම් ශෙ ක් පිළිෙඳෙ මම 

 යේන් සඳහන්  ළා. 462-ීය, 462-සී කියන ශම් ග්රාම නිාධාරි 

ෙසම් ශෙශක් ිටටින ජන ශ ොටස  හුයේන්ම මහෙලයේ සංෙර්ධන 

ශයෝජනා ක්රමය යටශත් එ තු  රටත්ත මිනිස න් ශනොශෙික. 

විපතට පත්වූ ජනතාෙට ශම් මිනිස න් හිටපු ෙත්ත ශෙො දුන්න නිසා 

ශම් අය ඒ ඉඩම්ෙයේන් අිකන් ශොා න්යපු  ට්ටිය. 2011 

සලප්තලම්ෙර් 27ෙන ො ඒ ශටෝපාන්ට යේයකියලවියේ හම්ෙ ශොා 

තිශෙනො, මහෙලයේ අධි ාරිය යටශත් ශම් ජනතාෙ අරශටන 

තිශෙනො කියාා. ඒ ෙන විටත් ඒ ශටෝපාන්ට පර්චස  20  භූමි 

ප්රමාායක් ාො ශෙනො කියන ශපොශරොන්දුෙ දීාා තිශෙනො. ෙලන් 

පවු්ප සංඛ්යාෙ ෙලඩි ශොා තිශෙන විට 2011 පර්චස  20ක් ාො 

ටත් අයට ෙලන් පර්චස  10ට ෙහින්න ශොා තිශෙනො කියන එ  

ශාොකු අසාධාරායක්. මශේ  ථාශේ කියලවුණු පරිදි අවුරුදු 

  ක්ම ශම් ශටෝපාන් සටන්  රමින් ිටටි පාරම්පරි ෙ ශම් 

ශටෝපාන් ෙටා  ටයුතු  රශටන ිටටි ෙත්ශතන් අිකන් ශොා ෙලන් 

ාිකන් ශ ොුවෙ ට න්හි්පාා තිශෙනො. ෙලන් ශම් ශටෝපාන්ශේ 

ජීෙන තත්ත්ෙය ශෙනස   රටන්න ඕනෑ. අශප් ආණ්ඩු ාරතුමිය 

මලික මාසශස 12ෙලනි ො ශම් සම්ෙන්ධශයන් රැස ීමක් පෙත්ෙනො 

කියාා මට ශපොශරොන්දු වුාා. එයට මටත්, ඒ ජනතාෙටත් සහභාගී 

ශෙන්න කිේො. ටරු නිහා්ප ටාප්පත්ති මන්ත්රීතුමා කිේො ොශේ 

එ ශසේ ඉඩම් ප්රමාාය අරශටන  යේන් ෙන්දි ාොපු  ට්ටිය හා 

නලති  ට්ටිය ඔක්ශ ෝම එ  විධියට සා න්න. ශම්  විශ ේෂ 

ප්ර  නයක් හලටියට සා න්න. ශම් යේයකියලවියේ ඔක්ශ ෝම මම 

ඔෙතුමාට ාො ශෙන්නම්. පන් න්ය අවුරුදු    පුරා ඒ අයට ශමොන 

ශමොන ශපොශරොන්දු දුන්නා ෙ; ශමොන ශමොන යේයකියලවියේ ඒ අයශේ 

අශත් තිශෙනො ෙ කියා එතශ ොට ොාටන්න පුවනෙන්. ඒ 

ජනතාෙශේ ෙලඩසටහනම ශම්  තමික. ශම්ො අරශටන එහාට 

ශමහාට දුෙන එ  තමික ඒ ජනතාෙශේ ෙලශඩ්. මම ශම් 

සම්ෙන්ධශයන් ශ ොත්මශ්ප ප්රාශේශීය ශ්ප ම්තුමාටත්  ථා 

 ළා.  

