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පූ. භා. 10.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා [ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

பாரா மன்றம் .ப. 10.30 மணிக்குக் கூ ய .  
பிரதிச் சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால] 

தைலைம வகித்தார்கள். 
The Parliament met at 10.30 a.m. 

MR. DEPUTY SPEAKER [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA] 
in the Chair. 

 
 

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස ් අධ්යාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப 

தல்வ ம்) 
(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher Education 
and Highways and Leader of the House of Parliament) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 

පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2011, 
2012 සහ 2013 වර්ෂ සඳහා ශී ලංකා නාවික හමුදාෙව් වාර්ෂික 
කාර්ය සාධන වාර්තා ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තා ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක 
සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතුයැයි මම ෙයෝජනා කරමි.    

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, සංචාරක සංවර්ධන හා 

කිස්තියානි ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2016 
වර්ෂය සඳහා කිස්තියානි ආගමික කටයුතු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව තරුණ, කීඩා, කලා හා උරුමයන් පිළිබඳ ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතුයැයි මම ෙයෝජනා 
කරමි.    

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මුදල් හා ජනමාධ්ය 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2016 අංක 24 දරන විසර්ජන 
පනෙත් 6(1) වගන්තිය යටෙත් 2017.04.01 සිට 2017.04.30 
දක්වා ජාතික අය වැය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වැය ශීර්ෂ අංක 240 
යටෙත් පරිපූරක සහාය ෙසේවා සහ හදිසි අවශ්යතා වගකීම් 
ව්යාපෘතිය මඟින් සිදු කරන ලද පරිපූරක ෙවන්කිරීම් පිළිබඳ 
සටහන ඉදිරිපත් කරමි.  

එම පරිපූරක ෙවන්කිරීම් පිළිබඳ සටහන රාජ්ය මුදල් පිළිබඳ 
කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතුයැයි මම ෙයෝජනා කරමි.  

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ස්වෙද්ශ කටයුතු 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2016 වර්ෂය සඳහා කිළිෙනොච්චිය 
දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලෙය් කාර්ය සාධන හා වාර්ෂික ගිණුම් 
වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව අභ්යන්තර පරිපාලන හා රාජ්ය කළමනාකරණය 
පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතුයැයි 
මම ෙයෝජනා කරමි.    

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඉඩම් සහ පාර්ලිෙම්න්තු 

පතිසංස්කරණ අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2016 වර්ෂය සඳහා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායක කාර්යාලෙය් 
වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව ෛනතික කටයුතු (දූෂණ විෙරෝධි) හා මාධ්ය 
පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතුයැයි 
මම ෙයෝජනා කරමි.    

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා වාර්තා 

 ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  அறிக்ைககள் 
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 

 
I 

ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ெகௗரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, ேபாக்குவரத்   

மற் ம் ெதாைலத்  ெதாடர்  பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் 
கு வின் தவிசாளாின் சார்பில், அக்கு க்கு ஆற் ப் 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ப த்தப்பட்ட, “2014ஆம் ஆண் க்கான ேதசிய ேபாக்குவரத்  
ஆைணக்கு வின் ஆண்டறிக்ைக”, “2013 மற் ம் 2014ஆம் 
ஆண் க க்கான தி அபிவி த்தி அதிகாரசைபயின் 
ஆண்டறிக்ைககள்" மற் ம் “2016ஆம் ஆண் க்கான 
ேமாட்டார் வாகன ேபாக்குவரத் த் திைணக்களத்தின் 
ெசயலாற் ைக அறிக்ைக” ேபான்றவற்ைற நான் 
சமர்ப்பிக்கின்ேறன்..   

 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
II 

ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙසෞඛ්ය හා මානව 

සුබසාධනය, සමාජ සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කරන ලද “2017 අංක 2 දරන පනතින් 
සංෙශෝධිත 2013 අංක 1 දරන දිවි නැගුම පනත යටෙත් නිෙයෝග” 
සම්බන්ධෙයන් වූ එකී කාරක සභාෙව් වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.  

 

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
III 

 

ගරු රංජිත් අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜித் அ விஹாேர) 

(The Hon.Ranjith Aluwihare )  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ජාත්යන්තර සබඳතා පිළිබඳ 

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කරන ලද උතුරු 
පළාත් සංචාරක අධිකාරිෙය් පඥප්ති ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන්, 
එම කාරක සභාෙව් අතුරු වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.  

 

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා (විද්යා, තාක්ෂණ හා 
පර්ෙය්ෂණ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த - விஞ்ஞான, 

ெதாழில் ட்ப மற் ம் ஆராய்ச்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of  Science, 
Technology and Research) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, නුෙග්ෙගොඩ, නාලන්දාරාම 

පාර, අංක 64 ඒ දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි කිංස්ලි ෙඩෝසන් 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා (කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு மிந்த திசாநாயக்க - கமத்ெதாழில் அைமச்சர்) 
(The Hon. Duminda Dissanayake - Minister of Agriculture) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් 

ෙදක පිළිගන්වමි. 

(1)  වත්තල, පරණකන්ද වත්ත, අංක 58 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි බී.එස.් චන්දසිරි ෙපෙර්රා මහතාෙගන් ලැබුණු    
ෙපත්සම; සහ 

(2)  අනුරාධපුර, මිහින්තලා පාර, කන්නට්ටිය, යුනිට් 8/1 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ඩබ්ලිව්.එම්.පී. සරත් කුමාර මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා - පැමිණ නැත. 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා - පැමිණ නැත. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මාතර, හිත්තැටිය මැද, 

මැදෙගදරවත්ත යන ලිපිනෙයහි පදිංචි පී.ඩී. රත්නපාල 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
Mr. Deputy Speaker, I present two petitions from Mr. 

S.S. Nadaras of No.20A, 2nd Lane, Ambatenna Watta, 
Bandarawela.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා - පැමිණ නැත. 
 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 
 
 

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 2-976/'16-(2), ගරු බිමල් රත්නායක මහතා. 

      
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඉඩම් සහ පාර්ලිෙම්න්තු 

පතිසංස්කරණ අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් එම පශ්නයට පිළිතුර දීම 
සඳහා මා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 

පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
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ගරු මංගල සමරවීර මැතිතුමා අපරාධ පරීක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට කළ පැමිණිල්ල: වර්තමාන 

තත්ත්වය 
மாண் மிகு மங்கள சமர ர குற்றப் லனாய் த் 

திைணக்களத் க்குச் ெசய்த ைறப்பா  : 
தற்ேபாைதய நிைலைம 

COMPLAINT LODGED AT CRIMINAL INVESTIGATION 
DEPARTMENT BY HON.MANGALA SAMARAWEERA: 

CURRENT SITUATION 
1008/’16 

3. ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
අධිකරණ අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (2): 

(අ)  (i) ජාතික ආරක්ෂාවට සහ පජාතන්තවාදයට 
අනතුරක් බැවින්, පමුඛතා පදනමින් විමර්ශනය 
කරන ෙමන් ඉල්ලමින් එවකට විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්ය මංගල සමරවීර මැතිතුමා විසින් 
2015.01.08 වැනි දින රාතිෙය් ජනාධිපතිවරණ 
පතිඵල අත්හිටුවීෙම් කුමන්තණයක් පිළිබඳව, 
2015.01.14 වැනි දින අපරාධ පරීක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කළ 
බවත්;  

 (ii) ඒ පිළිබඳව මවිසින් ඉදිරිපත් කළ පාර්ලිෙම්න්තු 
වාචික පශන්යකට 2016.03.09 වැනි දින පිළිතුරු 
ෙදමින් නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන 
අමාත්යවරයා විසින් නීතිපති උපෙදස ්
ෙනොලැබීෙමන් ඉදිරි කටයුතු ඇනහිට ඇතැයි 
පැවසූ බවත්; 

 එතුමා පිළිගන්ෙන්ද? 

(ආ) (i) එකී විමර්ශනය පිළිබඳ වාර්තාවක් නීතිපතිවරයාට 
ලැබුණු දිනය කවෙර්ද;  

 (ii) එකී විමර්ශනය පිළිබඳ නීතිපති උපෙදස ්
ෙපොලීසියට යැවූ දිනය කවෙර්ද; 

 (iii) නීතිපති උපෙදස ් ෙම් වනෙතක් යවා ෙනොමැති 
නම්, ඊට බලපෑ ෙහේතු කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ)  ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
நீதி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) ேதசிய பா காப் க்கும் மற் ம் 
சனநாயகத் க்கும் அச்சு த்தலாகக் 
காணப்ப வதனால், 2015.01.08ஆம் திகதி 
இரவில் சனாதிபதித் ேதர்தல் கைள 
இைடநி த் ம் சதித்திட்டெமான்  குறித்  

ன் ாிைம அ ப்பைடயில் லனாய்  
ெசய் மா  ேகாாி, 2015.01.14ஆம் திகதி, 
அப்ேபாைதய ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சர் 
மங்கள சமர ர குற்றப் லனாய் த் 
திைணக்களத் க்கு ைறப்பாெடான்ைறச் 
சமர்ப்பித் ள்ளார் என்பைத ம்; 

 (ii) இ  ெதாடர்பில் நான் ன்ைவத்த பாரா மன்ற 
வாய் ல வினா க்கு 2016.03.09ஆந் திகதி 
விைட அளித்த, சட்டம், ஒ ங்கு மற் ம் ெதற்கு 
அபிவி த்தி அைமச்சர், சட்ட மாஅதிபாின் 

ஆேலாசைனகள் கிைடக்கப் ெபறாைமயால் 
ேமற்ெகாண்  நடவ க்ைககள் தைடப்பட் 

ள்ளதாகத் ெதாிவித்தார் என்பைத ம்; 
அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்குறிப்பிட்ட லனாய்  அறிக்ைக சட்ட 
மாஅதிப க்கு கிைடக்கப்ெபற்ற திகதி யா ; 

 (ii) ேமற்குறிப்பிட்ட லனாய்  பற்றிய சட்ட 
மாஅதிபாின் ஆேலாசைனகள் ெபா ஸா க்கு 
அ ப்பிைவக்கப்பட்ட திகதி யா ; 

 (iii) சட்ட மாஅதிபாின் ஆேலாசைனகள் இ  
வைரயில் அ ப்பிைவக்கப்படவில்ைலெயனில், 
இதற்கு ஏ வான காரணிகள் யாைவ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?  

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Justice : 

(a)  Will he admit that- 

 (i) Hon. Mangala Samaraweera, the then 
Minister of Foreign Affairs made a 
complaint to the Criminal Investigation 
Department on 14.01.2015 regarding a 
conspiracy to withhold the results of the 
Presidential Election on the night of 
08.01.2015, requesting that the 
investigation be prioritized in consideration 
of the threat to national security and to 
democracy; and 

 (ii) in response to a Question for Oral Answers 
raised by me in Parliament, the Minister of 
Law and Order and Southern Development 
stated on 09.03.2016 that taking further 
action has been halted because remarks of 
the Attorney-General have not been 
received?  

(b) Will he inform this House - 

 (i) the date on which a report on the aforesaid 
investigation was received by the Attorney-
General; 

 (ii) the date on which remarks of the Attorney-
General regarding the aforesaid 
investigation were sent to the Police; and 

 (iii) if Attorney-General’s remarks have not 
been sent yet, of the reasons for it? 

(c) If not, why? 
 

ගරු එච්.ආර්. සාරතී දුෂම්න්ත මහතා (අධිකරණ නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා හා බුද්ධ ශාසන නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා)  
(மாண் மிகு எச்.ஆர். சாரதீ ஷ்மந்த - நீதி பிரதி அைமச்ச ம் 

த்தசாசன பிரதி அைமச்ச ம்) 
(The Hon. H.R. Sarathie Dushmantha - Deputy Minister of 
Justice and Deputy Minister of Buddha Sasana) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අධිකරණ අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

(අ)  (i) අධිකරණ අමාත්යාංශෙය් විෂය පථයට අයත් 
ෙනොෙව්. 

 (ii) නැත.  

  විමර්ශන වාර්තාව සම්බන්ධෙයන් නීතිපති 
උපෙදස ්ලැබීෙමන් පසු ඉදිරි කියාමාර්ග ගන්නා 
බව ගරු නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන 
අමාත්ය සාගල රත්නායක මැතිතුමා විසින් 
2016.03.09 වන දින පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දී පකාශ 
කරන ලද බව හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් සඳහන්ව ඇත. 

 (ආ) (i) ඉසව්ගත විමර්ශනය පිළිබඳ වාර්තාවක් 2015 
ෙපබරවාරි මස 14 දින අපරාධ පරීක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවතින් නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ලැබී ඇත. 

 (ii) අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් 
ඉදිරිපත් කරන ලද විමර්ශන උධෘත පරීක්ෂා 
කිරීෙමන් පසු අපරාධ ෙචෝදනාවක් ඉදිරිපත් 
කිරීමට පමාණවත් කරුණු ඇත්දැයි සලකා බැලීම 
සඳහා යම් යම් කරුණු සම්බන්ධෙයන් වැඩිදුර 
විමර්ශන පවත්වා විමර්ශන සටහන් උධෘතයක් 
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත ෙයොමු කරන 
ෙලස දැනුම් දී ඇත. 

 (iii) අදාළ වැඩිදුර විමර්ශන සටහන් උධෘත නීතිපතිතුමා 
ෙවත ලැබුණු විට ඊට අදාළව නීතිපති උපෙදස ්
ලබා දීමට කටයුතු කරනු ඇත. 

(ඇ)        පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පළමුවන අතුරු පශ්නය අහන්න. 
 

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමම පැමිණිල්ලට අදාළව  

පළමුවැනි සැකකරුවා වුෙණ් මමයි.  ඒ නිසා ෙම් පිළිබඳව ගරු 
නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් මා 
පශ්න කළාම එතුමා කිව්වා, නීතිපති උපෙදස් එවා නැහැයි කියලා. 
අධිකරණ ඇමතිතුමාෙගන් පශ්න කළාම අධිකරණ ඇමතිතුමා 
කියනවා, ෙපොලීසිෙයන් ෙතොරතුරු එවා නැහැයි කියලා. 
ෙදපැත්තට ෙබෝලය පාස් කිරීමකුයි තිෙබන්ෙන්.  ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, ෙම් රෙට් ඉහළම පුරවැසියකු වන ගරු 
වර්තමාන මුදල් ඇමතිතුමා -හිටපු විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමා- 
ජාතික ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් වන හමුදා කුමන්තණයක් ගැන 
පැමිණිලි කළාම නීතිපතිතුමායි, ෙපොලීසියයි හැසිෙරන්ෙන් 
ෙමෙහම නම්, ෙම් රෙට් ජාතික ආරක්ෂාව පබල අනතුරක ෙන් 
තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු එච්.ආර්. සාරතී දුෂම්න්ත මහතා   
(மாண் மிகு எச்.ஆர். சாரதீ ஷ்மந்த) 
(The Hon. H.R. Sarathie Dushmantha) 
නඩුවක් පැවරීමට අවශ්ය කරුණු කාරණා තිෙබනවාද කියලා 

නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව සෑහීමකට පත්ෙවන්න ඕනෑ. ඒ කරුණු 
කාරණා පිළිබඳව තමයි වැඩිදුර පරීක්ෂණ සඳහා නැවත වතාවක් 
ෙපොලීසිෙයන් විමසලා තිෙබන්ෙන්. ඒක තමයි මට ෙදන්න තිෙබන 
උත්තරය. දැන් ෙම් කටයුත්ත ෙකරීෙගන යනවා. ෙකොතැනකවත් 
ඇන හිටලා නැහැ. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙදවැනි අතුරු පශ්නය. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමම පශ්නෙය් තිෙබන 

බරපතළකම සලකා පමුඛතා පදනමින් ෙම් පිළිබඳව කටයුතු 
කිරීමට නීතිපතිතුමාට උපෙදස් ලබා ෙදන්ෙන්ද? 

 
ගරු එච්.ආර්. සාරතී දුෂම්න්ත මහතා   
(மாண் மிகு எச்.ஆர். சாரதீ ஷ்மந்த) 
(The Hon. H.R. Sarathie Dushmantha) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඇත්තටම පසුගිය කාල 

සීමාව තුළ නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් විශාල පමාදයක් තිබුණා. 
අපි ඒ සියලු කරුණු කාරණා දන්නවා. අපි මාස 15ක වාෙග් 
කාලයක් ඇතුළත පළමුවැනි වතාවට නඩු කටයුතු 5,200ක් වාෙග් 
පමාණයක් - 5,000කට වැඩි පමාණයක් - අවසන් කරලා 
තිෙබනවා. ඔබතුමාෙග් ඉල්ලීම සලකා බලා අපට ඒ අනුව කියා 
කරන්නට පුළුවන්. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
තුන්වැනි අතුරු පශ්නය. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා හිතවත් නිෙයෝජ්ය 

අමාත්යතුමා තමන්ෙග් ඡන්ද දායකයන්ට ලබා ෙදන පිළිතුර වෙග් 
"සලකා බලන්නම්" කියලා තමයි මටත් කිව්ෙව්. ඒ නිසා මම 
තුන්වැනි අතුරු පශ්නයක් ඇසීෙමන් වැළකී සිටිනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමා කියනවා, ෙම් පශ්නයට අදාළව  නීතිපතිතුමාෙග් 

කටයුතුවලට ඇඟිල්ල ගහන්න කියලා. නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා 
කියනවා, එතුමා එෙහම බලපෑම් කරන්ෙන් නැහැ කියලා. ඒෙහම 
ෙන්ද? 

 

මධ්යම රජයට අයත් මාර්ග : මාතර දිසත්ික්කය 
மத்திய அரசுக்குாிய திகள்:மாத்தைற மாவட்டம் 
ROADS BELONG TO CENTRAL GOVERNMENT: MATARA 

DISTRICT 
1307/’16 

6.  ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ              

පශ්නය - (1) 

(අ) (i) මාතර දිසත්ික්කය තුළ පිහිටි, මධ්යම රජයට අයත් 
මාර්ග කිෙලෝමීටර් පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) එය මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙය් ෙශේණිගත 
කිරීම්වලට අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 
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 (iii) වර්ෂ 2013 සිට 2016 දක්වා මාතර දිසත්ික්කෙය් 
කාපට් අතුරා ඇති මාර්ග කිෙලෝමීටර් පමාණය, 
එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 

 (iv) වර්ෂ 2013 සිට 2016 දක්වා මාතර දිසත්ික්කෙය් 
මාර්ග සංවර්ධනයට හා නඩත්තුවට ෙවන් කරනු 
ලැබූ මුදල, එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) மாத்தைற மாவட்டத்தில் அைமந் ள்ள மத்திய 
அரசுக்குாிய திகளின் கிேலாமீற்றர் அள  
எவ்வள  என்பைத ம்;  

 (ii) அ  தி அபிவி த்தி அதிகாரசைபயின் 
தரப்ப த்த க்கு அைமய ெவவ்ேவறாக யா  
என்பைத ம்; 

 (iii) 2013 தல் 2016ஆம் ஆண் வைர மாத்தைற 
மாவட்டத்தில் காப்பட் இடப்பட் ள்ள திகளின் 
கிேலாமீற்றர் அள  ஒவ்ெவா  வ டத் க் 
கைமய ெவவ்ேவறாக எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (iv) 2013 தல் 2016ஆம்  ஆண் வைர மாத்தைற 
மாவட்டத்தில் திகள் அபிவி த்தி மற் ம் 
பராமாிப் க்காக ஒ க்கப்பட் ள்ள பணத் 
ெதாைக ஒவ்ெவா  வ டத் க்கைமய 
ெவவ்ேவறாக எவ்வள  என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Higher Education and Highways:  

(a) Will he inform this House- 

 (i) the number of kilometres of the roads 
belong to the Central Government in the 
Matara District; 

 (ii) Separately the classifications of those roads 
according to the Road Development 
Authority; 

 (iii) the number of kilometres of the carpeted 
roads in the District of Matara from 2013 to 
2016 in respect of each year separately; and 

 (iv) the amount of money allocated to develop 
and maintenance of the roads in the Matara 
District from 2013 to 2016 in respect of 
each year separately? 

(b)    If not, why?  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  මා එම පශන්යට පිළිතුරු 

ෙදනවා. 

(අ) (i) කිෙලෝමීටර් 415.32යි. 

 (ii) A ෙශේණිෙය් මාර්ග - කිෙලෝමීටර් 139.55යි. 

  B ෙශේණිෙය් මාර්ග - කිෙලෝමීටර් 275.77යි. 

 (iii) මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් මාර්ග 

 

 
(iv)  

 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මාෙග් පළමු අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි.   ගරු ඇමතිතුමනි, මාතර - හක්මණ පධාන මාර්ගෙය් 
මාතර ෙබෝධිය ළඟ සිට  තුඩාව ෙපොම්පාගාරය දක්වා කිෙලෝමීටර 
02ක් පවතිනවා. ඒක මංතීරු හතරට සංවර්ධනය කිරීම සඳහා මීට 
අවුරුදු හතරකට පහකට කලින් තීන්දුවක් ගත්තා. නමුත් 
ෙද්ෙපොළවලට වන්දි ෙගවීම සඳහා මුදල් ෙනොමැතිවීම ෙහේතුෙවන් 
ෙම් ෙමොෙහොත දක්වා ඒ කටයුතු ඇන හිට තිෙබනවා. ඒ නිසා 

වර්ෂය කිෙලෝමීටර් පමාණය 

2013 කි.මී. 31.50 

2014 කි.මී. 57.37 

2015 කි.මී. 13.80 

2016 කි.මී. 30.20 

  2013 2014 2015 2016 

පළාත්භාර 
අධ්යක්ෂ 
කාර්යාලය 
මඟින් 
නඩත්තුවට 

රු. 
මිලියන 
222.75 

රු. 
මිලියන 
325.35 

රු. 
මිලියන 
180.03 

රු. 
මිලියන 
116.98 

පළාත්භාර 
අධ්යක්ෂ 
කාර්යාලය 
මඟින් 
සංවර්ධනයට 

රු. 
මිලියන 
300.00 

රු. 
මිලියන 
300.00 

රු. 
මිලියන 
500.00 

රු. 
මිලියන 
300.00 

ව්යාපෘති මඟින් 
සංවර්ධනයට 

රු. 
මිලියන 
2420.00 

රු. 
මිලියන 
4254.00 

රු. 
මිලියන 
270.00 

රු. 
මිලියන 
1513.00 

ව්යාපෘති මඟින් 
පළාත් සභා හා 
පාෙද්ශීය සභා 
මාර්ග 
සංවර්ධනයට 

- - රු. 
මිලියන 
1559.1
4 

රු. 
මිලියන 
1464.66 

මුළු එකතුව 
සංවර්ධනයට 
හා නඩත්තුවට 

රු. 
මිලියන 
2942.75 

රු. 
මිලියන 
4879.35 

රු. 
මිලියන 
2509.1
7 

රු. 
මිලියන 
3394.64 

937 938 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මාතර නගරෙය් විශාල තදබදයක් දැන් නිර්මාණය වී තිෙබනවා. 
ෙම් ෙමොෙහොෙත් ඇති වී තිෙබන ගංවතුර තත්ත්වයත් එක්ක 
හක්මණ පාෙර් විශාල අර්බුදයක් තිෙබනවා. මාතර දිස්තික්කෙය්  
ගරු මන්තීතුමන්ලා ෙමතැන ඉන්නවා නම්, ඒ ගැන සාක්ෂි දරනවා 
ඇති. ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමාත් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා.  

ගරු අමාත්යතුමනි, වන්දි ෙගවීම සඳහා අවශ්ය කරන මුදල්  
ඉතා ෙකටි කාල සීමාවකදී කඩිනමින් ෙවන් කරලා,  හක්මණ පාර 
මංතීරු හතරකට පුළුල් කිරීෙම් කටයුතු පටන් ගන්ෙන් කවදාද? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙමොකක්ද, ඒ පාර? 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
මාතර - හක්මණ පධාන පාර. මාතර ෙබෝධිය අසළ සිට තුඩාව 

ෙපොම්පාගාරය දක්වා වූ කිෙලෝමීටර ෙදක. ඒ සම්බන්ධ කැබිනට් 
තීන්දුව ගත්ෙත් 2013දී.  
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු මන්තීතුමා, මම ඒක ගැන ෙසොයලා බලන්නම්. 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
මෙග් ෙදෙවනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි ගරු ඇමතිතුමනි. ඒ 

මාවෙත්ම කාණ්ඩ තුනක් ඉන්නවා. අයිතිකරුෙවෝ ඉන්නවා, බදු 
පදනම මත ලබා ගත් අය ඉන්නවා, ඒ වාෙග්ම රජෙය් ෙද්ෙපොළ 
තිෙබනවා. ෙමයින්  මුළුමනින්ම ෙද්ෙපොළ අහිමි ෙවන, -එක්ෙකෝ 
නිවස, කඩය ෙහෝ ඉඩම- පමාණය මම දන්නා තරමින් 57ක් පමණ 
ෙවනවා. එයින් බදු පදනම මත හිටපු අයට වන්දි ලබාදීම සඳහා 
ෙම් දක්වා කිසිදු වැඩ පිළිෙවළක් අරෙගන නැහැ. ඒක එක්තරා 
අසාධාරණයක් ෙවනවා. අපි මීට ෙපර මාතර පධාන පාර පුළුල් 
කිරීෙම්දී සහ අකුරැස්ස පාර පුඵල් කිරීෙම්දී බදු පදනම යටෙත් සිටි 
අය ෙවනුෙවන් විෙශේෂ සහනශීලී වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක 
කරලා විකල්ප ස්ථාන පවා ඔවුන්ට ලබා දුන්නා. හක්මන පාෙර්දීත් 
අපි එවැනි තැන් හඳුනාෙගන ඒ මූලික කටයුතු පිළිබඳ සාකච්ඡා 
මට්ටමින් තිබුෙණ්. නිලධාරින් සියලු ෙදනාම ඒ ගැන දන්නවා. 
නමුත් ෙම් ෙමොෙහොෙත් බදු පදනම මත සිටින අය ෙවනුෙවන් 
විකල්ප වැඩ පිළිෙවළක් ෙනොමැතිවීම නිසා පරම්පරා ගණනාවක් 
මාතර නගර සීමාෙව් පදිංචිෙවලා සිටි විශාල පිරිසකට උන්හිටිතැන් 
අහිමි ෙවනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබනවාද? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මම ෙසොයලා බලන්නම්. 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මාෙග් තුන්ෙවනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා ෙම් 
ෙමොෙහොෙත් මාතර දිස්තික්කෙය් තත්ත්වය. 1969න් පසු ඇති වුණු 
බරපතළම ගංවතුර තත්ත්වය ඇති ෙවලා තිෙබනවා. අබලන් 

පාලම් ෙදකක් තිෙබනවා. සපුෙගොඩ පාලම, -ගරු එස්.බී. 
දිසානායක ඇමතිතුමාත් දන්නවා- තිෙබන්ෙන් සපුෙගොඩ 
විහාරස්ථානය අසලයි. අෙප් ෙරෝහණ පාර්ශ්වෙය් අනුනායක 
අතිපූජනීය ඕමාෙර් කස්සප නායක හාමුදුරුවන්ෙග් පන්සල. ෙම් 
කථා කරන ෙමොෙහොෙත්ත් උන් වහන්ෙසේෙග් පන්සල වතුෙරන් 
යට ෙවලා, උන්වහන්ෙසේට එළියට එන්න විධියක් නැහැ. ෙම් කථා 
කරන ෙමොෙහොෙත්ත්.  

ඒ සපුෙගොඩ පාලම, ඊළඟට, පධාන පාෙර් තිෙබන 
ෙකොරඹුරුවාන පාලම; ෙම් පාලම් ඉතාම අබලන් තත්ත්වෙය්යි 
තිෙබන්ෙන්. සමහර විට ෙහට උෙද් වන විට ෙම් පාලම් කැඩිලා 
තිෙයන්නත් පුළුවන්. හැබැයි, ෙම්ක අකුරැස්ස කඹුරුපිටිය යා 
කරන පධාන පාරයි.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒ ඔබතුමාෙග් පෙද්ශය ෙන්, ගරු මන්තීතුමනි. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
සපුෙගොඩ පන්සල අසල, අකුරැස්ස සහ කඹුරුපිටිය යා කරන 

පධාන පාෙර් තිෙබන පාලම සහ මාතර සිට මුලටියන දක්වා පාෙර් 
තිෙබන ෙකොරඹුරුවාන පාලම ගැනයි මම කියන්ෙන්, ගරු 
ඇමතිතුමනි. ෙම්වා පධාන පාෙර් තිෙබන්ෙන්.  ෙම් පාලම් ෙදක 
ගැන ඔබතුමා කඩිනමින් තීන්දුවක් ගත්ෙත් නැත්නම්, ෙම් ගං වතුර 
ෙහට දක්වා පැවතුෙණොත්, ඉතාම ෙශෝකජනක තත්ත්වයක් 
නිර්මාණය ෙවන්න පුළුවන්.  
 

 ලන්ෙද්සි පාලන සමෙය්දී රාජ ෙදෝහින් ෙලස නම් 
කළ ශී ලාංකිකයන් : විසත්ර 

ஒல்லாந்தர் இராஜ ேராகிகளாகப் 
பிரகடனப்ப த்திய இலங்ைகயர்கள் :விபரம் 

SRI LANKANS NAMED TRAITORS DURING DUTCH RULE: 
DETAILS 
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8.  ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
 අභ්යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) ශී ලංකාෙව් ලන්ෙද්සි පාලන සමෙය්දී රාජ 
ෙදෝහින් ෙලස නම් කළ ශී ලාංකිකයන් කවුරුන්ද; 

 (ii)  ඔවුන් රාජ ෙදෝහින් ෙලස නම් කිරීමට ෙහේතු 
කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) රාජ ෙදෝහිෙයකු ෙලස නම් කළ පසු ඔහුට අහිමි 
වන  වරපසාද කවෙර්ද; 

 (ii)  එම වරපසාද අහිමි වීම ඔහුෙග් පවුෙල් අයට 
බලපාන්ෙන්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, ඒ කවර ආකාරෙයන්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) (i) ලන්ෙද්සීන් රාජ ෙදෝහින් ෙලස නම් කළ ශී 
ලාංකිකයන් එම ෙල්ඛනයන්ෙගන් ඉවත් කිරීමට 
කටයුතු කර තිෙබ්ද; 
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 (ii)  ඔවුන් ජාතික වීරයන් ෙලස නම් කිරීමට කටයුතු 
කරන්ෙන්ද;  

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

உள்ளக அ வல்கள், வட ேமல் மாகாண அபிவி த்தி 
மற் ம் கலாசார அ வல்கள்  அைமச்சைரக்  ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) இலங்ைகயில் ஒல்லாந்தர் ஆட்சிக்காலத்தில் 
இராஜ ேராகிகளாகப் பிரகடனஞ் ெசய்யப் 
பட்ட இலங்ைகயர்கள் யாவர்; 

 (ii) இவர்கள் இராஜ ேராகிகளாகப் பிரகடனஞ் 
ெசய்யப்பட்டைமக்கான காரணங்கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) இராஜ ேராகிகளாகப் பிரகடனஞ் ெசய்யப் 
பட்ட பின்னர் அவர் இழக்கின்ற சிறப் ாிைமகள் 
யாைவ; 

 (ii) அத்தைகய சிறப் ாிைம இழப்  அவர்களின் 
கு ம்பத்தவர்கைளப் பாதிக்குமா; 

 (iii) ஆெமனில், அ  எவ்வா ; 
 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) ஒல்லாந்தர்களால் இராஜ ேராகிகளாகப் 
பிரகடனஞ் ெசய்யப்பட்ட இலங்ைகயர்கைள 
அப்பதிேவ களி ந்  நீக்க நடவ க்ைக 
எ க்கப்பட் ள்ளதா; 

 (ii) இவர்கைள ேதசிய ரர்களாகப் பிரகடனஞ் 
ெசய்ய நடவ க்ைக எ ப்பாரா; 

 என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
  
asked the Minister of Internal Affairs, Wayamba 

Development and Cultural Affairs: 

(a) Will he state - 
 (i) the Sri Lankans who were named as traitors 

during the Dutch rule in Sri Lanka 

 (ii) the reasons for naming the particular 
individuals as traitors? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the privileges that an individual is deprived 
of when named as a traitor; 

 (ii) whether the deprival of such privileges has 
any effect on the family members of the 
particular individuals; and 

 (iii) if so, in which manner? 

(c) Will he also inform this House - 

 (i) whether action has been taken to remove 
the names of the Sri Lankans  who have 
been named as traitors by the Dutch from 
the aforesaid registers; 

 (ii) whether action will be taken to name them 
as national heroes? 

 (d)  If not, why? 

ගරු එස.්බී. නාවින්න මහතා (අභ්යන්තර කටයුතු, වයඹ 
සංවර්ධන හා සංසක්ෘතික කටයුතු  අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  எஸ்.பி. நாவின்ன - உள்ளக அ வல்கள், 

வடேமல் அபிவி த்தி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. S.B. Nawinne - Minister of  Internal Affairs, 
Wayamba Development and Cultural Affairs) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර 

ෙමෙසේයි.  

(අ)  (i)  ඓතිහාසික මූලාශ අනුව කිසි කෙලක ශී 
ලංකාෙව් ලන්ෙද්සි පාලන සමයක් තිබුෙණ් නැත. 
ඒ අනුව ලන්ෙද්සින් යටෙත් ශී ලාංකිකයන් 
කිසිෙවකු ෙහෝ රාජ ෙදෝහින් ෙලස නම් කිරීමක් 
සිදුවූෙය්ද නැත. 

කි.ව. 1656 සිට 1796 දක්වා ලන්ෙද්සි ෙපරදිග ඉන්දියා 
ෙවෙළඳ සමාගම (VOC) සතුව ශී ලංකාෙව් මුහුදුබඩ පෙද්ශ 
කිහිපයක් පැවති අතර, ඒවා පාලනය වූෙය් ඕලන්ද රාජ්ය යට ෙත් 
ෙනොව, ෙවෙළඳ සමාගෙම් අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය යටෙත්ය. ඒ අනුව 
ෙමරට කිසිෙවකු රාජ  ෙදෝහින් ෙලස නම් කිරීමට ඉඩ ලබා දුන් 
කිසිදු නීත්යනුකූල රාජ්ය බලයක් ලන්ෙද්සින්ට ෙනොතිබුණි.  

ශී ලංකාෙව් මුහුදුබඩ පෙද්ශ කිහිපයක් ලන්ෙද්සි ෙවෙළඳ 
සමාගම යටෙත් පැවති අවධිෙය් රෙට් භූමි පෙද්ශෙයන් අතිවිශාල 
ෙකොටස ෙද්ශීය රජවරුන් යටෙත් පාලනය වූ උඩරට රාජ්යය 
ෙමරට පැවති එකම නීත්යනුකූල රාජ්යය විය.  

ලන්ෙද්සි සමාගම යටෙත් මුහුදුබඩ පෙද්ශවල පාලන කටයුතු 
ෙමෙහය වූ ඉහළම නිලධාරියා වූ ආණ්ඩුකාරවරයා පවා උඩරට 
රජු ඇමතුෙව් වසර 2,500ක් වැනි දීර්ඝ කාලයක් තිසේසේ සමසත් ශී 
ලංකාව එක්ෙසේසත්ව පාලනය කළ රජතුමා හැඳින්වූ 'තී 
සිංහලාධීස්වර' යන නමින් වූ අතර ඔවුන් විසින් උඩරට රජුට යවන 
ලද සියලු ලිපි ෙල්ඛන අත්සන් කරනු ලැබුෙව් 'ඔබෙග් කීකරු 
යටහත් ෙසේවක' යනුෙවනි. ඒ අනුව ඔවුන් උඩරට රජු සමසත් තී 
සිංහලෙය් රජු ෙලස පිළිගත් බව ද ඔවුන්ට රට තුළ ඇතැම් 
පෙද්ශවල ෙවළඳ කටයුතුවල ආධිපත්ය දැරීෙම් බලයක් මිස කිසිදු 
රාජකීය බලයක් ෙනොතිබුණ බව ද පැහැදිලි ය.  

ෙමම තත්ත්වය යටෙත් ශී ලංකාෙව් මුහුදුබඩ පෙද්ශ පාලනය 
කළ ලන්ෙද්සි ෙවළඳ සමාගමට ලාංකිකයන් රාජෙදෝහීන් ෙලස 
නම් කිරීමට කිසිදු බලයක් ෙනොතිබුණ බවට ඓතිහාසික 
ෙතොරතුරු ඇති බව ද ඔවුන් වැරදීමකින් ෙහෝ කිසිදු අවස්ථාවක 
එබඳු බලයක් කියාත්මක කර ඇති බවට ඉතිහාසෙය් මූලාශගත 
සාක්ෂි ෙනොමැති බව ද පැහැදිලි ය. ඒ අනුව පශ්නයට අදාළ 
පිළිතුර වනුෙය්  

-  ශී ලංකාෙව් කිසි දිනක ලන්ෙද්සි යුගයක් ෙහෝ ලන්ෙද්සි 
පාලන සමයක් ෙනොතිබූ බව, 

-  ශී ලාංකිකයන් රාජෙදෝහීන් ෙලස පකාශයට පත් කිරීමට 
ඔවුන්ට බලයක් ෙනොතිබූ බව සහ 

-  ඒ අනුව ලන්ෙද්සීන් විසින් කිසිදු ශී ලාංකිකෙයකු 
රාජෙදෝහීන් ෙලස නම් කර නැති බවයි. 

  (ii)  අදාළ ෙනොෙව්. 

(ආ)  (i)  අදාළ ෙනොෙව්. 

 (ii)  අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iii)  අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඇ)  (i)  අදාළ ෙනොෙව්. 

 (ii)  අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඈ)  පැන ෙනොනඟී. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ෙමම පශ්නයට, දීර්ඝ සවිස්තරාත්මක පිළිතුරක් ලබා දීම පිළිබඳව 
අභ්යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු 
අමාත්යතුමාට මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙමොකද, ශී ලංකාෙව් 
ඉංගීසි පාලන සමෙය් රාජෙදෝහීන් විධියට පත් වුණු අය පිළිබඳව 
අපි ෙම් ගරු සභාෙව්දී පශ්න කිරීෙමන් පසුව අවස්ථා ෙදකකදී 
ජනාධිපතිතුමා, ඒ අය ඒ තත්ත්වෙයන් ඉවත් කරන්නට අවශ්ය 
කටයුතු කළා. ඒ පිළිබඳව රජයට ස්තුතිවන්ත වන අතර, මම තවත් 
කාරණයක් අභ්යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික 
කටයුතු ගරු අමාත්යතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරවන්න 
කැමැතියි. ඉංගීසි පාලන සමෙය් රාජෙදෝහීන් විධියට නම් කළ 
තවත් අය ඉන්නවාය කියලා ඒ පවුල්වල අය සඳහන් කර 
තිෙබනවා. ඒ අයට ඒ ෙතොරතුරු ලබා ෙදන්න අවස්ථාවකුත් 
ඉල්ලනවා. ඒ නිසා අමාත්යාංශය තුළ නිශ්චිත නිලධාරිෙයක් 
යටෙත් ඒ අයට අවස්ථාවක් ලබා දීලා, පුවත් පත් මාර්ගෙයන් 
දැන්වීමක් කෙළොත්, ඒ වාෙග් අය ඉල්ලීම් කරාවි. එතෙකොට ඒ 
ඉල්ලීම් පිළිබඳව සලකා බලා, ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශයට 
අධිකරණ අමාත්යාංශයත්, ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලයත්  එක්ක 
එකතු ෙවලා ඒකාබද්ධ වැඩ පිළිෙවළකට යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා 
ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශය ඒ සඳහා මැදිහත් වීමක් කරන්න, 
ආරම්භයක් ෙදන්න සූදානම්ද කියලා මා දැන ගන්න කැමැතියි.  

 
ගරු එස.්බී. නාවින්න මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.பி. நாவின்ன) 
(The Hon. S.B. Nawinne) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඕනෑම අවස්ථාවක ඒ සම්බන්ධව ඉල්ලීම් 

කරන්න. ඒ අනුව අපට කටයුතු කරන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. 
දැනට එෙහම නම් තිෙබනවා නම්, ඒ බව සඳහන් කෙළොත් අපට ඒ 
ගැන ෙසොයා බැලීමට හැකියාවක් තිෙබනවා.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම ෙදවැනි අතුරු පශ්නයක් 

අහන්ෙන් නැහැ. ෙදවැනි කාරණය විධියට ඔබතුමාෙග්ත්, ගරු 
සභාෙව්ත් අවධානය ෙයොමු කරවන්ෙන්, ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම 
මන්තීතුමා කිව්ව විධියටම ගාල්ල, මාතර, හම්බන්ෙතොට, කළුතර, 
ෙකොළඹ, කෑගල්ල සහ ගම්පහ දිස්තික්කවලට ෙම් ෙමොෙහොෙත් 
ඇති ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය පිළිබඳවයි.  ඒ පිළිබඳව ගරු සභාෙව් 
අවධානය ෙයොමු කරලා, අපට දැඩි කියා මාර්ගවලට යන්න ෙවයි. 
ෙමොකද, දැනට අපට දුරකථන ඇමතුම් ලැෙබන්ෙන් තැන් තැන්වල 
විශාල පිරිස්, ගස් උඩ, ෙටලිෙපෝන් කණු උඩ, ෙගවල් මුදුෙන් 
සිටින බවටයි. සමහර තැන්වල අඩි 30ක් විතර උසට වතුර කඳ 
ඇවිල්ලා ෙගවල් ෙසොයන්නත් බැරි තත්ත්වයකයි තිෙබන්ෙන්. 