මහෙලයේ අධි ාරිශයන් ශමම ෙලඩසටහන ඒශටෝපාන්ට පෙරා 

තිශෙන  ථාෙත් එතුමා කිේො. ටරු නිශයෝජය ඇමතිතුමනි, එම 

ග්රාම නිාධාරි ෙසශම් ඉන්න ජනතාෙට අසාධාරායක් ශනොෙන 

විධියට, අඩුම ටාශන් ඒ අයශේ ජීෙශනෝපායට ඔශරොත්තු ශෙන 

විධියට අක් ර  ාාක්ෙත් ාො ශෙනශමන් මම ඔෙතුමාශටන් 

ඉතාම  ාරුණි ෙ ඉ්පාා ිටටිනො. 
 

ගු නිහාල් 0 ගලේපත්ි  ෙහවා 
(ைொண்புைிகு  ிஹொல் கலப்பத்தி) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ටරු නිශයෝජය ඇමතිතුමනි, ජනතා ෙතු සංෙර්ධන මණ්ඩායට 

අිකති ෙතුො ශෙමළ ජනතාෙ පදිංචි ශොා, ෙලඩ  රමින් හිටියා 

ශන්. අන්න ඒ ෙතු, මහෙලයේ සංෙර්ධන ශයෝජනා ක්රමය යට ශත් ඒ 

ජාා යට යට වුණු නිසා ඒ මිනින්න්ට තමික ශෙො දීාා 

තිශෙන්ශන්. එවිට එම ශෙමළ ජනතාෙ එම ෙතුෙයේන් එළියට 

ෙලුවාා. ශමතලන ශොා තිශෙන්ශන්, අුවෙ  ඩාා පුුවෙ හොා 

තිශෙනො ොශේ ෙලඩක්. ඒ  තමික තිශෙන ටලට ෙ. 

 

ගු අනුදාධා  යදත්න ෙහවා  
(ைொண்புைிகு அநுரொத ஜயரத்ன) 

(The Hon. Anuradha Jayaratne) 

ටරු මන්ත්රීතුමනි, ෙලන් ඔෙතුමා කිේෙ  ාරාය 

සම්ෙන්ධශයන් කියනො නම්, ශ ොත්මශ්ප ප්රාශේශීය ශ්ප ම් 

ශ ොට්ඨාසශස  ණ්ඩායමට ශමොච්චශ ොට්ශට් හා ශතලීිටයාටා 

ෙත්තික අපට ෙලනට ටන්න පුවනෙන් මක් නලහල. ඒ විශරෝධතාෙක් 

නිසාෙත්, ශෙන ශමො ක්ෙත් නිසා ශනොශෙික, NBRO එශක් 

තිශෙන ටලට ෙ නිසා. ඒ ට වි ්පප ඉඩම හලටියට තමික මම 

ඉස ශස්පාා කිේෙ ආ ාරයට අපි  ලටපුාාෙ ෙත්ත ශතෝරාශටන 

තිශෙන්ශන්. ටරු මන්ත්රීතුමනි,  ලටපුාාෙ ෙත්ත අපි අත්පත්  ර 

ටත්තාට පස ශසේ ඉඩම් ාො දීම පිළිෙඳ ප්ර  නයක් නලහල. ශමො ෙ, 

පවු්ප ප්රමාායත් 67ික. ඒ ටි  ාො ශෙන්න පුවනෙන්. ඒ පිළිෙඳ 

සම්පූර්ා ෙටකීම අපි ටන්නො. ඒ ශෙුවශෙන් ශම් ෙන ශ ොට 

මහෙලයේය, අත්පත්  ර ටලනීම සඳහා ශයෝජනාෙත් යොා ඉෙරික. 

එම නිසා, ඒ පිළිෙඳෙ ප්ර  නයක් නලහල. 

ඊළා  ාරාාෙ ශම් ික. ඔෙතුමා කියපු ආ ාරයට ෙදු 

ශටෙන, ශපන්ෙපු, හඳුනා ටත්ත ඉඩම් තිශෙනො. ඉඩම් ශනොදීපු 

295   ණ්ඩායමකුත් ඉන්නො. ඒ ිටය ශෙනා නියමාුවූලා 

කිරීශම් ෙලඩ පිළිශෙළ තමික අශප් අෙශ ොශට් ෙයාපෘතිශයන් 

ශ ශරන්ශන්. ඒ නිසාම තමික මම සමස ත ෙයාපෘතිශසම සලාලස ම 

සභාටත  රන්ශන්. එතශ ොට ඔෙතුමන්ාාට ොා ටන්න පුවනෙන්. 

ශම්  ආොට න්යාට ශනොශෙික ශ ශරන්ශන්. ඉඩම්  ට්ටි 908ක් 

අෙ ය  රන තලනට ඉඩම්  ට්ටි 1,059ක් අපි හඳුනාශටන ඉෙරික, 

මූාාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි. ඒ කියන්ශන්, ඉඩම්  ට්ටි 1,059 

අපි නියමාුවූලා  රාා ාො ශෙන ශ ොට ඔෙතුමන්ාාශේ 

තිශෙන ඉඩම් ටලට ෙ ශෙොශහොම පලහලදියේෙ සම්පූර්ාශයන්ම 
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පාර්යේශම්න්තුෙ 

අෙසන්  රන්න අපට පුවනෙන් ම තිශෙනො. ඒ ොශේම, අපි ඒ 

හඳුනා ටත්ත  ණ්ඩායමට අමතරෙ අසාධාරායට ාක් ශොා 

 වුරු ශහෝ ඉන්න පුවනෙන්. එම නිසා පන්න්ය මාසශස අපි notice 

එ ක් පළ  ළා, "අසාධාරායක් ශොා යම්  ණ්ඩායමක් 

ඉන්නො නම් අප ශෙත ඉ්ප ම්  රන්න" කියාා. ඒ notice එ ට 

අුවෙ අ ශතන් පවු්ප 47ක් ආො. ශම් ෙන ශ ොට ඒ පවු්ප 47ටත් 

අපි ඉඩම්  ච්ශච්රියක් තියන්න දින .රාය  රාා තිශෙනො. එම 

පවු්ප 47ටත් අපි ඉඩම් ාො ශෙනො.  

මම ශම් කියන 908ට අමතරෙ ඔෙතුමන්ාා කියනො නම් 

 වුරු ශහෝ අුව පවු්ප ශහෝ - ෙලන් අපි කියන්ශන් පවු්ප හලටියට 

ශනොශෙික. අුව පවු්පො ෙට කීමත් අපි ටන්නො.- අසාධාරායට 

ාක් ශොා ඉන්නො කියාා ඒ ෙෙ අපට ෙලුවම් ශෙන්න පුවනෙන්. ඒ, 

අෙශ ොශට් ශෙන්න පුවනෙන්; දිටන ශෙන්න පුවනෙන්; ශ ොත්මශ්ප 

ශෙන්න පුවනෙන්. ශම්ො තමික ඔෙතුමන්ාාට ෙලඩිශයන් ොපාන 

ප්රශේ . ඕනෑම ශ ශනකුට ඒ notice එ  අුවෙ අපට ඉ්ප ම් 

 රන්න කියන්න. මා ශෙොශහොම පලහලදියේෙ කියනො, ඒ 

ිටය ශෙනාට අපි සාධාරායක් ඉුව  රනො කියාා. ඒ ශෙුවශෙන් 

අෙ ය ඉඩම් හඳුනාශටන, blocking-out plans හොා ඒ ිටය්පා 

අෙසන්.  

මූාාසනාරූඪ ටරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ විතරක් ශනොශෙික. 

අෙශ ොශට් ප්රධාන මාර්ටය ස ස   රන්ශන් නලතුෙ  වුරුෙත් 

ඉඩම් ඇතුළට ොන්න පුවනෙන් මක් නලහල. ඒ  iRoad ෙයාපෘතිය 

යටශත්  ාපට්  රන්න අෙ ය ප්රතිපාෙනත් අපි ශම් ෙන ශ ොට 

ශෙන්  ර අෙසන්. ශම්  අතිටරු ජනාධිපතිතුමා මලදිහත් ශොා, 

එතුමාශේ නිශයෝටය පරිදි ක්රියාත්ම  ෙන විශ ේෂම ෙලඩක්. එම 

නිසා ශම්ශක් කිිටම විධියකින් අඩු පාඩුෙක් ශෙන්ශන් නලහල. 