දිස්තික්ක සියල්ලටම එම තත්ත්වය බලපා තිෙබනවා. එන්න 
එන්නම ඒ ජල මට්ටම් ඉහළ යනවා කියන එක තමයි හිර ෙවලා 
සිටින ජනතාව කියන්ෙන්. ඒ නිසා අදාළ සියලු අමාත්යාංශයන් 
ඒකාබද්ධ වැඩ පිළිෙවළකට කඩිනමින් යා යුතුයි කියලා ෙම් ගරු 
සභාවට ෙයෝජනා කර සිටිනවා. පිසූ ආහාර තමයි මුලින්ම  අවශ්ය 
ෙවන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම අෙනකුත් සහනත් ලබාදීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළකට මුළු රටම සූදානම් කිරීෙම් කඩිනම් අවශ්යතාව මම 
ෙම් ෙවලාෙව්දී මතු කරනවා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, රජය දැනටමත් තිවිධ 

හමුදාවන්ට දන්වලා තිෙබනවා ෙම් සම්බන්ධෙයන් මැදිහත් 
ෙවන්න කියලා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශයත් දැනුවත් කරන්න ඕනෑ.   
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශයට අමතරව තිවිධ 

හමුදාවටත් මැදිහත් ෙවන්න කියලා දන්වා තිෙබනවා. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඇත්තටම මම පුදුම වුණා, ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා ෙම් 

ෙවලාෙව්දී ෙම් ගරු සභාෙව් සිටීම ගැන. ෙවනදා නම් ෙම් වාෙග් 
අවස්ථාවක ඔබතුමා මාතර ෙන් ඉන්ෙන්. 

මීළඟට, පශ්න අංක 9-1383/'16-(1), ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන 
මහතා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, on behalf of the Minister of Fisheries and Aquatic 

Resources Development, I ask for two weeks' time to 
answer that Question. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
මීළඟට, පශ්න අංක 10-1546/'17-(1), ගරු විමලවීර 

දිසානායක මහතා. 
 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, on behalf of the Minister of Lands and 

Parliamentary Reforms, I ask for two weeks' time to 
answer that Question. 
 

පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 11-1043/'16-(2), ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල 

මහතා. 
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ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

මාස නවයකට කලින් අහපු පශ්නයක් ෙම්ක.  
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙම් අහන්ෙන් ෙදවැනි වතාවටයි. 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 

පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම 
පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා මාස තුනක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 
 

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
තව මාස තුනක් ගියාම ෙම් පශ්න අහලා අවුරුද්දක් ෙවනවා. 

අපි එෙහම නම් පළමු වසෙර් ෙක්ක් ෙගඩියත් එදාට කපමු. 
 

පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 13-1308/'16-(1), ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා. 
 

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.  
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, on behalf of the Minister of Law and Order and 

Southern Development, I ask for two weeks’ time to 
answer that Question. 

 

පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 14-1328/'16-(1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. 
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.  
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, on behalf of the Minister of Power and Renewable 

Energy, I ask for two weeks’ time to answer that 
Question. 

 

පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

ටින් මාළු නිෂප්ාදනය දිරිමත් කිරීම: ලක් 
සෙතොසට ලබා දුන් මූල්ය පතිපාදන 

ாின் மீன் உற்பத்தி ஊக்குவிப்  : 'லக் 
செதாச' க்கு நிதி ஏற்பா  

PROMOTION OF CANNED FISH PRODUCTION: MONEY 
ALLOCATED TO "LAK SATHOSA"  

 

1384/’16 
15.ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ                

පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) 2016 අය වැෙයහි අංක 146 ෙයෝජනාවට අනුව, 
 ෙද්ශීයව මාළු ටින් කිරීම සඳහා ෙපෞද්ගලික අංශය 
දිරිමත් කිරීම සඳහා ලක් සෙතොසට රුපියල් 
මිලියන 300ක පතිපාදනයක් ලබා දුන්ෙන්ද; 

 (ii) ෙමම දිරිගැන්වීෙම් ෙයෝජනා කමය යටෙත් 
පතිලාභ ලබා දිය හැකි ටින් මාළු නිෂ්පාදකයන් 
කවුරුන්ද;  

 (iii) ඉකුත් වසර කිහිපය තුළ ඔවුන්ෙග් වාර්ෂික ටින් 
මාළු නිෂ්පාදනය කවෙර්ද; 

 (iv) වර්ෂ 1977 සිට ෙම් දක්වා ශී ලංකාවට ආනයනය 
කරනු ලැබූ ටින් මාළු පමාණය සහ ඒ ෙවනුෙවන් 
වැය කළ විෙද්ශ විනිමය පමාණය, එක් එක් 
වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (v) රජය විසින් ටින් මාළු සඳහා නියම කර ඇති 
රුපියල් 125/=ක පාලන මිල ෙවළඳ ෙපොළ තුළ 
එෙලසින් කියාත්මක ෙනොවන බව පිළිගන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) 2 0 1 6ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த் 

திட்டத்தின் 146ஆம் இலக்க ன்ெமாழிவின்ப , 
மீன்கைளத் தகரத்திலைடக்கும் உள்நாட் த் 
தனியார் ைறைய ஊக்குவிப்பதற்காக லக் 
செதாசவிற்கு  300 மில் யன் பாய் நிதி 
ஏற்பா  வழங்கப்பட்டதா என்பைத ம்; 

 (ii) இந்த ஊக்குவிப் த் திட்டத்தின் கீழ் 
நன்ைமகைளப் ெபற் க்ெகா க்கக்கூ ய 
ாின்மீன் உற்பத்தியாளர்கள் யாவெரன்பைத ம்; 

 (iii) கடந்த சில வ டங்களில் இவர்களின் வ டாந்த 
ாின்மீன் உற்பத்தி எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) 1 9 7 7ஆம் ஆண்  தல் இலங்ைகக்கு 
வ டாந்தம் இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட ாின்மீன் 
அள  மற் ம் அதற்காக ெசலவிடப்பட்ட 
ெவளிநாட் ச் ெசலாவணித் ெதாைக ஒவ்ெவா  
வ டத்திற்ேகற்ப தனித்தனியாக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 ( v )  அரசாங்கத்தினால் ாின்மீன்க க்கு விதிக்கப் 
பட் ள்ள 125/- பாய் கட் ப்பாட்  விைல 
சந்ைதயில் அேதவிதமாக நைட ைறப் 
ப த்தப்ப வதில்ைல என்பைத அவர் 
ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ)  இன்ேறல், ஏன்? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

asked the Minister of Industry and Commerce:  

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether a Rs.300 million allocation was 
provided to Lak Sathosa to promote 
domestic fish canning by the private sector 
as per proposal No.146 of the Budget 
Proposals for 2016; 

 (ii) the canned fish producers who may be 
provided benefits through this promotion 
scheme; 

 (iii) their annual canned fish production within 
the past few years; 

  (iv) the quantity of canned fish imported 
annually to this country and the amount of 
foreign exchange spent on that from 1977 
up to now, separately with respect to each 
year; 

 (v) whether he admits that the controlled price 
of Rs.125 imposed on canned fish by the 
Government is not fully implemented 
within the market? 

(b) If not, why?  
 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා (කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன் - ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப 
அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 
Commerce) 
Hon. Deputy Speaker, I answer the Question. 

(a) (i) Yes. 

 (ii) Skyline Company (Sea Queen type) 

  D.M.D.K. Company (CWE type) 

  Tess Company (Tess type) 

  Happy Cook Company (Happy Cook type) 

 (iii)  

 

 Supplier Quantity of Supply  Total 
Quantity 

  Year 2016 Up to 
March, 
2017 

  

Skyline 
Company 

2,230,416.00 542,000.00 2,772,416.00 

D.M.D.K. 841,800.00 209,928.00 1,051,728.00 

Tess 
Company 

1,370,694.00 550,582.00 1,921,276.00 

Happy 
Cook 

104,960.00 389,026.00 493,986.00 

Total 4,547,870.00 1,691,536.00 6,239,406.00 

 (iv) Information on this matter was requested 
from Sri Lanka Customs. However, they 
have submitted the above information from 
2000 to 2016. I table* Annex I  and its 
summary is as follows:  

 

 

 (v) It was proposed in the 2016 Budget to sell 
canned fish at a concessionary price of Rs. 
125 per can to encourage fish canning 
industry and to reduce the cost of living. It 
was also proposed to sell canned fish 
through Lak Sathosa Ltd., adopting 
buyback mechanism. This is not a 
controlled price. 

(b) Does not arise.  
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අය වැය ෙයෝජනා අනුව 

ෙද්ශීය වශෙයන් ටින් මාළු නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා රුපියල් 
මිලියන 300ක පතිපාදනයක් ෙවන් ක ළාෙන්. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ගරු 
ඇමතිතුමාෙග් ලක් සෙතොසට ඒ රුපියල් මිලියන 300 මහා 
භාණ්ඩාගාරය ෙවතින් ලැබුණාද, නැද්ද? 

Year Quantity of 
Imported 
Canned Fish 
(Mt.) 

C.I.F. Value 
(Rs. Mn.) 

2000 21,977.03 1,478.17 

2001 20,415.55 1,481.95 

2002 20,637.20 1,869.83 

2003 18,205.57 1,723.90 

2004 18,157.82 1,778.47 

2005 20,564.84 2,341.87 

2006 20,046.40 2,810.82 

2007 23,687.06 3,852.82 

2008 18,919.05 4,269.46 

2009 14,073.17 3,688.51 

2010 19,182.78 4,358.89 

2011 20,684.21 5,611.40 

2012 19,637.12 5,565.31 

2013 22,198.13 28,327.43 

2014 19,712.42 5,151.88 

2015 49,016.11 11,918.75 

2016 37,088.76 9,638.22 
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[ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන  මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
අපට රුපියල් මිලියන 300ම ලැබුෙණ් නැහැ. Canned fish 

පමාණය බලා ඒකට එන සහනය ෙකොපමණද කියලා ඉල්ලුවාම 
ඒක දුන්නා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙකොපමණද කියලා ඔබතුමාට නිශ්චිත වශෙයන් කියන්න 

අමාරුයි. 

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ෙමතැන ඒ විස්තර නැහැ. ඔබතුමාට අවශ්ය නම්, අපට ඒ 

විස්තර ලබා ෙදන්න පුළුවන්.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙදවැනි අතුරු පශ්නය. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි. 

ගරු ඇමතිතුමනි, 'සෙතොස' කියන්ෙන් සම්පූර්ණෙයන්ම විනාශ 
ෙවලා, ඉවර කරලා තිබුණු ආයතනයක්ය කියලා ඔබතුමා 
ෙහොඳටම දන්නවා. මම ෙවෙළඳ, අෙළවි සංවර්ධන, සමුපකාර හා 
පාරිෙභෝගික ෙසේවා අමාත්යවරයා වශෙයන් සෙතොස භාර ගන්න 
ෙකොට සෙතොස ෙවෙළඳ සැල් තිබුෙණ් 20යි. ඒ ෙවෙළඳ සැල් 20 
ඉතාම කාර්යක්ෂමව හා ඕනෑකමින් කටයුතු කරලා ෙවෙළඳ සැල් 
සංඛ්යාව 200කට ආසන්න සංඛ්යාවක් දක්වා වැඩි කරන ෙකොට 
ඒවාෙය් කිසිම ණයක් තිබුෙණ් නැහැ; කිසිම අලාභයක් තිබුෙණ් 
නැහැ; ශත 50කින්වත් කිසිම ෙහොරකමක්, වංචාවක් වුණාය කියලා 
ෙකොෙහේවත් ෙචෝදනාවක් තිබුෙණ්ත් නැහැ. එෙහම කටයුතු කරලා 
පසු කාලෙය්ත් ෙම් සෙතොස ජාලය විශාල ෙලස ව්යාප්ත වුණා. 
නමුත්, දැන් ඒ ෙසේවකයන් තුළ මතයක් යනවා, ඔබතුමා දැනටමත් 
සමහර ගබඩා ෙපෞද්ගලීකරණය කරලා තිෙබනවාය, ඒ වාෙග්ම 
අනිකුත් සියල්ලම ෙපෞද්ගලීකරණය කරලා දහස් ගණනකට 
රැකියා නැති වන විධියට ෙවෙළඳ ෙපොළ ජාලය අර පරණ 
කමයටම කඩා වැෙටන විධිෙය් විශාල ණය බරක් තිෙබනවා 
කියලා. ඔබතුමාෙගන් මම දැනගන්න කැමැතියි, එවැනි අර්බුදයක් 
තිෙබනවාද කියලා. 

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, එය සම්පූර්ණෙයන්ම 

වැරදි ෙචෝදනාවක්. ඔබතුමා කියන විධියට ඔබතුමාෙග් කාලෙය්දී 
සෙතොසට ඔබතුමා ෙලොකු ෙසේවාවක් කරලා තිෙබනවා. 
ඔබතුමාෙග් කාලෙය්දී සෙතොස outlets  ෙදසිය ගණනක් තිබුණා. 
ඒක ඇත්ත.  

ඒෙකන් පසුව අවුරුදු හයක් ඇතුළත තවත් outlets 100ක් වැඩි 
ෙවලා තිෙබනවා. මම සෙතොස ආයතනය භාර ගත්තාට පසුව අද 

වනවිට outlets 77ක් අලුෙතන් ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. පසු ගිය 
Budget එක ඉදිරිපත් කරන ෙවලාෙව්දී ෙපොෙරොන්දු වුණු විධියට 
ලබන ෙදසැම්බර් ෙවනෙකොට outlets 500ක් දක්වා වැඩි කිරීමට 
වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක වනවා. එම නිසා සෙතොස ආයතනය 
ආෙයත් අලුෙතන් පටන් ගන්න අවශ්ය නැහැ. දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමාෙග් යාළුවා වන මලික් සමරවිකම මැතිතුමා තමයි  
Cost of Living Committee එෙක් සභාපති.  අපි එකතුෙවලා ඒ 
සම්බන්ධව එතුමන්ලා සමඟ හැම සතිෙය්ම සාකච්ඡා කරනවා.  ඒ 
අනුව  franchise අෙළවි සැල් 8,000ක්  ඇති කරන්න අපි තීරණය 
කළා.  එකවර  franchise අෙළවි සැල් 8,000කට යන්න බැහැ. අපි 
ෙම් අවුරුද්ෙද් target කරනවා, වතු  areaවල, ගම් පළාත්වල 
තිෙබන කඩ 1000ක්  franchise අෙළවි සැල් බවට පත් කරන්න  
පටන් ගන්න. ගරු මන්තීතුමනි, ඒවා කවදාවත් privatize 
කරන්ෙන් නැහැ.  

මම එක වැඩක් කළා. මම භාර ගන්න ෙකොට තිබුණු තත්ත්වය 
මීට ෙවනස්.  Suppliersලා ඇවිල්ලා මට කිව්වා, “බඩු ෙදන්න 
බැහැ” කියලා. මම “ඇයි?” කියලා ඇහුවාම ඒ අයට Rs.3 billion 
payment එකක් ෙදන්න තිබුණු බව කිව්වා. ඒ ෙවලාෙව් මම 
Cabinet Paper එකක් ඉදිරිපත් කළා. "ෙපෞද්ගලික අංශයට ලාභ 
ලබන්න පුළුවන් නම්, ෙව්ගෙයන් ඉහළට යන්න පුළුවන් නම් 
ආණ්ඩුවක්  බැහැ කියලා කියන්ෙන් ඇයි" කියලා ඒ ගැන ෙසොයා 
බලා, study කරලා වාර්තාවක් ෙදන්න කියලා KPMG ෙග් 
සමාගමට දුන්නා. ඒ ෙගොල්ලන් දුන්නු ඒ වාර්තාෙවන් ෙහේතුව 
විධියට කිව්ෙව්, අෙප්  transport side එෙක් තිෙබන පශ්න සහ 
ගබඩාවල තිෙබන   issues ගැනයි. ඒ ෙවලාෙව් transport එක 
outsource කරන්න කියලා කිව්වා.  එෙසේ outsource කරන්න අපි 
පත්තෙර් දැන්වීමක් පළ කළාම තුන්ෙදෙනක් නැත්නම් හතර 
ෙදෙනක් ඉදිරිපත් වුණා. ෙහේමාස් ආයතනය තමයි ඒෙකන්  select  
වුෙණ්.  ෙමච්චර කාලයක් වැය වුණු  cost එෙකන් සියයට 50ක් 
අඩු වුණා, transport අංශය outsource කරපු නිසා. සීමාසහිත 
ලංකා සෙතොසට එක ෙලොරියක්වත් තිබුෙණ් නැහැ. CWE 
ආයතනයට තමයි ෙලොරි තිබුෙණ්. අපි ඒවාත් අරෙගන ෙහේමාස් 
ආයතනයට දුන්නා. ඒ හැර ගබඩා 7ක් ෙහෝ 8ක් පමණ තිබුණා. ඒ 
ගබඩාවලින්  භාණ්ඩ විශාල පමාණයක් නාස්ති වුණා. එහි රුපියල් 
මිලියන 1,000ක් පමණ වටිනා පරණ භාණ්ඩ stock කරලා 
තිබුණා. ඒ ගැන කවුරුත් බලා නැහැ. ඊට පස්ෙසේ රුපියල් මිලියන 
500ක් පමණ වටිනා භාණ්ඩ අපි return කළා. අපි ගබඩා පමාණය 
අඩු කරලා, ෙකොළඹ  main store  එකක් පටන්ෙගන තිෙබනවා. ඒ 
හැර ඉතිරි ගබඩා අපි වහෙගන යනවා. අපට ඒවා වුවමනා නැහැ. 
දැන් GPS එක පාවිච්චි කරලා ෙහොඳ transport system එකක් 
ලස්සනට කරෙගන යනවා. ඒ හැර අපි කවදාවත් ගබඩා 
විකුණන්ෙන්ත් නැහැ; ගබඩා වහලා ෙපෞද්ගලික අංශයට 
ෙදන්ෙන්ත් නැහැ.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙහොඳයි. තුන්වන අතුරු පශ්නය අහන්න. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඔබතුමා කියන එක අනුව දැන් රටට සහතිකයක් ලැෙබනවා, 

සීමාසහිත ලංකා සෙතොස ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්ෙන් නැහැයි 
කියලා. ඒක නිවැරැදියි.  

ඊළඟට ෙදවන කාරණය තමයි, එය කාර්යක්ෂම කරගැනීම 
සඳහා වියදම් අඩුකර ගන්න එවැනි කමයක් භාවිත කිරීම. ඒ ගැන 
අෙප් විරුද්ධතාවක් නැහැ.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ඔබතුමා දක්ෂ ඇමතිවරෙයක් ෙන්; හිටපු ෙවෙළඳ 

ඇමතිවරෙයක්. ඔබතුමා කියන්න ෙකෝ, එය ෙහොඳද, නැද්ද කියලා. 
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඒක ඉතාම ෙහොඳයි. මා ඒ කටයුතු අවසන් කරන අවස්ථාෙව් 

සිටිෙය්. ෙමවැනි විශාල ජාලයක් සම්පූර්ණෙයන් computerize 
කරගත්ෙත් නැත්නම් ෙම් කටයුතු කරන්න බැහැ. ඒ නිසා එදා 
මෙග් ඇමති ධුරය අවසන් වන කාලෙය්දී මා කිව්වා, "ෙම් ජාලය 
එන්න-එන්න විශාල වනෙකොට ජාලය පාලනය කරන්න බැරි 
වනවා, එම නිසා කාට ෙහෝ භාර දීලා ගබඩා හා අනිකුත් සියලුම 
ෙද් සම්බන්ධෙයන් computerize කර ගන්න කටයුතු කරන්න" 
කියලා. 

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙහොඳයි. පශ්නය අහන්න, ගරු මන්තීතුමා. 

  
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
Computerize කරලා තිබුෙණ් නැහැ. මා ඒ සම්බන්ධෙයන් 

වැඩ පිළිෙවළක් කරලා  computerize කරෙගන යනවා. ෙදසැම්බර් 
30වන දිනට ෙපර අපි ඒ කටයුතු කරලා අවසන් කරනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙදවන වටය. 

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ගරු මන්තීතුමනි, හරියටම දන්ෙන් නැහැ. දැන් ලාභ ලබන 

ආයතනයක් විධියට- 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! ෙදවන වටය. 

 
ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය : සථ්ිර තනතුරු 

ேதசிய டைமப்  அபிவி த்தி அதிகாரசைப : 
நிரந்தரப் பதவிகள் 

 NATIONAL HOUSING DEVELOPMENT AUTHORITY: 
PERMANENT CADRE 

903/’16 
1. ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා (ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 

මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி - மாண் மிகு சுனில் 
ஹந் ன்ெனத்தி சார்பாக) 
(The Hon. Nihal Galappaththi on behalf of the Hon. Sunil 
Hadunnetti) 
නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (3) : 

(අ) (i) ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙය් ෙසේවක 
සංඛ්යාවට (cadre) අනුව අධිකාරිෙය් සථ්ිර 
තනතුරු සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඉහත (i) හි සඳහන් තනතුරු කවෙර්ද; 

 (iii) දැනට වැඩ බලන තත්ත්වෙය් පවතින තනතුරු 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iv) එම තනතුරු කවෙර්ද; 

 (v) වැඩ බලන තනතුරු සඳහා සථ්ිර නිලධාරින් බඳවා 
ගැනීමට කටයුතු ෙනොකිරීමට ෙහේතු කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

டைமப்  மற் ம் நிர்மாணத் ைற அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) (i) ேதசிய டைமப்  அபிவி த்தி அதிகார 
சைபயின் பதவியணிக்கு (cadre) ஏற்ப அதிகார 
சைபயின் நிரந்தர பதவிகளின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப   (i) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள பதவிகள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) தற்ேபா  பதில் கடைமயாற் கின்ற 
நிைலயி ள்ள பதவிகளின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  பதவிகள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (v) பதில் கடைமயாற் கின்ற பதவிக க்கு நிரந்தர 
அ வலர்கைள ஆட்ேசர்ப்பதற்கு நடவ க்ைக 
எ க்காைமக்கான காரணங்கள் யாைவ 
ெயன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked  the Minister of Housing and Construction: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the total number of permanent positions in 
the National Housing Development 
Authority as per its cadre; 

 (ii) the designations mentioned in (i) above; 

 (iii) the number of positions currently covered 
on acting basis; 

 (iv) the designations of positions referred to 
above; and 

 (v) the reasons for not recruiting permanent 
officers for the positions currently covered 
on acting basis? 

(b) If not, why? 

 
ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා (නිවාස හා ඉදිකිරීම් 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க - டைமப்  மற் ம் 
நிர்மாணத் ைற பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Indika  Bandaranayake - Deputy Minister of 
Housing and Construction) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, නිවාස හා ඉදිකිරීම් 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 
කරනවා. 
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* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(අ) (i) ස්ථිර තනතුරු සංඛ්යාව 1,836කි. 

 (ii) ඇමුණුම*  මඟින් ඉදිරිපත් කර ඇත.  

 (iii) වැඩ බලන තනතුරු 03කි. 

 (iv) සාමාන්යාධිකාරි. 

  සහකාර සාමාන්යාධිකාරි (නිවාස සංවර්ධන) 

  දිස්තික් කළමනාකරු (කළුතර හා පුත්තලම) 

 (v) ඉහත (iv)හි සඳහන් කරන ලද තනතුරුවල පුරප්පාඩු 
පිරවීමට අවශ්ය පරිපාලන කටයුතු සිදු කිරීම සඳහා සැලකිය 
යුතු කාල සීමාවක් ගත වන බැවින් ස්ථිර වශෙයන් 
නිලධාරින් පත් කිරීම පමාද වී ඇත. 

  ෙකෙසේ වුවද, ෙම් වන විට ඉහත සඳහන් වැඩ බලන 
තනතුරුවල පුරප්පාඩු අභ්යන්තර උසස්වීම් යටෙත් 
සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා කටයුතු කරමින් පවතී. 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 
 
 

මහනුවර නගර සංවර්ධන ව්යාපෘතිය : වැය කළ 
මුදල 

கண்  நகர அபிவி த்திக் க த்திட்டம் : ெசலவிட்ட 
பணம் 

KANDY CITY DEVELOPMENT PROJECT: MONEY SPENT  
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4. ගරු ඩලස ් අලහප්ෙපරුම මහතා (ගරු මහින්දානන්ද 

අලුත්ගමෙග් මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம - மாண் மிகு 
மஹிந்தானந்த அ த்கமேக சார்பாக) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma on behalf of the Hon. 
Mahindananda Aluthgamage) 
මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (2) : 

(අ) (i) පසු ගිය රජය යටෙත් ආරම්භ කරන ලද මහනුවර 
නගර සංවර්ධන ව්යාපෘතිය සඳහා 2014 වර්ෂය 
අවසන් වන විට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
විසින් වැය කර තිබූ  මුදල ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙමම ව්යාපෘතිය සඳහා පසු ගිය රජය සමෙය් 
විෙද්ශ ආධාර හරහා ෙවන් කළ මුදලින් ඒ වන විට 
ලැබී තිබූ  පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) යහ පාලන රජය බලයට පත් වී මාස 20ක පමණ 
කාලයක් ගත වී ඇතත්, එම කාලය තුළ ෙමම 
ව්යාපෘතිෙය් කිසිදු සංවර්ධන කටයුත්තක් සිදු වී 
නැති  බව පිළිගන්ෙන්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ශී ලංකාෙව් පධාන නගරයක් වන මහනුවර වැනි නගරයක, 
නගර සංවර්ධන ව්යාපෘතියක් අත්හිටුවීමට අමාත්යාංශය 
කටයුතු කර තිෙබ්ද යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට 
දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  

மாநகர மற் ம் ேமல்மாகாண அபிவி த்தி அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) கடந்த அரசாங்கத்தின் கீழ் ஆரம்பிக்கப்பட்ட 
கண்  நகர அபிவி த்திக் க த்திட்டத்திற்காக 
2 0 1 4ஆம் ஆண் ன் இ தியளவில் நகர 
அபிவி த்தி அதிகாரசைபயினால் ெசலவிடப் 
பட் ந்த பணத்ெதாைக யா ; 

 (ii) இக்க த்திட்டத்திற்காக கடந்த அரசாங்க 
காலத்தில் ெவளிநாட்  உதவிகள் ஊடாக 
ஒ க்கப்பட்ட பணத்தில் அத்த ணமாகும்ேபா  
கிைடத்தி ந்த ெதாைக யா ; 

 (iii) திய நல்லாட்சி அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்  
ஏறக்குைறய 20 மாதங்கள் கழிந் ள்ள 
ேபாதி ம், அக்காலப்பகுதிக்குள் இக்க த் 
திட்டத்தின் எவ்விதமான அபிவி த்திப் பணி ம் 
இடம்ெபறவில்ைல என்பைத ஏற் க் 
ெகாள்கிறாரா; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இலங்ைகயின் பிரதான நகரெமான்றான கண்  
ேபான்றெதா  நகரத்தின் நகர அபிவி த்திக் 
க த்திட்டத்ைத இைடநி த்த அைமச்சு நடவ க்ைக 
எ த் ள்ளதா என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked  the Minister of Megapolis and Western 

Development : 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the amount of money that has been spent by 
the Urban Development Authority at the 
end of 2014 for the Kandy City 
Development Project started by the 
previous Government;  

 (ii) the amount of money that has been 
received at that time out of the money 
allocated through foreign funding for this 
project during the period of the previous 
Government; and 

 (iii) whether he admits that no development 
activity has taken place in this project 
during that period although about 20 
months have passed since this Government 
of good governance came into power? 

(b) Will he also inform this House whether the 
Ministry has taken action to suspend the City 
Development Project in Kandy, one of the major 
cities in Sri Lanka?   

(c) If not, why? 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මහානගර හා බස්නාහිර 

සංවර්ධන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර 
සභාගත* කරනවා. 

953 954 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

(අ) (i) රුපියල් මිලියන 235.54 

 (ii) ෙඩොලර් මිලියන 94 (උපාය මාර්ගික නගර සැලසුම් 
ව්යාපෘතිය සඳහා) 

  ෙමම ව්යාපෘති කාලය 2014 ජූලි 01 දින සිට 2019 
ෙදසැම්බර් 31 දින දක්වා වන අතර ෙලෝක බැංකු විෙද්ශ 
ණය ආධාර අනුමත කළ දිනය 2014 ඔක්ෙතෝබර් 16 ෙව්. 
මහනුවර නගර සංවර්ධනය සඳහා ෙයදවීමට අෙප්ක්ෂිත 
මුදල ෙඩොලර් මිලියන 94කි. 

 (iii) නැත. 

(ආ) මහනුවර නගර සංවර්ධන ව්යාපෘතිය අත්හිටුවා නැත. නව රජෙයන් 
ෙමම අමාත්යාංශය යටෙත් මහනුවර නගර සංවර්ධන ව්යාපෘතිය 
කියාත්මක ෙව්. 

(ඇ) අදාළ නැත. 
 

තසත්වාදී පහාර නිසා මියගිය ෙපොලිස ්නිලධාරින්  : 
යාපනය දිසත්ික්කය 

பயங்கரவாதிகளின் தாக்குத னால் மரணமைடந்த 
ெபா ஸ் உத்திேயாகத்தர்கள்: யாழ்ப்பாண 

மாவட்டம் 
POLICE OFFICERS KILLED BY TERRORIST ATTACKS: JAFFNA 

DISTRICT 
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5. ගරු ඩලස ් අලහප්ෙපරුම මහතා (ගරු ආර්.එම්. පද්ම 

උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம - மாண் மிகு  ஆர்.எம். 
பத்ம உதயசாந்த குணேசகர சார்பாக) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma on behalf of the Hon.  
R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera)  
නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) 1983 වර්ෂය වන විට යාපනය දිසත්ික්කය තුළ 
පිහිටා තිබූ ෙපොලිස ්සථ්ාන සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ෙපොලිස ් සථ්ානයන්හි ෙසේවය කරන ලද 
ෙපොලිස ්නිලධාරින් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එල්ටීටීඊ තසත්වාදීන් විසින් වර්ෂ 1983න් පසුව 
2009 වර්ෂෙය් යුද්ධය අවසන් වනෙතක් වූ කාලය 
තුළ දී විනාශ කරන ලද ෙපොලිස ්සථ්ාන සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (iv) තසත්වාදී පහාර ෙහේතුෙවන් මියගිය ෙපොලිස ්
නිලධාරින් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (v) ඉහත (iii) හි සඳහන් විනාශ වූ ෙද්පළ පිළිබඳ 
තක්ෙසේරුවක් කර තිෙබ්ද;  

 (vi) ඉහත සියල්ෙලහිම පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාව ට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதற்கு அபிவி த்தி  
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 1983ஆம் ஆண்டளவில் யாழ்ப்பாண மாவட் 
டத்தில் அைமந்தி ந்த ெபா ஸ் நிைலயங்களின்  
எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) ேமற்ப  ெபா ஸ் நிைலயங்களில் பணி ாிந்த 
ெபா ஸ் உத்திேயாகத்தர்களின் எண்ணிக்ைக 
யா ; 

 (iii) எல்.ாீ.ாீ.ஈ. பயங்கரவாதிகளினால் 1 9 8 3ஆம் 
ஆண் ன் பின்னர் 2009ஆம் ஆண் ல் த்தம் 

வைட ம் வைரயிலான காலப்பகுதியில் 
அழி க்குள்ளாக்கப்பட்ட ெபா ஸ் நிைலயங் 
களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (iv) பயங்கரவாதிகளின் தாக்குத னால் மரண 
மைடந்த ெபா ஸ் உத்திேயாகத்தர்களின்  
எண்ணிக்ைக யா ; 

 (v) ேமேல (iii) இல் குறிப்பிடப்பட்ட அழி ற்ற 
ெசாத் க்கள் ெதாடர்பாக மதிப்பீ  
ெசய்யப்பட் ள்ளதா; 

 (vi) ேம ள்ள அைனத்  விடயங்க ம் ெதாடர்பான 
ைமயான அறிக்ைகைய  சமர்ப்பிப்பாரா; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked  the Minister of Law and Order and Southern 
Development : 

(a) Will he inform this House-  
 (i) how many police stations had been 

established within the Jaffna District as at 
1983; 

 (ii) how many police officers had been serving 
at those police stations;  

 (iii) how many police stations were destroyed 
by the LTTE terrorists after the year 1983 
until the end of the war in 2009; 

 (iv) how many police officers were killed by 
terrorist attacks; 

 (v) whether an assessment has been done with 
regard to the destruction of properties 
referred to in (iii) above; and  

 (vi) whether he will table a full report on all 
above? 

(b) If not, why?  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, නීතිය හා සාමය සහ 

දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 

 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

(අ) (i) ෙපොලිස් ස්ථාන - 06 

 (ii) කයිට්ස් ෙපොලිස් ස්ථානෙය් 178ෙදෙනකු ෙසේවය කර ඇති 
අතර, අෙනක් ෙපොලිස් ස්ථානයන්හි අදාළ ෙල්ඛන ෙසොයා 
ගැනීමට ෙනොහැකි බැවින් ෙසේවය කළ නිලධාරින් 
ෙකොපමණද යන්න ෙතරතුරු ෙසොයාගත ෙනොහැක. 

 (iii) කයිට්ස් ෙපොලිස් ස්ථානය 1986 වර්ෂෙය්දී විනාශ කර ඇති 
අතර, විනාශ කරන ලද  අෙනක් ෙපොලිස් ස්ථාන 
සම්බන්ධෙයන් ෙතොරතුරු ෙසොයා ගැනීමට ෙල්ඛන කිසිවක් 
ෙනොමැත. 
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 (iv) ෙපොලිස් නිලධාරින් 20ෙදෙනකු මිය ෙගොස් ඇත. 

 (v) 1986 වර්ෂෙය් විනාශ වූ කයිට්ස් ෙපොලිස් ස්ථානෙය් 
තක්ෙසේරුව රුපියල් ෙකෝටි 02ක් වන අතර, අෙනකුත් 
විනාශ වූ ෙද්පළ පිළිබඳ තක්ෙසේරු කර ඇත්ද යන්න 
අනාවරණය කර ගැනීමට ෙල්ඛන කිසිවක් ෙනොමැත. 

 (vi) නැත. 

(ආ) අදාළ වකවානුවට අයත් ෙල්ඛන ෙනොමැති වීම ෙහේතුෙවන් පූර්ණ 
වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට ෙනොහැක. 

 
 

ෙකෝරෙල්පත්තු මධ්යම පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසය : රාජ්ය ආයතන සතු ඉඩම් 

ேகாரைளப்பற்  மத்திய பிரேதச ெசயலாளர் 
பிாி  :அரச நி வனங்க க்குாிய காணிகள் 

KORALAIPATTU CENTRAL DIVISIONAL SECRETARY'S 
DIVISION: LAND BELONGING TO STATE INSTITUTIONS 

     

 1317/'16 
7. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා (ගරු එම්.එච්.එම්. සල්මාන් 

මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண - மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான் 
சார்பாக) 
(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. 
M.H.M. Salman)   
ඉඩම් සහ පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංස්කරණ අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) මඩකලපුව දිසත්ික්කෙය්, ෙකෝරෙල්පත්තු මධ්යම 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය තුළ පිහිටි රාජ්ය 
ආයතන සතු ඉඩම් පමාණය කවෙර්ද; 

 (ii) එම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් 
පදිංචිකරුවන් විසින් රජෙය් ඉඩම් පදාන/ බලපත 
මත ලබා ගැනීම සඳහා අයදුම් කර තිෙබ්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, එම අයදුම්පත් පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv) එම අයදුම්කරුවන්ට ෙම් දක්වා පදාන/බලපත මත 
ලබාදී ඇති ඉඩම් පමාණය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  
 
காணி மற் ம் பாரா மன்ற ம சீரைமப்  அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) மட்டக்களப்  மாவட்டத்தின், ேகாரைளப்பற்  
மத்திய பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில் 
அைமந் ள்ள அரசாங்க நி வனங்க க்குச் 
ெசாந்தமான காணிகளின் அள  
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில் 
வசிப்பவர்கள் அரசாங்க காணிகைள அளிப் ப் 
பத்திரத்தின்/அ மதிப்பத்திரத்தின் லம் 
ெபற் க்ெகாள்ள விண்ணப்பித் ள்ளார்களா 
என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், ேமற்ப  ேகாாிக்ைககளின் 
எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  விண்ணப்பதாரர்க க்கு இற்ைறவைர 
அளிப் ப் பத்திரத்தின்/ அ மதிப்பத்திரத்தின் 

லம் ெபற் க்ெகா க்கப்பட் ள்ள காணிகளின் 
அள  யா  என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Minister of Lands and Parliamentary 
Reforms: 

(a) Will he inform this House -  
 (i) the extent of land which belongs to the 

public institutions located  in Koralaipattu, 
Central Divisional Secretary's Division in 
Batticaloa District; 

 (ii) whether the occupants in that Divisional 
Secretary's Division has applied to obtain 
state lands on grants/ permits; 

 (iii) if so , the number of  applications received 
for it; 

 (iv) the extent of land provided to the aforesaid 
applicants on grants/ permits by now ? 

(b) If not, why? 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඉඩම් සහ පාර්ලිෙම්න්තු 

පතිසංස්කරණ අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර 
සභාගත* කරනවා. 

 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(අ) (i) අක්කර 22.7887 (විසිෙදකයි දශම හතයි අටයි අටයි හත) 

 (ii) ඔව්. 

 (iii) 1,788 (එක්දහස් හත්සිය අසූඅට) 

 (iv) පදාන පත - අක්කර 146.55 (එකසිය හතළිස්හයයි දශම 
පහයි පහ) 

  බලපත - අක්කර 38.77 (තිස්අටයි දශම හතයි හත) 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 

 තසත්වාදී පහාර නිසා මියගිය ෙපොලිස ්නිලධාරින් : 
මුලතිව් දිසත්ික්කය 

பயங்கரவாதிகளின் தாக்குத னால் மரணமைடந்த 
ெபா ஸ் உத்திேயாகத்தர்கள்: ல்ைலத்தீ  

மாவட்டம் 
POLICE OFFICERS KILLED BY TERRORIST ATTACKS: 

MULLAITIVU DISTRICT 
 

1261/’16 
12. ගරු ඩලස ් අලහප්ෙපරුම මහතා (ගරු ආර්.එම්. පද්ම 

උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம - மாண் மிகு  ஆர்.எம். 
பத்ம உதயசாந்த குணேசகர சார்பாக) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma on behalf of the Hon. 
R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera)  
නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) 1983 වර්ෂය වන විට මුලතිව් දිසත්ික්කය තුළ 
පිහිටා තිබූ ෙපොලිස ්සථ්ාන සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ෙපොලිස ් සථ්ානයන්හි ෙසේවය කරන ලද 
ෙපොලිස ්නිලධාරින් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (iii) එල්ටීටීඊ තසත්වාදීන් විසින් වර්ෂ 1983න් පසුව 
2009 වර්ෂෙය් යුද්ධය අවසන් වන ෙතක් වූ කාලය 
තුළ දී විනාශ කරන ලද ෙපොලිස ්සථ්ාන සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (iv) තසත්වාදී පහාර ෙහේතුෙවන් මියගිය ෙපොලිස ්
නිලධාරින් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (v) ඉහත (iii) හි සඳහන් විනාශ වූ ෙද්පළ පිළිබඳ 
තක්ෙසේරුවක් කර තිෙබ්ද;  

 (vi) ඉහත සියල්ෙලහිම පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාව ට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதற்கு அபிவி த்தி  
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 1 9 8 3ஆம் ஆண்டளவில் ல்ைலத்தீ  
மாவட்டத்தில் அைமந்தி ந்த ெபா ஸ் 
நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) ேமற்ப  ெபா ஸ் நிைலயங்களில் பணி ாிந்த 
ெபா ஸ் உத்திேயாகத்தர்களின் எண்ணிக்ைக 
யா ; 

 (iii) எல்.ாீ.ாீ.ஈ. பயங்கரவாதிகளினால் 1 9 8 3ஆம் 
ஆண் ன் பின்னர் 2009 ஆம் ஆண் ல் த்தம் 

வைட ம் வைரயிலான காலப்பகுதியில் 
அழி க்குள்ளாக்கப்பட்ட ெபா ஸ் நிைலயங் 
களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (iv) பயங்கரவாதிகளின் தாக்குத னால் மரண 
மைடந்த ெபா ஸ் உத்திேயாகத்தர்களின்  
எண்ணிக்ைக யா ; 

 (v) ேமேல (iii) இல் குறிப்பிடப்பட்ட அழி ற்ற 
ெசாத் க்கள் ெதாடர்பாக மதிப்பீ  
ெசய்யப்பட் ள்ளதா; 

 (vi) ேம ள்ள அைனத்  விடயங்கள் ெதாடர்பான 
ைமயான அறிக்ைகைய  சமர்ப்பிப்பாரா; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked  the Minister of Law and Order and Southern 

Development : 

(a) Will he inform this House-  

 (i) how many police stations had been 
established within the Mullaitivu District as 
at 1983; 

 (ii) how many police officers had been serving 
at those police stations;  

 (iii) how many police stations were destroyed 
by the LTTE terrorists after the year 1983 
until the end of the war in 2009; 

 (iv) how many police officers were killed by to 
terrorist attacks; 

 (v) whether an assessment has been made with 
regard to the destruction of properties 
referred to in (iii) above; and  

 (vi) whether he will table a full report on all 
above? 