නිශයෝජය ඇමතිෙරයා විධියට මට ඒ  ෙට කීමකින් කියන්න 

පුවනෙන්. එම නිසා තමික මම ඔෙතුමාට කිේශේ, "අපි අමතර ඉඩම් 

හඳුනාශටන තිශෙන නිසා කිිටශෙකුට ශහෝ අසාධාරායක් ෙනො 

නම්, ඒ සම්ෙන්ධෙ අපට ඉදිරිපත්  රන්න" කියාා. ඒොටත් 

අෙ ය  රන විසඳුම් ාො  ශෙන්න අපි ූ ොනම්.  

 
රශ්නනය විොන ලදින්  ාවා ාම්ෙව විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
පාතාලිප්ම්න්ුරව ඊ  අනුකූලව අ. වා. 6.52    2 1ව අප්රේල් 0               

 6 වන දින ාවා ාම්ෙිය අනුව  2 1ව ෙැි   3 වන   ා ා                
අ. වා. 1.   වන ප්වක් කල් 0 ගිප්ස ය. 

 
அதன்படி பி. ப. 6.52 ைணிக்கு பொரொளுைன்றம், அதனது 2017 

ஏப்பிரல் 06ஆம் திகதிய தீர்ைொனத்திற்கிணங்க, 2017 மை 03, 

புதன்கிழமை பி. ப. 1.00 ைணிெமர ஒத்திமெக்கப்பட்டது. 

 
Parliament Adjourned accordingly at 6.52 p.m. until 1.00 p.m. on 

Wednesday, 03rd May, 2017, pursuant to the Resolution of Parliament 
of 06h April, 2017. 
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[ටරු අුවරාධ ජයරත්න මහතා] 



ාැ.ුත. 
 
ශමම ොර්තාශේ අෙසාන හුද්රාය සඳහා ස ෙකීය නිෙලරදි  ළ යුතු තලන් ෙක්ෙුව රිිට මන්ත්රීන් මින් පිටපතක් ශටන නිෙලරදි  ළ යුතු 
ආ ාරය එහි පලහලදියේෙ ාකුණු ශ ොට, පිටපත ාලීය ශෙසතියක් ශනොඉක්මො හැන්ාාඩ් සංස  ාර  ශෙත ාලශෙන ශසේ එවිය යුතුය. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர் இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யெிரும்பும் பிமழ திருத்தங்கமளத் தைது பிரதியில் ததளிெொகக் குறித்து அதமனப் பிமழ 

திருத்தப்படொத பிரதி கிமடத்த இரு ெொரங்களுள் ஹன்சொட் பதிப்பொசிொியருக்கு அனுப்புதல் மெண்டும். 
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Corrections which Members suggest for the Final Print should be clearly marked in their copy and sent to the Editor of HANSARD within two weeks 

of receipt of the uncorrected copy. 
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හැන්ාාඩ් වාතාවා  

ප්කොළඹ 5  ප්පොල් 0ප්හේන්ප්ගොඩ  කිුළපන පාද  අංක 163  දන ානථානප්යි  ළිි ටි 

ද ප්ස රවෘත්ි ප් පාතාවප්ම්න්ුරප්ව ළිි ටි ද ප්ස රකාශ්න කාතායාංශ්ප්යන්  

මිල දී ගව හැක. 
 

ප්ෙෙ හැන්ාාඩ් වාතාවාව  www.parliament.lk ප්වබ් අඩවිප්යන්  

 ාගව හැක. 

 

 

 

 

ஹன்சொட் அறிக்மகயின் பிரதிகமள  

இல. 163, கிருலப்பமன வீதி, தபொல்மஹன்தகொட,  தகொழும்பு 5இல் அமைந்துள்ள  

அரசொங்க தகெல் திமணக்களத்தின் அரசொங்க தெளியீடுகள் அலுெலகத்தில்   

பணம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகொள்ளலொம். 

 
 

இந்த ஹன்சொட் அறிக்மகமய www.parliament.lk எனும் இமணயத்தளத்திலிருந்து  

பதிெிறக்கம் தசய்ய முடியும். 
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්රී ාං ා රජශස හුද්රා ශෙපාර්තශම්න්තුශේ හුද්රාය  රන ාදී. 