(b) If not, why?  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, නීතිය හා සාමය සහ 

දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර සභාගත* කරනවා 

 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(අ) (i) ෙපොලිස් ස්ථාන - 02 

 (ii) අදාළ කාලයට අයත් ෙල්ඛන ෙසොයා ගැනීමට ෙනොහැකි 
බැවින් ෙසේවය කළ නිලධාරින් ෙකොපමණද යන්න 
ෙතරතුරු ෙසොයාගත ෙනොහැක. 

 (iii) විනාශ කරන ලද  ෙපොලිස් ස්ථාන සම්බන්ධෙයන් ෙතොරතුරු 
වාර්තා වී ෙනොමැත. 

 (iv) ෙම් සම්බන්ධෙයන් විස්තර ලබා ගැනීම සඳහා මුලතිව් 
ෙකොට්ඨාසෙය් ෙල්ඛන ෙහෝ ෙවනත් කිසිදු ලියවිල්ලක් 
ෙනොමැති අතර, මුලතිව් ෙකොට්ඨාසෙය් ෙපොලිස් ස්ථාන 
2009 වර්ෂෙයන් පසුව ස්ථාපිත කර ඇත. 

 (v) ෙම් සම්බන්ධෙයන් විස්තර ලබා ගැනීම සඳහා මුලතිව් 
ෙකොට්ඨාසෙය් ෙල්ඛන ෙහෝ ෙවනත් කිසිදු ලියවිල්ලක් 
ෙනොමැති අතර, මුලතිව් ෙකොට්ඨාසෙය් ෙපොලිස් ස්ථාන 
2009 වර්ෂෙයන් පසුව ස්ථාපිත කර ඇත. 

 (vi) නැත. 

(ආ) අදාළ වකවානුවට අයත් ෙල්ඛන ෙනොමැති වීම ෙහේතුෙවන් පූර්ණ 
වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට ෙනොහැක. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
මීළඟට ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශන්. පළමුව 

තිෙබන්ෙන්, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කරන 
පශ්නය. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමාෙග් කාරුණික 

අවධානය සඳහා මා ෙම් කාරණය ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි. 

නීතිඥ කල්යානන්ද තිරාණගම මැතිතුමා ෙපොතක් ලියා 
තිෙබනවා. ඒ ෙපොත ෙම් වන විට නිකුත් ෙවලා, රෙට්ම ව්යාප්ත 
ෙවලා, අෙළවි ෙවමින් පවතිනවා. එහි සඳහන් වනවා, ශී ලංකා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නීති සම්මත කිරීෙම්දී ස්ථාවර නිෙයෝගවල 
දුර්වලතා සහ පවතින රජයට හිතවාදී නිලධාරින් ෙයොදා ගනිමින් 
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සම්මත වන නීති ෙකටුම්පත්වල වගන්ති ෙවනස් කිරීම පිළිබඳව. ඒ 
සම්බන්ධව විශාල ෙචෝදනාවක් අපි සියලු ෙදනාටත් ෙම් ගරු 
සභාවටත් ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙහොඳයි. මම ඒ ගැන, - 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුව සම්මත කරන නීති-රීති යම් යම් 

නිලධාරින්ට අවශ්ය විධියට ෙවනස් කරනවා කියලා කරන 
ෙචෝදනාව බරපතළ එකක්. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙහොඳයි. පැහැදිලියි. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඒ නිසා මම ෙම් ෙපොත සභාගත කරනවා. ඔබතුමාට මම ෙම් 

ෙපොත ෙදනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔය ෙපොතත් එක්ක ඔබතුමා එකඟ වනවාද? 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
නැහැ. මම කියන්ෙන් - 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමා සභාගත කළාම ෙපොත, - 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
පාර්ලිෙම්න්තුව වශෙයන් ෙම් පිළිබඳව ෙසොයා බලන්න කියායි 

මා කියන්ෙන්. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු සභානායකතුමා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමතුමා යම්කිසි ෙපොතක් 

ඉදිරිපත් කරනවා නම් එය පිළිගන්නවාද නැද්ද කියලා ඉස්ෙසල්ලා 
කියන්න ඕනෑ. පිළිගන්ෙන් නැති ෙපොතක් ඉදිරිපත් කරන්න බැහැ 
ෙන්.  

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙපොෙත් තිෙබන කාරණා පරීක්ෂා කරන්න කියලායි 

කියන්ෙන්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමතුමා යම් කිසි 

කාරණාවක් ඉදිරිපත් කරනවා නම් ඒ ෙපොෙත් තිෙබන කරුණු 
ඇත්තද එෙහම නැත්නම් ෙබොරුද කියා එතුමා කියන්න ඕනෑ. 
අනික් කාරණය,  දැන් රෙට් නිදහස තිෙබනවා. ඉස්සර වාෙග් 
ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා (සමාජ සවිබල ගැන්වීම්, 
සුභසාධන හා කන්ද උඩරට උරුමය පිළිබඳ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க - ச க வ ட்டல், 

நலன் ாி மற் ம் கண்  மர ாிைமகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of  Social 
Empowerment,Welfare and Kandyan Heritage) 
සභාගත කරන්ෙන් නැතිව ඔය ෙපොත ෙදන්න. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා. [බාධා කිරීම්] Order, 

please! ගරු සභානායකතුමා, මා ෙම් පිළිබඳව අදහසක් ඉදිරිපත් 
කරන්න ඕනෑ. වර්තමානෙය් අෙප් ස්ථාවර නිෙයෝග පිළිබඳව ගරු 
කථානායකතුමාෙග් පධානත්වෙයන් ෙකටුම්පත් හදලා, සියලුම 
මන්තීවරුන්ට -225 ෙදනාට- ෙබදන්න සැලසුම් කරලා තිෙබනවා. 
ඊට පස්ෙසේ තමයි අවසාන වශෙයන් අපිට තීන්දුවක් ගන්න 
ෙවන්ෙන්, අලුතින් ස්ථාවර නිෙයෝග ෙවනස් කරනවාද කියා. ඒ 
පිළිබඳව යම්කිසි ෙපොතක් මුදණය කර තිෙබනවා නම් ගරු බන්දුල 
ගුණවර්ධන මැතිතුමාට එෙහම අදහසක් තිෙබනවා නම් 
කරුණාකර ඒ ෙපොත කථානායකතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු 
කරවන්න. අපි ඒ ෙවනුෙවන් කටයුතු කරන්නම්. ෙහොඳයි. 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මැතිතුමා. 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ෙම් ෙපොෙත් අඩංගු ෙවන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තු කාර්ය පටිපාටිය - 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙම් ෙපොත පිළිබඳව ඔබතුමන්ලා කථා කරන්න ගිෙයොත් ඒ 

ෙපොෙත් කරුණුවලට අවස්ථාවක් ලැෙබනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ෙම් ෙතොරතුරු පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ෙම් ෙපොත සභාගත කිරීෙම් 

වරදක් තිෙබනවාද? මම අහන්ෙන් ඒකයි. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, සභාගත කරන මන්තීවරයා 

කාරණය ඇත්තද, නැද්ද කියලා කියන්න ඕනෑ. ෙම් ෙපොත ඔබතුමා 
පිළිගන්නවාද? එක එක්ෙකනා ලියන ෙපොත් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කරන්න බැහැ.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද 

කරුණු මත, ඒ ෙපොත සභාගත කරනවාට වඩා එය ගරු 
කථානායකතුමාට ඉදිරිපත් කරන එක සුදුසුයි කියලා මම ෙයෝජනා 
කරනවා. ඊට පස්ෙසේ  අපි අවශ්ය පරිදි කියාත්මක කරමු. ඔබතුමා ඒ 
කරුණුවලට එකඟද, නැද්ද කියලා කිව්ෙව් නැහැ ෙන්. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  මට ෙපොඩි අවස්ථාවක් 

ෙදන්න. නීතිඥ තිරාණගම කියන්ෙන් ෙම් රෙට් ඉන්න ෙජ්යෂ්ඨ 
නීතිඥෙයක්. එතුමාෙග් ෙපොෙත් ඉදිරිපත් කරපු කාරණාව අපි 
සියලු ෙදනාටම වැදගත්වන කාරණාවක්, ගරු සභානායකතුමනි. 
දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය සම්මත වීෙමන් 
අනතුරුව, ඒ සම්මත වූ වගන්තිවලට පරිබාහිර ෙවනත් වගන්ති 
කිහිපයක් ඇතුළු කරලා තිෙබනවාය කියලා තිෙබනවා. [බාධා 
කිරීමක්] අහන්න ෙකෝ.[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! I do not think that we can allow this 

book to be tabled now.  
 

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ඒක නිසා ෙම් කරුණ සමස්ත පාර්ලිෙම්න්තුවටම අදාළයි.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මම අහන්න කැමැතියි ෙමොනවාද ඒ වගන්ති කියලා. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ෙම් ෙපොෙත් තිෙබනවා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
කියවන්න බලන්න. එෙහම වගන්ති නැහැ.  

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ඒක බලාගන්න තමයි ෙපොත සභාගත කරන්ෙන්.  
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Leader of the House, you are opposing this book 

being tabled. So, we will leave it at that.  

ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්න. ගරු දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මැතිතුමා. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ඕනෑ නම් ෙම් ෙපොෙත් තිෙබන එක වගන්තියක් කියන්නම්.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඕනෑ නැහැ ෙන්. එතුමා දන්ෙන් නැති නිසා කියලා වැඩක් 

නැහැ ෙන්. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 

 Hon. Dinesh Gunawardena, you may raise your 
Question under Standing Order 23(2).  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, 

අද දින ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් ෙම් පශ්නය ඉදිරිපත් 
කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම ගැන. එයට පිළිතුරු දීම සඳහා 
අවස්ථාව දීලා තිබුෙණ් ගරු ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමාට. 

 
ඊට ෙපර ඊට වඩා දරුණු හා ඊට වඩා වැඩි විය හැකි අනතුරක්, 

උවදුරක් අෙප් රට දැන් ෙවළාෙගන තිෙබනවා. ඒ නිසා මා මුලින්ම 
ඒ ගැන ෙම් ගරු සභාවට කරුණු දක්වන්න කැමැතියි. 

ඊෙය් සිට ඇති වූ ධාරානිපාත වර්ෂාව මත ඇති වී තිෙබන ගං 
වතුර තත්ත්වය නිසා ජනතාව විශාල අනතුරකට පත් වී තිෙබනවා. 
හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කය, මාතර දිසත්ික්කය, ගාල්ල දිසත්ික්කය, 
කළුතර දිස්තික්කය, රත්නපුර දිස්තික්කය, ෙකොළඹ දිස්තික්කය, 
ගම්පහ දිස්තික්කය දැනට ගං වතුරට ලක් ෙවලා තිෙබනවා. 
සමහර කඳු පෙද්ශවල ජනතාව ජීවිතය ෙබ්රා ගන්න ගස් 
ෙකොළන්වල එල්ලිලා ඉන්නවා;  ෙකොටු ෙවලා ඉන්නවා. තවම ඒ 
අයට කිසිම උදව්වක් ෙදන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා 
නැහැ. ෙමතැන රජයද, විපක්ෂයද කියන පශ්නයක් ෙනොෙවයි 
තිෙබන්ෙන්. මිනිස් ජීවිත බරපතළ අනතුරකට පත් ෙවලා තිෙබන 
ෙවලාවකදී මුලින්ම ඔවුන් ෙබ්රා ගන්න ඕනෑ.    

ගම් පිටින් වතුරට ගහෙගන ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ආපදා 
කළමනාකරණ ඇමතිතුමා රෙට් නැහැ කියලා ආපදා 
කළමනාකරණ ආයතනයට කියා විරහිතව ඉන්න බැහැ. මම අද 
උෙද් පාන්දර මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා එක්ක කථා 
කිරීෙමන් පස්ෙසේ,  එතුමාෙග් උපෙදස් පිට, ෙම් පශ්නය අපට 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සාකච්ඡාවට ගන්න ෙවනවා කියලා 
අගමැතිතුමාට කථා කළා.  
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ෙම් ෙවන ෙකොට අපි ෙනොසිතූ  විධියකට රත්නපුර නගරය 
සම්පූර්ණෙයන් යට ෙවලා. කැලණිවැලි නිම්නය යට ෙවලා. ෙම් 
මිනිස් ජීවිත ෙබ්රා ගැනීමට පළමුව වහා කියාකාරීවීම අවශ්යයි. 
පීඩිත ජනයාට ආහාර පාන ලබාදීම කළ යුතු ෙවනවා.  ළමයි 
පාසල්වලට ෙකොටු ෙවලා සිටින නිසා ඒ පාසල්වලට  නිවාඩු 
ලබාදීම කළ යුතුයි. ඒ වාෙග්ම, මාර්ග අනතුරු, විදුලිය බිඳ වැටීම 
ෙම් ආදී කරුණු රාශියකට අපි මුහුණ ෙදනවා.   

ස්ථාවර නිෙයෝග 23 (2) යටෙත් මම ඇමතිතුමාෙගන් ෙම් 
ගැනත් අහනවා.  ෙම් කාරණයත් ස්ථාවර නිෙයෝග 23 (2)ට 
සම්බන්ධයි. ඇමතිතුමා ෙහොඳට දන්නවා ගං වතුරකින් පස්ෙසේ, this 
problem affects your Ministry. Therefore, I would like to 
raise this Question for an Answer from the Minister of 
Health.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Leader of the House, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 

මන්තීතුමාෙග් ඒ පශ්නයට ඔබතුමා උත්තරයක් දුන්නාට පස්ෙසේ, 
ස්ථාවර නිෙයෝග  23(2) යටෙත් පශ්නයට යමු.    

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Health Ministerටත් ෙම් පශන්ය සම්බන්ධයි ෙන්, ගරු 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. ඒ නිසා ෙම් පශ්න ෙදකම එකට 
ගනිමු.  [බාධා කිරීමක්]   
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Member, under Standing Order 23(2) you have a 

specific Question. You have already referred to a 
pertinent matter and therefore let the Hon. Leader of the 
House give an answer to that. 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
All right, after that I will raise my Question under 

Standing Order 23(2).  
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා කලින් කී පරිදි ආපදා 

කළමනාකරණ අමාත්යාංශය දැන් වැඩට බැහැලා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම, අපි තිවිධ හමුදාවට දැනුම් දීලා තිෙබනවා, අවශ්ය ෙබෝට්ටු 
ෙහොයා ෙගන ඒ අතරමං ෙවලා ඉන්න කට්ටිය ආරක්ෂක 
ස්ථානවලට රැෙගන එන්න කියලා. ඒ සම්බන්ධෙයන් අපි 
දැනටමත් දැනුම් දීලා තිෙබනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ආහාර පාන පිළිබඳවත්? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අවශ්ය සියල්ලම කරන්න කියලා ගරු අගමැතිතුමා උපෙදස් 

දීලා තිෙබනවා. ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කිව්වා, අද 

උෙද් අගමැතිතුමාට කථා කළා කියලා. ඒ සියල්ලම කරන්න 
අගමැතිතුමා උපෙදස් දීලා තිෙබනවා. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමනි, දැන් ස්ථාවර නිෙයෝග 

23 (2) යටෙත්යි අපි ඉන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු සභානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුවට සහාය ෙවන්නයි ෙම් 

අදහස් දක්වන්ෙන්.  

මාතර දිස්තික්කය විධියට ගත්ෙතොත්, 1969න් පස්ෙසේ ඇති 
ෙවච්ච බරපතළම තත්ත්වයක් තමයි දැන් පවතින්ෙන්. ඊෙය් හවස 
පානදුගම ජල මාපකෙය් මට්ටම මීටර් 7.6යි. මීටර් 6 කියන්ෙන් 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගං වතුර තත්ත්වයක්; බරපතළ 
තත්ත්වයක්. ෙමොරවක නගරෙය් අඩි 15කට වඩා උස ජල 
මට්ටමක් තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම, මාකඳුර වැනි පෙද්ශවල 500ට, 
1,000ට වැඩි පිරිසක් වහලවල් උඩ ඉන්නවා, ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඒ වාෙග්ම, තවම වර්ෂාපතනය අඩු ෙවලා නැහැ. 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ඊෙය් මුළු රෑම වැස්සා. දැනුත් වහිනවා. මාතර දිසාපතිතුමා 

ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලය වැඩ කරන්න පටන් අරෙගන තිෙබනවා.  
අද උෙද් ෙවනකල් ෙබෝට්ටු නැතිව හිටියා. අද රාමසාන් උපවාස 
කාලය පටන් ගන්නවා. අෙප් අකුරැස්ස ආසනෙය් තිෙබන 
ෙගොඩපිටිය පල්ලිය, ෙගොඩපිටිය ගම -මුළු ගමම- අඩි දහයකට  
වැඩි වතුර කඳකට යට ෙවලායි තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අවශ්ය සියලු පියවර ගන්න 

කියලා ගරු අගමැතිතුමා දැනුම් දීලා තිෙබනවා. 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු සභානායකතුමනි, නමුත් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා රෙට් 

නැති ෙවලාවක, ගරු අගමැතිතුමා තව පැය කිහිපයකින් රටින් 
බැහැර ෙවන්න හදන ෙවලාවක,  ආපදා කළමනාකරණ 
ඇමතිතුමා රෙට් නැති ෙවලාවක ඉතා වග කීෙමන් කටයුතු 
කරන්න ඕනෑ. ෙම්ක බරපතළ තත්ත්වයක්. අපි ෙම් ෙද්ශපාලන 
වාසි ගන්න හදනවා ෙනොෙවයි. එෙහම හිතන්න එපා. අෙප් 
දිස්තික්කෙය් බරපතළ තත්ත්වයක් උද්ගත ෙවලා තිෙබනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
සභානායකතුමනි, you can call for an emergency Party 

Leaders’ Meeting. You have the power to do that if there is a 
requirement.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි අවශ්ය පියවර ගන්නවා.  
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, දැන් ස්ථාවර නිෙයෝග 

23(2) යටෙත් පශ්නය ඉදිරිපත් කරන්න.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 2002 වසෙර්දී මම වැවිලි 

කර්මාන්ත ඇමති  හැටියට හිටපු කාලෙය්දීත් දකුණු පළාෙත් ෙම් 
වාෙග් විශාල ජල ගැල්මක් ඇති වුණා. ෙත් කර්මාන්තශාලා 20ක් 
විතර විනාශ වුණා. මට මතකයි, මම ඒ පෙද්ශයට ගියා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
I think we cannot allow this to go on. ස්ථාවර නිෙයෝග 23

(2) යටෙත් පශ්නය, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා.  
 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

ලබා ෙදන්න. යම් යම් පියවර අරෙගන තිෙබන බව ඇත්ත. නමුත් 
එය පමාණවත් නැහැ. උදාහරණයක් හැටියට ගත්ෙතොත්- 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please!  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Just allow the Hon. Member to speak for two minutes.  
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් නායකයා හැටියට, නිෙයෝජිතයා හැටියට 

දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාට තමයි ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) 
යටෙත් පශ්න ඉදිරිපත් කරන්න අවසර දීලා තිෙබන්ෙන්. දැන් ඇති 
වී තිෙබන පශ්නයත් ජාතික වැදගත්කමක් තිෙබන පශ්නයක් නිසා 
අපි ඒ සඳහා එතුමාට අවස්ථාව  දුන්නා. මාතර දිස්තික්කෙය් සිටින 
නිසා ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමාටත් ෙම් පශ්නය ගැන කථා 
කරන්න හැකියාවක් තිෙබනවා. නමුත් ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) 
යටෙත් පශ්න ඉදිරිපත් කරන්න අවස්ථාව තිෙබන්ෙන් පක්ෂ 
නායකයන් හැටියට කටයුතු කරන මන්තීවරුන්ට පමණයි. ඒ හැර 
හැම මන්තීවරෙයක්ම, පක්ෂවල සියලුෙදනාම ෙමෙහම කථා 
කරන්න ගිෙයොත්,- 

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මමත් ඉන්ෙන් මාතර 

දිස්තික්කෙය් තමයි. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
මම ඒ බව දන්නවා. 
 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මම ෙම් කාරණාවට වැඩි ෙතොරතුරක් එකතු කරන්නයි 

හැදුෙව්. එෙහම නැතුව සභාෙව් කටයුතුවලට බාධා කරන්න ෙහෝ 
ෙවන වාසියක් ගන්න හැදුවා ෙනොෙවයි. දැනට සහන සැලසීම 
සඳහා යම් පමාණයක ආරම්භයක් තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් 
අපි ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. කනහලාගම, පානදුගම, වැලිෙහේන, 
ෙපෝරුෙතොට, අතුරලිය වාෙග් පෙද්ශ දැන් ජලෙයන් යට ෙවලායි 
තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම අකුරැස්ස බස ්නැවතුම්ෙපොළ, ෙපොලීසිය -
නගරයම- ජලෙයන් යට වන තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. 
අෙනක් සියලු පෙද්ශවල අඩි දහයකට වඩා උසට වතුර මට්ටම 
ඇවිත් තිෙබනවා. ෙම් ජලය කමානුකූලව පහළට එනවා. ඒ නිසා 
වැලිගමත්, ඒ ආසන්නෙය් තිෙබන තදාසන්න පෙද්ශත් දැන් 
ෙව්ගෙයන් ජලෙයන් යට ෙවමින් තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි 
ඉල්ලන්ෙන්, ජාතික ආපදාවක් විධියට සලකා වඩා ශක්තිමත් 
ෙලස ෙම් පශ්නයට මුහුණ ෙදන්න කියලායි.   

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් point of 

Order එක ෙමොකක්ද? 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමා ෙකොළඹ 

දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන ගරු මන්තීවරයකු වාෙග්ම 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා. අෙප් දිස්තික්කෙය්, කැලණි 
මිටියාවෙත් කැලණි ගඟ පිටාර ගැලීෙමන් ෙම් ඇති වී තිෙබන 
හදිසි තත්ත්වය පිළිබඳ පියවර ගන්න ඔබතුමාෙග් නායක්තවෙයන් 
ෙහෝ කමක් නැහැ, රැස්වීමක් කැඳවන්න. ෙමොකද, ලබුගම, 
වක්ඔය, කලටුවාව, ෙකොෙලොන්නාව කියන පෙද්ශවල ෙම් 
තත්ත්වය දරුණු ෙවනවා, දහවල්වන ෙකොට. ඒ නිසා ඔබතුමා ෙම් 
වගකීම අතට ගන්න. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, වර්ෂාපතන තත්ත්වය තව ටිකක් වැඩි 

ෙවනවා. තව දවස් තුන හතරක් ඉහළ පෙද්ශවලට වහිනවා. ඉහළ 
පෙද්ශවලට වහින්න වහින්න පශ්නය මීට වඩා ගැඹුරු ෙව්වි 
කියලා තමයි හිෙතන්ෙන්. ඒ නිසා ඔබතුමන්ලා ෙබොෙහොම 
ඕනෑකමින් ඉදිරිපත් කරන පශ්නය ඉතා පැහැදිලියි. මා  
සභානායකතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, ෙමය හදිසි අවස්ථාවක් 
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හැටියට සලකා අවශ්ය සියලුෙදනාට දැනුම් දී රැස්වීමක් කැඳවන්න 
කියලා. එතුමාට ඒ සඳහා බලය තිෙබනවා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා ෙම් මන්තීවරුන්ට 

කියනවා, ෙමතැන කථා කර කර ඉන්ෙන් නැතිව ගමට ගිහිල්ලා 
වැඩ කරන්න කියලා.  එතුමන්ලා ෙමතැන කථා කර කර ඉන්නවා. 
රූපවාහිනිෙය්- [බාධා කිරීම්] ෙමතැන කථා කර කර ඉන්ෙන් 
නැතිව ෙබෝට්ටුවක නැඟලා යන්න. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
කිරිඇල්ලත් යට ෙවලා.  කිරිඇල්ලත් උතුරනවා! [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
අහසින් යන්ෙන් නැතිව ගමට යන්න බැහැ. ඒ තත්ත්වය තමයි 

තිෙබන්ෙන්.[බාධා කිරීම්] 
 
ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ගමට යන්න බැරි නිසායි ඔබතුමාට ෙම් 

කියන්ෙන්. යන්න බැරි නිසායි ඇවිල්ලා ඔබතුමන්ලාට කියන්ෙන්. 
ගරු ඇමතිතුමනි, ගුවන් යානයක් නැතිව රත්නපුරයට යන්න 
බැහැ. මෙග් ආසනෙය් කිහිප ස්ථානයක නාය ගිහිල්ලා.  එක 
තැනක 13ෙදනකු යට ෙවලා. ගරු සාගල රත්නායක ඇමතිතුමාට 
මා අමාරුෙවන් කථා කරලා ඒ තත්ත්වය කිව්වා. [බාධා කිරීම්] මට 
විනාඩියක් ලබා ෙදන්න. කලවාන පෙද්ශෙය් ෙලොකු හානියක් 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ෙවන ෙකොට ජීවිත රාශියක් අහිමි වී 
තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට 
සහෙයෝගයක් ෙදන්නයි හදන්ෙන්.[බාධා කිරීම්] ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, ෙම් වන ෙකොට ෙලොකු හානියක් ෙවලා 
තිෙබනවා. අයගම, ෙත් ජනපද පෙද්ශෙය් ඒ නාය ගිය සථ්ානවල 
ජීවිත හානි ෙවලා තිෙබනවා. අඩුම ගණෙන් එතැන ඉන්න ෙලඩුන්  
ෙගන යන්නවත් කමයක් නැහැ, හැම පැත්ෙතන්ම වතුෙරන් වට 
ෙවලා.  මා  සාගල රත්නායක ඇමතිතුමාට  දුරකථනෙයන් කථා 
කරලා කිව්වා ගුවන් යානයක් යවන්න කියලා. එතුමා මට දැන් 
දුරකථනෙයන් කථා කරලා කිව්වා ෙකොෙහොම හරි යවන්නම් 
කියලා. මම ඒ ගැන එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.   

ෙව්වැල්කඳුර පෙද්ශෙය් ෙගවල් කිහිපයක් නාය ගිහිල්ලා දැන් 
13 ෙදනකු අතුරුදහන් ෙවලා තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, 
ෙකොෙහන්වත් ඒ ස්ථානවලට කිට්ටු ෙවන්න බැහැ. ඒ යන්න බැරි 
නිසා තමයි අපි ඔබතුමන්ලාට ෙම් කරුණු කියන්ෙන්. ෙම් 
පශ්නෙය්දී අපි ඔක්ෙකෝම මැදිහත් ෙවලා ෙම් මිනිස්සු ෙබ්රා ගන්න 
ඕනෑ. Kukuleganga Project එක පෙද්ශෙය් මිනිසස්ු ඉන්ෙන් ගස ්
උඩ. දරුෙවොත් එක්ක ඉන්න එක අම්මා ෙකෙනක් ඊෙය් රෑ ඉඳලා 
කථා කළා. නමුත් දැන් කථා කරන්ෙන් නැහැ.  ඒ අයෙග් ජීවිත 
ෙබ්රාගන්න අපි, ඔබතුමන්ලා ඔක්ෙකෝම එකතුෙවලා කටයුතු 
කරමු.  ෙම් දැන් මට කිරිබත්ගලින් කථා කළා, ෙගවල් 15ක් 
නායයෑමට ලක්ෙවලා. ෙම්ක විශාල පශ්නයක්. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ව්යසනයක්. 

ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
ෙම්ක තමයි 2003 වර්ෂෙයන් පස්ෙසේ ගලපු ෙලොකුම ගංවතුර. 

මෙග් නිවසත් යටෙවලා. යන්න විධියක් නැතුව තමයි අපි ඉන්ෙන්. 
ඔබතුමන්ලා අපට ගුවන් යානයක් ෙහෝ ෙදනවා නම් අපි ගිහිල්ලා 
ඒකට මැදිහත් ෙවන්නම්. ඒ නිසා ෙම් ෙමොෙහොෙත් අපි ඔක්ෙකෝම 
එකතුෙවලා ඒ අහිංසක මිනිස්සු ෙබ්රාගන්න ඕනෑ. මිනිස්සු 
ෙකොටුෙවලා ඉන්න තැන්වලට ෙබෝට්ටුවක්වත් යන්න බැහැ කියලා 
ෙපොලීසිය කියනවා. ඒ නිසා ෙම් සඳහා ඔබතුමාෙග් අවධානය 
ෙයොමු කරලා ෙම් පශ්නයට මැදිහත් ෙවන්න කියලා ඉල්ලනවා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒක තමයි මම පැහැදිලිව 

කිව්ෙව්, පක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව දිස්තික් මට්ටමින් අපි සියලු 
මන්තීවරු රැස්ෙවලා කටයුතු කරමු කියලා. All the District MPs 
must get together without Party affiliations. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
That is what I am saying. You may call for a Party 

Leaders’ Meeting after this session. 
 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  හම්බන්ෙතොට දිසත්ික්කෙය් 

සූරියවැව, ලුණුගම්ෙවෙහර සහ හම්බන්ෙතොට හැරුණාට පස්ෙසේ 
අෙනකුත් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස අෙට්ම බරපතළ විධිෙය් 
තත්ත්වයක් මතුෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා ෙමය ජාතික 
වැදගත්කමකින් යුතු පශ්නයක් ෙලස සලකලා අද පාර්ලිෙම්න්තු 
රැස්වීම්වල ඉදිරි කටයුතු සම්බන්ධෙයන් පවා කුමක් ෙහෝ 
තීරණයක් ගන්න කියන එකයි මම කියන්ෙන්. ෙමොකද, අපට අෙප් 
පෙද්ශවලට යන්න ඕනෑ. අෙප් දිස්තික්කවල ජනතාව විනාශ 
ෙවනකල් අපට බලාෙගන ඉන්න බැහැ. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පැහැදිලියි, ගරු මන්තීතුමා. දැන් ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 

මන්තීතුමාට මයිකෙෆෝනය ලබා ෙදන්න. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, we can adjourn Parliament. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Let us finish the main items and adjourn Parliament 

within half- an-hour. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Hon. Deputy Speaker, we can move the Regulations 

under Divineguma Act and adjourn Parliament at 12 o’clock 
if all agree. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් බරපතළ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ආපදා තත්ත්වය පිළිබඳව කථා කරන ෙකොට මෙග් මිත කිරිඇල්ල 
ඇමතිතුමා කිව්වා, ගමට යන්න කියලා. එතුමාෙග් ගම කිරිඇල්ල. 
කිරිඇල්ල යටෙවලා තිෙබන්ෙන්. අන්න ඒක මම කියන්න ඕනෑ. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒ පෙද්ශය හැමදාම යට ෙවනවා. මම දන්නවා. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මට අද උෙද්ත් කිරිඇල්ල පෙද්ශෙයන් කථා කළා. 

කිරිඇල්ෙලන් ෙමහාට එන්න බැහැ. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, we can adjourn Parliament. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙම්ක බරපතළ කාරණාවක්. ඒ නිසා ඔබතුමා සියලුම 

මන්තීවරු කැඳවන්න.   සභානායකතුමා හැටියට ඔබතුමා සියලුම 
මන්තීවරු කැඳවලා කථානායකතුමා මුණ ගැසිලා,- 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒ තීරණය ගන්න සූදානම්. So, we will adjourn Parliament 

now. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! අද දවෙසේ පධාන කටයුතු අවසන් කරලා, 

විනාඩි 10කට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු අත් හිටුවලා, හදිසි පක්ෂ 
නායක රැස්වීමක් කැඳවලා තීරණයක් ගන්න අපට පුළුවන්. එෙහම 
නම් අපි පධාන කටයුතුවලට යාමට ෙපර ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමා පාර්ලිෙම්න්තු ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්නය 
ඉදිරිපත් කරන්න. 

 
ෙපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 

தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
ෙඩංගු ෙරෝගය පැතිරීම පාලනය 

ெடங்கு பர வைதக் கட் ப்ப த்தல் 
CONTROL OF DENGUE OUTBREAK  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Sir, I raise this Question under Standing Order 23 (2) 

seeking an answer from the Minister of Health Nutrition 
and  Indigenous Medicine.   

The records show that there have been over 45,000 
cases reported of the dengue epidemic in the Island up to 
mid-May this year, which is more than  the whole of the 
year 2014. This is despite this being the off-peak period - 
January to April - for the disease. Last year, there were 
only 19,083 cases reported in the first five months, which 
is an increase from 14,956 cases in 2015. So, there is a 
definite rising trend of infection, which is now gaining 
epidemic proportions. Over 130 people have died from 
the disease so far this year. About 43 per cent of cases 
have been reported in the Western Province, where the 
hospitals are today overflowing with patients and all beds 
are full. These references have been quoted from "The 
Sunday Times" of 14th May 2017. I do not want to take 
much time on this, but there is a detailed article where the 
Ministry of Health has stated that they alone cannot 
handle this situation. So, it is a national disaster that the 
Ministry alone cannot handle.  

There is no doubt that dengue is spreading so quickly 
because there have not been sufficient countermeasures 
adopted. The fact that nearly half the cases occur in the 
richest and the most developed provinces indicates that 
there has been a breakdown of anti-dengue activity. 
There has been a collapse of Local Government services 
due to the lack of political representation. We have 
dissolved 360 Local Government Authorities in the 
country. The officials alone cannot run without the 
elected representatives. Now, this is also contributing to 
this problem which the Hon. Minister would accept.  

The collection of garbage is irregular and incomplete. 
Some Councils no longer collect plastic waste, which 
provides ideal breeding grounds for mosquitos. Regular 
spraying for mosquito breeding places has almost 
stopped. With the onset of the monsoon - we are already 
in the monsoon - the crisis is going to increase and there 
is a danger of a rampant epidemic of dengue.  

I have raised this Question on the 23rd of March, 2017 
and the Hon. Prime Minister gave assurance to the 
House. Since 23rd of March, 2017, we know that the Hon. 
Minister has taken so many steps.  But, it is not enough 
because it is a very serious situation which is spreading 
like the flood situation and we should pool our resources 
to bring this situation under control. The private sector, 
the volunteer organizations, schools and various 
organizations should be called irrespective of political 
differences to control this situation.   

(a) What immediate steps will the Government take 
to prevent the rampant spread of dengue which 
has become a national health crisis today?  

(b) As this is a national epidemic, health officials also 
have accepted that they alone cannot handle the 
present situation,  

hence, what steps will the Government take to muster 
departments, private sector, Local Government 
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institutions and the general public in controlling this 
national disaster?  

Finally, may I conclude by making a reference - කලින් 
කිව්වා, මුස්ලිම් ජනතාවෙග් ඉස්ලාමීය ෙනෝම්බි දිනය ආරම්භ 
වන්ෙන් අදයි කියලා. ඒ අය දැන් එක පැත්තකින් ෙඩංගු උවදුරට 
මුහුණ ෙදනවා, අෙනක් පැත්ෙතන් ගංවතුර පශ්නයට මුහුණ 
ෙදනවා. තව පැත්තකින් පසුගිය දා ඔවුන්ෙග් ෙගවල් ෙදොරවල් 
71ක් පමණ තර්ජනයට, ගර්ජනයට, පහාරයට ලක්වුණා. අපි එය 
ෙහළා දකිනවා.  ෙමය කවුරුන් කළත්,  මුස්ලිම් ජනතාවට ෙහෝ 
ෙදමළ ජනතාවට  එල්ලය බලා ගන්නා වූ එවැනි කියාමාර්ග 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂය හැටියට අපි සම්පූර්ණෙයන් ෙහළා දකිනවා. 
මා ෙම් ටික වි ෙශේෂෙයන් කියන්ෙන් අද මුස්ලිම් ජනතාවෙග්  
ෙනෝම්බි කාලය ආරම්භ වන නිසායි. ගරු ෆවුසි රාජ්ය ඇමතිතුමා 
ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. දැන් ඒ ජනතාවට ගංවතුර පශන්, ෙඩංගු 
පශ්නවලට මුහුණ ෙදන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් ෙම් 
ගැනත් අවධානය ෙයොමු කරන ෙලස මා ගරු ඇමතිතුමාෙගන් 
ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා අදම උත්තරයක් 

ෙදනවාද?  
 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා (ෙසෞඛ්ය, 
ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன - 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health, 
Nutrition and  Indigenous Medicine)  
ඔව්. 

Hon. Deputy Speaker, as the Question is being raised 
in English I will give the reply in English.  

First of all, I must give an overview of the situation 
not only in Sri Lanka but globally. The global situation is, 
during the past three months the United States Center for 
Disease Control (CDC) has sent over 900 dengue alerts 
globally. Over 35 per cent, that means about 400 of these 
alerts, have been from the South Asian region. Therefore 
currently dengue is considered a global pandemic.  

Further, it is noteworthy that countries that have not 
reported local outbreaks in the past are now becoming 
outbreak prone. For example in the US States of Florida, 
California and Texas; in Europe Southern France, Italy 
and Portugal; Queensland in Australia and  Tokyo in 
Japan to name a few. 

The probable reasons for this predicament are the 
changes observed in the global weather pattern with 
warmer months and unusual monsoon patterns, 
complexities of urbanization, migration of people from 
non-endemic rural areas to urban areas, co-circulation of 
all four serotypes of dengue and difficulty in mosquito 
control with existing tools et cetera. Earlier, there were 
only two categories of dengue - II and IV - in Sri Lanka, 
but now we have found dengue I and III also.  

Singapore being one of the cleanest of cities in Asia 
reported 30,000 cases of dengue last year while Malaysia 
reported over 100,000 cases and 400 deaths. The 
mortality is more than 0.3 per cent.  

In Sri Lanka we were able to eliminate Malaria which 
was prevalent in more rural areas among socio 
economically deprived populations and the country is 
now facing a formidable challenge with dengue, which 
some experts consider as a proxy of socio economic 
wellbeing of the country. What we have found is that with 
more development there is more dengue globally.  

Although dengue was first reported in early 1960s, it 
was not until the year 2000 that the magnitude of dengue 
epidemic increased in Sri Lanka, affecting all 25 districts.   

From 2009 to 2014, Sri Lanka experienced an 
exponential increase, compared to the previous decade, 
with an average of 35,000 cases each year.  In 2009, 343 
deaths were reported with 1 per cent rate of mortality.  
So, I must tell the Hon. Dinesh Gunawardena that this 
actually increased when the Local Government 
institutions were operational.    

With the efforts taken by the Ministry of Health 
Nutrition and  Indigenous Medicine to minimize deaths, 
we had been able to bring down the number of deaths to 
56 in 2015 and 98 in 2016, respectively with less than 0.2 
per cent rate of motility.  Earlier the rate of mortality was 
1 per cent and now it has been brought down to less than 
0.2 per cent.  Even, this year it is only 0.29 per cent. 
Actually, bringing down the rate of mortality is the main 
responsibility of the Ministry of Health Nutrition and  
Indigenous Medicine.   

It is noteworthy that we are currently experiencing a 
higher proportion of the severe form of dengue needing 
hospitalization with a greater proportion of young adults 
and older people being affected with delays in health 
seeking.   

There are several incorrect interpretations highlighted 
in the preamble of this Question. They are as follows:  

A. January to April being off-peak for the disease:  
Northeast Monsoon extends up to February and 
Southwest Monsoon beings in April.  Therefore, a 
slight downward trend may be shown in March.  
However, there is no off-peak for dengue which is 
an endemic disease in the country as cases are 
reported throughout the year.  Also, Hon. Member, 
you said that the number of cases reported had 
increased now more than it was reported in the 
year 2014.  But there had been 47,246 dengue 
cases reported in 2014, which was more than 
today.  

B. No sufficient counter measures adapted:  This is 
not factual.  Both clinical and preventive health 
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services are fully engaged in reducing mortality 
and mitigating the outbreak.  Sri Lanka is amongst 
the very few countries which has a National 
Dengue Prevention and Control Programme with 
an annual dedicated budget of over Rs. 400 
million.  We are the only country which has a 
National Dengue Prevention and Control 
Programme in the entire South Asia.   

C. A breakdown of anti-dengue activities: No such 
breakdown has occurred. In fact, 350 new 
personnel were recruited as Field Assistants for the 
Western Province to support control activities.   

D. Regular spraying for mosquitos has almost ceased: 
Over 250 fogging machines had been newly 
distributed across the country over the past two 
years and regular mosquito control activities are 
put in place.   Further, more than 600,000 premises 
had been inspected over the past three months with  
the assistance of Tri Forces and police.   

As the reply to Question No. 1,“What immediate steps 
would the Government take to prevent the rampant spread 
of dengue which has become a national health crisis?”, I 
can give you the following reply.   

In terms of  clinical care, the steps we have taken are 
as follows:  

1. Upgrading of all major hospitals to cope with the 
increased influx of patients. 

2.  A 60-bedded special unit was established at IDH. 

3. Teaching Hospital - Ragama and Teaching 
Hospital - Kalubowila were provided with special 
Dengue High Dependency Units (HDUs).  

4. Necessary medical officers and other staff have 
been deployed to facilitate optimal patient care. 

5.  The essential saline, Dextran 40 has been 
imported. 

6. Continuous training of doctors and nurses on 
clinical management. 

7. Supply of more than 100 cardiac monitors and 50 
portable ultra sound scanners during this year. 

8. Giving training to private sector health staff and 
general practitioners. 

9.  Reviewing all dengue deaths subjected to 
institutional and national levels by an expert panel.    

Then, in terms of prevention, we have taken the 
following steps: 

1. Presidential Task Force was convened with the 
patronage of His Excellency the President. 

2. National Mosquito Control Week was conducted 
in April. 

3. More than ten special programmes were 
conducted in vulnerable areas. 

4. Joint operations to collect non-degradable waste 
with the Local Government bodies. 

5. Extensive use of print and electronic media to 
create public awareness. 

6. Conducting regular meetings at national and 
subnational levels to monitor activities. 

7. Conducting a dengue vaccine trial in Sri Lanka. 

8. Engaged in advanced technological interventions. 

The reply to Question No. 2, “What steps will the 
Government take to muster other sectors and the general 
public?”, is as follows;  

1. All relevant Ministries including the Ministry of 
Education, the Ministry of Public Administration 
and Management, the Ministry of Provincial 
Councils and Local Government, the Ministry of 
Mahaweli Development and Environment and the 
Ministry of Parliamentary Reforms and Mass 
Media were summoned and briefed with a 
comprehensive Action Plan which included a 
three-month extensive campaign during the 
Monsoon period. 

2. Conducting weekly clean-up campaigns 
(dedicating one hour) including all sectors and the 
public. 

3. Printing and distribution of leaflets, hand bills and 
posters. 

4. Regular radio and TV appearances by experts on 
dengue. 

5. Engaging NGOs, CBOs and community leaders 
for dengue control activities. 

6. Extensive mobilization of tri forces (50 rapid 
response teams for each district). 

7. Construction sites to be given strict instructions to 
prevent water clogging. 

8. Schools to dedicate one hour weekly for 
inspection and cleaning. 

9. Strengthen the activities of the environmental 
police division. 

10. Facilitate garbage and solid waste separation 
through Local Government institutions; that is, 
container management. 

Thank you. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Sir, can I have a little clarification? The professionals 

involved in the health sector are the doctors.  The GMOA 
has said that a very serious situation is developing in 
regard to the spread of dengue. I am not talking about the 
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other dengue. I am talking about the real dengue. The 
GMOA has warned that this situation has to be taken into 
serious consideration in order to control the spread of 
dengue.  Is there a good rapport between the GMOA and 
the Ministry?  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
Sir, whether we have a good rapport with the GMOA 

or not, we have taken all necessary decisions. We have 
deployed relevant people including the tri forces. The 
GMOA is doing politics today. They do not talk 
medically. I do not think, they have any knowledge about 
the global situation. Today, this is a global pandemic. 
You cannot only blame us.  It is not only Sri Lanka but all 
our neighboring countries are faced with this pandemic. I 
just came from the WHA and they have commended the 
actions taken by us to control dengue. It is a global 
problem now. Globally the worst affected region is South 
Asia.  In fact, there are 900 alerts from the American 
Center and 400 of these alerts have been from the South 
Asian region.  
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙමම ෙරෝගය ව්යාප්ත වුණාට මිය යන 

සංඛ්යාව අඩු වුණා ෙන්.  
 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ෙඩංගු ෙරෝගෙයන් මිය යන සංඛ්යාව ඉතාමත් අඩු කරලා 

තිෙබනවා; සියයට 1 සිට සියයට දශම 2 දක්වා අඩු කරලා 
තිෙබනවා. පස් ගුණයක වර්ධනයක් තිෙබනවා. GMOA එක ඒ 
ෙමොනවත් දන්ෙන් නැහැ. ඒ ෙගොල්ලන්ට ඕනෑ, ෙමොකක් ෙහෝ 
පතයට කියවන්නයි. අද GMOA එක ඒ level එකට වැටිලා 
තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, ඇමතිතුමා දැන් ෙමයට 

පැහැදිලි උත්තරයක් දුන්නා. [බාධා කිරීමක්] 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මෙග් පශ්නෙය්දීත් ඒ සම්බන්ධෙයන් ඇහුවා. ඇමතිතුමාත් එය 

පිළිගත්තා. අපි දන්නවා, ඔබතුමාත් දන්නවා, ඔබතුමා නිෙයෝජනය 
කරන ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් පමණක් හැම ෙරෝහලකම ෙඩංගු 
ෙරෝගින් පිරිලා ඉන්නවාය කියලා. හැම ෙරෝහලකම හිස් ඇඳන් 
නැහැ. ඇඳක ෙදෙදනා, තුන්ෙදනා ඉන්නවා. අපට සතුටු වන්න 
බැහැ, තත්ත්වය under control  කියලා. ඒකයි තිෙබන පශ්නය. 
එච්චරයි මා ඉල්ලන්ෙන්. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ඔබතුමා කියන එක නිවැරැදියි.  

අනික් කාරණය, ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් ෙඩංගු ෙරෝගින් වැඩියි 
කියලා කියන්ෙන් ඇයි? අපි කිව්වා, ලංකාෙව් සියලුම 
hospitalsවල සිටින handle කරන්න බැරි ෙරෝගින් IDH එකටයි, 
Negombo General Hospital එකටයි එවන්න කියලා. ඒ ඇයි? 
තායිලන්තෙය් තමයි ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඉතාමත්  ෙහොඳ clinical 
training එක තිෙබන්ෙන්. පසුගිය කාලෙය් අපි ඒ සඳහා 
Paediatriciansලා ෙදෙදනකු යැව්වා. ඒ ෙදෙදනා තමයි, Dr. 
LakKumar Fernando සහ Dr. Wijewickrama. ෙම් ෙදෙදනාම 
පත්කර තිෙබන්ෙන් IDH එකට සහ Negombo General Hospital 
එකටයි. එතෙකොට අමාරු cases ඔක්ෙකොම ෙකොළඹට එනවා. 
සාමාන්යෙයන් දැන් හැම තැනකම ෙකෙරන්ෙන්, National 
Hospital එෙකනුත් IDH එකට යවන එකයි. එතෙකොට පිට cases 
ඔක්ෙකොම ෙකොළඹට ආවාම Western Province එෙක් rate එක 
වැඩි ෙවනවා.     

අනික් කාරණය, දවසකට මිලියනයක් ජනතාව ෙකොළඹට 
පැමිෙණනවා. මිලියනයක් ජනතාව උෙද්ට ෙකොළඹට ඇවිල්ලා 
සවසට ආපසු ගම්වලට යනවා. ෙඩංගු පැතිරීම එතැනත් වැඩි 
ෙවනවා. ඒකයි තිෙබන පශ්නය.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඊළඟට, ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මන්තීතුමා, සථ්ාවර නිෙයෝග 

23 (2) යටෙත් පශ්නය. 
 

II 
 

තට්ටාන්කුලම් පෙද්ශෙය් ජනතාවට පානීය ජලය 
ලබාදීම 

தட்டான்குள மக்க க்கு கு நீைரப் 
ெபற் க்ெகா த்தல் 

PROVISION OF DRINKING WATER FOR PEOPLE IN 
THATTANKULAM  

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகௗரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, என  

ேகள்விையக் ேகட்க அ மதித்ததற்கு நன்றி. த ல், நாட் ன் 
பல பகுதிகளி ம் ெவள்ள அனர்த்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட 
மக்க க்கு என் ைடய ஆழ்ந்த அ தாபங்கைளத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ற அேதேவைள, இ  ெதாடர்பில் அரசு 

ன்ென க்கின்ற நடவ க்ைகக க்கு நாம் எல்ேலா ம் 
ஒன் ேசாந்்  ஒத் ைழப்ேபாம் என்பைதக் கூறி,  என் ைடய 
ேகள்விக்கு வ கின்ேறன்.  

1995ஆம் ஆண் ல் த்தம் காரணமாக வடக்கு 
மாகாணத்தின் பல பகுதிகளி மி ந்  இடம்ெபயர்ந்  
வ னியா ந்ேதாட்டம், ெந க்குளம் ஆகிய நலன் ாி 
நிைலயங்களில் தற்கா கமாகத் தங்கைவக்கப்பட் ந்த 
மக்களில் 135 கு ம்பங்கைளச் ேசா்ந்தவர்கள் 2006ஆம் ஆண்  
வ னியா, ெவண்கலச்ெசட் குளம் கிராம ேசைவயாளர் 
பிாிவி ள்ள தட்டான்குளம் கிராமத்தில் அரச சார்பற்ற 
நி வனெமான்றின் உதவியால் அைமக்கப்பட்ட களில் 
மீள்கு ேயற்றம் ெசய்யப்பட்டனர். மீள்கு ேயற்றம் 
ெசய்யப்பட்ட இம்மக்களில் ற் க்கும் அதிகமானவர்கள் 
சுத்தமான கு நீாின்ைம காரணமாகச் சி நீரக ேநாய்க்கு 
ஆளாகி ள்ளதாக ம் இவர்களில் பல ைடய களில் 
கிண கள் மற் ம் குழாய்க் கிண கள் இ ந் ம் 
அவற்றி ந்  கிைடக்கின்ற நீாில் கல்சியம் 
உள்ளிட்டவற்றின் ெசறி  அதிகமாக உள்ளைமேய இந்த 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ேநாய் ஏற்படக் காரணம் என ம் ெதாிவிக்கப்ப கின்ற . 
எனி ம், சுத்தமான நீர் கிைடக்காைம, சுத்தமான கு நீைர 
விைலக்கு வாங்கிப் பயன்ப த் மள க்கு ெபா ளாதார 
வசதியின்ைம என்பவற்றின் காரணமாக இம்மக்கள் இந்த 
நீைரேய பயன்ப த்தேவண் ய ர்ப்பாக்கிய நிைலக்குத் 
தள்ளப்பட் ள்ளனர் என்  கூறப்ப கின்ற .  

இன்  எம  நாட் ல் பல மாவட்டங்களி ம் சி நீரகம் 
ெதாடர்பிலான ேநாய்கள் பல்ேவ  காரணங்களால் 
அதிகாித் வ கின்றன. ஒ  கிராமத்தில் 135 கு ம்பங்கள் 
வாழ்கின்ற நிைலயில், அதில் நால்வர் அண்ைமயில் 
மரணமாகியி ப்ப ம் 100 ேப க்கு அதிகமாேனார் சி நீரக 
ேநாய்க க்கு உள்ளாக்கப்பட் ப்ப ம் மிக ம் கவனிக்கத் 
தக்க விடயமாகும்.  

மீள்கு ேயற்றப்பட்ட கிராமம் என்ற ாீதியில் ேமற்ப  
தட்டான்குளம் கிராம மக்கைளச் சி நீரக ேநாய்களி ந்  
காப்பாற் ம் வைகயில், அங்கு அவர்கள் சுத்தமான கு நீைரப்  
ெப வதற்கு ஏற்பாட் ைனச் ெசய் தவ மா?  

இக்ேகள்விக்குப் பதில் அளிப்பதற்குத் தற்ேபா  சைபயில் 
சம்பந்தப்பட்ட அைமச்சர் அவர்கள் இல்லாதப யால், ெகௗரவ 
அைமச்சர் ல மன் கிாிஎல்ல அவர்கள் அதற்குாிய பதில் 
வழங்கும் நாைளக் குறிப்பி வார் என்  நிைனக்கின்ேறன்.  
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
The Hon. Minister will be giving an answer very soon.  

Order, please!  අද දින පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී ඉදිරිපත් 
කිරීමට නියමිත ෙයෝජනා ෙදකක් තිෙබනවා. දිනට නියමිත 
කටයුතුවලදී දිවිනැගුම පනත යටෙත් නිෙයෝග ඉදිරිපත් කිරීමට 
නියමිතයි.  

ෙපර වරු 11.45ට අද දින කටයුතු පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න 
ගරු කථානායකතුමාෙග් පධානත්වෙයන් පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු 
පිළිබඳ කාරක සභා රැස්වීමක් පැවැත්ෙවනවා.   

 
උතුරු පළාත් සංචාරක අධිකාරිය පඥප්ති 

ෙකටුම්පත 
வட மாகாண சுற் லாத் ைற அதிகாரசைப 

நியதிச்சட்ட வைர  
NORTHERN PROVINCE TOURISM AUTHORITY 

DRAFT STATUTE 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I move,  

"That notwithstanding the Provisions of the Standing Orders Nos. 
46 A (3) (a) and (b), this Parliament do grant the Sectoral Oversight 
Committee on International Relations an extension of time till 03 
July 2017 to submit its report to Parliament on the Northern 
Province Tourism Authority Draft Statute which was referred to it 
by the Hon. Speaker on 03rd May 2017."     

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් 
தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 
 
ශී ලංකා කෘෂිකර්ම ආයතනය (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) 

පනත් ෙකටුම්පත 
ஸ்ரீலங்கா கமநல நி வனம் (கூட் ைணத்தல்) 

சட்ட லம்  
SRI LANKA INSTITUTE OF AGRICULTURE (INCORPORATION) 

BILL  

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් 

ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"ශී ලංකා කෘෂිකර්ම ආයතනය සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් 
ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතු ය." 

 
ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரகுமார திசாநாயக்க) 
(The Hon. Weerakumara Dissanayake)   

 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

 
පශන්ය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 
මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.  

 
 

වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 
ෙකටුම්පත කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමා ෙවත පවරන ලදී. 

 
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
 

சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப   கமத்ெதாழில் 
அைமச்ச க்கு அறிக்ைக ெசய்யப்ப தற்காகச் சாட்டப்பட்ட . 

  
Question put, and agreed to. 

Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be printed. 
 

 

The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 
Minister of Agriculture for report. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
සභාෙව් කටයුතු විනාඩි 10කට අත් හිටවනු ලබනවා.  

පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාෙව් රැස්වීමක් ෙම් 
ෙමොෙහොෙත් ක්ෂණිකව පවත්වනු ලබනවා. 
 

රැසව්ීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, මධ්යාහන් 
12.00ට නැවත පවත්වන ලදී. 

அதன்ப , அமர்  பி.ப. 12.00 மணிவைர இைடநி த்தப்பட்  
மீண் ந் ெதாடங்கிற் .  

Sitting accordingly suspended till 12.00 noon and then resumed. 

979 980 

[ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මහතා] 
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ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු කථානායකතුමාෙග් මූලිකත්වෙයන් අද දින පැවැති පක්ෂ 

නායක රැස් වීෙම්දී තීන්දු කර ගත් පරිදි රෙට් පවතින ආපදා 
තත්ත්වය ගැන සලකා බලා එම ජාතික අවශ්යතාව පිළිබඳව 
සියලුම ඇමතිවරුන්ෙග් සහ මන්තීවරුන්ෙග් අවධානය ෙයොමු 
කිරීම සඳහා අද පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු පස් වරු 2.00ට 
නැවැත්වීමට තීරණය කර ඇත. 

අද දින න්යාය පතෙය් විෂය අංක 1, දිවි නැගුම පනත යටෙත් 
නිෙයෝග - ගරු එස්.බී. දිසානායක අමාත්යතුමා. 

 
දිවි නැගුම පනත : නිෙයෝග 

வாழ்வின் எ ச்சி சட்டம்: ஒ ங்குவிதிகள் 
DIVINEGUMA ACT: REGULATIONS   

 
[අ.භා. 12.01] 
 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා (සමාජ සවිබල ගැන්වීම්,  
සුභසාධන හා කන්ද උඩරට උරුමය පිළිබඳ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க - ச க வ ட்டல், 

நலன் ாி மற் ம் கண்  மர ாிைமகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of  Social 
Empowerment,Welfare and Kandyan Heritage) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් නිෙයෝගය 

ඉදිරිපත් කරනවා: 

"2017 අංක 2 දරන පනතින් සංෙශෝධිත 2013 අංක 1 දරන දිවි නැගුම 
පනෙත් 42 වගන්තිය යටෙත් සහ එකී පනෙත් 25(2) සහ 29(2) වගන්ති 
සමඟ කියවිය යුතු, 42 වගන්තිය යටෙත් සමාජ සවිබලගැන්වීම් හා 
සුභසාධන අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2017 මාර්තු 07 දිනැති අංක 
2009/8 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2017.05.03 දින 
ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝගය අනුමත කළ යුතු ය." 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි ෙම් වන විට ෙම් 
නිෙයෝග ගැසට් කරලා තිෙබනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු අමාත්යතුමා, ඔබතුමාෙග් පෙව්ශය ගන්නට කලින් 

දැනුම්දීමක් කරන්නට තිෙබනවා.  

ගරු සභානායකතුමා, අද දින දිවා ආහාර විෙව්කෙයන් ෙතොරව 
පස් වරු 2.00 දක්වා රැස්වීම් පවත්වාෙගන යාමට සභාෙව් 
එකඟතාව ලබා ගැනීමට අවශ්යයි. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Yes, Sir. We will proceed non-stop till 2.00 p.m. 

without the lunch break.   
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
සභාව එකඟද? 

ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
Aye. 

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අෙප් ෙම් සමෘද්ධි 

වැඩසටහන යටෙත් රට පුරා කියාත්මක වන ආයතන ගණනාවක් 
තිෙබනවා. ඉස්සර ෙවලාම, ගෙම් කියාත්මක වන කුඩා කණ්ඩායම  
තිෙබනවා. ඊට ඉහළින්, අපිට ඉස්සර නම් සමෘද්ධි සමිතිය තිබුණා. 
අද එය සමෘද්ධි පජාමූල සංවිධානය ෙලස හඳුන්වනවා. ගාම 
නිලධාරි ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් ඒවා එකක් ෙහෝ සමහර විට ෙදකක් 
ෙහෝ තුනක් ඇති ෙවන්න පුළුවන්. ඒවා එකතු ෙවලා අෙප් සමෘද්ධි 
බැංකුව හැෙදනවා. එම සමෘද්ධි බැංකු එකතු ෙවලා පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් සමෘද්ධි පජා මූල බැංකු සමිතිය 
හැෙදනවා. ඉන් පසුව සමෘද්ධි පජා මූල බැංකු මහා සංගමය 
හැෙදනවා.  

අනික් පැත්ෙතන්, අෙප් ෙම් ව්යාපාරය යටෙත් ෙකෙරන 
ජීවෙනෝපාය වැඩසටහන්, ඒ වාෙග්ම සමාජ ආරක්ෂණ 
වැඩසටහන්, ඔවුන්ෙග් අධ්යාපනික හා අනිකුත් සමාජ සුබසාධන 
වැඩසටහන් කියාත්මක කිරීම සඳහා ෙගොඩ නැ ෙඟන සමෘද්ධි පජා 
සංවිධාන යටෙත් ආපසු පජා මූල සංවිධානය, ඊට උඩින් පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් සමෘද්ධි පාෙද්ශීය සංවිධානය 
තිෙබනවා. ඊට පසුව සමෘද්ධි දිස්තික් කමිටුව තිෙබනවා. ඊළඟට, 
සමෘද්ධි ජාතික සම්ෙම්ලනය තිෙබනවා. ෙම් සියලුම ෙද්වල් සඳහා 
අෙප් සහනාධාරලාභින් සහ අඩු ආදායම්ලාභින් එකට ෙගොනු 
ෙවනවා. ෙමොවුන්ෙගන් සභාපතිවරු පත් ෙවනවා. විධායක සභා 
පත් ෙවනවා. ෙමොවුන්ෙග් අය ඉහළ සංවිධානවලට යනවා. ඉන් 
පසුව ජාතික මට්ටමටම එනවා. ෙම් කටයුතු සියල්ලම නීත්යනුකූල 
කර ගැනීම සඳහා අවශ්ය ෙරගුලාසි හා නි ෙයෝග අප ෙම් වන විට 
ගැසට් කර, පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඉන් පසුව 
චකෙල්ඛ නිකුත් කරනවා.  

දැනටමත් සමහර සංවිධාන -දිස්තික් හා ජාතික මට්ටෙම් 
සංවිධාන- ෙගොඩ නැඟී නැහැ. ඒ නිසා ඒවා ෙගොඩ නඟන්නත් 
අවශ්යයි. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අදාළ නිෙයෝග 
පිළිබඳව ෙම් සාකච්ඡාෙවන් පසුව, අවසානෙය්දී පිළිතුරු ෙදන්න 
මා  බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.   

 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 
 

 
[අ.භා. 12.05] 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද දින විවාදයට නියමිතව 

තිෙබන කරුණ පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමට පථමෙයන් කිව යුතු 
කරුණක් තිෙබනවා.  

අද රෙටහි ඇති ෙවලා තිෙබන ගං වතුර ආපදා තත්ත්වය නිසා 
පාර්ලිෙම්න්තුව කලින් අවසන් කරන්න තීන්දු කර තිෙබනවා. අපි 
එහි වැදගත්කමක් දකිනවා. ගං වතුෙරන් විපතට පත් ඒ ජනතාව 
ෙවනුෙවන් අෙප් කනගාටුව පකාශ කරන ගමන්, ආණ්ඩුව 
පැත්ෙතන් කළ යුතු ඒ කාර්ය භාරය කාර්යක්ෂමව කරන්න කියන 
බලපෑමත් අපි කරනවා. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ විධියට අපිත් 
අෙප් ශක්ති පමාණෙයන් ෙම් අවස්ථාෙව්දී ජනතාවට උදවු කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

981 982 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මා අද දිනට අදාළ විවාදය ආරම්භ කිරීමට පථම තවත් 
කරුණක් කියන්න කැමැතියි. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 
අද දිනෙය්දී පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභාගත කර තිෙබනවා, පරිපූරක 
ඇස්තෙම්න්තුවක්; අතිෙර්ක පතිපාදන පිළිබඳ සටහනක්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගංවතුර කියලා කියන්ෙන්ත් 
සුවිශාල ආපදා තත්ත්වයක්. එයින් විනාශවන ෙද්පළ මිනිසුන්ට 
නැවත කවදාවත් හම්බ කරගන්න අමාරුයි. ඒවාට ෙකොපමණ 
වන්දි ෙගවනවා කිව්වත් සුදුසු වන්දියක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. එෙසේ 
තිබියදී ෙම් පරිපූරක ෙවන් කිරීෙම් 322 අංකය යටෙත් සලසා ඇති 
පතිපාදන ෙකෙරහි මා ඔබතුමාෙග්ත්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සහ රෙට් 
ජනතාවෙග්ත් අවධානය ෙයොමු කරවනවා. ෙම් ආණ්ඩුව 
ෙකොපමණ ධනයක් නිස්කාරණ ෙද්වලට නාස්ති කරනවාද කියලා 
බලන්න. අංක 322 යටෙත් තිෙබන කරුණ  බලන්න. කෘෂිකර්ම 
අමාත්යාංශෙය් නව ෙගොඩනැඟිල්ෙල් කාමර ෙවන් කිරීමට සහ 
ගෘහ භාණ්ඩ හා කාර්යාලයීය උපකරණ මිලදී ගැනීම ෙවනුෙවන් 
අතිෙර්ක පතිපාදන සැලසීමට තවත් රුපියල් මිලියන 141ක් ෙවන් 
කරනවා. ඒ කියන්ෙන්, රුපියල් ෙකෝටි 14ක්. අපි ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඔප්පු කර ෙපන්නුවා, දැනට වසා දමා තිෙබන 
කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශෙය් ෙගොඩනැඟිල්ල ෙවනුෙවන් රුපියල් 
ෙකෝටි 300ට ආසන්න මුදලක් දැනට නාස්ති කර තිෙබන බව. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ ගැන ඔබතුමාත් දන්නවා. එෙසේ 
තිබියදීත් තවත් රුපියල් ෙකෝටි 14ක් ෙවන් කරනවා, එහි කාමර 
ෙවන් කරන්න කියලා. ෙම් ආණ්ඩුෙවන් අපි අහන්න කැමැතියි, 
තමුන්නාන්ෙසේලාට හිතක් පපුවක් නැද්ද කියලා. තමුන්නාන්ෙසේලා 
මීෙතොටමුල්ෙල් මිනිසුන්ට මරණයකට වන්දිය ෙලස දුන්ෙන් 
රුපියල් ලක්ෂයයි. නමුත් නිසක්ාරෙණ් වසා දමා තිෙබන ෙම් 
ෙගොඩනැඟිල්ලට සල්ලි ෙපොම්ප කරන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ 
පුද්ගලයාට ෙමොකක් ෙහෝ  ණයක් ෙගවන්න තිෙබනවාද? 
තමුන්නාන්ෙසේලා අද පවතින ආපදා තත්ත්වයට වන්දි වශෙයන් 
අනුමත කරන්ෙන් ෙකොපමණද මුදලක්ද කියලා බලන්න. ආපදා 
තත්ත්වයට ලක් වූ මිනිසුන්ට රුපියල් 10,000ක් අනුමත කරවා 
ගැනීමකට තමුන්නාන්ෙසේලා මාස ගණනක් ගනියි. නමුත් ඒ 
ෙගොඩනැඟිල්ලට මාසයකට රුපියල් ලක්ෂ 227 ගණෙන්යි 
ෙගවමින් ඉන්ෙන්, කිරිඇල්ල අමාත්යතුමනි. ඔබතුමා ඒ ගැන 
දන්නවා.  

ෙමොකක්ද  ෙම් විහිළුව?  ආණ්ඩුෙව්  ඉතාම නාස්තිකාර ෙම් 
කියාවලිය ඇත්තටම අපි ෙහළා දකිනවා. ආණ්ඩුව ෙම්ක නතර 
කළ යුතුයි. ෙමොකක්ද ෙම් විහිළුව? ගරු ඇමතිතුමනි, මාසයකට 
රුපියල් ලක්ෂ 227ක් ෙදනවා  ෙම් ෙගොඩනැඟිල්ලට. ඒක පාවිච්චි 
කරන්ෙන් නැතිව වහලා දමලා තිෙබන්ෙන්. එතැනින් යන ගමන් 
නතර කරලා බලලා යන්න. ඇතුල්ෙකෝට්ෙට් හන්දියට ෙපොඩ්ඩක් 
එහා වම් පැත්ෙත් තමයි ෙම් ෙගොඩනැඟිල්ල තිෙබන්ෙන්.  ෙම් 
ෙගවීම මාසයක් ෙදකක් නම්  පිළිගන්න පුළුවන්. නමුත් දැන් 
අවුරුද්දක් තිස්ෙසේ ෙගවනවා. ඊටත් අමතරවයි  ෙම්  තවත් රුපියල් 
මිලියන 141 ෙවන් කරන්ෙන්. ෙම්වා තමයි රෙට් ආපදා තත්ත්ව! 
ෙම්වා තමයි ආපදා!! 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  සමෘද්ධිය සම්බන්ධව  කථා 
කරන්න අවශ්ය නිසා මම දැන් ඒ මාතෘකාවට එන්න කැමැතියි. ෙම් 
වතාෙව් එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමා ෙම් ආණ්ඩුවට ආවාට 
පස්ෙසේ දිවි නැගුම  පනෙත් නම ෙවනස් කළා. නමුත් ෙම් පනතම 
ෙද්ශපාලන අරමුණක් ඇතිව හදපු එකක් කියලා මම මුලින්ම 
කියන්න කැමැතියි. මම කියන්ෙන් සමෘද්ධි අධිකාරිය ගැන 
ෙනොෙවයි. සමෘද්ධි ව්යාපාරය ෙද්ශපාලනීකරණය ෙවලා 
තිෙබනවා.  ඒක අපි කවුරුත් දන්නා ෙදයක්. නමුත් සමෘද්ධි 
අරමුණ ජනතාවට අවශ්ය ෙදයක්. නමුත් දිවිනැගුම පනත කියන 
එක හැදුෙව්, පජා මූල සංවිධාන කියන එක හැදුෙව් ෙමොකටද? 
ගෙම් තිබුණු සමෘද්ධි සමිතිවලට ආෙව් සමෘද්ධිලාභීන් විතරයි. 

ඒකට ගෙම් පභූවරුන් ආෙව් නැහැ. ඒකට ගෙම් ධනපතින් ආෙව් 
නැහැ. ඒකට ගෙම් ෙකොන්තාත්කාරෙයෝ ආෙව් නැහැ. ඒකට ගෙම් 
ෙපොල් මුදලාලි ආෙව් නැහැ. නමුත් පසුගිය කාලෙය් පනත ෙවනස් 
කරලා  ඒක පජා මූල සංවිධානයක් බවට පත් කළා. දැන් ෙම්  පජා 
මූල සංවිධානයට ගෙම් ඉන්න ඕනෑම ෙකනකුට එන්න පුළුවන්. 
ෙම් සංවිධානයට ගෙම් සංවර්ධන කාර්යයන්ට දායකවන   තුන් 
ෙදෙනක් නම් කරන්නත් පුළුවන්. ගෙම් ඉන්න සමෘද්ධිලාභියා 
ගෙම් සංවර්ධන කාර්යයට දායක වන්ෙන් නැහැ ෙන්. එයා 
රුපියල් 3,500ක්, 2,500ක්, 1,500ක් ගන්න මනුස්සෙයක්ෙන්. 
එතෙකොට, ගෙම් සංවර්ධනයට දායකවන එක්ෙකනා කවුද? 
අනිවාර්යෙයන්ම ඔහු ෙද්ශපාලනයට සම්බන්ධ ෙකෙනක්. ඉඳලා 
හිටලා තමයි එෙහම ෙනොවන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් ව්යාපාරෙය් 
අරමුණම තිබුෙණ්, රෙට් සල්ලි, විෙශේෂෙයන්ම සමෘද්ධි බැංකුවල 
තිබුණු සල්ලි පාර්ලිෙම්න්තුව හරහා යන්ෙන් නැතිව ෙම් පජා මූල 
සංවිධානවලට දමලා, පජා මූල සංවිධානවල ඉන්න තමන්ෙග් 
ෙද්ශපාලන හිතවතුන් මාර්ගෙයන් ෙකොන්තාත් එකත් අරෙගන 
පාෙයෝගික වශෙයන් සමෘද්ධි සමිතිෙය් අයිතිය ෙම් සංවිධානයට 
ගන්න එකයි. ඔබතුමා අද ව්යවස්ථා හදමින් යන්ෙන් ඒකට. නමුත් 
ඒක හැදුෙව් ඔබතුමා ෙනොෙවයි කියලා මම දන්නවා. ඒක හැදුෙව් 
බැසිල් රාජපක්ෂ. මම හිතන විධියට එතෙකොට ඔබතුමා දැරුෙව් 
උසස් අධ්යාපන ඇමතිකමයි. නමුත් ඒ විෂ ෙම් පන ෙත් තිෙබනවා.  

ඔබතුමා අද ෙම් නිෙයෝගවලින් කරලා තිෙබන්ෙන් ඒ සමිතියට 
ව්යවස්ථාවක් හදන එකයි. ඒ නිසා ෙවන්න පුළුවන් ෙද් ෙම්කයි. 
අපි දන්නවා, දැනුත් සමහර සමෘද්ධි සමිතිවලින්, ෙගොවි 
සමිතිවලින් ෙකොන්තාත් අරෙගන ෙහොරකම් කරන බව.  ෙම් 
නිෙයෝගවලින් ඒවා නීතිගත ෙවනවා.  දුප්පත් මිනිසුන්ෙග් 
සමිතියක් නිසා  සමෘද්ධි සමිතියට ගෙම් ෙවනත් අය එන්ෙන් නැති 
නිසා, අෙනක් අයට ඒ අයිතිය ෙදන්න තමයි ෙම් හදන්ෙන්. ඒක 
වැරදියි. ඒ අරමුණ වැරදියි. ෙම් සමෘද්ධි ව්යාපාරය හදපු කාලෙය් 
සිට වැඩිම කාලයක් ඉන්න ඇමතිතුමා ඔබතුමායි. ඒ නිසා අපි 
පැහැදිලිව දකිනවා, ෙමතැන ෙද්ශපාලන අරමුණක් තිෙබන බව. 
ඒ වාෙග්ම ගාමීය වශෙයන් ඉන්න දූෂිත පුද්ගලයන්ට 
ෙද්ශපාලනය හරහා දූෂණෙය් ෙයෙදන අයට ෙම්ෙකන් පාරක් 
කැෙපනවා.  

ඒ එක්කම, ෙම් නිෙයෝග යටෙත් ඔබතුමා ගිණුම් තබා ගැනීම 
පිළිබඳ කරුණු ඇතුළත් කරලා තිෙබනවා. දිවිනැගුම පජා මූල 
සංවිධාන ලියා පදිංචි කිරීෙම්දී, නිලධාරින් පුහුණු කිරීෙම් 
වැඩසටහන්වලදී  ඔබතුමන්ලා කියලා තිෙබනවා ගිණුම් තබා 
ගන්න කියලා. මට ෙවලාව නැති නිසා ඊට සම්බන්ධ ෙගොඩක් 
ෙද්වල් කියන්න බැහැ. ඒ ගිණුම් තබා ගත යුතු ලිපි ෙගොනුවට 
ඇතුළත් ෙල්ඛන විධියට තිෙබනවා, ඇමුණුම් වර්ග 16ක් එක්ක 
ලදුපත්, සාමාජික ලැබීම් කාඩ්පත්, සාමාජිකයන්ෙග් මුදල් ලැබීම් 
පිළිබඳ ෛදනික සාරාංශ, ආදායම් වර්ගීකරණ ෙල්ඛන ආදිය. 
ඇත්තටම ෙමතැන සැබෑ ගිණුම් කියාවලියක් තිෙබනවා. ගෙම් 
ඉන්න සාමාන්ය සමෘද්ධිලාභිෙයකුට නම් ෙම් භාණ්ඩාගාරික 
කටයුත්ත කරන්න බැහැ. ඒ නිසා ඔබතුමා සමෘද්ධිලාභී පවුලක 
අ.ෙපො.ස. උසස් ෙපළ සමත් දරුෙවක් ෙතෝරාෙගන යම් දීමනාවක් 
-රුපියල් 10,000ක්-15,000ක්- දීලා ෙම් කටයුත්ත භාර ෙදන්න 
ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් ෙවන ෙද් මම කියන්නම්. එෙහම නැත්නම් 
ෙවන්ෙන් අර මම කලින් කියපු ෙද්ශපාලන සම්බන්ධකම් තිෙබන, 
ෙකොන්තාත් අරමුණු තිෙබන පුද්ගලයන් ෙම් භාණ්ඩාගාරිකයන් 
විධියට පත්කර ගනියි.  

විශාල කටයුත්තක් විධියට තිෙබනවා ෙම් ගිණුම් තබා ගන්න 
එක. ඒක සාමාන්ය සමෘද්ධිලාභිෙයකුට කරන්න බැහැ. ඔවුන්ට 
උගත්කම තිබුණත් ඒ කටයුත්ත කරන්න ෙවලාවක් නැහැ. ඒ නිසා 
අනිවාර්ෙයන්ම  එක්ෙකෝ ෙම් ගිණුම් තබා ගැනීෙම් කියාවලිය 
සරල කරන්න. එෙහම නැත්නම්, යන්න හදන කමය ෙම්ක නම්, 
අනිවාර්ෙයන්ම අ.ෙපො.ස. උසස ් ෙපළ සමෙතකුට ෙහෝ ඒ 
කටයුත්ත භාර ෙදන්න. ඒ සඳහා තමුන්නාන්ෙසේලා පක්ෂෙයන් 

983 984 

[ගරු බිමල් රත්නායක  මහතා] 
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ෙකෙනක් පත් කරයි. නමුත් ඒෙකන් අඩු ගණෙන් දරුෙවකුට 
රුපියල් 10,000ක්  ෙහෝ ලැෙබනවා ෙන්. ඒ අනුව ෙම්  
භාණ්ඩාගාරික කියාවලිය ඉතා සංකීර්ණයි. ඒ ගැන අපි කියන්න 
ඕනෑ. ඒ කමය කරන්න බැහැ. ඒ කටයුත්ත දැන් කරන්ෙන්ත් 
සමෘද්ධි නිලධාරින්. දැනුත් ෙබොෙහෝ ෙවලාවට ඒ වාර්තා නැහැ. 
දැනුත් ෙකොන්තාත් මට්ටමින් ෙගොඩක් වංචා සිද්ධ ෙවනවා. ෙම් 
ගිණුම් කියාවලිය පවත්වාෙගන යන්න බැරි නිසා ඒ තත්ත්වය 
තවත් වැඩි ෙවනවා.  

ඊළඟට, දිවි නැගුම සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
ෙසේවකයන්ෙග් ගැටලු පිළිබඳව කරුණු ෙදක-තුනක් කියන්න මම 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,   දිවි 
නැගුම පනත කියන්ෙන් පසුගිය රාජපක්ෂ පාලනය යටෙත් බැසිල් 
රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් තදියමට ෙගනාපු එකක්. ඒ අනුව සමෘද්ධි 
අධිකාරිෙය් හිටපු ෙසේවකයන් 25,000කට ආසන්න පිරිසක් රාජ්ය 
නිලධාරින් බවට පත් කරන බවට තීන්දුවක් ගත්තා. රාජ්ය ෙසේවයට 
ඇතුළත් ෙවන්න පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන් වයස අවුරුදු 45 දක්වා 
පමණයි. නමුත් සමෘද්ධි අධිකාරිෙය් අයට පමණක් ඒක වයස 
අවුරුදු 50 දක්වා දීර්ඝ කළා. නමුත් අවුරුදු 50 දක්වා දීර්ඝ කළාට 
පසුවත් ඒ ෙසේවකයන් 8,300 ගණනක් රාජ්ය ෙසේවයට ඇතුළත් 
වීෙම් වයස ඉක්මවා තිබුණා, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. 
සාමාන්යෙයන් රාජ්ය ෙසේවයට බඳවා ගැනීෙම් වයස් සීමාව අවුරුදු 
45යි. සමෘද්ධි අධිකාරිෙය් අයට ඒක අවුරුදු 50 දක්වා දීර්ඝ කළා. 
නමුත් අපට ආරංචියි අවුරුදු 53 අයත් අරෙගන තිෙබනවා කියලා.  

වයස අවුරුදු 50 ඉක්මවූ 8,300ෙදෙනක් ඉන්නවා. දැන් ෙම් 
8,300ෙදනාට ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්?  1995 වර්ෂෙය් ඉඳලා 
ෙපරදාතම් කරලා, ඒ ෙගොල්ලන් රජෙය් ෙසේවයට සම්බන්ධ 
කරගන්න බලාෙපොෙරොත්තු වුණාට, තවම ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් විශාම 
වැටුප සකස් ෙවලා නැහැ. ඒකට නඩුවක් තිබුණා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාත් ඒ ගැන දන්නවා. ඒ නඩුව යම් කිසි 
සමථයකට පත් වුණා. නමුත් ඒ සමථය පිළිබඳව ගැටලුවක් 
තිෙබනවා. ඒ නිසා අද ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙම් 8,300 
ෙදනාෙගන් අය කර ගත් -ඔවුන්ට හිමි ෙවලා තිබුණු- අර්ථ සාධක 
අරමුදල් නැවත වටයකින් ෙවනම කමයකට ගන්න කියා 
මාර්ගයක් සකස් කරලා තිෙබනවා.  ෙමයින් 15,000කට ආසන්න 
නිලධාරින් පිරිසක් 2014 ජනවාරි මාසෙය් 03 වැනි දා රාජ්ය 
ෙසේවයට අනුයුක්ත වුණා. ඔබතුමාත් ඒ කාලෙය් ඒ ආණ්ඩුෙව් හිටපු 
ඇමතිවරෙයක්; ෙවන විෂයයක් භාරව සිටිෙය්. එෙසේ රාජ්ය 
ෙසේවයට ඇතුළත් ෙවද්දී රාජපක්ෂ පාලනය ඒ සමෘද්ධි 
නිලධාරින්ට කිව්වා, "පශ්නයක් නැහැ. ඔය ෙගොල්ලන් ඒ තීරණයට 
එකඟ ෙවන්න. ඔය ෙගොල්ලන් රාජ්ය ෙසේවයට අන්තර්ගහණය 
කරලා තිෙබන්ෙන්. ඔය ෙගොල්ලන්ෙග් වැටුප එක රුපියලකින්වත් 
අඩු ෙවන්ෙන් නැහැ. ඔය ෙගොල්ලන්ට විශාම වැටුප් ලැෙබනවා." 
කියලා. නමුත් අද  ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්?  

මෙග් දැනීෙම් හැටියට ෙමම කාණ්ඩ ෙදෙකහි ඉන්නා ෙසේවක-
ෙසේවිකාවන්ෙගන් 112ෙදෙනකුට ආසන්න පිරිසක් ෙම් වනවිට මිය 
ෙගොස් තිෙබනවා. මා ළඟ  ඒ ෙල්ඛන තිෙබනවා. 2014 ජනවාරි 03 
වැනි දා සිට 2017 මාර්තු 31 වැනි දා ෙවන ෙකොට 112 ෙදෙනකු 
මිය  ෙගොස් තිෙබනවා. ඔවුන්ට ෙපන්ෂන්  එකත් නැහැ; 
ෙමොකක්වත් නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, එම නිලධාරින් ජීවත් ෙවලා 
හිටියා නම්, අඩු ගණෙන් ඇවිත් ඔබතුමා එක්ක කථා කරයි.   එදා, 
රාජපක්ෂ පාලනය කාලෙය් "අලි ෙදන්නම්, ෙකොටි ෙදන්නම්, ඉර-
හඳ ෙදන්නම්" කියලා ඒ මිනිසුන්ට ෙපොෙරොන්දු දුන්නා.  අද වනවිට 
ඒ මිනිසුන්ෙගන් 112 ෙදෙනකු මිය ෙගොස ් තිෙබනවා. ඔවුන්ට 
විශාම වැටුපත් නැහැ. මෙග් දැනීෙම් හැටියට තව සියයකට 
ආසන්න පිරිසක් විශාම ගිහින් තිෙබනවා. ඔවුන්ටත් විශාම වැටුප 
නැහැ. ඒ වැටුප හදන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ඇයි ඒ? ඒ 
ෙව්ලාෙව් ෙබොරු කියලා තමයි ඒ සමෘද්ධි නිලධාරින් අමාරුෙව් 
දැම්ෙම්.  

දිවි නැගුම පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කරලා දින 368ක් 
රාජපක්ෂ පාලනය තිබුණා. 2014 ජනවාරි 03 වැනි දා තමයි දිවි 
නැගුම පනත් ෙකටුම්පත ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කෙළේ. 
රාජපක්ෂ මහතා පැරදිලා ෙගදර ගිෙය්, 2015 ජනවාරි 08 වැනි දා. 
අවුරුද්දකට වැඩි කාලයක් තිබුණා, ඒ වැටුප හැදුෙව් නැහැ. ඒ නිසා 
ඇමතිතුමනි අද ඔබතුමා යටෙත් වැඩ කරන නිලධාරින්ට විශාම 
වැටුප් නැති ෙවලා තිෙබනවා. ෙබොරු තීන්දු අරෙගන, "ඔක්ෙකෝම 
තීන්දු ගත්තාය" කියලා මිනිසුන්ට කිව්වා. ඊට පස්ෙසේ 
තමුන්නාන්ෙසේ 2016 ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 03 වැනි දා කැබිනට් 
පතිකාවක් දමා තිබුණා. එම කැබිනට් පතිකාවට අනුව 
අනුකමිටුවක් පත් කළා ෙම් ගැන ෙහොයන්න. ඒ අනුකමිටුෙවන් 
නිර්ෙද්ශයක් දීලා තිෙබනවා. ඒ, ෙමොකක්ද?  ඒ ෙසේවක-
ෙසේවිකාවන්ෙග් වැටුප් අඩු කරන්ෙන් නැහැ කියලා ඒ ෙවලාෙව් 
තීන්දුවක් අරෙගන නැහැ  කියලා නිර්ෙද්ශයක් දීලා තිෙබනවා. ඒ 
නිසා දැන් ඒ වැටුප හදන්න බැහැ.   ඒ ඕනෑම ෙකෙනක් රාජ්ය  
ෙසේවයට අලුතින් ඇතුළත් ෙවනවා හා සමානයි. දැන් 2014 
ජනවාරි මාසෙය් 03 වැනි දා ඉඳලා ෙමම ෙසේවකයන් අලුතින් 
ඇතුළත් ෙවනවා වාෙග් තමයි සැලෙකන්ෙන්.  නමුත් ඔවුන් 
සමෘද්ධි අධිකාරිෙය් අවුරුදු විස්සක් වැඩ කරලා තිෙබනවා. 2014 
ජනවාරිවලදී රාජ්ය ෙසේවයට ඇවිල්ලා අලුතින් ෙනොම්මරයක් 
ගත්තාට පසුව, ඔවුන්ෙග් ෙසේවයට අනුව -ඔවුන්ෙග් ෙසේවය කරපු 
කාලයට අනුව- වැටුප් හදන්න බැහැ.  ෙමොකද, එෙහම කැබිනට් 
තීන්දුවක් කලින් අරෙගන නැහැ කියලා වර්තමාන කැබිනට් 
අනුකමිටුව කියලා තිෙබන නිසා. ෙසේවක-ෙසේවිකාවන් රවට්ටලා 
දිවි නැගුම සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව බලහත්කාරෙයන් ඇති 
කරපු ෙව්ලාෙව් ඒෙක් හිටපු සමහර වෘත්තීය සමිති නායකෙයෝත් 
රාජපක්ෂ එක්කමයි හිටිෙය්. දැනුත් ඉන්ෙන් එයාත් එක්කද 
කියන්න මම දන්ෙන් නැහැ. ඒ සියලු ෙද්ත් එක්ක ෙම් පාවාදීම 
ඇතුෙළේ  අද සිදු ෙවලා තිෙබන ෙදය තමයි, ෙමම නිලධාරින්ෙගන් 
විශාම යන කාටවත් විශාම වැටුප ෙනොලැබීම. එම නිසා ෙම්ක 
බරපතළ තත්ත්වයක්. 

 ගරු ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ දුප්පතුන්ට උදවු කරන්න 
කලින් තමුන්නාන්ෙසේ ළඟ වැඩ කරන නිලධාරින්ට උදවු කරන්න.  
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ෙකොඩි දමන්ෙන්, ගැටෙඹ්  ෙහෝ 
ෙගෝල්ෙෆේස් එකට ෙහෝ ෙසනඟ  ෙගනාෙව් ෙම්ෙගොල්ලන් තමයි.  
ෙමොකද, සමෘද්ධි ෙසේවය කියන එෙක් අරමුණ ෙහොඳ වුණාට,  ඒක 
සම්පූර්ණෙයන්ම ගම්වල එක පක්ෂයක අයට වැටුප් ෙගවලා කරන 
වැඩක් ෙන්. ගරු ඇමතිතුමනි, එම නිසා අඩු ගණෙන් ෙම් මිනිස්සු 
කරන එම ෙසේවය ෙවනුෙවන්වත් ඔබතුමා ඉක්මනට ෙම් පශ්නය 
විසඳා දමන්න.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඊළඟට ෙම් කාරණය පිළිබඳවත් මා 
ඔබතුමාට කියන්න කැමැතියි.  ඔබතුමා දන්නවා, සමෘද්ධි 
සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව යටෙත් බැංකු අංශයක් තිෙබන බව. 
අද ඇත්තටම මිනිස්සු වැඩිපුරම සම්බන්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
බැංකු අංශයට. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඕනෑම බැංකුවක් 
ගත්ෙතොත්, අධීක්ෂණ ඒකකයක් තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, 
බැසිල් රාජපක්ෂ යුගෙය්දී සමෘද්ධි බැංකු අංශෙය්ත් අධීක්ෂණ 
ඒකකයක් තිබුණා. එතැන පධානියා යම් කිසි දූෂණ වංචාවකට 
සම්බන්ධයි කියලා ෙචෝදනා තිබිලා යම් කාලයකදි ඒ නිලධාරියා 
ඉවත් කළා. නමුත්, දැන් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ගරු 
ඇමතිතුමනි, අෙප් දැනීෙම් හැටියට ඒ ෙචෝදනා තිෙබන පුද්ගලයා 
නැවත පත් කරලා තිෙබනවා පමණක් ෙනොෙවයි, දැන් ඔබතුමා 
එම බැංකු අධීක්ෂණ ඒකකයත් විසුරුවා හැර තිෙබනවා. බැංකු 
අධීක්ෂණ ඒකකෙය් සිටි පුද්ගලයන් දූෂිතයි නම්, ඒ ෙගොල්ලන් 
ඉවත් කරන එක ෙහෝ තමුන්නාන්ෙසේත් එක්ක වැඩ කරන්න 
තමුන්නාන්ෙසේට ඕනෑය කියලා හිෙතන කට්ටිය දමා ගන්න ඕනෑය 
කියලා තමුන්නාන්ෙසේ  හිතනවා නම්, ඒකත් අපට ෙත්රුම් ගන්න 
පුළුවන්. නමුත්, කුඩා පරිමාණෙය් වුණාට සමෘද්ධි බැංකු අංශෙය් 
අතිවිශාල බැංකු ජාලයක් තිෙබනවා. මෙග් දැනීෙම් හැටියට 
සමෘද්ධි බැංකුෙව් රුපියල් බිලියන 60කට වඩා මුදල් තිෙබනවා. 

985 986 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ඒ කණ්ඩායෙම් සිටි එක් ෙකෙනකු හැෙරන්න අෙනක් සියලු 

ෙදනාවම අභ්යන්තර විගණන අංශයට දමලා,  අභ්යන්තර විගණන 
අංශය ශක්තිමත් කළා, මන්තීතුමනි. ෙමොකද, ඇත්තටම අපට 
ෙපනුණු විධියට අධීක්ෂණ අංශෙයන් යමක් ෙකරුෙණ් නැහැ. 
විගණන අංශෙයන්  ගිහිල්ලා තමයි සිදු වූ සියල්ල ෙසොයා බැලුෙව්.  
අපි කෙළේ ෙම් සියලු ෙදනාවම විගණන අංශයට යවලා, විගණන 
අංශය ශක්තිමත් කිරීමයි.  
 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, නමුත් විගණන අංශයට ongoing ෙද්වල් 

කරන්න බැහැයි කියලා ඔබතුමා දන්නවා. ගරු ඇමතිතුමනි, 
අහවල් බැංකු ෙව් වංචාවක් සිද්ධ වනවා කියලා අද ඔබතුමාට 
පැමිණිල්ලක් ලැබුෙණොත්, අධීක්ෂණ අංශය දැන් වුණත් ඒ 
ස්ථානයට යවන්න ඔබතුමාට පුළුවන්. 

 

ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
පසුගිය කාලෙය් හිටපු අමාත්ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා ෙම් 

කටයුත්ෙතන් දිසාපතිතුමායි, පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමායි ඉවත් කළා. 
දැන් අපි ෙම් සම්බන්ධෙයන් බලය සම්පූර්ණෙයන්ම දිසාපතිතුමාට 
හා පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමාට භාර දීලා තිෙබනවා  ඒ හින්දා දැන් 
ඒක කරන්න බැහැ.  
     

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
අපි පැහැදිලිවම කියන්ෙන්, සමෘද්ධි බැංකුවට අධීක්ෂණ 

ඒකකයක් පිහිටුවන්න කියලායි. අධීක්ෂණ ඒකකයක් නැතිව 
බැංකුවක් කර ෙගන යන්න බැහැ.  අපි කථා කරන්ෙන් රාජ්ය මුදල් 
පාලනය කරන පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටයි. ඔබතුමා අභ්යන්තර 
විගණනය ශක්තිමත් කරලා තිබුණා නම්, ඒක ෙහොඳ ෙදයක් 
ෙවන්න පුළුවන්. නමුත්, මට හිෙතන හැටියට ෙම් කරන්ෙන් 
පැහැදිලිවම දූෂිතෙයකුට පාර කපන වැඩක්. ෙමොකද, ෙම් අංශයට 
නැවත සම්බන්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් බැසිල් මහත්තයාත් එක්ක 
ඉඳලා ඉවත් කරපු ෙකෙනක්.  

මට පශ්නය තිෙබන්ෙන් තනි පුද්ගලෙයකු සම්බන්ධෙයන් 
ෙනොෙවයි. මම කියන්ෙන්, ආයතනය හදන්නයි. ෙම් රෙට් දුප්පත් 
මිනිසුන් ෙවනුෙවන් ෙසේවයක් කරන්න තිෙබන සල්ලි ෙන් එහි 
තිෙබන්ෙන්. ගරු අමාත්යතුමනි, ඔබතුමාෙග්  ෙම් සමෘද්ධි 
අධිකාරිය සහ සමෘද්ධි කියාවලිය තුළ පවතින මූලික කාරණයක් 
පිළිබඳව මා සඳහන් කරන්න කැමැතියි. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, මම කලිනුත් කථා කෙළේ බැංකු ගැනම නිසා ඒ 
ගැන කියලාම අවසන් කරන්නම්.  

ගරු අමාත්යතුමනි, ෙමම බැංකුවල "දිවි නැගුම", "සමෘද්ධිය" 
වශෙයන් boards ෙවනස් කිරීෙම් දී යම් කිසි මුදලක් වියදම් වනවා. 
ඒක අපි පිළිගන්නවා. ෙම් පිළිබඳව නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමා 
2017 ෙපබරවාරි මාසෙය් 09 ෙවනිදා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දී 
තමුන්නාන්ෙසේෙගන් පශ්න කළා,  "ෙම් boards ෙවනස් කිරීෙම් 
ෙසල්ලම නිසා විතරක් රුපියල් මිලියන 75ක්, 80ක් වාෙග් මුදලක් 
මුළු බැංකු පද්ධතියෙයන්ම වියදම් වනවා ෙන්ද?" කියලා. එස්.බී. 
දිසානායක ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ෙම්  හැන්සාඩ් වාර්තා 
ෙපන්වන එක ෙත්රුමක් නැහැ. ෙමොකද, ඔබතුමා  ඒ ඒ 
තත්ත්වයන්ට අනුව ස්ථාවරයන් ෙවනස් කරන්න ඉතාම දක්ෂයි 
ෙන්. නමුත්, රෙට් ජනතාවෙග් දැන ගැනීම සඳහා මම ඒක 
කියන්නම්. ඔබතුමාට හැන්සාඩ් වාර්තාව  ෙපන්වන එක ෙත්රුමක් 
නැති බව මම දන්නවා. නමුත්, රටට ෙපන්වන්න ඕනෑ. නලින්ද 

ජයතිස්ස මන්තීතුමා කියා තිෙබනවා, 2014 අවුරුද්ෙද් දී සමෘද්ධි 
බැංකු,  දිවි නැගුම බැංකු බවට පත් කළාට පසුව දළ වශෙයන් 
රුපියල් මිලියන 50ක්  වියදම් කරලා තිෙබනවා කියලා boards 
ෙවනස් කරන්න. ඒ කියන්ෙන් සමෘද්ධිය,  බැසිල්ෙග් දිවි නැගුම 
කරෙගන.  නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමා ෙපබරවාරි 09 ෙවනිදා 
කියා තිෙබනවා,  " දිවි නැගුම" නාමය  "සමෘද්ධි" කරන්න ෙබෝඩ් 
එකට රුපියල් මිලියන 75ක් 80ක් වාෙග්  ෙලොකු මුදලක් යාවි  
කියලා. එතෙකොට ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා කියනවා, 
රුපියල් 2,000කින් ෙබෝඩ් එක ෙවනස් කරන්න පුළුවන් කියලා.  
මම ෙම් රටට කියන්ෙන්, එතුමාට ෙනොෙවයි.   

දැන් ඔබතුමා චකෙල්ඛයක් ගහලා තිෙබනවා. ෙම් 
තිෙබන්ෙන්, 2017 මාර්තු 09 ෙවනි දින දරන එම චකෙල්ඛය.  
ෙමොකක්ද ෙම් චකෙල්ඛෙය් තිෙබන්ෙන්? දිස්තික් සමෘද්ධි 
අධ්යක්ෂ, සමෘද්ධි කාර්යාල ඔක්ෙකෝටම ගහලා තිෙබනවා, 
"දැනට භාවිත කරන නාම පුවරුව භාවිතයට ගත ෙනොහැකි නම්,  
ඒ සඳහා අලුතින් නාම පුවරුවක් සකස් කිරීමට කටයුතු කළ 
යුතුයි. ඒ සඳහා රුපියල් 20,000ක උපරිමයකට යටත්ව බැංකු 
වියදමින් ෙගවීම් කටයුතු කළ යුතුය" කියලා. එහි ෙබොෙහෝ විස්තර 
සඳහන් කරලා තිෙබනවා. රුපියල් 2,000, රුපියල් 20,000 ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් printing mistake එකක්ද කියලා මම දැන ගන්න 
කැමැතියි.  එෙහම නැත්නම් මම කලින් කිව්ව ආකාරයට  එස්.බී. 
දිසානායක මහතාෙග් ස්ථාවරය ෙවනස් කිරීෙම් පතිපත්තිය මතද? 
දැන් ෙම් රුපියල් 20,000 ගණෙන් කීයක් තිෙබනවාද? ෙම්වා 
තමුන්නාන්ෙසේට ෙවනස් කරන්න ෙවන බව මම පිළිගන්නවා.  
හැබැයි, ආණ්ඩුවලින් කරන ෙසල්ලම්වලට වියදම් වන්ෙන් කාෙග් 
සල්ලිද?  එක්ෙකෙනක් සමෘද්ධිය දිවි නැගුම කරනවා. ඊට පසුව 
පත් ෙවන ෙකනා "දිවි නැගුම" "සමෘද්ධිය" කරනවා. ඒවාට 
රුපියල් මිලියන 50ක් 60ක් වියදම් ෙවනවා. ෙම් වියදම් වන්ෙන් 
කාෙග සල්ලිද? ෙම් වියදම් වන්ෙන් දුප්පත් මිනිසුන්ෙග සල්ලි. 
තමුන්නාන්ෙසේලා  ෙම් කරන නාස්තිය එකක්. ඊළඟට, මම හිතන 
විධියට දරු උපතකදී රුපියල් 5,000ක් වැනි මුදලකුත්, මරණයකදී 
රුපියල් 8,000ක් ෙහෝ රුපියල් 10,000ක් වැනි මුදලකුත් 
සමෘද්ධිලාභින්ට ලැෙබනවා.    

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
රුපියල් 15,000ක්. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙම් සඳහා මිනිසුන්ෙගන් මුදල් කපාෙගන තිෙබනවා. 2013, 

2014, 2015 යන අවුරුදුවලත්, ෙම් දක්වාත් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් එක රුපියලක්වත් ෙගවා තිෙබනවාද කියා මා 
දැනගන්න කැමැතියි. තමුන්නාන්ෙසේ මීට කලිනුත් කියා 
තිෙබනවා, මිනිසුන්ට ෙගවා තිෙබනවාය කියලා. මා අභිෙයෝග 
කරලා කියනවා, තමුන්නාන්ෙසේ එක ශතයක්වත් ෙගවලා නැහැයි 
කියලා. ඒ කියන්ෙන්, සමෘද්ධිලාභින්ෙග් පවුල්වල දරු උපතකදී, 
මරණයකදී ඔවුන්ට ලැබීමට දායක මුදලක් සමෘද්ධි අරමුදෙල් 
තිෙබනවා.  

 

ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
සියල්ලම. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
සියල්ල ෙගවා නැහැ කියන එක තමයි අපි කියන්ෙන්. අපි 

ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, - [බාධා කිරීමක්] වාද කරන්න 
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අවශ්ය නැහැ. ඒ මුදල් ෙගවන ලද බවට අදාළ ලිපි ෙල්ඛන ඔබතුමා 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනවාද?  

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
පැහැදිලිව ඉදිරිපත් කරනවා. අෙප් උපෙද්ශෙය් තිෙබන්ෙන්, 

මළ ෙගදරක් වුෙණොත් ඒ මිනිය වළලන්න කලින් ඒ සල්ලි ෙගදරට 
ෙදන්න ඕනෑය කියලායි.  
 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මා අහන්ෙන්, ඒ මුදල් ෙගවා තිෙබන බවට අදාළ ලිපි ෙල්ඛන 

ඔබතුමා ඉදිරිපත් කරනවාද කියලායි. මා අහන්ෙන්, එක් එක් 
ෙකනාට ෙගවපු මුදල් පමාණය ෙනොෙවයි. 2013, 2014, 2015 
අවුරුදුවල ෙපොදුෙව් ෙමපමණ මුදලක් සමෘද්ධි අරමුදෙලන් වියදම් 
කර තිෙබන බවට අදාළ ලිපි ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කරනවාද? [බාධා 
කිරීමක්] මිනිසුන්ට ෙගවලා නැහැ.  

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
සියල්ල ෙගවලා තිෙබනවා.  

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙගවලා නැහැ, ඇමතිතුමනි. දැන් ඔය දිසාපතිට - [බාධා කිරීම්] 

-  ඔබතුමා කාලයක් තිස්ෙසේ ඉතාම - 

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
මා ෙටලිෙෆෝන් කරනවා, මූලස්ථාන කළමනාකරුවන්ට.  

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙහොඳයි. ඔබතුමාෙග් නිලධාරින්ට කියන්න, මිනිසුන්ට මුදල් 

ෙගවපු බවට ෙල්ඛන කිහිපයක් හැන්සාඩ්ගත කිරීම සඳහා 
එවන්නය කියලා. මා ඔබතුමාට අභිෙයෝග කරනවා. ෙගවා 
තිෙබනවා නම් ෙහොඳයි. අෙප් පාර්ථනය ඒකයි. ෙගවන්ෙන් නැහැ. 
ඒකයි ඇත්ත කථාව. තවම ෙගවලා නැහැ.  

සමෘද්ධි ආයතනය සම්බන්ධෙයන් බලපාන කුඩා කරුණු 
කිහිපයක් මා දැනගන්න කැමැතියි. ඔබතුමා දන්නවා, 
විෙශේෂෙයන්ම දිවිනැඟුම ව්යාපෘතියක් බවට පත් කළාට පස්ෙසේ 
පාෙද්ශීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය ඇතුළු විශාල ෙද්වල් 
සඳහා ෙයොදා ගැනීමට එය ෙවනස් කරෙගන තිෙබනවාය කියලා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කාලය වැඩිපුර ලබාෙගන 

තිෙබනවා. 
 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙහොඳයි. තව විනාඩි ෙදකකින්, තුනකින් මෙග් කථාව අවසන් 

කරන්න පුළුවන් ෙවයි. ෙම් මුදල් පාෙද්ශීය සංවර්ධනය සඳහා හදා 

ගත්තා. අපි ඒෙක් වැරැද්දක් දකින්ෙන් නැහැ. දැන් පාරවල් හදන්න 
පුළුවන්, පාෙද්ශීය සංවර්ධනය සඳහා විවිධ මුදල් ෙවන් කරන්න 
පුළුවන්. මා දැනගන්න කැමැතියි, එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමා 
මහනුවර දිස්තික් සමෘද්ධි ඇමතිද, නැත්නම් ලංකාෙව්ම සමෘද්ධි 
ඇමතිද කියලා. තමුන්නාන්ෙසේ තලාතුඔය වැසිකිළි, කැසිකිළි 
පද්ධතියකට රුපියල් ලක්ෂ 41ක් සඳහන්කර තිෙබනවා; 
නුවරඑළිය දිස්තික්කෙය් උඩෙහේවාහැට හා මහනුවර දිස්තික්කෙය් 
පහතෙහේවාහැට සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 60ක් සඳහන්කර තිෙබනවා. 
ඔක්ෙකොම බැලුවාම අපට ෙපෙනන්ෙන්, ජනාධිපතිතුමා ගැසට් 
නිෙව්දනයක් මඟින් එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමාව පත්කරලා 
තිෙබන්ෙන් මහනුවර දිස්තික්කයට පමණයි කියලායි. 
රිකිල්ලගස්කඩ, ගැටකුලාව, මල්උල්ල කියන ඒවා නම් මා 
හිතන්ෙන් ෙවනත් දිස්තික්කවල ඒවා ෙනොෙවයි. තමුන්නාන්ෙසේලා 
දැන් ෙමොකක්ද ෙම් කරමින් ඉන්ෙන්? පාෙද්ශීය සංවර්ධනයට 
ෙවන් කරපු මුදල්වලින් තමුන්නාන්ෙසේෙග් දිස්තික්කෙය් ඡන්ද 
ව්යාපෘතිය සඳහා අවශ්ය කරන පදනම හදා ගන්නවා. "රෙට්ම 
සමෘද්ධි ඇමති" තමුන්නාන්ෙසේ කියායි අපි කියන්ෙන්. ෙම් අරමුදල් 
රටට ෙවන් කරන්න. ෙම්වා රාජපක්ෂලා කරපු වැඩ ෙන්. රෙට්ම 
සල්ලි හම්බන්ෙතොටට ෙගන ගියා. හම්බන්ෙතොටට වුණ ෙද්කුත් 
නැහැ. ඒ නිසා අපි පැහැදිලිව කියනවා, ෙම් අරමුදල් රට 
ෙවනුෙවනුත් ෙවන් කරන්න කියලා. තමුන්නාන්ෙසේෙග් 
ෙද්ශපාලන අනාගතය ෙවනුෙවන් තමුන්නාන්ෙසේ යම්කිසි ෙදයක් 
කර ගත්තාට අෙප් විරුද්ධත්වයක් නැහැ. අඩු ගණෙන් රන්ජන් 
රාමනායක නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාට ගලක් කඩා ගන්නවත් අවසර 
ලබා දීලා තිෙබනවාද? 

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ගලක් කඩා ගන්න? 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගල් ෙබොරලු ගැනෙන් රන්ජන් රාමනායක නිෙයෝජ්ය 

ඇමතිතුමාට තිෙබන පශ්නය. ඒ වාෙග්ම මා ෙම් කාරණයත් 
දැනගන්න කැමැතියි. ෙම් සමෘද්ධි අරමුදලින් කරපු මහා විශාල 
නාස්ති තිෙබනවා. ඔබතුමාට ෙම් ගැන කියලා වැඩක් නැහැ. 
ඔබතුමා ෙම් කටයුතු කරන්ෙන් නැහැෙන්. ඔබතුමා ගිය ආණ්ඩුෙව් 
ඇමතිවරෙයක්ෙන්. මම ෙපන්නුෙව් වර්තමාන ඇමතිවරයා 
තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන පතිරූපය නංවා ගන්න අරමුදල පාවිච්චි 
කරන විධිය පිළිබඳවයි. 

පසුගිය රජෙයන් දිවි නැගුම ජාතික සංවර්ධනයට සමෘද්ධි 
අරමුදල යටෙත් මිලියන 71ක් වියදම් කරලා තිෙබනවා. දිවි නැගුම 
සහනාධාර හිමිකම් පත මුදණය කරලා ෙබදා හරින්න මිලියන 
11ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. තීෙරෝද රථ රියදුරන්ට විශාම වැටුප් 
ලබා ෙදන්න කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ෙම්වා ඔක්ෙකොම ඡන්ද 
කාලෙය් - රාජපක්ෂෙග් කාලෙය් - කරපුවා. විශාම වැටුප් සහ 
රක්ෂණය සඳහා වූ පචාරක කටයුතුවලට ලක්ෂ 24ක් ෙවන් කරලා 
තිෙබනවා. "ඉසුරුමත් නිවහනක්" වැඩසටහන යටෙත් 
සමෘද්ධිලාභීන්ෙග් මුදල්වලින්  මිලියන 2,992ක් වියදම් කරලා 
තිෙබනවා. දැන් FCID එකත් එක්ක ඒ සම්බන්ධෙයන් නඩුවක් 
තිෙබනවා. දිවි නැගුම පජා මූල බැංකු මඟින් අත්පතිකා ෙබදන්න 
ලක්ෂ 25ක් වියදම් කරලා තිෙබනවා.  

පසුගිය පළාත් පාලන ආයතනවල ඡන්දය ෙවනුෙවන් යකඩ 
බට ලබා දීමටම ලක්ෂ 350ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. මම ෙම් 
අමාත්යාංශය පිළිබඳව දැනගන්න කැමතියි. මම අගමැතිවරයාට 
සහ රෙට් ආණ්ඩු කරන අයට කියන්ෙන් ෙම්කයි. දැන් සමෘද්ධි 
අරමුදල්වලින් මිලියන 4,000කට ආසන්න පමාණයක් නාස්ති 

989 990 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

කරලා තිෙබනවා. ෙම්වාට සම්බන්ධ පරීක්ෂණ කිරීම එස්.බී. 
දිසානායක ඇමතිතුමාෙගන් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවලා වැඩක් නැහැ. 
නමුත් ආණ්ඩුවක් වශෙයන් ෙම්වාට අදාළව කරලා තිෙබන 
පරීක්ෂණ ෙමොනවාද? තමුන්නාන්ෙසේෙග් අමාත්යාංශෙයන් කරලා 
තිෙබන පරීක්ෂණය ෙමොකක්ද? ෙපොලීසිෙයන් කරන 
පරීක්ෂණවලින් අහු ෙවන්ෙන් ෙහොරු විතරක් බව ඔබතුමා 
දන්නවා. අමාත්යාංශයකින් පරීක්ෂණයක් කළාම අහු ෙවන්ෙන් 
ෙහොරා විතරක් ෙනොෙවයි; ෙහොරාට ෙහොරකම් කරන්න බලපාපු 
ආයතනික දුර්වලතාත් අමාත්යාංශයකින් පරීක්ෂණයක් කළාම අහු 
ෙවනවා. කවදාවත් ෙපොලීසිෙයන් කියන්ෙන් නැහැ, "ෙමන්න ෙම් 
ආයතනික දුර්වලතා හදා ගන්න" කියලා. ආයතනික වශෙයන් 
පරීක්ෂණයක් කරන්න ඕනෑ කියලා අපි කියන්ෙන් ඒකයි. 
තමුන්නාන්ෙසේට ඒ කටයුත්ත කරන්න බැහැ.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 

      
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙහොඳයි. අවසාන විනාඩිෙය්දී මා ෙම් කාරණයත් කියන්න 

කැමැතියි. තමුන්නාන්ෙසේ ළඟදී පුවත් පත් දැන්වීමක් දාලා 
තිෙබනවා, සමෘද්ධිලාභී පවුල්වල දරුවන්ට ජපන් රටට යාමට 
ශිෂ්යත්ව 25ක් ෙදන්න කියලා. මට ෙම්ක ඇත්තටම තැපෑෙලන් 
එවපු එකක්. 

ඔබතුමා ඒ ශිෂ්යත්ව වැඩසටහනට ළමයින් ෙතෝරා ගන්න 
යන්ෙන් පත්තර දැන්වීම් දාලා. නමුත් අපි දන්නා තරමින් 
ඔබතුමාට හැම ගෙම්ම ඉන්නවා නිෙයෝජිතෙයක්, ඔබතුමාෙග් 
නිලධාරිෙයක්. ඇයි, ඒ ෙගොල්ලන් මඟින් ගන්ෙන් නැතුව 
adsවලින් ගන්න හදන්ෙන්? Adsවලින් ගන්නවා කියන්ෙන් 
වංචාවට ඉඩ වැඩියි කියන එකයි. ෙමොකද, ඒවා ජපන් ශිෂ්යත්ව. ඒ 
සඳහා ඔබතුමන්ලා ෙග් අරමුදලින් විශාල මුදලක් වැය කරනවා. ඒ 
නිසා මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලන්ෙන්, ඒ අය සමෘද්ධි නිලධාරින් 
මඟින් ෙතෝරා ගන්න කියලායි. ඒ ගත්තත් ඒක manipulate 
කරන්න පුළුවන්; ඒක කරනවා. අපි ඒ ගැන දන්නවා. නමුත් ෙමය 
ෙකළින්ම manipulate කිරීමක් වනවා.  

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ගරු මන්තීතුමා, ඒක නීතිය. ඒ වාෙග් ෙදයක් කරනවා නම් එය 

පසිද්ධ දැන්වීමකින්- 

      
ගරු බිමල් රතනායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
එහි පශ්නයක් නැහැ. පසිද්ධ දැන්වීමක් දමන එක ෙහොඳයි. 

නමුත් ඒකට ඔබතුමාෙග් නිලධාරින් මඟින් ෙතෝරා ගන්න එෙකන් 
කිසිම වැරැද්දක් වන්ෙන්ත් නැහැ.  

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ඒක නීතිය. 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙමොකද, "A" තුන ගත් ළමයි සමෘද්ධි පවුල්වල ඉන්නවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා අවසාන වශෙයන් ෙම් 
කාරණය කියන්න කැමැතියි. සමෘද්ධි ව්යාපාරය බලෙය් පවතින 
ෙද්ශපාලන පක්ෂෙය් ෙද්ශපාලන අරමුණු සඳහා "පජා මූල 
සංවිධාන" නමින් ෙද්ශපාලනයට එන ෙකොන්තාත්කරුවන්ට මඟ 
පාදන විධිෙය් ඉඩ කඩක් ඔබතුමා අද සම්මත කරන්න යන ෙම් 
නීති රීති, ෙරගුලාසිවලින් හැෙදනවා. මා විෙශේෂෙයන්ම ඉල්ලීමක් 
කරනවා. ව්යවස්ථාෙව් තිෙබන ෙලොකුම පශ්නය තමයි, 
සමෘද්ධිලාභින් ෙනොවන අයට ෙමයට ඇතුළත් වන්න ඉඩ කඩ දී 
තිෙබන එක. අපි ඉල්ලා සිටිනවා,  ඒක ෙවනස් කරන්න  කියලා. 

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ඒක තිෙබන්ෙන් සමෘද්ධිලාභින් ෙනොවන අඩු 

ආදායම්ලාභින්ට. ව්යාපාරිකයන්ට ෙමයට ඇතුළු ෙවන්න බැහැ. 

      
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙචෝදනාව වන්ෙන් ව්යාපාරිකයන්ටත් 

සමෘද්ධි හම්බ ෙවනවා කියායි.  

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ඒවා දැන් නැහැ ෙන්.  

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙචෝදනාව ෙවලා තිෙබන්ෙන් එයයි. ඔබතුමා අඩු 

ආදායම්ලාභින් කිව්වාම, කවුද ඒක මනින්ෙන්? ඒක මනින්න 
සිටින පධාන නිර්ණායකය -ගෙම් නිර්ණායකය තමයි- ඔබතුමාෙග් 
නිලධාරියා. ඒ අය යටෙත් තමයි දුප්පත් මිනිහා ඉන්ෙන්. ඔබතුමා 
ෙනොෙවයි, බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙමය ෙවනස් කෙළේ 
ෙමොකටද? ෙකොන්තාත්කාරයායි, තමන්ෙග් පාෙද්ශීය 
ෙද්ශපාලනඥයායි ඔබන්නයි එෙහම කෙළේ. ඒක තමයි ෙවන්ෙන්. 
සමෘද්ධිලාභින් -අඩු ආදායම්ලාභින්- කියලා කිව්වාම ඇති. තවත් 
අවශ්ය නැහැ. ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
අද දින කාලයත් එක්ක බැලුවාම කථිකයන් හැටියට ගරු 

ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා අමාත්යතුමා, ඊට පස්ෙසේ ගරු ඩග්ලස් 
ෙද්වානන්දා මන්තීතුමා, ගරු ලසන්ත අලගියවන්න නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා, ගරු විමලවීර දිසානායක මන්තීතුමා සහ එස්.බී. 
දිසානායක අමාත්යතුමා ඉන්නවා. එතුමන්ලා සඳහා අද කාලය 
ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ නිසායි මා කලින් දැනුවත් කෙළේ, පස් වරු 
2.00ට සභාෙව් කටයුතු අවසන් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා 
කියා. ඒ අනුව ෙම් ෙවලාෙව් ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා 
අමාත්යතුමාට කථා කරන්න අවස්ථාව ෙදනවා. 
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ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා (තිරසර සංවර්ධන 
හා වනජීවි අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா - வ வாதார 
அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  
Sustainable Development and Wildlife) 
මට විනාඩි 10ක කාලයක් තිෙබනවා ෙන්. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමාට විනාඩි 18ක කාලයක් තිෙබනවා. Before that, the 

Hon. Deputy Chairman of Committees will take the Chair. 
 

අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වූෙයන්, නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා [ගරු ෙසල්වම් 
අෛඩක්කලනාදන් මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 

 அதன்பிறகு, மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் 
அவர்கள் [மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்]  தைலைம 
வகித்தார்கள். 

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

 
 

[අ.භා. 12.32] 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
විනාඩි 18ක්! ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම හිතනවා ෙම්වා ඉතා 
වැදගත් නිෙයෝග බව. දිවි නැඟුම කියද්දී අපට ෙඛ්දනීය අතීතයක් 
මතක් ෙවනවා. එය අපට අමතක කරන්න බැහැ. හිටපු අග 
විනිශ්චයකාරතුමිය පැය 24කින් ඉවත් කළා. දිවි නැගුම පනත් 
ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කළාට පසුව එය නීතියට විරුද්ධ නිසා -
නීතියට පටහැනි නිසා- එදා ෙශේෂ්ඨාධිකරණය -ඉහළ උසාවිය- ඊට 
අදාළ තීන්දුව දුන්ෙන් එම පනත් ෙකටුම්පත පතික්ෙෂේප කරලායි. 
එතැනදී නීතිය ෙකොච්චර අතට ගත්තාද කිව්ෙවොත්, එදා සිටි රජය 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙත්රීම් කාරක සභාවක් -කමිටුවක්- පත් කළා. 
එය අධිකරණයක් බවට පත් කරලා, හිටපු අග විනිශ්චයකාරතුමිය 
චූදිතයා කරලා, එතුමිය ෙමතැනට ෙගන්නලා ෙබොෙහොම 
සමච්චලයට ලක් කරලා, පැය 24ක් තුළ දුන් තීන්දුවකින් ඉතාමත් 
නින්දිත විධියට එතුමිය ඉවත් කළා. ෙම් රටට නිදහස ලැබුණු 1948 
ඉඳලා ෙනොෙකරුණු ආකාරෙයන් හිටපු අග විනිශ්චයකාරතුමිය 
ඉවත් කළා. ඒ තරම් බලවත්කමක් ෙපන්වූවා. ඇයි එෙහම කෙළේ? 
අධිකරණය ස්වාධීනව රෙට් නීතිය තුළ සිටිමින් තීන්දුව දුන්නාම, 
තමන්ෙග් අභිමතාර්ථයන් ඉෂ්ට කරගන්න බැරි නිසා තමයි 
කමිටුවක් පත් කරලා එදා හිටපු ජනාධිපතිවරයාෙග් පවුෙල් 
සෙහෝදරයකු වූ බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා ඒ විධියට කටයුතු කෙළේ. 
ඒ හිතුවක්කාරකම තුළ අපි දැක්කා ෙම් රට යන ආකාරය. ජනතාව 
ඒ නිසායි ෙවනසක් ඕනෑ කියලා, ඒ ෙවනස කෙළේ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද දිවි නැගුම පනත 
යටෙත් නිෙයෝග ෙගනැවිත් තිෙබන්ෙන් අෙප් එස්.බී. දිසානායක 
මැතිතුමායි. මම ෙපොඩ්ඩක් ඉතිහාසයට යනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි. අපට අමතක කරන්න බැහැ, දිවංගත 
රණසිංහ ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 1977 ඉඳන් 
ඉන්න ෙකෙනකු හැටියට මට ඒ කාලෙය් ෙබොෙහෝ ෙද් මතකයි. 
එදා මා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් අස් ෙවලා, එදා ඇති කරපු පළාත් 

සභාවට ගියා. මම, බලය විමධ්යගත කිරීම දැඩි ෙලස විශව්ාස කරපු 
ෙකෙනක්. එදා ලංකාෙව් දිස්තික්ක 24ට අදාළව පැවැති දිසා ඇමති 
කමය තුළ දිසා ඇමතිවරයකු විධියට ෙලෝක බැංකුෙවන් 
කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් කරපු පළමුවැනි සංවර්ධන ව්යාපෘතිය 
මම සාර්ථක කරලා ෙපන්වූවා. 

ඒ ආකාරයට සාර්ථකව කරලා ෙපන්වූ නිසා ෙලෝක බැංකුව 
එදා කිව්ෙව්, ''ෙම්ක ෙවනත් රටවල අසාර්ථක වුණා. ලංකාෙව්  
සාර්ථක වුණු නිසා අපි ෙමය දිගටම ෙගනියනවා.'' කියලා. එදා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තිබුණු මෙග් ෙජ්යෂ්ඨත්වය නැති කර ෙගන ගිෙය් 
ෙමොකද? මම අයින් වුෙණ් ෙමොකද? මම රට විශ්වාස කරනවා. 
පළාත් මට්ටෙමන්, දිස්තික් මට්ටෙමන් අෙප් ගම හදන්න ඕනෑ 
කියන අදහස මා තුළ තිබුණා. ඒ අදහස තුළයි මම 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් අස් ෙවලා එදා වයඹ පළාත් සභාෙව් මහ ඇමති 
වුෙණ්.  

ඒ ඉන්න අවස්ථාෙව් දිවංගත රණසිංහ ෙපේමදාස මැතිතුමා 
ජනාධිපති ෙවලා, ''ජනසවිය'' කියලා වැඩසටහනක් කියාත්මක 
කළා. ජනසවිෙය් අරමුණ වුෙණ් ෙමොකක්ද? ගෙම් පවුල්වල 
දුගීභාවය තුරන් කිරීම. නමුත්, එතුමා ෙගනාපු දුගීභාවය තුරන් 
කිරීම - poverty alleviation - කියන සංකල්පයට ෙලෝක බැංකුව 
විරුද්ධ වුණා. එතුමා රණ්ඩු කරලා වාෙග් තමයි, ඉන් පසුව ෙලෝක 
බැංකුව පිළිඅරෙගන ජනසවිය ආරම්භ කෙළේ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 1993 චන්දිකා 
බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් රජයක් බලයට ආපු ෙව්ලාෙව්,  
තිබුණු ජනසවිය තමයි ''සමෘද්ධි ව්යාපාරය'' බවට පත් කෙළේ. ෙමහි 
අරමුණ වී තිෙබන්ෙන් දුගීභාවය නැති කරලා, රැකියා උත්පාදනය 
කරලා, ස්වයං පවුලක් බවට පත් කිරීම බව මම කියන්නට ඕනෑ. ඒ 
නිසායි පවුලයි, ගමයි, ගම නිසා රට හැෙදන සංකල්පයට ගිෙය්. 
නමුත් ෙම් තුළ ෙමොකක්ද වුෙණ්? ෙද්ශපාලනීකරණයක් ඇති 
වුණා. අනුර පියදර්ශන යාපා ඇමතිතුමා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්, 
මම එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්, පන්නල හා කටුගම්පල ආසනයයි 
නිෙයෝජනය කරන්ෙන්. ෙම් වැඩසටහන ෙවනුෙවන් රුපියල් 
බිලියන ගණනක මුදලක් අරෙගන, ''සමෘද්ධි පවුල්'' කියලා මුදල් 
දීෙම්දී ඇති ෙවලා තිෙබන අසාර්ථකභාවය අපට ෙපනුණා. ඒක 
එස්.බී. දිසානායක මැතිතුමාත් පිළිගන්නවා. ෙම් අසාර්ථකභාවයට 
ෙහේතුව ෙමොකක්ද? ෙද්ශපාලනීකරණයට නැඹුරුවීම තුළින්, 
තමන්ට හිතවත් ෙකනා විතරක් ෙතෝරලා ඒ අයට පමණක් සමෘද්ධි 
සහනාධාරදීම නිසා, මට ෙපෙනන්ෙන් නැහැ ඒ සමෘද්ධි 
සහනාධාර ලබා ගත්ත පවුල්වත් ආර්ථික වශෙයන් හරියට 
නැඟිටලාද කියලා. එෙහම නැඟිටලා නැහැ.  

පසුගිය අවුරුද්ෙද් අෙගෝස්තු මාසෙය් පැවති අෙප්  පන්නල 
පාෙද්ශීය සභා මාසික රැස්වීෙම්දී අනුර පියදර්ශන යාපා ඇමතිතුමා 
ඇහුවා, ''දැන් ෙකොපමණ පිරිසක් සමෘද්ධිය, දිවිනැගුම කියන ෙම් 
වැඩසටහෙනන් ඉවත් ෙවලා ඉන්නවාද?'' කියලා. 5,000ක් ඉවත් 
ෙවලා ඉන්නවා කිව්වා. ''අලුතින් ෙකොච්චර එන්න ඉන්නවාද?'' 
කියලා ඇහුවාම, 5,000ක් ඉන්නවා කිව්වා. එතැනදී අපට 
ෙපනුෙණ් ෙමොකක්ද? ඇතිවීමට වඩා නැතිවීම තුළ, ඒ නැතිවීම 
තුළින් ඇතිවීමකට යන මාර්ගයක් නැති බව ෙපනුනා. දිවි නැගුම 
ඉවත් කරලා, ඉන් පසුව තිබුණු ජනසවිය වැඩසටහන තමයි 
සමෘද්ධි ව්යාපාරය බවට පත් වුෙණ්.  

අපි කළ යුතු, අපට ෙපනුණු ෙද් තමයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, ෙම්ක ෙද්ශපාලනෙයන් ඈත් කරන්න ඕනෑ කියන 
කාරණය. ඒක ඡන්දයට පමණක් සීමා ෙනොකළ යුතුයි. යම් 
ෙකෙනකුට රැකියාවක් නැත්නම්; ආදායමක් නැත්නම්, 
ෙකෙනකුෙග් බඩගින්න නිසා තමන්ෙග් ජීවිතය පරදුවට තියලා 
මංෙකොල්ලකාලා මැෙරන්න හරි යන්ෙන් ෙම් නිසායි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අෙප් සෙහෝදර එස්.බී. දිසානායක මැතිතුමා ගැන මා තුළ 
විශ්වාසයක් තිෙබනවා. සමෘද්ධි සහනාධාරය නැති අහිංසක පවුල් 
ෙද්ශපාලනීකරණෙයන් ඈත් කරලා ඔබතුමා ෙම් ගැන කියා 
කරන්න ඕනෑ. මම ෙම්ක ඉල්ලීමක් වශෙයනුයි කරන්ෙන්. 
ෙමොකද, ෙම්ක අසාර්ථක ෙවලා තිෙබනවා, ඇමතිතුමනි. රුපියල් 
බිලියන ගණන් මහජන මුදල් ෙම් ෙවනුෙවන් වැය කර තිෙබනවා. 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය කළත් වරදක්, කවුරු කළත් වරදක්. ඒක 
අපි ඔක්ෙකෝම පිළිගනිමු. රුපියල් බිලියන ගණනක් වන මහජන 
මුදල්වලින් ෙම් පවුල් නැඟිට්ටා නම් අපට සන්ෙතෝෂ ෙවන්න 
පුළුවන්. එෙහම නැඟිටලා නැහැ, ඇමතිතුමනි. අපි ඒකාබද්ධ පක්ෂ 
ෙදකක් විධියට අලුත් මනසකින්, අලුත් පතිපත්තියකින් ෙම් පවුල් 
නැඟිට්ටවන්න කටයුතු කෙළේ නැත්නම් වැඩක් නැහැ.  

අනුර පියදර්ශන යාපා ඇමතිතුමා සහ තිරසර සංවර්ධන හා 
වනජීවී ඇමතිවරයා හැටියට මම එකතු ෙවලා කටයුතු කරනවා. 
පන්නල ගාම නිලධාරි වසෙම් නිලධාරින් හතර ෙදෙනක් ඉන්නවා. 
ඒ කවුද? සමෘද්ධි නිලධාරි ඉන්නවා. ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරි 
ඉන්නවා. කෘෂිකර්ම පර්ෙය්ෂණ හා නිෂ්පාදන සහකාර නිලධාරි 
ඉන්නවා. ගාම නිලධාරි ඉන්නවා. ඒ ආකාරයට හතර ෙදෙනක් 
ඉන්නවා. ෙම් අය එක්ක අපි මාසික රැස්වීෙම්දී කථා කර අන්තිමට 
මම අනුර පියදර්ශන යාපා ඇමතිතුමාට කිව්වා, ෙකොන්කිට් 
ෙගොඩනැඟිලි ෙකොච්චර හැදුවත්, ලස්සන මන්දිර හැදුවත් වැඩක් 
නැහැ කියා. අද ෙම් ගැලරිෙය් පාසල් ශිෂ්යෙයෝත් ඉන්නවා. 

මනස ෙවනස් කර ෙම් භූමියට ආදරය කරන, තමන් ගැන 
තමන්ට ආඩම්බර ෙවන්න පුළුවන්,  ස්ෙවෝත්සාහෙයන් 
දියුණුෙවන්නට පුළුවන් පුරවැසියන්  බිහි කරන්නට බැරි නම් අපි 
ෙම්  රටට  කරන ෙද්වල් හරියන්ෙන් නැහැ. අපිත් ෙබොරුවක් තමයි 
කරන්ෙන්. එම නිසා ෙම්  වැඩ කටයුත්ත සඳහා  ඒ පළාෙත් 
ෙකොට්ඨාස අසූ  එෙකන් පළමුෙවනි කණ්ඩායම හැටියට ගාම 
ෙසේවා වසම් හතක් -ගාම  ෙසේවා වසම් කියන්ෙන් මුළු 
ෙකොට්ඨාසයම- රන්ෙදනිගල පුහුණු මධ්යස්ථානයට ගිහින් දවස් 
තුනක්  ෙම් නිලධාරින්  එක්ක කථා කළා.  ඔවුන්ෙග් මනස 
සම්පූ ර්ණෙයන්ම ෙවනස් ෙවලා.    

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් සඳුදා ෙම් අයට ඒ 
ගැන සමාෙලෝචනය කර ඒ අයට ගමට බහින්නටය කියනවා.  ෙම් 
පළමුවන අදියර විතරයි.  මුළු ලංකාෙව්ම   ෙම්  නිලධාරින්ෙග් 
මනස අපි ෙවනස් කරන්නට  ඕනෑ.  ඇයි ඒ? ජනාධිපතිතුමාත් 
අපිත් ගිහින් කියනවා,  "තිරසර සංවර්ධනය "කියා. ලංකාෙව් අපිට 
"තිරසර සංවර්ධනය" කියන එක  එක්සත් ජාතීන් උගන්වන්නට  
ඕනෑ නැහැ. අෙප් අතීතෙය් අවුරුදු  දහස් ගණනක සිට හුරු පුරුදු 
ආර්ථික සමාජ කමයක් අපිට තිෙබනවා. වැව් පද්ධතියක් ඇති 
සමාජයක් තිෙබනවා. ෙලෝකෙය් ආඩම්බර ජාතියක් හැටියට සිටි 
ජාතියක්.  ඒ මනස නැවත ඇති කරන්නට  ඕනෑ. අපි වැව් හැදුවා. 
ෙම්  ෙගොඩනැඟිලි  ඔක්ෙකොම නැති ෙවනවා. අපි ඔක්ෙකොම 
මැෙර්වි.  නමුත් මතක තියා ගන්න. ෙම් ෙපොෙළොව  තිෙබන තුරු 
අපට පවතින එක උරුමයක්  තිෙබනවා.   ඒ තමයි අෙප් වැව් 
පද්ධතිය ගරු ඇමතිතුමනි. අතීතෙය් පරම්පරා සිය ගණනක් ෙම් 
වැව් පද්ධතිය  බුක්ති  වින්දා වාෙග්ම අනාගතෙය්දීත් ෙම් 
ෙපොෙළොව  තිෙබන තුරු ෙම් වැව් පද්ධතිය තුළින් අපි ජීවත් 
ෙවනවා. එෙසේ නම්  ඒ තිරසර භූමිෙය් 2015 ගරු ජනාධිපතිතුමා 
පැරීසිෙය් ගිහින් අත්සන් කළ ගිවිසුම තුළින් කටයුතු  කරනවා. මම 
හිතන විධියට ලබන මාසෙය්  ඒ තිරසර සංවර්ධන පනත් 
ෙකටුම්පත ෙග්නවා. ෙම් පනත ෙකටුම්පත තුළින් ෙමොකක්ද 
කරන්ෙන්? අරමුණු 17ක් කියා  තිෙබනවා.  

අද මාරවිල ෙහෝටලෙය් එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් 
නිෙයෝජිතයනුත් එක්ක මෙග් අමාත්යාංශෙය් නිලධාරිනුත්  

මුහුදුකරෙය් මුහුදු මත්ස්යයා ඇතුළු සියල්ලටම තිරසර  
ආරක්ෂාවක් සඳහා, අනාගත පරම්පරාව ෙවනුෙවන් වැඩ 
පිළිෙවළක් හදනවා. ෙම් විධිෙය් වැඩ කටයුතුවලට අපි යන්නට  
ඕනෑ. ඒ අරමුණු 17 තුළ තව අරමුණු  193ක්. ෙම්  193 කර ෙගන 
යන්න මම කැබිනට් පතිකාවක් දැම්මා. ජනතාව,  ශිෂ්යෙයෝ තමයි 
අෙප් අනාගත පරපුර. ඒ අවෙබෝධය අනාගත පරපුර ට ෙදන්ෙන් 
නැතිව ෙම් කටයුත්ත කරන්නට, රට ෙගනයන්නට බැහැ. මාත්, 
ගරු අධ්යාපන අමාත්යතුමාත් ඒ සඳහා  අපි  උපෙයෝගී කර ගත්තා, 
Scout Movement  එක. ඒක කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමත කළා. 
හැම පාසලකම ජාති-ආගම්-කුල ෙභ්දෙයන් ෙතොරව  Scout 
Movement  එකක් ඇති ෙවනවා. ඒ තුළින් තිරසර ගම්මාන වැඩ 
පිළිෙවළ ඇති කරනවා. ගෙම්  පන්සල, ෙකෝවිල, පල්ලිය ෙවන්න 
පුළුවන්.  ඒ  වාෙග්ම විශාමික  රජෙය් ෙසේවකයන් ෙවන්නට 
පුළුවන්. පූජක පක්ෂය ෙවන්න ට පුළුවන්. පාෙද්ශීය මට්ටෙමන් 
ඇති ෙවන  ඒ හදවත ගමට බැහැලා ගරු ඇමතිතුමනි,  ඔබතුමාෙග් 
සමෘද්ධි වැඩ පිළිෙවළ තුළින් කියාත්මක ෙවනවා. පන්නල වැඩ 
පිළිෙවළ ගන්නෙකො.  පන්නල  පෙද්ශෙය් බැංකු හයක් තිෙබනවා. 
ෙකෝ ටි අසූ ගණනක මුදල් තිෙබනවා. නිලධාරීතුමියත් ඒ අයත් 
දන්ෙන් නැහැ, ෙමොකක්ද කරන්ෙන් කියා. ඒ අය "අල්ෙල් සීනි 
කනවා  වාෙග්."  කන්න ෙදනවා. මාසයට සල්ලි ටිකක්, කරවල 
කෑල්ලක්, හාල් මැස්ෙසක් ඒ වා  ෙග් ෙදයක් ෙදනවා.  

ගරු ඇමතිතුමා,  අපි ෙම් අය ට අවෙබෝධ කරවමු. අෙප් 
අමාත්යාංශය හරහා  වෘත්තීය පුහුණු  කර  ඒ කාර්යය ට බහිමු. මම 
ඒකයි  ඒ ගැන කථා කරන්ෙන්. රාජ්ය ආයතන රාශියක වෘත්තීය 
පුහුණු කරන්න තිෙබනවා. ඒ තුළින් පවුෙල් දුගීභාවය තුරන් 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒ ගම්වල පවු ල්වල  රැකියා නැති අයට  
රැකියා පුහුණුව, ස්වයං රැකියා ඇති කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
ෙහෝටල් අංශෙය් මල් වගාව,  අපනයනය  මෙග් අමාත්යාංශෙයන් 
කරන ෙදයක්. ඔබතුමා එන්න බලන්න.  අධ්යක්ෂ ජනරාල් සුනිල් 
මහත්මයා ඉන්නවා. මම එතුමාට මීට ඉස්ෙසල්ලා  එන්න කිව්වා.  
අපි ඒකාබද්ධව ෙම් කටයුතු කර ෙගනයමු. පුළුවන් නම් සඳුදා 
උෙද් 9.00ට ඔබතුමාෙග් නිලධාරිෙයක්  පන්නල පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් කාර්යාලයට එවන්න. අප එතැනදී ෙමම වැඩ පිළිෙවළ 
model  එකක් විධියට හදනවා. ගෙම් පාසල, ගෙම් පල්ලිය කියන 
ඔක්ෙකොම එක්කාසු ෙවලා පක්ෂ ෙභ්දෙයන් ෙතොරව කටයුතු 
කරනවා. අෙප් ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් පටු 
අදහස්වලින් ඈත් ෙවන්නට ඕනෑ. ඔබතුමාත් මාත් සියලුම ෙදනා 
මහජන සල්ලිවලින් පඩි ගන්නවා. අපිට පව්කාරෙයෝ ෙවන්නට 
බැහැ. ෙම් වාෙග් වාසනාවන්ත භූමියක් ෙලෝකෙය් නැහැ ගරු 
ඇමතිතුමා. ෙම් වාෙග් වාසනාවන්ත භූමියක් නැහැ. 

අඹ ෙගඩියක් කාලා ඇටය විසි කළත්, ඒක පැළ ෙවලා 
ආෙයත් ෙගඩි හැෙදනවා. ෙම් 'ලංකාව' කියන්ෙන්, යාපනෙය් 
ඉඳලා ෙදවුන්දර තුඩුව දක්වාම මහා වාසනාවන්ත පුණ්ය භූමියක්. 
එහි අයිතිය තිෙබන්ෙන් කකුල් ෙදෙක් මිනිසුන්ට විතරක් 
ෙනොෙවයි. ගහ ෙකොළවලටත්, සතා සිවුපාවාටත්, මත්ස්යයින්ටත් 
ෙම් සෑම ෙදනාටම එහි අයිතිය තිෙබනවා. එදා මිහිඳු මහ රහතන් 
වහන්ෙසේ ෙද්ශනා කළ කාරණය ෙම් ගැලරිෙය් ඉන්න පාසල් 
දරුවන්ට දැන ගන්න මම කියන්නම්. කිස්තු පූර්ව තුන්වන 
සියවෙසේදී, ෙපොෙසොන් ෙපොෙහොය දවසකදී -ඊළඟට එන්ෙන් 
ෙපොෙසොන් ෙපොෙහොය. -ෙද්වානම්පියතිස්ස රජතුමාට 
උන්වහන්ෙසේ ෙමොකක්ද ෙද්ශනා කෙළේ? "මහරජ, ඔබ භූමිෙය් 
අයිතිකරු ෙනොෙවයි, තාවකාලික භාරකරුෙවක් පමණයි" කියා 
ෙද්ශනා කළා. ඒක මතක තබා ගන්න. ෙම් සභාෙව් ඉන්න අයත් 
ඒක දැන ගන්න ඕනෑ. රජතුමා මුවා මරන්න හදපු ෙවලාෙව් 
ෙද්ශනා කෙළේ, "ඔබට ෙමන්ම සතා සිවුපාවාටත්, මත්ස්යයින්ටත් 
නිදහෙසේ සැරිසැරීෙම් අයිතිය තිෙබනවා" කියලායි. ඒ වදනයි මම 
ෙම් ඉදිරියට ෙගන යන්ෙන්.  
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ෙද්ශගුණ විපර්යාසය දැන් අපට දඬුවම් කරනවා. පෑවිල්ලක් 
ආවා. දැන් කියනවා, "ගං වතුර එනවා" කියලා. මිනිසා තමයි ෙම් 
පෘථිවිෙය් හතුරා ෙවලා ඉන්ෙන්. තිරසර සංවර්ධනය ඇති කරන්න 
නම් ෙම් කරන විනාශය අපි නැති කරන්න ඕනෑ.  

'සමෘද්ධිය' කියන්ෙන් මහා සද්කාර්යයක්. ගරු එස්.බී. 
දිසානායක ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඒ වැෙඩ්ට බහින්න ඕනෑ. 
ඔබතුමාට අපි සහාය ෙදන්නම්. ෙම් මුදල ඇති,  බැංකුවල 
සල්ලිවත්, ෙවනත් මුදලක්වත් ඕනෑ නැහැ. ෙම් මුදලින් අපි ගෙම් 
පවුල හදමු; ඒ පවුල දියුණු කරමු; රැකියා ඇති කරමු. මත්පැන්, මත් 
කුඩු, මත් දව්ය විනාශ කරලා දමන්න ඕනෑ. ෙම් සමාජෙය්  
මානසික ෙරෝගීන් ඇති කරන්න ඉඩ ෙදන්න බැහැ. අන්න එතැනයි 
අපි ඉන්න ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද ඉතාම වැදගත් 
ෙයෝජනාවක් ගැනයි කථා කරන්ෙන්. ෙම් සමෘද්ධි ව්යාපාරය ෙදස 
ෙද්ශපාලන ඇසකින් බලන්ෙන් නැතුව පියවි ඇස් ෙදෙකන් බලලා, 
හැම දුප්පෙතක්ම නැගිට්ටුවන වැඩ පිළිෙවළක් ඔබතුමා අද ඉඳලා 
කියාත්මක කරන්න ඕනෑ, ගරු ඇමතිතුමනි. මම ඒකට සම්පූර්ණ 
සහෙයෝගය ෙදනවා. අපි සියලුෙදනාම ඒකට සහෙයෝගය ෙදනවා.  

මම ජිනීවා නුවර පැවැති එක්සත් ජාතීන්ෙග් CITES සමුළුවට 
ගියා; ලබන මාසෙය්දීත් යනවා. ෙමොකක්ද, එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
SDGs - Sustainable Development Goals - දහඅට තුළින් 
කියැෙවන්ෙන්? දුගීභාවය තුරන් කිරීම නැතෙහොත් poverty 
alleviation  කියන ෙද්  තමයි එහි පධාන ෙත්මාව. ඒක කියද්දී මට 
මතක් වුෙණ්,  දිවංගත රණසිංහ ෙපේමදාස හිටපු ජනාධිපතිතුමාවයි. 
එතුමා 1988 වසෙර්දී දුගීභාවය තුරන් කිරීම සඳහා 'ජනසවිය' 
වැඩසටහන ෙගනාවා. මම එතෙකොට වයඹ පධාන ඇමති. මම හැම 
සමුළුවකදීම කිව්ෙව්, "ඔබතුමන්ලාට ඉස්සර ෙවලා අපි 'දුගීභාවය' 
කියන වචනය ඉවත් කර ගන්නවා" කියලායි. වර්තමාන ජීවිත 
කාලෙය්දී තමයි ෙම් විධියට වුෙණ්. මහා පරාකමබාහු රජතුමා 
ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? අපට ෙශේෂ්ඨ උරුමයක් තිෙබනවා. ෙම් 
ගැලරිෙය් ඉන්න දරුවන්ට දැන ගන්න ඕනෑ නිසායි මම ෙම් 
කියන්ෙන්. මහා පරාකමබාහු රජතුමා -ෙමය මහා වංශෙය් ලියා 
තිෙබනවා.- තමන්ෙග් අමාත්ය මණ්ඩලයට කියා තිෙබනවා, 
"අමාත්යවරුනි, ෙතොපි මා ෙකෙරහි විශ්වාසය තබවු, මා ෙකෙරහි 
විශ්වාසය තබා මාෙග් අණ කියාත්මක කරවු" කියලා. එතුමා 
තවදුරටත් කියා තිෙබනවා, "ජලය නිකරුෙණ් මුහුදට ගලා යාමට 
ඉඩ ෙනොදිය යුතුයි. යම් තැනක ජලය රැඳවීමට හැකි නම් එතැන 
වැව් තනවු; ෙගොවි බිම් ඇති කරවු; ගම්මාන ඇති කරවු; ජනපද ඇති 
කරවු." කියලා. ඒ වාෙග්ම, "යම් තැනක වගා කරන්න බැරි නම්, 
එතැන ගල් පර්වත තිෙබ් නම්, මල් වතු වැනි අලංකාර උද්යාන ඇති 
කරවු; යම් තැනක භූමිෙය් වටිනා වස්තු තිෙබ් නම්, අත 
ෙනොතබවු." කියලා කියා තිෙබනවා. අද එෙහම ෙනොෙවයි, අපි 
ෙකළිනවා ෙන්. රන්ජන් රාමනායක මැතිතුමනි, ඔබතුමාත් 
ගිහිල්ලා පස්වලට රණ්ඩු කළා ෙන්ද? ඒ සම්පූර්ණ පරිසරයම 
විනාශයි. වස්තුව කියලා ෙදයක්  දැන් එහි  නැහැ. මහා 
පරාකමබාහු රජතුමා ආරක්ෂා කරපු ඒ සියල්ලම ඉවරයි.  නමුත් 
ෙලෝක නීතියක් තිෙබනවා. අධිකරණෙයන් අපට ෙබ්ෙරන්න 
පුළුවන්, නීතිඥ මහත්වරුනුත් ඉන්නවා ෙන්. නීතිෙයන් ෙබ්ෙරන්න 
පුළුවන්, නමුත්- 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, you have two more minutes.  
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ෙහොඳයි.  

මට මතකයි, ෙකොල්වින් ආර්. ද සිල්වා මැතිතුමා ෙපනී සිටි 
නඩුවක් ගැන. කිකට් ශූරෙයක් හිටියා, සතාසිවම් කියලා. සතාසිවම් 
ඔහුෙග් භාර්යාව මැරුවා, ෙමෝල් ගෙහන් ගහලා. ෙකොල්වින් ආර්. ද 
සිල්වා මහතා ඔප්පු කරලා ෙපන්නුෙව්, සතාසිවම් ෙනොෙවයි, 
ෙමෝල් ගහ තමයි භාර්යාව මැරුෙව් කියලායි. නමුත් ෙලෝක නීති 
ධර්මයක් ෙම් පෘථිවිෙය් තිෙබනවා. ඒෙකන් අපට මඟ හරින්න 
බැහැ. එක්සත් ජාතීන්ෙග් බලවත් රාජ්යයන්  පරිසරය විනාශ 
කරලා අද අෙප් අතීතයට, අෙප් උරුමයට කථා කරලා, ඒ තුළින් 
ලස්සන පෘථිවියක් නිර්මාණය කරන්න, එය ආරක්ෂා කරන්න 
කටයුතු කරනවා. කවුද ෙම්ෙක් හතුරා? අපි ෙන්. හතුරා අපි. අපට 
අෙප් පැවැත්මට ගහ ෙකොළ ඕනෑ, ගරු ඇමතිතුමනි. අපට වතුර 
ඕනෑ; ගහ ෙකොළ, සතා සිවුපාවා ඕනෑ; වායුෙගෝලය ඕනෑ; ෙහොඳ 
ඔක්සිජන් ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ඒ පරිසරයට ෙම් කකුල් ෙදෙක් 
මිනිසාෙග් සහායත් අවශ්යයි. ෙමන්න ෙම්ක ෙත්රුම් අරෙගන අපි 
ෙද්ශපාලනඥයන් හැටියට වැඩ කටයුතු කරන්න ඕනෑ, අනාගත 
පරපුරටත් දැන ගන්න. මම වැඩමුළුවක් පැවැත්වූවා, Peradeniya 
සහ Haggala Botanical Gardensවලට එන අයට සහ පාසල් 
ශිෂ්යයන්ට. දැන් අපි ෙම් වැඩමුළුව හැම තැනම කරෙගන යනවා. 
දිවි නැගුම, තරුණ ෙසේවා සභාව, scoutsලා, පාසල් ශිෂ්යයින් ෙම් 
සියලු ෙදනා එකට අරෙගන ෙම් කටයුත්ත කරන්න ඕනෑ. 
ෙද්ශපාලකයන් සහ නිලධාරින් පැත්තකට ෙවලා,  සංවර්ධනෙය් 
හවුල්කරුවන් හැටියට පාසල් ශිෂ්යයාෙග් සිට සියලු ජනතාවට ඒ 
සම්බන්ධය අවෙබෝධ කර ෙදන්න ඕනෑ. ගරු එස්.බී. දිසානායක 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් දිවි නැගුම ව්යාපෘතිය ෙම්කට එන්න 
ඕනෑ. අපි ඒ විධියට වැඩ කටයුතු කරමු. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
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ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகௗரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, வ ைம 

என்ப  இன்ைறய உலைக அச்சு த் கின்ற பாாிய 
ெந க்க யாக, உலகம் எதிர்ேநாக்குகின்ற பாாிய ஒ  
பிரச்சிைனயாக  உ ெவ த்  வ கின்ற . இந்த நிைலயில், 
ெபா ளியலாளர்களால் ஒ  ெபா ளாதாரப் பிரச்சிைனயாகப் 
பார்க்கப்ப கின்ற ம் ச கவியலாளர்களால் ஒ  ச கப் 
பிரச்சிைனயாகப் பார்க்கப்ப கின்ற ம் இவற்ைற ம் 
தாண் ய நிைலயில் ஒ  மானிடப் பிரச்சிைனயாகப் பலரால் 
அைடயாளப்ப த்தப்பட்  வ கின்ற மான வ ைமைய, 
எம  நாட் ந்  ஒழிப்பதற்கு ஏ வாக அரசினால் 
ெகாண் வரப்பட்ட ஒ  ேவைலத் திட்டமாக 'வாழ்வின் எ ச்சி' 
திட்டம் காணப்ப கின்ற . இதற்கு ன்னர் இந்த ேவைலத் 
திட்டமான  ெவவ்ேவ  ெபயர்களால் அைழக்கப்பட்  
வந்தி ந்த நிைலயில், எம  நாட் ந்  வ ைமயான  
எந்தளவிற்கு ஒழிக்கப்பட் க்கின்ற ? என்ற ேகள்விைய 

ன்னி த்தியதாகச் சில க த் க்கைள இங்கு நான் 
ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன். 

ஒ  மனிதன் தன  வாழ்வாதாரத்திற்கு அத்தியாவசியமான 
ேதைவகைள, அதாவ , உண , உைட, , நீர் 
ேபான்றவற்ைற அைடந் ெகாள்ள யாத நிைலைமேய 
வ ைம என அைழக்கப்ப வதாகப் ெபா ளியலாளர்கள் 
வ ைமக்கு வைரவிலக்கணம் வகுக்கின்றனர்.  அேதேநரம், 
ஒ  மனிதன் இந்த உலகில் வாழ்வதற்கு அவசியமான மிகக் 
குைறந்த ேதைவகைளக்கூட ர்த்தி ெசய்ய யாத, 
மகிழ்ச்சிகரமான வாழ்க்ைகைய வாழ யாத நிைலேய 
வ ைம என உலக வங்கி வ ைமக்கான வைரவிலக்கணத்ைத 
வகுத் ள்ள . வ ைமையக் கணிப்பதற்கான அள கள் 
காலத்திற்குக் காலம் வித்தியாசப்பட்டைவயாகேவ 
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இ ந் வ கின்றன. ஆரம்ப காலத்தில் உண , உைட, நீர், 
வசிப்பிடம் என்பன ஒ  மனிதனின் அ ப்பைடத் ேதைவகளாக 
இ ந் ள்ள நிைலயில், தற்ேபாைதய ந ன வளர்ச்சி டன் 
கல்வி, சுகாதாரம் என்பன ம் ஒ  மனிதனின் அ ப்பைடத் 
ேதைவகள் என்ற கட்டத் க்குள் உள்வாங்கப்பட் க்கின்றன. 
இந்த மா பட்ட வளர்ச்சிப் ேபாக்குகைள ேநாக்குமிடத் , 
"மனிதர்க க்கு எைவெயல்லாம் அவசியமாகத் 
ேதைவப்ப கின்றனேவா, அவற்ைற அைடய யாத 
நிைலைமேய வ ைம" எனக் ெகாள்ள ம். மனித க்கு 
அத்தியாவசியமாகத் ேதைவப்படாதவற்ைற அைடய யாத 
நிைலைம வ ைம அன் . 

அந்த வைகயில், எம  நாட் ன் வ ைம ஒழிப் த் 
ெதாடர்பிலான பிரதான ேவைலத்திட்டமான 'வாழ்வின் 
எ ச்சி' திட்டத்திற்குள் உள்வாங்கப்படாத பலர், இன் ம் 
வ ைமக்குட்பட்ட நிைலயிேலேய வாழ்ந்  வ கின்றனர். 
குறிப்பாக, இந்த நிைலைமயான  வடக்கு, கிழக்கு மற் ம் 
மைலயகப் பகுதி வாழ் மக்களிைடேய மிக அதிகளவில் 
காணப்ப கின்றைமைய இங்கு சுட் க்காட்ட 
வி ம் கின்ேறன். கடந்த சுமார் 30 வ ட கால த்தச் 
சூழலான , எம  நாட் ல் வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்கைளச் 
ேசர்ந்த தமிழ் மற் ம் ஸ் ம் மக்கைளப் பாாிய வ ைம 
நிைலக்குத் தள்ளியி ப்பைத உணரக்கூ யதாக உள்ள .  
அதாவ , எம  நாட் ல் வாழ்கின்ற ஏைனய மக்க டன் 
ஒப்பி ம்ேபா  இந்த வித்தியாச நிைலையக் காண ம்.  

கடந்த ஆண்ைடப் ெபா த்தவைரயில் இலங்ைகயின் 
வ ைம நிைல 6.7 தமாக ழ்ச்சி கண் ப்பதாக உலக 
வங்கி ெதாிவித்தி ந்த . எம  நாட் ன் வ ைம நிைல 6.7 

தமாக இ ந் ள்ள நிைலயில், இனங்களின் அ ப்பைடயில் 
அதைன வகுத் ப் பார்கின்றேபா  5.9 தமான சிங்கள 
மக்க ம் 9.4 தமான இந்திய வம்சாவளித் தமிழ் மக்க ம் 12 

தமான இலங்ைகத் தமிழ் மக்க ம் 6.5 தமான ஸ் ம் 
மக்க ம் வ ைமக்குட்பட்ட நிைலயில் இ க்கின்றனர் என 
உலக வங்கி ெதாிவித்தி ந்தைத நான் இங்கு சுட் க்காட்ட 
வி ம் கின்ேறன். அந்த வைகயில் பார்க்கின்றேபா , 
அதிகூ ய வ ைம நிைலக்குத் தள்ளப்பட்டவர்களாக 
இலங்ைகத் தமிழர்கள் இ க்கின்றார்கள். கடந்தகால த்த ம் 
அதன் பின்னரான வாழ்வாதாரங்க க்கான 
வாய்ப் களின்ைம ேம எம  மக்கைள இந்த நிைலக்கு 
இட் ச்ெசன்றி க்கின்ற  என்பதில் சந்ேதகமில்ைல.   

அேதேநரம், எம  நாட் ல் குைறந்த ஊதியத்ைதப் 
ெப கின்றவர்கள் எனப் பார்க்கின்றேபா , எம  நாட் ன் 
ெமாத்த மக்கள் ெதாைகயில் 32.1 தமானவர்கள் குைறந்த 
ஊதியத்ைத, அதாவ  நாெளான் க்கு இரண்டைர அெமாிக்க 
ெடாலைரப் ெப கின்றவர்களாக இ க்கின்றனர். இதில் 
சிங்கள மக்களில் 28.8 தமானவர்க ம்  இந்தியத் தமிழ் 
மக்களில் 46.3 தமானவர்க ம் இலங்ைகத் தமிழர்களில் 44.4 

தமானவர்க ம் ஸ் ம் மக்களில் 37.2 தமானவர்க ம் 
அடங்குகின்றனர். இவர்கள் அைனவ ம் ேமற்ப  குைறந்த 
ஊதியத்ைதப் ெப கின்ற ெதாழிலாளர்களாக இ க்கும் 
நிைலேய காணப்ப கின்ற  என உலக வங்கி 
சுட் க்காட் கின்ற . இந்த ஆய் கைள ன்ைவத் , எம  
நாட் ல் ஆகக்குைறந்த ஊதியத்தில் ஆகக்கூ தலான ெதாழில் 

ாிகின்றவர்களாக இலங்ைகத் தமிழர்க ம் இந்தியத் 
தமிழர்க ம் இ ப்பதனால் அதிகூ ய வ ைம நிைலக்கு 
அவர்கள் ஆட்பட் ள்ளனெரன உலக வங்கி 
ெதாிவித்தி க்கின்ற .  

இந்த விகிதாசாரத்ைத மாகாண ாீதியில் 
வைகப்ப த் கின்றேபா , நாெளான் க்கு இரண்டைர 
அெமாிக்க ெடாலர் ஊதியத்ைதப் ெப கின்ற ெதாழிலாளர்கள் 
அதிகமாக ள்ள மாகாணங்களாக வடக்கு, கிழக்கும் 
மைலயகப் பகுதிக ம் காணப்ப கின்றன. இதில் வடக்கு 
மாகாணத்ைத எ த் க்ெகாண்டால், இந்த தமான  

ல்ைலத்தீவில் 74.4 ஆக ம் மன்னாாில் 60.9 ஆக ம் 
கிளிெநாச்சியில் 57.2ஆக ம் யாழ்ப்பாணத்தில் 42.6 ஆக ம் 
வ னியாவில் 23.1 ஆக ம் காணப்ப வதாகத் 
ெதாியவ கிற . ெதாழி ன்ைமப் பிரச்சிைனயான  
வடக்கில் 10.2 தமாக ம் கிழக்கில் 11.2 தமாக ம் 
இ ந் வ வைத அவதானிக்க கின்ற . ேம ம், 
நாெளான் க்கு 350 பாய் ஊதியம் ெப கின்ற மக்கள் 

ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்திேலேய மிக அதிகமாக 
வாழ்கின்றனர் எனத்  ெதாியவ கின்ற . 

அந்த வைகயில், எம  பகுதிகளில் மக்கள  வ ைம 
நிைலையப் ேபாக்குவதற்கு ேவைலவாய்ப் கைள 
உ வாக்குதல் மற் ம் வழங்குதல், ைகத்ெதாழிற் ைறகைள 
ஏற்ப த் தல், சுயெதாழில் யற்சிகைள ேம ம் அதிகாித்  
ஊக்குவித்தல், ெதாழில் ட்பப் பயிற்சிகைள அதிகளவில் 
ேமற்ெகாள்ளல் ேபான்ற கு கிய மற் ம் நீண்ட 
காலத்திட்டங்கள் ேதைவ. எனி ம், அ வைரயில் வ ைம 
நிைல மிக ம் அதிகாித் க் காணப்ப கின்ற எம  பகுதிகளில் 
ேமற்ப  'வாழ்வின் எ ச்சி' திட்டம் லமான பயனாளிகைள 
அதிகமாக உள்வாங்குவத டாக அவர்க க்கு உதவிகைள 
வழங்குவதற்கும் தற்ேபா ள்ள 'வாழ்வின் எ ச்சி' திட்டக் 
கட்டைமப்பிற்குள் ெதாழில்வாய்ப் கைள வழங்கக்கூ ய 
நிைலைமகள் ஓரள  இ க்கின்ற நிைலயில், அதைனப் 
பயன்ப த்தி எம  பகுதிகளில் ேவைலயில்லாப் 
பட்டதாாிகளின் பிரச்சிைனகைள ஓரள  தீர்ப்பதற்கும் 
ெகௗரவ அைமச்சர் எஸ்.பி. திசாநாயக்க அவர்கள் 
நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ெமனக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 

'வாழ்வின் எ ச்சி' திட்டக் கட்டைமப்பான  ச ர்த்திக் 
கட்டைமப்பி ந்  மாற்றப்பட்டேபா , அதன  
ேவைலத்திட்ட விாிவாக்கங்க க்ேகற்ற வைகயில் பல்ேவ  
ெதாழில் ைறகள் சார்ந்த வாய்ப் கள் 
உள்வாங்கப்பட் ந்ததாக அறிய கின்ற . குறிப்பாக, 
நாடளாவிய ாீதியில் 1,074 ச ர்த்தி வங்கிகள் உள்ள 
நிைலயில், அவற் க்கான காவலாளிகள், கணினி 
உதவியாளர்கள் ேபான்ற பதவிகள் ெவற்றிடங்களாகக் 
காணப்பட்டதாக ம் கூறப்ப கின்ற . தற்ேபா  'வாழ்வின் 
எ ச்சி' திட்டமான  ‘ச ர்த்தி’ எனப் ெபயர் மாற்றம் 
ெசய்யப்பட் ள்ளேபாதி ம் அதன் கட்டைமப்பில் 
மாற்றங்கைள ஏற்ப த்தாமல் ேமற்ப  ெவற்றிடங்கைள நிரப்ப 

ம் என் ம் அதற்கான எற்பா கேள ேதைவ என் ம் 
ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்களிடம்  ெதாிவித் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.  

அத் டன், கடந்த 20 வ டங்களாக ேமற்ப  
திைணக்களத்தில் பதவி வகித்  வ கின்ற சிேரஷ்ட 

காைமயாளர்கள் உட்படப் பல ம் பதவி உயர் கள் 
வழங்கப்படாத நிைலயிேலேய  பணியாற்றி வ கின்றனர். 
எனேவ, ேமற்ப  பதவி உயர் கள் ைறயாக வழங்கப் 
ப வதற்கும் அதன் லமாக ஏைனய ெவற்றிடங்கைளத் 
ெதாழில் வாய்ப் களற்ேறாைரக்ெகாண்  நிரப் வதற்கும் 
நடவ க்ைக எ க்கப்பட ேவண் ம்.  

ேம ம், இத்திைணக்களத்தின் கட்டைமப் கைள 
உாிய ைறயில் ெசயற்ப த் வதற்கான ஏற்பா கைள 
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ேமற்ெகாள்கின்றேபா , நாடளாவிய ாீதியில் சுமார் 7,000 
ேப க்குத் ெதாழில்வாய்ப் கைள வழங்க ம். வடக்கு 
மாகாணத்ைதப் ெபா த்தவைரயில் சுமார் 600 ேப க்கான 
ேவைலவாய்ப் கைள இதன் லமாக வழங்க 

ெமன்பதால், இ குறித் ம் ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கள்  
கவனம் ெச த்தேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கிேறன். 
இவ்வாறான யற்சிக க்கூடாக எம  இைளஞர், 

வதிகளின் ேவைலயில்லாப் பிரச்சிைனக்கு ஓரள  
தீர்விைனக் காண ெமன நம் கின்ேறன். அந்த வைகயில், 
இவ்வா  அரச ைறகளில் காணப்ப கின்ற பல்ேவ  பதவி 
ெவற்றிடங்கைளப் ப ப்ப யாக நிரப்ப ஆரம்பித்தால், எம  
இைளஞர், வதிகளில் கணிசமாேனார் வ ைம நிைல 
ஒழிப் க்கு க்கிய பங்காளிகளாவார்கள் என்ப  நிச்சயமாகும் 
என்பைத ம் இங்கு நான் ெதாிவித் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன். 

யாழ். மாவட்டத்ைதப் ெபா த்தவைரயில் தற்ேபா  
ச ர்த்தி நல தவிக் ெகா ப்பன  ெபற் க்ெகாள் ம் 
கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக 53,840 ஆக இ க்கின்ற . இந்த 
நிைலயில், ச ர்த்தி நல தவி இ வைர கிைடக்காமல் 
வ ைம காரணமாக 41,421 கு ம்பங்கள் அந்த உதவிைய 
எதிர்பார்த்  விண்ணப்பித் ள்ளன என் ம், கிளிெநாச்சி 
மாவட்டத்தில் 11,740  கு ம்பங்கள் ச ர்த்தி உதவி 
ெபற் வ கின்ற நிைலயில், ேம ம் 16,640 கு ம்பங்கள் 
விண்ணப்பித் ள்ளன என் ம், ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தில் 
11,105 கு ம்பங்கள் ச ர்த்தி உதவி ெபற் வ கின்ற 
நிைலயில், ேம ம் 12,266 கு ம்பங்கள் அதற்கு 
விண்ணப்பித் ள்ளன என் ம், மன்னார் மாவட்டத்தில் 13,166 
கு ம்பங்கள் ச ர்த்தி உதவிையப் ெபற் வ கின்ற நிைலயில், 
ேம ம் 14,000 கு ம்பங்கள் விண்ணப்பித் ள்ளன என் ம் 
வ னியா மாவட்டத்தில் 11,956 கு ம்பங்கள் ச ர்த்தி உதவி 
ெப கின்ற நிைலயில், ேம ம் 16,004 கு ம்பங்கள் 
விண்ணப்பித் ள்ளன என் ம் ெதாியவ கின்ற . 
அேதேபான் , கிழக்கு மாகாணத்தி ம் ச ர்த்தி நல தவிக் 
ெகா ப்பனைவ எதிர்பார்த்த நிைலயில் ேம ம் 
பல்லாயிரக்கணக்கான கு ம்பங்கள் 
விண்ணப்பித்தி க்கின்றன என்பைத ம் இங்கு நான் குறிப்பிட 
வி ம் கின்ேறன். 

அந்த வைகயில், ெகௗரவ அைமச்சர் எஸ்.பி. திசாநாயக்க 
அவர்களால் சுமார் 5 மாதங்க க்கு ன்பதாக ச ர்த்தி 
நல தவிகள் கிைடக்கப் ெப ேவார் ெதாடர்பி ம் ச ர்த்தி 
நல தவிகள் ேதைவப்பட்  விண்ணப்பித்ேதார் ெதாடர்பி ம் 
இ ேவ  ஆய் கள் நடத்தப்பட் ள்ளன என அறிய கிற . 
ேமற்ப  ஆய் களின் கைளப் பகிரங்கப்ப த்தி வடக்கு, 
கிழக்கு மாகாணங்களில் த்தம் காரணமாகப் 
பாதிக்கப்பட் ள்ள மக்க க்கு ஒ  விேசட ஏற்பா  என்ற 
வைகயில் தற்ேபா  நைட ைறயி ள்ள சில 
நிபந்தைனகைளத் தளர்த்தி, ேம ம் பயனாளிகைள 
உள்வாங்குவதற்கு  நடவ க்ைக எ க்குமா  
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அத் டன், உயர்தரம் பயி ம் மாணவர்க க்கான 
லைமப்பாிசில் உத ெதாைகயாக 1,500 பாய் ெப ம் 

மாணவர்கள  எண்ணிக்ைகைய அதிகாிக்கும் ேநாக்கில், ஒ  
பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவி ள்ள ச ர்த்திப் பயனாளிக் 
கு ம்பங்களில் உயர்தரம் பயி ம் பிள்ைளக ள்ள 
கு ம்பங்கைள இலக்காகக்ெகாண் , அக்கு ம்பங்களில் 30 
சத தமாேனா க்காவ  லைமப்பாிசில் உத ெதாைகைய 
வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக எ க்குமா ம் ெகௗரவ அைமச்சர் 
அவர்களிடம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். அத் டன், ெபண் 

தைலைமத் வக் கு ம்பங்கள், மாற் த்திறனாளிகள் வா ம் 
கு ம்பங்கள் மற் ம் மிக ம் ந ற்ற கு ம்பங்கைள 
இலக்காகக்ெகாண்  90 சத த மானிய அ ப்பைடயிலான 
க த்திட்ட உதவிக க்குாிய ஒ க்கீ கைள அதிகாிக்க 
ேவண் ெமன் ம், கனரக வாகனங்கைள ஓட் தல், 
இலத்திரனியல் உபகரணங்கைளத் தி த் தல், உண  
பதனி ம் ைறகைள அறிந் ெகாள்ளல் ேபான்ற 
ெதாழிற்பயிற்சிகள் ெதாடர்பில் ச ர்த்திப் பயனாளிகளின் 
பிள்ைளக க்கு வழங்கப்ப கின்ற 80 சத தமான 
உத ெதாைக ெப ேவாாின் எண்ணிக்ைகயிைன ச ர்த்திப் 
பயனாளிகளின் எண்ணிக்ைகக்கு ஏற்ப மாற்றியைமக்க 
ேவண் ெமன் ம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

கிளிெநாச்சி மற் ம் ல்ைலத்தீ  மாவட்டங்களி ம் 
மன்னார், வ னியா ேபான்ற மாவட்டங்களின் சில 
பகுதிகளி ம் த்தம் க்குக் ெகாண் வரப்பட்டதன் 
பின்னேர - 2012ஆம் ஆண் ன் பின்னர் - ச ர்த்தி 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட . இந்த நிைலயில், 
ச ர்த்தி வங்கிகளின் ெபா வான கடன் நிபந்தைனகள், 
நியமங்கள் என்பன அங்குள்ள மக்களின் வாழ்வாதாரத்ைத 
உடன யாகக் கட் ெய ப் வதற்கு ஏற்ற வைகயில் இல்ைல. 
குறிப்பாக, ஆரம்பத்தில் 25,000 பாையக் கடனாகப் ெபற்  
ெதாழில் யற்சிைய வி த்தி ெசய்தல் ேபா மானதாக 
இல்ைல. எனேவ, இத்தைகய வாழ்வாதாரம் ேதைவப்ப ம் 
வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களி ள்ள மாவட்டங்க க்கு 
இத்ெதாைகைய குைறந்தபட்சம் 50,000 பாயாக  
வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக எ க்கேவண் ெமன் ம் 
என் ைடய க த் க்கைள ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கள் 
க த்திெல த்  ஆய் ெசய்  உாிய நடவ க்ைககைள 
எ க்கேவண் ெமன் ம் மீண் ம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 
நன்றி.  

  
[අ.භා. 1.03] 
 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා (මහානගර හා බසන්ාහිර 
සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன - மாநகர மற் ம் ேமல் 
மாகாண அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 
Megapolis and Western Development) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද අෙප් රෙට් ඉතාම 

වැදගත් ව්යාපාරයක් විධියට කියාත්මක වන සමෘද්ධි ව්යාපාරය 
ආරම්භෙය්දී සමෘද්ධි අධිකාරියක් හැටියට කියාත්මක වුණා. ඊට 
පස්ෙසේ ඒකට තවත් නිල භාවයක් ලබාදීලා ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් 
බවට පත්වුණා. අමාත්යවරයා විසින් ඊට අදාළ පනතට අනුව 
නිෙයෝග ගැසට් පතෙය් පළ කළා. ඒ පිළිබඳව පැවැත්ෙවන 
විවාදයට ෙම් අවස්ථාෙව්  සහභාගි වීමට ලැබීම ගැන මා ඉතාම  
සතුටු ෙවනවා. 

සමෘද්ධි ව්යාපාරය ඉතාම  සාර්ථක ව්යාපාරයක්. නිදහසින් 
පසු රටක් විධියට අපට මුහුණපාන්නට තිබුණු පධානම පශ්නය 
තමයි දුගී දුප්පත්කම.  

නිදහසින් පසු බිහිවුණු සියලු රජයයන් දුගී බව නැති කිරීමට 
විවිධ ව්යාපෘති කියාත්මක කළා. නමුත්, 1994 වන විට 
දුගීභාවය වැඩිවුණා මිස, අඩුවීමක් වුෙණ් නැහැ. එම නිසා ඒ 
අතීත ව්යාපෘතිවල තිබුණු ෙහොඳ නරක සියල්ලක්ම අවෙබෝධ 
කරෙගන වර්තමාන අමාත්යතුමා  එදා ෙමම ව්යාපාරය පටන් 
ගත්තා. එහිදී සිදු කළ පධානම ෙවනසක්ම පිළිබඳව ෙමහිදී 
විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. සහනාධාර ලබාදීෙමන් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පමණක්, එෙහම නැත්නම් දව්යමය වශෙයන් යම් ආධාරයක් 
ලබාදීෙමන් පමණක් දුගී දුප්පත්කම තුරන් කරන්න පුළුවන් 
ෙවයි කියන විශ්වාසය අතීතෙය් තිබුණු ඒ සියලු ව්යාපෘතිවල 
තිෙබනවා අපි දැක්කා. නමුත්, වර්තමානෙය්දී, "සහනාධාරයක් 
ලබාදීම" කියන කාරණයට සියයට 20ක පමණ වැදගත්කමක් 
දීලා, ඉතිරි සියයට 80ම සහනාධාරෙයන් ඔබ්බට ගිය 
වැසටහනක් බවට    සමෘද්ධි ව්යාපාරය  පත් කරන්න කටයුතු 
කළා. එය තමයි ෙමම ව්යාපාරෙය් සාර්ථකත්වයට පධානතම 
ෙහේතුව බවට පත් වුෙණ්.  

සහනාධාරය ලබාගන්නවා වාෙග්ම, 5ෙදනා බැගින් වූ කුඩා 
කණ්ඩායම් හදලා, සමෘද්ධි සමිති හදලා, නිවෙසේ සිටම 
දුගීභාවෙය් අභිෙයෝගයට මුහුණ දීෙම් කියාවලිය ෙමම 
ව්යාපාරය තුළින් ආරම්භ වුණා. ඒ වාෙග්ම ෙම් ව්යාපාරය තුළින් 
ගෙම් එකමුතුභාවය ඇති වුණා. විෙශේෂෙයන්ම ණය අරෙගන ඒ 
ණය ෙගවීෙම් හැකියාව, පළපුරුද්ද ෙම් තුළින් ජනතාවට 
ලබාදුන්නා. සමෘද්ධි ව්යාපාරෙයන් ලබාගන්නා ණය ආපසු 
ෙනොෙගවීම නිසා ඇතිවන ෙබොල් ණය පමාණය සියයට 2ටත් 
වඩා අඩුයි. අෙප් රෙට් වාණිජ බැංකුවල තත්ත්වයත් ෙම්කම 
තමයි. ලංකා බැංකුව, මහජන බැංකුව, ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් 
බැංකුව යන බැංකුවලින් ලබාගන්නා ණය ආපසු ෙනොෙගවීෙම් 
පතිශතය සියයට 1යි ෙහෝ  2යි. සමෘද්ධි බැංකුවත් එම පතිශතය 
පවත්වාෙගන යන්න අතීතෙය්දීත්, වර්තමානෙය්දීත් කටයුතු 
කර තිෙබනවා.   

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් වන විට ෙම් ව්යාපාරය හරහා රුපියල් 
බිලියන 42ක් ණය වශෙයන් ලබාදී තිෙබනවා. අද වන විට 
ලබාදුන් ණයවල අවසාන අගය රුපියල් බිලියන 42යි.   

ෙමවැනි දැවැන්ත ණය මුදලක් ලබාදීම හරහා අඩු ආදායම් 
සමෘද්ධිලාභින් අද  මූල්ය විනයට පුරුදුෙවලා තිෙබනවා. අඩු 
ආදායම්ලාභින්ට සහනාධාර ලබාදීෙමන් පමණක් ඔවුන් සිටින 
තැනින් ෙගොඩ ගැනීමට කටයුතු කරන්ෙන් නැතුව,  ණය ලබාදී 
එම ණය ආපසු  ෙගවීෙම් පුරුද්ද, මූල්ය විනය ඇති කිරීම ෙමම 
ව්යාපාරය ලද විශාල ජයගහණයක් විධියට අපි අවෙබෝධ 
කරගත යුතුව තිෙබනවා. 

ෙබොෙහෝ අය ෙම් ණය පරිෙභෝජන අවශ්යතා සඳහා ෙයොදා 
ගත්තත්, වැඩි පිරිසක් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කර ගැනීෙම් 
කියාවලියට අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් ණය මුදල් ෙයොදවා 
ගැනීමටයි පුරුදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

ගෙම් පවුලක් තුළ  බිරිඳ, ස්වාමි පුරුෂයා, දරුවන් අතර 
තිෙබන සම්බන්ධතාව වාෙග්ම, කුඩා කණ්ඩායෙම් ඒ පවුල් 05 
අතරත් දැඩි එකමුතුකමක්, සුහදතාවක්, අෙන්යෝන්ය 
සම්බන්ධතාවක්, අෙන්යෝන්ය ආර්ථික හුවමාරු කියාවලියක් 
ඇති කිරීම ෙම් ව්යාපාරය තුළින් සිදු වුණා. ඒ සඳහා අනන්තවත් 
උදාහරණ කියන්න පුළුවන්. ෙම් පවුල් පෙහේ කුඩා කණ්ඩායෙම් 
එක් ෙකනකු අසනීප වී ඉසප්ිරිතාලයක නතර වුෙණොත්, ඉතිරි 
පවුල් හතෙර්ම අය දවසින් දවස, මාරුෙවන් මාරුවට ඒ 
ෙරෝගියාට  ඒ අවශ්ය රැකවරණය ලබා ෙදනවා.  

අද අෙප් රෙට් දුගී දුප්පත්කමට පධානම ෙහේතුව බවට පත් 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙබොෙහෝ ෙදනා මත්දව්යවලට ඇබ්බැහි 
වීමයි. ඒ සමෘද්ධි සාමාජිකයන්ෙග් රැසව්ීම්වලට ගියාම 
කියන්ෙන්ත් ඒකයි. 

ඊළඟට, ඉතිරි කිරීම් පිළිබඳව ගත්ෙතොත්, අද ෙම් 
ව්යාපාරයට සම්බන්ධ අයට මාසිකව ලබා ෙදන ඒ මුදලින් යම් 
මුදලක් රජෙයන්ම ඉතිරි කරනවා.  අද පවුල් ලක්ෂ 14ක් විතර 
ෙම් සමෘද්ධි ව්යාපාරය තුළ සහනාධාර  ලබනවා. ෙම් සෑම 
පවුලක්ම අද වන විට  රුපියල් 75,000ට ආසන්න ඉතිරි කිරීෙම් 
ගිණුමක් තිෙබන පවුල් බවට ෙම් ව්යාපාරය හරහා පත් කරලා 
තිෙබනවා. අනිවාර්යය ඉතිරි කිරීම් පමණක් ෙනොෙවයි, ළමා 
ගිණුම්, කාන්තා ගිණුම් වැනි විවිධ ගිණුම් හරහා ඒ අය 
දැවැන්ත මුදල් පමාණයක් අද ඉතිරි කරලා තිෙබනවා.   

අද සමෘද්ධි ව්යාපාරෙය් රුපියල් බිලියන 125ක වත්කමක් 
තිෙබනවා.  තැන්පතුවල අගය බිලියන 83යි. ෙම් ව්යාපාරෙය් 
මුළු වත්කම රුපියල් බිලියන 125යි. ඒ වාෙග්ම ණය නිකුත් 
කර තිෙබනවා, බිලියන 42ක. ෙමවැනි ආකාරෙයන් 
සහනාධාර ලබා දීලා පවුල ෙම් ව්යාපාරයට සම්බන්ධ කරෙගන 
ඒ අයෙග් ආර්ථිකය ෙගොඩ නඟා ගැනීම සඳහා කටයුතු කර 
තිෙබනවා වාෙග්ම, සමාජමය වශෙයනුත් ඒ අයට විශාල 
ෙසේවාවක් ඉටු කර තිෙබනවා. ඒ අයෙග් දරුවන්ට අධ්යාපන 
කියාවලියට සම්බන්ධ විවිධ ශිෂ්යත්ව යනාදිය ලබා ෙදනවා 
වාෙග්ම, ඒ අය ෙවනුෙවන් විවිධ දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන් 
කියාත්මක කරනවා.  ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. සති ෙදකකට 
වතාවක් ෙම් අයෙග් රැසව්ීම්වලට ෙසෞඛ්ය පරීක්ෂකවරුන්, 
ෙසෞඛ්ය ෙසේවිකාවන් ඇතුළු විවිධ අය ගිහිල්ලා  ෙහොඳ සිරිත් 
විරිත් පිළිබඳව දැනුවත් කරනවා. ෙම් ආකාරයට  
සහනාධාරයක් ලබා දීෙමන් ඔබ්බට ගිහිල්ලා, සමස්තයක් 
විධියට ඒ පවුල, සාමාජිකයා දියුණු කිරීම සඳහා  අවශ්ය කරන 
දැවැන්ත කියාවලියක් ෙම් ව්යාපාරය තුළ අද සිදු ෙවමින් 
පවතිනවා. එම නිසා අපි ෙම් ව්යාපාරය ශක්තිමත් කළ යුතුයි. 
පක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව අනිවාර්යෙයන්ම අපි ෙම් 
ව්යාපාරයට සම්බන්ධ ෙවලා කටයුතු කළ යුතුයි. අෙප් රෙට් 
තිෙබන සෑම පශ්නයකටම පධාන වශෙයන්ම බලපාන්ෙන් දුගී 
දුප්පත්කම පිළිබඳ පශ්නයයි.  

අවසානෙය් අපි විගහයක් කර බැලුෙවොත්, අධ්යාපනය අඩු 
වීම, ෙසෞඛ්ය පැත්ෙතන් යම් කිසි ආකාරයක අභිෙයෝග තිබීම, 
සමාජ විෙරෝධී විවිධ කියාකාරකම් වැනි විවිධ තත්ත්ව  තිබීම 
ආදී ෙම් සෑම ෙදයකටම පධාන  වශෙයන්ම බලපා තිෙබන්ෙන්  
දුගී දුප්පත්කමයි.  එම නිසා ෙමම ව්යාපාරය තුළින් ෙම් අයෙග් 
ආර්ථික මට්ටම ශක්තිමත් කරනවා වාෙග්ම, රටක් විධියට 
ඉදිරියට යෑම සඳහා අවශ්ය කරන ඒ කාර්යභාරය, කියාවලිය 
තමයි  සිද්ධ ෙවන්ෙන්.   

ෙම් ව්යාපාරෙය් සාර්ථකත්වය සඳහා විවිධ ෙහේතු, කරුණු 
කාරණා  තිබුණා. එහිදී විෙශේෂෙයන් සමෘද්ධි කළමනාකාර 
මහත්ම මහත්මීන්ෙග්, සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි මහත්ම 
මහත්මීන්ෙග් කැපවීම අපට ෙකොෙහත්ම අමතක කරන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ. අද ෙබොෙහෝ ෙද්ශපාලන පක්ෂවල අය 
කියනවා, ෙම් අය කරන්ෙන් ෙද්ශපාලනමය කියාවලිය 
පමණයි කියලා.  

නමුත් මා ෙපෞද්ගලිකව එම කාරණයට එකඟ ෙවන්ෙන් 
නැහැ. ෙම් ජයගහණ ලබා ගත්ෙත් ෙම් අයෙග් කැපවීම නිසයි. 
ෙද්ශපාලනය විතරක් කරමින් සිටියා නම්  ෙම් ජයගහණ ලබා 
ගන්න පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ෙම් අධිකාරිය, 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් බවට පත් කිරීම නිසා විෙශේෂෙයන්ම 
කළමනාකරුවන්ට සහ නිලධාරින්ට ඇතිෙවලා තිෙබන 
වෘත්තීයමය පශ්නයන් පිළිබඳව අපි ගරු ඇමතිතුමා සමඟ 
අවසථ්ා ගණනාවකදී සාකච්ඡා වට ගණනාවක් පැවැත්වූවා. අපි 
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ෙම් වනවිට එහි යම් යම් සාධනීය  - සාර්ථක - පතිඵල 
ලබාෙගන තිෙබනවා.  

ෙම් අධිකාරිය, ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් බවට පත් වීම නිසා 
කළමනාකරුවන්ට සහ නිලධාරින්ට ඇතිෙවලා තිෙබන 
වෘත්තිමය පශ්නවලින් සියයට 55ක් පමණ ෙම් වනවිට  විසඳලා 
තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් ගරු අමාත්යතුමාට සහ  
අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින්ට ස්තුති කරන්න මා ෙමය 
අවසථ්ාවක් කර ගන්නවා. නමුත් සියයට 45ක් පමණ පශ්න තව 
විසඳන්න තිෙබනවා. අද වනෙකොට සමහර අය මිය ගිහිල්ලා. 
නමුත් ඒ අයට විශාම වැටුපක්  ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ෙම්ක 
ඉතාම ෙශෝචනීය තත්ත්වයක්. එම නිසා ෙම් කාරණයට 
පමුඛතාව ලබා දිය යුතුයි. ඉදිරි මාස කීපය තුළදී 
අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් පශ්නය සඳහා සථ්ිරසාර විසඳුම් ලබා දිය 
යුතුව තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් ව්යාපාරෙය් සාර්ථකත්වය 
ෙවනුෙවන් කටයුතු කරන,  ගම්වල සමෘද්ධි සමිතිවල වැඩ 
කරන නිලධාරින්ට  කිසිදු වැටුපක් ෙහෝ දීමනාවක් ෙගවන්ෙන් 
නැහැ.  නමුත් එම නිලධාරින්ට සමිතිවල  දැවැන්ත කාර්ය 
භාරයක් පැවරී තිෙබනවා. රැස්වීම් කැඳවන්න ඕනෑ; ලබා 
ගන්නා මුදල් ඒක රාශි කරන්න ඕනෑ. සති ෙදකකට වතාවක් 
පවත්වන රැස්වීම් පිළිබඳව  සාමාජිකයන්ව දැනුවත් කරන්න 
ඕනෑ.  ෙම් අයට මුදල් ෙගවීමක් කරන්න ෙනොෙවයි අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්. නමුත් ෙම් ව්යාපාරය ආරම්භ කරපු 
දවෙසේ ඉඳලාම ෙම්ෙක් නායකයන් - නියමුවන් - විධියට 
කටයුතු කරපු සමෘද්ධිලාභී පවුල් ගම්වල ඉන්නවා. ෙම් අය 
සඳහා විෙශේෂ ඇගැයීෙම් කියාවලියක් - වැඩසටහනක් - 
අනිවාර්ෙයන්ම සකස් කළ යුතුව තිෙබනවා කියා මා හිතනවා.  

ෙම් ව්යාපාරය තුළින් ආර්ථික වශෙයන් ලබා ෙදන 
විවිධාකාර ණයවලදී පමුඛතාව ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් 
අනිවාර්ෙයන්ම සකස් කළ යුතුව තිෙබනවා.  ෙම් ව්යාපාරය 
ශක්තිමත් කිරීම සඳහා  පධාන වශෙයන් කටයුතු කරපු පිරිසක් 
තමයි ඒ නිලධාරින්. ඔවුන් ෙම් ව්යාපාරය ආරම්භ කරපු දවෙසේ 
ඉඳලා අද වනතුරු  සෑම සති ෙදකකට වතාවක්ම පවත්වන මහා 
සංගම් රැස්වීම්වලට, දිස්තික් සංගම්වලට, ජාතික සංගම්වලට 
සහභාගී ෙවනවා. ගෙම් සාමාජිකයන් තුළ තිෙබන පශන් අදාළ 
තැන්වලට ඉදිරිපත් කිරීෙම් වගකීම ෙම් නිලධාරින්ට 
පැවෙරනවා. ඒ අයෙග් අතින් සල්ලි වියදම් කරෙගන තමයි 
ඔවුන් ඒ කටයුතු කරන්ෙන්. ඒ අය ෛදනික කම්කරු 
රැකියාවක් කරනවා නම්, ඒ  රැසව්ීම්වලට සහභාගී වන දවසට 
ආදායමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. එම නිසා ෙම් සමෘද්ධි සමිතිවල 
කටයුතු කරපු සහ දැනට කටයුතු කරමින් සිටින නිලධාරින් 
පිළිබඳව විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කරලා, ඒ අයෙග්  ෙසේවය 
අනිවාර්යෙයන්ම ඇගැයීමට  ලක් කළ යුතුව තිෙබනවා. අද 
වනෙකොට ලක්ෂ 14ක් විතර විෙශේෂෙයන්ම සමෘද්ධිලාභී 
සාමාජිකත්වය ලබාෙගන, ෙම් බැංකු කියාවලිය තුළට 
සම්බන්ධ ෙවලා සිටිනවා. සමෘද්ධි සහනාධාරය ෙනොලබන, 
එෙහත් ඒ අදාළ ගෙම් සමෘද්ධි බැංකුවල සාමාජිකත්වය 
ලබාෙගන, සමෘද්ධි කියාවලියට සම්බන්ධ ෙවලා සිටින තවත් 
ලක්ෂ 23ක පවුල් පමාණයක් අෙප් රෙට් සිටිනවා. ලක්ෂ 37ක් 
අද වනවිට සමෘද්ධි බැංකුවල සාමාජිකයන් බවට පත්ෙවලා 
සිටිනවා. 

මා හිතන විධියට අද වනෙකොට ලංකා බැංකුෙව්  මිලියන 
7ක්, 8ක් පමණ සාමාජික සංඛ්යාවක් සහ මහජන බැංකුෙව් 
මිලියන 5ක විතර  සාමාජික සංඛ්යාවක් තමයි සිටින්ෙන්.  
නමුත් ෙම් වනවිට ලක්ෂ 37කට ආසන්න සංඛ්යාවක් සමෘද්ධි 
බැංකුවල සාමාජිකත්වය ලබාෙගන, එම විවිධ කියාකාරකම් 

සඳහා අද ඔවුන් සම්බන්ධෙවලා සිටිනවා. එම නිසා ෙම් 
ව්යාපාරය, හුෙදක්ම අඩු ආදායම්ලාභීන්, නැති - බැරි අයට 
පමණක්  තිෙබන ව්යාපාරයක් ෙනොෙවයි. සමස්ත සමාජයම 
වැලඳ ගත් ව්යාපාරයක් බවට ෙම් දශක කීපය තුළදී සමෘද්ධි 
ව්යාපාරය පත් කිරීමට හැකියාව ලැබිලා තිෙබනවා. ඒක ලද 
ජයගහණයක් විධියටයි අපි විෙශේෂෙයන් දකින්ෙන්.                                        

අපි දන්නවා,  සමෘද්ධි ව්යාපාරය සතු ආෙයෝජනය කර 
තිෙබන දැවැන්ත මුදල රුපියල් මිලියන 54ක් පමණ වන බව. 
භාණ්ඩාගාර බිල්පත්වල සහ ස්ථාවර තැන්පතුවල ෙම් මුදල් 
ආෙයෝජනය කිරීමට වඩා  වැඩි වැඩිෙයන් ණය ලබා දීම 
පිළිබඳව අනිවාර්ෙයන්ම අවධානය ෙයොමු කළ යුතුව 
තිෙබනවා. ණය ලබාදීෙම් කියාවලිය පිළිබඳව සහ ආපසු අය 
කර ගැනීම පිළිබඳව පාෙයෝගිකව යම් යම් ගැටලුකාරී 
තත්ත්වයන් තිෙබන්නට පුළුවන්. භාණ්ඩාගාර බිල්පත්, 
සුරැකුම්පත් සහ ස්ථාවර තැන්පතුවල සමෘද්ධිලාභීන් ඉතිරි 
කරන මුදල් ආෙයෝජනය කරලා ඒෙක් ෙපොලිෙයන් ෙම් 
ව්යාපාරය ෙගන යාෙම් කටයුත්තට වඩා ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
තිෙබන නීති රීති ලිහිල් කරලා ණය ලබා දීෙම් කියාවලිය තව 
තවත් ශක්තිමත් කිරීම කළ යුතුව තිෙබනවා. ඒ සඳහා බැංකු 
නවීකරණය කිරීෙම් කාර්ය භාරය ගරු ඇමතිතුමා ෙම් වන විට 
සැලසුම් කරලා තිෙබනවා; ආරම්භ කරන්නට කටයුතු කරලා 
තිෙබනවා. ෙම් බැංකු සඳහා නවීන තාක්ෂණය අවශ්යයි. අද එම 
කලාප කාර්යාලවල නිලධාරින් ඉතාමත්ම අඩු පහසුකම් 
යටෙත්යි එම ෙසේවය ඉටු කරනු ලබන්ෙන්. එම කලාප 
කාර්යාලවල පණහකට හැටකට රැස්වීමක් තියන්නට, 
සාකච්ඡාවක් තියන්නට පුළුවන් සථ්ානයක් නැහැ. සමහර 
කලාප කාර්යාලවල අවශ්ය වැසිකිළි කැසිකිළි පහසුකම්වත් 
නැහැ.  ෙම් වන විට එම කලාප කාර්යාලවල ෙභෞතික සම්පත් 
සංවර්ධනය කිරීම සඳහා අවශ්ය මූලික කටයුතු ආරම්භ කර 
තිබීම පිළිබඳව අපි සතුටු ෙවනවා.  

ෙම් ආකාරයට ෙභෞතික සම්පත් ලබාදීම සම්බන්ධව 
කටයුතු කරනවා වාෙග්ම ෙම් බැංකුව ෙමතැනින් ඉදිරියට 
ෙගන යන්නට  නම් නවීන තාක්ෂණය ලබා ගැනීම ගැනත් 
සැලකිලිමත් විය යුතු ෙවනවා. අද අෙනක් බැංකු සියල්ලක්ම 
සාර්ථක ෙවලා තිෙබන්ෙන් නවීන තාක්ෂණය බැංකු පද්ධතිය 
තුළට ෙගන ඒම නිසායි. සමෘද්ධි බැංකු සහ සමෘද්ධි ව්යාපාරය 
තුළට නවීන තාක්ෂණය ෙගන ඒෙම් කාෙලෝචිත අවශ්යතාව 
කිසිදු පරක්කුවකින් ෙතොරව ආරම්භ කිරීම ගැන 
අනිවාර්යෙයන්ම අවධානය ෙයොමු කළ යුතුව තිෙබනවා. 

අපි දන්නවා, පාෙයෝගිකව ඒ නිලධාරින්ට, 
කළමනාකරුවන්ට විශාල ලිපි ෙගොනු පමාණයක් සමඟ කටයුතු 
කරන්නට සිදු ෙවන බව. එම කාර්යාලවලට ගියාම ලිපි ෙගොනු 
ටිකවත්  තියාගන්නට පමාණවත් ඉඩක් නැති තත්ත්වයකට පත් 
ෙවලා තිෙබන බව ෙපෙනනවා. ඒ තරම් ලිපි ෙගොනු පමාණයක් 
තිෙබනවා. නවීන තාක්ෂණය තුළ එවැනි ලිපි ෙගොනුවල 
අවශ්යතාවක් නැහැ. බැංකු පද්ධතිය තුළ අද එවැනි ලිපි ෙගොනු 
නැහැ. බැංකු පද්ධතිය දියුණු කිරීම සඳහා භාවිත කරන නවීන 
තාක්ෂණය සමෘද්ධි ව්යාපාරය දියුණු කිරීම සඳහා භාවිත කිරීම 
පිළිබඳව ඉතාමත් ඉක්මනින් අවධානය ෙයොමු කළ යුතුව 
තිෙබනවා.  

සමෘද්ධි ව්යාපාරය හරහා සාමාජිකයන්ට ලබා ෙදන 
වරපසාද ගැනත් අපි සඳහන් කරන්නට ඕනෑ.   සාමාජිකයන්ට 
එම වරපසාද ලබා දීෙම් දී කාලය ගතවීමකින් ෙතොරව එම 
කටයුතු ඉටු කර දීම අනිවාර්යෙයන් අවශ්ය ෙවනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

විෙශේෂෙයන්ම මරණයකදී සහ උපතකදී ලබා ෙදන 
සහනාධාරය ඉක්මනින් ලබා දිය යුතුයි.  ගරු අමාත්යතුමාත් 
සඳහන් කළ පරිදි එම කටයුතු  සියයට 60ක් පමණ සිදු ෙවනවා, 
නමුත් සියයට 40ක් පමණ තවමත් සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ. යම් 
ෙකෙනක් මිය ගිහින් මාස හය හතක් ගතවනතුරුත් එම 
වරපසාද ලැෙබන්ෙන් නැති අවසථ්ා තිෙබනවා. ඒ තත්ත්වය 
නිවැරදි  කර ගන්න ඕනෑ. අපිට පුළුවන්කමක් නැහැ,  ෙම් 
තත්ත්වය සියයට 100ක්ම නිවැරදි කරන්නට. ගරු ඇමතිතුමාත් 
ඒ ගැන කිව්වා. පාෙද්ශීය වශෙයන් අපි ඒ අයට කියලා 
තිෙබන්ෙන්, යම් ෙකෙනක් අපහසුතාවකට පත් වුෙණොත්, 
මරණයක් සිද්ධ වුෙණොත්,  අඩුම තරමින් දින හතක් 
ගතවීමටවත් ෙපර එම මුදල ඒ නිවසටම ගිහිල්ලා ලබා ෙදන්න 
කියන එකයි. අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ඒකයි. ෙම්ක 
සියයට 100ක්ම කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙමහි 
පරිපාලනමය වශෙයනුත්  පශන්ත් තිෙබනවා. සමහර විට 
බැංකුෙව් සල්ලි නැති ෙවන්න පුළුවන්, විවිධ පශන් තිෙබන්න 
පුළුවන්. ඒ නිසා ෙම් ලබාෙදන වරපසාද කිසිදු කාල පමාවකින් 
ෙතොරව ලබාදීම පිළිබඳවත් විෙශේෂෙයන්ම අවධානය ෙයොමු 
කළ යුතුව තිෙබනවා. ෙම් ව්යාපාරයට අපිත් ආදෙරයි. අපි ෙම් 
ව්යාපාරයට විශාල වශෙයන් ඇලුම් කරනවා.  
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් කාලය අවසානයි.  

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
ෙහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

ඒකට ෙහේතුව ෙමයයි. පධානතම පශ්නයකට විසඳුම් ලබාදීම 
සඳහා තිෙබන ව්යාපාරයක් ෙලසයි අප ෙම් ව්යාපාරය දකින්ෙන්. 
එම නිසා ගරු ඇමතිතුමාට ෙම් පිළිබඳව අප අමුතුෙවන් සඳහන් 
කළ යුතු ෙදයක් නැහැ. ෙමොකද, එතුමාට ෙම් ව්යාපාරය තුළ ෙහොඳ 
අත්දැකීම් තිෙබනවා. එතුමාට ඒ කටයුතු සාර්ථක කර ගැනීමට 
අවශ්ය සියලු සහෙයෝගය අප ලබාෙදන බව පකාශ කරමින්, මෙග් 
කථාව අවසන් කරනවා. ස්තුතියි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
මීළඟට, ගරු ඩී.ටී.ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මන්තීතුමා. 

ඔබතුමාට විනාඩි 15ක කාලයක් තිෙබනවා.  

 
[අ.භා. 1.24] 
 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 1994දී චන්දිකා 

බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනියෙග් ආණ්ඩු සමෙය් අෙප් 
පළමුවැනි සමෘද්ධි ඇමතිතුමා, ඒ වාෙග්ම ෙම් ව්යාපාරය 
ෙගොඩනඟන්න කටයුතු කළ ජනපියම ඇමතිවරයා අෙප් ගරු 
එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමායි. ෙම් හවුල් ආණ්ඩුව යට ෙත්ත් එම 
විෂයය එතුමාටම ලැබීම පිළිබඳව අප සුබ පාර්ථනා කරනවා. 
ඇත්තටම ඕනෑම ෙදයක ව්යාකරණයක් තිෙයන්න ඕනෑ; 
විධිමත්භාවයක් තිෙයන්න ඕනෑ. ශී ලංකාෙව් අස්සක් මුල්ලක් නෑර 

විහිදුණු, ෙගොඩනැඟුණු, ජනතාවෙග් හෘදය ස්පන්දනයත් එක්ක 
සමීප වුණු දැවැන්තම ව්යාපාරය සමෘද්ධි ව්යාපාරයයි. පාර හදන 
තැන, ෙබෝක්කුව හදන තැන, ළිඳ හදන නැත, මළ ෙගයක් වුණු 
තැන, විවාහයක් ෙවන තැන, දරුෙවක් වැඩිවියට පත් වුණු තැන 
සමෘද්ධිය හිටියා.  ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් ව්යාපාරය අෙප් 
ආණ්ඩුවක් යටෙත් හැදූ නිසාත්, එය ෙගොඩගන්න දැවැන්තම 
කාර්ය භාරය ඉෂ්ට කළ අමාත්යවරයා ඔබතුමා නිසාත් ඔබතුමා 
ෙමම විෂයෙය් ඉන්නවාට අෙප් විරුද්ධත්වයක් නැහැ. අප එයට 
කැමැතියි. අප ඔබතුමාට සුබ පතනවා.  

හැබැයි ගරු ඇමතිතුමනි, 2017 අය වැය ෙල්ඛනය දිහා 
බැලුවාම මට ෙපෙනන ෙද් නම් ෙම්කයි. පසුගිය කාලෙය් ෙම් 
රෙට් එතෙනෝල් ආනයනයට දුන් බදු සහන එක්ක ගත්තාම, බියර් 
නිෂ්පාදනය සඳහා ලබාදුන් බදු සහන එක්ක ගත්තාම, ෙම් රෙට් 
දුප්පත්කම නැති කරන්න දැවැන්ත කාර්ය භාරයක් කළ හැකි 
ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශයට එම බදු සහන හා සමාන වටිනාකම් 
ඇති මුදලක් ෙවන් කළාද? ෙම්ක එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
උපතින්ම ෙගන එන ෙදයක්. එතුමන්ලාෙග් පක්ෂයට ආෙව්ණික 
ජාන ලක්ෂණය තමයි, සමෘද්ධියට විරුද්ධ වීම. ෙම් ව්යාපාරය 
හදපු ඔබතුමාම අද ෙම් විෂයය භාරව ඉන්න එක ගැන මම සතුටු 
ෙවනවා. මීටත් වැඩිය ෙදයක් ඔබතුමාට කරන්න පුළුවන් කියා මා 
දන්නවා. ඔබතුමා දක්ෂ ඇමතිවරෙයක්. අෙප් බිමල් රත්නායක 
මන්තීතුමා යම් කාරණයක් කිව්වා. මම ඒක අහෙගන හිටියා. 
මමත් ඒක දන්නවා ෙන්. ඒ ගැන මම ෙමොකුත් කියන්ෙන් නැහැ. 
පැත්ත මාරු වුණත්, ඉන්න තැන සද්ෙදට වැඩ කරන්න ඔබතුමා 
දන්නවා, ගරු ඇමතිතුමනි. ඒක හරි. නමුත්, පශන්ය තිෙබන්ෙන්, 
ඔබතුමාට ෙම් විෂයය යටෙත් වැඩ කරන්න පමාණවත් මුදලක් 
ෙදයිද කියන එකයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් ගරු ලසන්ත 
අලගියවන්න නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග්, ෙමහි තිෙබන 
ආෙව්ණික දුර්වලකම ෙම්කයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂය හිතනවා,  
සමෘද්ධිය කියන්ෙන් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ෙද්ශපාලන 
ව්යාපාරයක්ය කියා. අෙප් ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීස්වරන් සෙහෝදර 
මන්තීතුමාත් ෙම් ගරු සභාෙව් දැන් ඉන්නවා. "රැකියා දියව්" 
කියමින්, ෙදමළ, මුස්ලිම් උපාධිධාරි ළමයි දහස් ගණනක් අද 
මඩකලපුව දිස්තික්කෙය්, තිකුණාමලෙය්, අම්පාර කාරතිවු 
පෙද්ශෙය් පාරවල් අසල  ඉන්නවා. ඒ කාලෙය් ෙම් සමෘද්ධිය 
ව්යාපාරය යටෙත් අප දහස් ගණනකට එකවර රැකියා දුන්නා. ඒ 
ෙවලාෙව් අප ඒ අයෙග් වෘත්තීමය පැත්ත බැලුෙවත් නැහැ; සමහර 
විට ඉහළම අධ්යාපන සුදුසුකම් බැලුෙවත් නැහැ. ගමට ආදරය 
කරන, ගෙම් යමක් ෙගොඩනඟන, නිර්මාණශීලීත්වයක් තිබුණු 
පිරිසක් තමයි එදා ඒ තැන්වලට ආෙව්. එදා ෙම් රෙට් දුප්පත්කම 
නැති කරන්න කියාත්මක වුණු හාල් ෙපොත, ජන සවිය වැනි විවිධ 
ව්යාපෘතිවලට වඩා ඉහළ සම්මාදමක් සමෘද්ධිය ලබාදුන්නා. 
නමුත්, එය සියයට සියයක් සාර්ථක වුෙණ් නැහැ. රෙට් හැම 
තැනම දූෂණය තිෙබනවා වාෙග්, සමෘද්ධිෙය්ත් දූෂණය තිෙබනවා. 
රෙට් හැම තැනම ෙහොරකම තිෙබනවා වාෙග්, සමෘද්ධිෙය්ත් 
ෙහොරකම තිෙබනවා.  ර ෙට් හැම තැනම අකාර්යක්ෂමතාව 
තිෙබනවා වාෙග්, සමෘද්ධිෙය්ත් එය තිෙබනවා. ඒවා නැති කරන්න 
පුළුවන් වන්ෙන් නීති - රීතිවලින්ම ෙනොෙවයි, අෙප් ගරු 
ඇමතිතුමනි. ෙම් ව්යාපාරයට ෙදන මුදල් පමාණය වැඩි කරගන්න 
ඕනෑ. මම එක උදාහරණයක් කියන්නම්. ෙම් බැංකුවල රුපියල් 
ෙකෝටි 8,500ක පමණ ඉතිරි කිරීමක් තිෙබනවා. එය ෙම් රෙට් 
දැවැන්ත බැංකු ව්යාපෘතියක්. ඒවා අහිංසක මිනිසුන්ෙග් ඉතිරි 
කිරීම්.  

ඒවා නැවත නැවත ගෙම් ආෙයෝජනය කිරීම සම්බන්ධෙයන් 
මම ඔබතුමාට එක් ෙයෝජනාවක් කරන්න කැමැතියි, ගරු 
අමාත්යතුමනි. අපි අෙප් ගෙම් තිෙබන සම්පත් හරියාකාරව 
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කළමනාකරණය කරන්ෙන් නැහැ. අපි එයට උදාහරණයක් ගනිමු. 
මාඔය, පදියතලාෙව් ෙදහි කිෙලෝ එකක් රුපියල් 20 වන ෙකොට 
ෙමතැනින් එහා පැත්ෙත් තලවතුෙගොඩ ෙවළඳ ෙපොෙළේ ෙදහි 
ෙගඩියක් රුපියල් 20යි. ෙම්, ෙවළඳ ෙපොළ අතර තිෙබන 
පරතරයයි. ගරු අමාත්යතුමනි, ඔබතුමන්ලාට පුළුවන් නම් 
බින්තැන්න පත්තුව, බිබිල ආදි ගම්වල තිෙබන ෙදහි ෙගඩිය 
පාවිච්චි කරලා දුප්පත්කම නැති කිරීෙම් කර්මාන්තයක් සමෘද්ධිය 
මඟින් හදන්න. නැ ෙඟනහිර පළාෙත් ගව සම්පත ෙගන බැලුවත්, 
තත්ත්වය එයමයි. එම පළාෙත් අතිවිශාල ගව සම්පතක් තිෙබනවා. 
නමුත් කිරි හරක් ලක්ෂ පහකින් විතර එක කිරි කඳුළක් 
ෙදොවන්ෙන් නැහැ.  

අපි පිට රටින් කිරි පිටි ෙගෙනනවා. නමුත් අපි ලංකා  
ගවයාෙගන් පෙයෝජනයක් ගන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමාට පුළුවන් නම් 
ඒ සම්බන්ධෙයන් යමක් කරන්න, ගරු අමාත්යතුමා. 
ඔබතුමන්ලාෙග් හවුල් ආණ්ඩුෙවන් ඒ සඳහා ඔබතුමාට මුදල් ෙද්වි 
කියා මම හිතන්ෙන් නැහැ. නමුත් පුළුවන් නම් එය කරන්න, ගරු 
අමාත්යතුමනි. ඔබතුමා යමක් කරන්න දක්ෂයි; නිර්මාණශීලියි. 
අවදානම් භාරගන්නත් ඔබතුමා දක්ෂයි ෙන්. මා එය දන්නවා ෙන්, 
පුද්ගලිකවම. ගරු අමාත්යතුමනි, ලංකාෙව් දුප්පත්කම නැති 
කිරීෙම් ඉතාම පහසු මාර්ගය කිරි ව්යාපෘති කියාත්මක කිරීමයි. ඒ 
නිසා ඔබතුමන්ලාට පුළුවන් නම් නැ ෙඟනහිර පළාෙත් කිරි 
කර්මාන්තශාලාවක් හදන්න. පිට රටින් ෙගෙනන ඇන්කර් 
නැතිවාට, ෙහෝර්ලික්ස් නැතිවාට සමෘද්ධි ව්යාපාරය මඟින් කිරි 
පැකට් එකක් හදා ෙදන්න ඔබතුමාට පුළුවන් නම්, දුප්පත්කම නැති 
කරන්න රැකියා දහස ් ගණනක් ෙදන්න පුළුවන්. අපි අෙප් මහ 
ෙපොෙළොෙවන් හරියාකරව පෙයෝජන ගන්ෙන් නැහැ. මා ඊෙය් 
කතාෙව්දීත් කිව්වා, සුද්ෙදෝ -ආෙයෝජකෙයෝ- එන කල් බලාෙගන 
ඉඳලාම හරි යන්ෙන් නැහැ කියා. දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා රෙට් 
ෙලෝෙක් පුරා යනවා ෙන්. ඇන්ෙජලා මර්කල් හමු ෙවනවා; 
ෙතෙර්සාෙම් හමු ෙවනවා; බැරක් ඔබාමා පසේසේ වන්දනාෙව් ගියා; 
ෙමෝදි මහත්තයා පස්ෙසේ ගියා. අන්තිමට ජින්පිංග් නැත්නම් ''පිං 
පිං''තමයි ආණ්ඩුවට ගහන්න වන්ෙන්. සුද්දා පස්ෙසන්ම ගිහිල්ලා, 
සුද්දන්ෙග් අත අල්ලාෙගන ෙම්ක කරන්න බැහැ.  

අපි අෙප් ශක්තිය ගැන විශ්වාස කරන්න ඕනෑ. ඒ ශක්තිය 
සමෘද්ධිය මඟින් ඔබතුමා ෙගොඩ නැඟුවා, ගරු අමාත්යතුමනි. මා 
ඔබතුමා වර්ණනා කරනවා ෙනොෙවයි. මට විෙව්චනත් තිෙබන්න 
පුළුවන්. නමුන් ගෙම් ශක්තිය ෙගොඩ නඟන දැවැන්ත කටයුත්තක් 
සමෘද්ධි ව්යාපාරෙයන් ෙකරුණා. එය, ෙද්ශීයකරණයක්. එය 
විෙද්ශීය අද්දැකීමක් විධියට ගත්තා කියා මම විශ්වාස කරන්ෙන් 
නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම දිගින් දිගට කතා 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. ෙම් ෙමොනවා කළත්, 
ෙමොන පක්ෂෙය් සිටියත් අප හැෙමෝම සිතන්න ඕනෑ ෙදයක් 
තිෙබනවා, ගරු අමාත්යතුමා. දැවැන්ත දූෂණයක්, ෙහොරකමක් ෙම් 
රට පුරා ගලාෙගන යනවා. මත් පැන් පරිෙභෝජනය සියයට 28කින් 
වැඩියි. අප ඒ ගැන කියලා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ආණ්ඩුවට 
ගහලා වැඩක් වන්ෙන් නැහැ. ෙම් රෙට් දරුවන්, ෙම් රෙට් මිනිසුන් 
මත් පැන් ෙබොන පමාණය වැඩි කළා. ආණ්ඩුවත් අපිත් -
තමුන්නාන්ෙසේලා අපිත් කියන ෙද ෙගොල්ලන්ම- කල්පනා කළා 
මත් පැන් මිල වැඩි කළාම මත් පැන් පානය අඩු වනවා කියලා. 
ගරු අමාත්යතුමනි, ෙම් රෙට් දුප්පත්කම වැඩි වන්න පධාන 
ෙහේතුවත් ඒක ෙන්.  

මම ෙම් ළඟදී ගියා අෙප් ගෙම් මළ ෙගදරකට. මම ඒ ගෙම් 
නම කියන්ෙන් නැහැ දැන්. ඒ මළ ෙගදර බීලා හිටිෙය් නැත්ෙත් 
මැරිච්ච ෙකොල්ලා විතරයි. හැබැයි ඒකාත් මැරිලා සිටිෙය් බීලා 

ගිහින් accident එකක් ෙවලායි. එෙහම නම් ෙකොෙහොමද 
දුප්පත්කම නැති කරන්ෙන්? පඥාව, ඥානනය, ජීවිත අවෙබෝධය 
ලබා ෙදන්න "A" නවයකට බැහැ; "A" තුනකට බැහැ. ගරු 
සභානායකතුමා, අපි ෙම් රෙට් තරුණයන් දසලක්ෂයක් තී වීලර් 
එකක් ඇතුෙළේ ෙකොටු කරලා තිෙබනවා. "A" නවය ගත්තාම අෙප් 
අධ්යාපන ඇමතිවරු -හිටපු අධ්යාපන ඇමතිවරුයි දැන් සිටින අයයි
- පත්තෙර් ෙලොකුවට දමනවා, "ඔන්න අෙප් අධ්යාපනෙය් දියුණුව" 
කියා. හැබැයි "A" නවය ගත් සමහර අය දූෂිතෙයෝ. සමහරු 
පික්ෙපොකට්කාරයන් වනවා. තී වීලර් driversලා දසලක්ෂයක් හදපු 
ෙම් ආර්ථිකය ගැන අපි කවුද සතුටු වන්ෙන්? කාටද සතුටු වන්න 
පුළුවන්? ඉලක්කයක් නැහැ, දැක්මක් නැහැ, ජීවිත අවෙබෝධයක් 
නැහැ. නිමල්ට නිමල් ෙවන්න ෙදන්ෙන් නැති ෙම් අධ්යාපනය, 
සුනිල්ට සුනිල් ෙවන්න ෙදන්ෙන් නැති ෙම් අධ්යාපනය, පියුමිට 
පියුමි ෙවන්න ෙදන්ෙන් නැති ෙම් අධ්යාපනය, දරුවන් ෙකොටු 
කරපු, හිර කරපු, ජීවිත කුසලතා මරන ෙම් අධ්යාපන කමය 
වළලන ෙතක් ෙම් රට ෙගොඩ ගන්න බැහැ, ගරු අමාත්යතුමනි. 
මතක තියාගන්න එය. පන්සල් හදලා, අසූඅටරියන් බුදු පිළිම 
හදලා, හන්දියක් ගාෙන් පිළිම හදලා ෙම් ර ට හදන්න පුළුවන්කමක් 
නැහැ. ෙම් කාරණය කියන එක මට අවාසි වුණත් මා ෙමය 
කියන්න ඕනෑ. අද බුද්ධාගම ෙකොන්කීට් කරලායි තිෙබන්ෙන්. ෙම් 
ෙකොන්කීට්වලින් මිනිස් අධ්යාත්මය හදන්න පුළුවන්කමක් නැහැ.    

අපි ෙබෞද්ධෙයෝ හදනවා ෙවනුවට බුද්ධාගම්කාරෙයෝ හදනවා. 
පළමු දා අම්පාෙර් කච්ෙච්රිය ඉස්සරහ තිබුණු මුස්ලිම් මිනිහාෙග් 
කෙඩ්ට ගිනි තිබ්බා. කහවත්ෙත් කෙඩ්ට ගිනි තියනවා. ස්ථාන 
72ක මුස්ලිම් ජනතාවට පහර දී තිෙබනවා. අපි ඒෙකන් සතුටු 
වන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, ඊෙය් ෙපෙර්දා මාත් එක්ක හිටපු එක්සත් 
ජාතික පක්ෂ මන්තීවරෙයක් කිව්වා, "මහින්ද රාජපක්ෂ, ෙම්වා 
කරන්ෙන්." කියලා. සහගහන කථා. ෙම් රාමසාන් කාලෙය් ඒ සුළු 
ජන වර්ගයට නිදහෙසේ ඔවුන්ෙග් ආගම අදහා ෙගන ඉන්න කටයුතු 
සලස්වා ෙදන්න. ආණ්ඩුව තිෙබන්ෙන් ඔෙබ් අෙත්. අෙප් අෙත් 
ආණ්ඩුව තිෙයනකම් අපට පහර දුන්නා. "අපි මුසල්ිම් විෙරෝධී, අපි 
ෙදමළ විෙරෝධී." කිව්වා. "සියලු සත්වෙයෝ නිදුක් ෙවත්වා! 
නිෙරෝගි ෙවත්වා! සුවපත් ෙවත්වා! " කියන , බුද්ධාගම අදහන 
කිසිම මිනිෙහකුට අන්යාගමිකයකුට හිරිහැරයක් කරන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ. දැන් ෙම් ෙවනෙකොට ඔවුන්ෙග් ෙද්ෙපොළවල 
හානිය රුපියල් බිලියනයක්  -රුපියල් ෙකෝටි 100ක්- විතර 
ෙවනවා. එතෙකොට තමුන්නාන්ෙසේලාට බහුතර  ඡන්දය දුන්න, ෙම් 
රෙට් සුළු ජන වර්ගය ආරක්ෂා කරන්න බැරිව, ගලෙගොඩඅත්ෙත් 
ඥානසාර හාමුදුරුවන්ට අත දික් කරනවා. පැරදිලා ෙගදර ගිය 
මහින්ද රාජපක්ෂට අත දික් කරලා අත පිහදා ගන්න ලැහැස්ති 
ෙවන්න  එපා. ඒ නිසා හැම මිනිෙහකුටම තිෙබන අයිතිය ආරක්ෂා 
කරන්න. ෙම් රට ගිනි ගන්නවාට අපි සතුටු වන්ෙන් නැහැ. 
නැවතත් යුද්ධයක් එනවාට අපි සතුටු වන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, 
ෙලෝකෙය් ෙකොෙහේවත් ෙහොඳ යුද්ධයක් නැහැ, නරක සාමයක් 
නැහැ. ෙල් හලන, මළමිනී කඳු ෙගොඩ ගැෙහන, කඳුළු ගංගා ගලන 
සාපලත් ෙද්ශයක් ආෙයත් හදන්න අපි කාටවත් ඕනෑකමක් නැහැ. 
ඒ නිසා සමෘද්ධිය, සමෟද්ධියක් විය හැක්ෙක් පඥා සම්පන්න 
සමෘද්ධිලාභියකුත් හැදුෙවොත් පමණයි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, පුළුවන් නම් ගීතයක රස විඳිය හැකි, 
ජීවිතාවෙබෝධයක් දිය හැකි, ආගම යනු, දහම යනු කුමක්දැයි කියා 
ෙදන්න පුළුවන් පඥා සම්පන්න පිරිසක් ගමට යවන්න. පඩියට 
වැඩ කරන්න ෙනොෙවයි. එවැනි මිනිස් සමාජයක් හදන්න. එවැනි 
මනුෂ්ය සමාජයක් හදන්ෙන් නැතිව පාර හදලා, කාපට් දමලා, 
ගුවන් ෙතොටුෙපොළ හදලා, වරාය හදලා, ෙගොඩනැඟිලි හදලා 
මනුස්ස සමාජයක් හදන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඇෙමරිකාවට 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා ෙපෙනනවා ෙන්. බිතාන්යයට 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා ෙපෙනනවා ෙන්. 
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බිල්ඩින්වලින්, ෙකොන්කිට්වලින් මිනිස් සිතක් හදන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ නිසා අෙප් රෙට්  තිෙබන පධානම 
කාරණය මනුස්සකම නාය යාෙම් කාරණයයි. කාසි කන්දක් යට 
ඉකි බිඳින ඒ මනුස්සකම ෙගොඩනඟන්න තමුන්නාන්ෙසේලා සමෘද්ධි 
ව්යාපාරයත් පාවිච්චි කරන්නය කියා ඉල්ලා සිටිමින්, 
තමුන්නාන්ෙසේලා හැම ෙදනාටම ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා 
නවතිනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
 
[අ.භා. 1.36] 

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට කාල ෙව්ලාව ලබා 

දීම පිළිබඳව ස්තුතියි.  දිවි නැගුම පනත, පසුව අපි ෙවනස් කළ 
සමෘද්ධි පනත අනුව, ඒ පනත යටෙත් කියාත්මක වන 
ආයතනවලට නීත්යනුකූලව කටයුතු කිරීමට අවශ්ය නීති - රීති 
සමුදායක් තමයි අපි නිෙයෝග හැටියට ගැසට් කර තිෙබන්ෙන්.  

ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව් ඔබතුමා 
පැමිණීම ගැන ෙබොෙහොම සත්ුතියි. ඔබතුමාට මම කියන්න 
කැමැතියි, ෙම් පජා මූල සංවිධානවල අදත් සියයට 99ක්ම ඉන්ෙන් 
සමෘද්ධි සහනාධාරලාභීන් බව. හැබැයි, අපි සමෘද්ධිය ලබමින් 
ඉඳලා, ෙනොෙයකුත් ආදායම් මාර්ග වැඩි වීම නිසා ඒෙකන් අයින් 
වුණු අයට ෙම් කුඩා කණ්ඩායම් තුළට ඇතුළත් ෙවන්න ඉඩ දී 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ගරු මන්තීතුමනි, ඒ කුඩා කණ්ඩායම් හා 
පජා මූල සංවිධාන තුළට අෙප් සමෘද්ධි ආධාර යටෙත් ණය මුදල් 
අර ෙගන, දැන් අෙප් සමහර බැංකු රුපියල් ලක්ෂ 10 දක්වා ණය 
ෙදනවා. ෙම් වසෙර් අපි ඒ ෙදන ණය පමාණය ෙදගුණයක් 
කරන්න තමයි සැලසුම් කරන්ෙන්. ඇත්තටම ෙම් ව්යාපාරය තුළ 
ඉන්නවා, ෙපොඩි වාහනයක් තිෙබන එෙහම නැත්නම් ෙපොඩි 
කඩයක් තිෙබන, එෙහම නැත්නම් ෙපොඩි නිෂ්පාදනයක් කරලා 
ෙවෙළඳ ෙපොළට දමන, එෙහම නැත්නම් ෙහොඳ සාර්ථක කිරි හරක් 
ෙහෝ එළුවන් ඇති කරන ව්යාපෘතියක් කරන අය.  

ඒ වාෙග් අයටත් අපි දිවි නැගුම පජා මූල සංවිධානයට, කුඩා 
කණ්ඩායම්වලට ඇතුළු ෙවලා වැඩ කරන්න ඉඩ දීලා තිෙබනවා. 
ඇත්තටම සමෘද්ධි සහනාධාරය ෙනොෙදන, එෙහත් අඩු 
ආදායම්ලාභී, ආර්ථික වශෙයන් ඉක්මනින් ෙගොඩ එන්න උත්සාහ 
කරන අයට -පවුල්වලට- අවශ්ය ක්ෂුද මූල්ය පාග්ධනය ලබා දීෙම් 
අරමුණින් තමයි අපි එෙසේ ඉඩ කඩ විවෘත කරලා තිෙබන්ෙන්. 
ෙමොන අරමුණින් හැදුවත් ගරු මන්තීතුමනි, ඇත්තටම පසුගිය 
කාලෙය් ෙම් ව්යාපාරය කඩා ෙගන වැටුණා.  

ඔබතුමාට කියන්න, 1995 වසෙර්දී අපි සමෘද්ධි ව්යාපාරය 
පටන් ගන්නෙකොට සම්පදායිකව වැඩි ෙපොලියට ණය ෙදන 
මුදලාලිලා එක් ෙකෙනක් ෙදෙදෙනක් හිටියාට, ගම්වල ගිනි ෙපොලී 
මාෆියාවක් තිබුෙණ් නැහැ. හැබැයි අද අවුරුදු 10කට පස්ෙසේ, 
එෙහම නැත්නම් සමෘද්ධි ව්යාපාරය පටන් අරෙගන අවුරුදු 20කට 
පස්ෙසේ ගමට ගිහිල්ලා බැලුෙවොත් ඔබතුමාට ෙහොඳටම ෙත්ෙරයි, 
ඉතාම ඉහළ ෙපොලියකට ණය ෙදන ව්යාපාර ගම්වල තිෙබන බව. 

දැනට ලංකාෙව්  ෙපොලී ව්යාපාර 45ක් තිෙබනවා, අපි එකතු කළ 
ෙතොරතුරු අනුව; නමුත් ගිනි ෙපොලී ව්යාපාර 100ක් විතර 
තිෙබනවා කියලා හිතනවා. සමෘද්ධි ව්යාපාරය තුළ බැංකු 1,074ක් 
තිෙබනවා. මහා සංගම් 332ක් තිෙබනවා; ඒවා අෙප් කාලෙය් හදපු 
ඒවා. රුපියල් බිලියන 200කට කිට්ටු මුදලක් තිෙබනවා. හැබැයි ඒ 
මුදල ඒ මිනිස්සු අතට දුන්නා නම්, ක්ෂුද මූල්ය පාග්ධනය හැටියට 
මිනිසුන්ට වැඩිපුර ෙදන කමෙව්දයක් හැදුවා නම්, ඒ මිනිහා 
කවදාවත් ගිනි ෙපොලීකාරයා ළඟට යන්ෙන් නැහැ. හැබැයි ෙම් 
බැංකුවට බැරි වුණා, අර පුංචි මුදලක් ඕනෑ මනුස්සයාට -
ඇපකාරෙයෝ නැති, ෙද්පළවලින්, රත්තරන් බඩුවලින් ඇප 
තියන්න බැරි මිනිහාට- ණය ෙදන්න කමෙව්දයක් හදා ගන්න. 
හැබැයි, ෙම් බැංකුෙව් සල්ලි ඇති වුණා. ඔබතුමාට කියන්න, ෙම් 
බැංකුෙව් මුදල් රුපියල් බිලියන 150ක් විතර ඔය ෙනොෙයකුත් 
රජෙය් බැංකුවලයි තිබුෙණ්. සියයට හයහමාරයි, හතයි අපට 
ෙගව්ෙව්.  

මම පසිද්ධ පත්තරයක දැන්වීමක් පළ කළා, අපට Fund 
Manager ෙකෙනක් ඕනෑ කියලා. ඒක මුදල් අමාත්යාංශෙයන් 
තහනම් කළා. පස්ෙසේ ආපසු කරුණු කියලා, කැබිනට් 
මණ්ඩලෙය්දීත් ඒ ගැන කථා කරලා, විෙශේෂ අවසරයක් අරෙගන, 
ලංකා බැංකුවත්, NDB එකත් එකතු ෙවලා කරපු හවුල් 
ෙයෝජනාවකට අනුමැතිය දීලා, අපි සල්ලි ටිකක් දුන්නා; 
ෙබොෙහොම ටිකක් දුන්නා. අද අපට ඒකට සියයට 15ක් විතර 
ෙපොලිය එකතු ෙවනවා. ඒවා අහිංසක මිනිසුන්ෙග් සල්ලි. අෙනක් 
එක අපි ඒක Fund Manager ෙකෙනකුටයි භාර දුන්ෙන්; ලංකා 
බැංකුවට සහ NDB එකට. ෙමොකද, ඒක අෙප් වැෙඩ් ෙනොෙවයි. 
ෙම් රෙට් -ලංකාෙව්- ව්යවසායකයින්ෙගන් සියයට 97ක් පමණ 
කුඩා ණය -ක්ෂුද මූල්ය ණය- ඉල්ලන අය; ඇපකරුවන්, ෙද්පළ 
ඇප නැති අය. ඒ අයට අවශ්ය පාග්ධනය සැපයීම තමයි අෙප් 
අවශ්යතාව වන්ෙන්. ඒ නිසා ඇත්තටම අපි උත්සාහ කරන්ෙන්, 
සමෘද්ධි සහනාධාරය ෙනොලැබුණත්, ඒ අය පජා මූල සංවිධානයට, 
කුඩා කණ්ඩායම්වලට ඇතුළු කර ගන්න සහ ෙම් බැංකුෙව් 
ෙකොටස් -මුදල්- අරෙගන, ඒ ෙකොටස් ඒ අය ඒ බැංකුවල ඉතුරු 
කරලා, ඒ අනුව ඒ බැංකුව තමුන්ෙග් පාග්ධනය සපයා ගන්නා 
ආයතනය බවට පත් කරෙගන, ඒ මිනිසස්ු ඉහළ මට්ටමකට ෙගන 
යන්නයි. ඒ සඳහා තමන්ෙග් ෙපෞද්ගලික ඉතිරි කිරීම් යම් කිසි 
පමාණයක් තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ඒ කුඩා කණ්ඩායෙම් යම් 
කිසි ඉතිරි කිරීම් පමාණයක් තිෙබන්න ඕනෑ, ඒ වාෙග්ම ඔවුන්ෙග් 
සාමූහික ඉතිරිකිරීම් යම් කිසි පමාණයක් තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ 
සියල්ලත් එක්ක තමයි ඉතිරි කිරීම් පමාණය වැඩි කර ගන්න 
පුළුවන් වන්ෙන්.  

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
එෙහම නම් ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඔබතුමාෙග් 

චකෙල්ඛන මඟින් දැන්වීමට කටයුතු කරනවාද, ඔබතුමා කියන 
ෙම් සමෘද්ධිලාභීන් ෙනොවන අඩු ආදායම්ලාභී පුද්ගලයින් හඳුනා 
ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද; ඒ අය ෙතෝරා ගන්ෙන් කුමන පදනමකින්ද 
කියලා? NPL එක ගන්නවාද, ෙමොකක්ද මට්ටම කියලා ඔබතුමා 
චකෙල්ඛනයක් මඟින් නිකුත් කරන බවට සහතිකයක් ෙදනවාද? 
නැත්නම් ඒෙක් සීමාවක් නැහැ ෙන්. 

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
අපි දැනටමත් චකෙල්ඛන ෙදකක් නිකුත් කරලා තිෙබනවා. 

දැනටත් අපි කළමනාකරුවන් ෙගනැල්ලා ෙනොකඩවාම පුහුණු 
කරනවා. අපි හැම ෙවලාෙව්ම කියන්ෙන් ජාවාරම්කාරෙයකුට, 
කසිප්පුකාරෙයකුට, ෙහොෙරකුට, සල්ලි තිෙබන ෙකෙනකුට 
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ෙම්කට ඇතුළු ෙවන්න ඉඩ ෙදන්න එපා කියලායි. සමහර විට 
සහනාධාරය ගන්න බැරි, තාවකාලික ෙරෝහල් කම්කරුෙවක් 
ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි, අහිංසක පවුලක් ෙවන්න පුළුවන්. එවැනි 
අයට ෙම් කුඩා කණ්ඩායමට ඇතුළු ෙවන්න ඉඩ ෙදන්න කියලා අපි 
කියා තිෙබනවා. ඒ අයෙග් ආර්ථික මට්ටම දිහා ෙහොඳට බලලා 
කුඩා කණ්ඩායම් සමිතියට ගන්න කියන උපෙද්ශය අපි දිගටම 
ෙදනවා, ගරු මන්තීතුමනි.  

මම කියන්න කැමැතියි, ගරු බිමල් රත්නායක මැතිතුමා කියපු 
කාරණය ගැනත්. මම අද දින  රජෙය් නිලධාරි කුටිෙය් ඉන්නා  
නිලධාරින් එක්කත් ෙම් ගැන කථා කළා. ඉස්ෙසල්ලා ගරු ලසන්ත 
අලගියවන්න නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාත් ඒ ගැන කිව්වා. මම 
පිළිගන්නවා, දරු උපතකට, මළ ෙගදරකට, විවාහයකට  ෙහෝ 
අසනීපයකට මුදල් ලබා දීෙම්දී විශාල පමාදයක් තිබුණු බව. අපි 
එනෙකොට විශාල පමාදයක් තිබුණා. ෙමොකද, පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්තුමන්ලා ෙම් ව්යාපාරෙයන් අයින් කරලා තිබුණා. ඒ, එක 
කරුණක්.  

අෙනක, පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමන්ලා ෙම් මුදල් දිහා  බැලුෙව් 
තනිකර රජෙය් මුදල් ෙරගුලාසි අනුව. ඒක ෙදවැනි කාරණය. 
ෙමම කාරණය දිහා එෙහම බලන්න ඕනෑ නැහැ.  ෙමොකද, ෙම් 
සියයට 100ක් ඒ මිනිසුන්ෙග්ම සල්ලි. ඒ නිසා අපි කියන්ෙන් 
කවුරු ෙහෝ මැරුෙණොත්, ෙමෝචරියට ෙගනියන්න ඉස්ෙසල්ලා ඒ 
සල්ලි ටික ෙගනිහින් ඥාතිෙයකුෙග් අතට ෙදන්න කියලායි. 
දරුෙවක් හම්බෙවන්න ඉස්පිරිතාලයට ගිෙයොත්, ඒ අම්මාට දරුවා 
හම්බෙවනකම් බලාෙගන ඉන්න එපා, ඒ අම්මාෙග් අතට රුපියල් 
පහෙළොස්දහස ෙදන්න කියලායි අපි කියන්ෙන්. අපි හිතන විධියට 
දැන් සියයට 60ක විතර පමාණයකින් ෙම්ක කියාත්මක ෙවනවා.  

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා මා කියපු කාරණය පිළිගැනීම 

පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. මට තව විනාඩියක් 
ෙදන්න, මා ළඟ තිෙබන විස්තර ටිකක් කියන්න. ෙව්ලාව නැති 
නිසා මම ඉක්මනින් ෙම් ගැන කියන්නම්.  

ෙම්, 2 0 1 6 . 0 3 . 0 8  දින දිවි නැගුම සංවර්ධන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අනුරාධපුර දිස්තික් කාර්යාලෙයන් නිකුත් කළ 
ලිපියක්. එම ලිපියට අනුව 2013, 2014 හා 2015 කියන අවුරුදු 
තු ෙන්දී අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය්  තනි පුද්ගල මරණ පතිලාභ  
ෙගවීමට ඇති සංඛ්යාව 211යි;   53ෙදෙනකුටයි ෙගවා තිෙබන්ෙන්. 
මාතර දිස්තික්කෙය්, එම අවුරුදු තුන තුළ තනි පුද්ගල මරණ සඳහා  
පතිලාභ  ෙගවීමට ඇති සංඛ්යාව 635යි; 22ෙදෙනකුටයි මුදල් 
ෙගවා තිෙබන්ෙන්. එම අවුරුදු තුන තුළ කළුතර දිස්තික්කෙය් තනි 
පුද්ගල මරණ සඳහා පතිලාභ ෙගවීමට  ඇති සංඛ්යාව 273යි; 
52 ෙදෙනකුටයි, ෙගවා තිෙබන්ෙන්. මම ෙමම ෙල්ඛන හැන්සාඩ් 
වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා සභාගත* කරනවා. ඔබතුමා ෙමම 
කාරණය පිළිගත්ත එක ගැන මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ඔබතුමා හැන්සාඩ්ගත කරන්න. මමත් ඉතාම කැමැතියි, - 

 ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔබතුමා ෙමම මුදල් ෙගවන්න කටයුතු කරනවා නම්, එච්චර 

තමයි මෙග් අවශ්යතාව ෙවන්ෙන්. 
 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ඇත්තටම ෙමතැන රජෙය් නිලධාරින්ෙග් කුටිෙය් සිටින 

නිලධාරි මහත්වරුන්ටත් ඔබතුමා ඒ කියූ සියලු කරුණු ඇහුණා. 
ඔබතුමා ඔය කාරණය ගැන කියූ එක ඉතාම ෙහොඳයි. එෙහම 
විවාහයක්, මළ ෙගදරක් වාෙග් එකක් වුණාම, කී දවසකින් 
ෙගව්වාද කියන කාරණය ගැන මම දැන් කළමනාකාරතුමාට කථා 
කරලා අහනවා.  

ගරු මන්තීතුමනි, "සිප්ෙදොර" ශිෂ්යත්ව වැඩසටහෙන් 
තිබුෙණ්ත් ඔය තත්ත්වයම බව මම කියන්න කැමැතියි. අපි 
එනෙකොට, එම ශිෂ්යත්ව වැඩසටහනින් එක ළමෙයකුට ෙගව්ෙව්, 
රුපියල් 750යි. අපි දැන් එම මුදල රුපියල් 1,500ක් කරලා 
තිෙබනවා. රුපියල් 1,500ක් ෙගවන්න සල්ලි තිෙබනවා. ළමයි 
20,000කට හැම මාසෙය්ම ෙමම "සිප්ෙදොර" ශිෂ්යත්ව 
වැඩසටහනින් ශිෂ්යාධාර ලබා ෙදනවා. අද ෙවනෙකොට අපි 
උපෙදස් දීලා තිෙබනවා, හරියටම 05 වැනි දා ෙවනෙකොට එම 
දරුවාෙග් account එකට එම රුපියල් 1,500 යවන්න කියලා. මම 
හිතන විධියට ඒකත් දැන් සියයට 70ක පමණ පමාණයකින් සිදු 
ෙකෙරනවා. හැම මාසෙය්ම 05 වැනි දා ෙවනෙකොට සමෘද්ධි 
පවුල්වල උසස් ෙපළ පන්තිෙය් ඉෙගන ගන්නා දරුවාෙග් ගිණුමට 
එම රුපියල් 1,500 යනවා. මම ඉස්ෙසල්ලාම ෙම් ඇමතිකම භාර 
ෙගන පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයකට ගියාම, මට පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්තුමා කිව්වා, "සිප්ෙදොර ශිෂ්යත්ව ටිකක් තිෙබනවා. ඒ ටික 
ෙදන්න ෙදමව්පියන්ට එන්න කියලා තිෙබනවා" කියලා. ඒ 
කාලෙය් ෙගව්ෙව් රුපියල් 750යි. බලනෙකොට, එම ශිෂ්යත්ව 
අරමුදෙල් මාස හත-අටක මුදල් එකවර තමයි ෙගවන්ෙන්. ෙම් අය 
ශිෂ්යත්ව අරමුදලත් අරෙගන යනෙකොට, ෙපොළට ගිහිල්ලා 
ෙපොෙළන් ෙලොකු පිත්තල පහන්, ඇලුමීනියම් මුට්ටි අරෙගන 
යනවා. ඒ දරුවන්ට ෙම් මුදල හම්බ වුෙණ් නැහැ. දැන් ෙම් හැම 
දරුෙවකුටම account එකක් තිෙබනවා, අෙප් බැංකුෙව්. හරියටම 
පස් වැනි දා ෙවනෙකොට ෙම් මුදල account එකට යනවා. අපි 
හිතන විධියට එම දරුවාෙග් ටියුෂන් පන්තිෙය් සල්ලි ටික ෙගවා 
ගන්න, බස ්එෙක්, වෑන් එෙක් සල්ලි ටික ෙගවා ගන්න, මාසයකට 
අවශ්ය ෙපොත්-පත් ටික ගන්න ෙම් රුපියල් 1,500ක මුදල 
පමාණවත් ෙවනවා. ඒ නිසා අපි පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරනවා, 
ඒ ෙදන දීමනා කමානුකූලව ෙදන්න.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, උතුරු සහ නැෙඟනහිර 
පෙද්ශවල ෙමම වැඩ පිළිෙවළ නිසියාකාරව කියාත්මක ෙවන්ෙන් 
නැහැ. උතුරු සහ නැෙඟනහිර පෙද්ශවල විශාල වශෙයන් නිලධාරි 
හිඟයක් පවතිනවා. අපි එම සමෘද්ධි නිලධාරින්ෙග් හිඟය පියවා 
ගන්න අවශ්ය අනුමැතිය දැන් ෙගන තිෙබනවා. 
කළමනාකරුවන්ෙග්ත් බරපතළ හිඟයක් තිෙබනවා. අපි විෙශේෂ 
කැබිනට් පතිකාවක් ෙයොමු කරලා තිෙබනවා, උතුෙර් සිටිනා 
උපාධිධාරි දවිඩ දරුවන් කළමනාකරුවන් හැටියට බඳවා ෙගන 
ෙමම ව්යාපාරය ආරම්භ කිරීමට. ඒ නිසා අපි ඉදිරි කාලය තුළ 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම්  අඩු ආදායම්ලාභී හැම පවුලකටම පවුල් 
ව්යාපෘතියක් හදලා, එම ව්යාපෘතියට අවශ්ය පාග්ධනය ෙම් බැංකුව 
හරහා ලබා දීමට විෙශේෂ වැඩසටහනක් කියාත්මක කරෙගන 
යනවා.  

ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මන්තීතුමා දුප්පත්කෙම් චකයට 
වැඩිෙයන් හිර ෙවලා ඉන්නා වතුකරෙය් සහ කඳුකරෙය් දවිඩ 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

දරුවන් ගැන කථා කළා. ඒ කාරණය ඇත්ත. ඇත්තටම අපි 
ෙහොඳටම දන්නවා, උතුරුකරෙය් පසු ගිය තිස ් අවුරුද්දක් තිසේසේ 
පැවැති යුද්ධයත් එක්ක උතුෙර් දුප්පත්කම -ඒ පළාත් ෙදක 
සංසන්දනාත්මකව බලනවිට- දකුෙණ් දුප්පත්කමට වඩා ෙබොෙහොම 
ඉහළින් තිෙබනවා කියලා.  

සමෘද්ධි සහනාධාර ෙත්රීම දැන් අවසන් අදියෙර්යි 
තිෙබන්ෙන්. අපි ඒකට අවශ්ය මෘදුකාංගය හදා අවසන්. දැන් අපි 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණ කර ෙගන යනවා. ෙම් කටයුත්ෙත්දී 
සැබෑ අඩු ආදායම්ලාභීන්ට ෙම් සහනාධාරය ෙදන්න අපි ඉතාම 
ප ෙව්ශම් වන බව මා ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මන්තීතුමාට 
කියන්න කැමැතියි. ෙම් නව කමෙය්දී ඔවුන්ෙග් ආදායමට විෙශේෂ 
ලකුණු කමයක් වැෙටනවා; ඔවුන්ට තිෙබන නිශ්චල ෙද්පළවලටත් 
ලකුණු වැෙටනවා; ඔවුන්ට තිෙබන චංචල ෙද්පළවලටත් ලකුණු 
වැෙටනවා; ඔවුන්ෙග් වයස් මට්ටම අනුවත් ලකුණු වැෙටනවා; 
ඔවුන්ෙග් පවුෙල් ආබාධිත අය ඉන්නවා නම්, ඒ අයටත් ෙවනම 
ලකුණු වැ ෙටන කමයක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම එම පවුෙල් 
ආබාධිත, ෙරෝගී, වැඩිහිටි අය සිටිනවා නම්, ඒ අයටත් විෙශේෂ 
ලකුණු වැෙටන කමයක් තිෙබනවා. ෙම් සියල්ල අනුව ෙම් අය 
වර්ගීකරණය ෙවනවා. ඒ අනුව ඒ රුපියල් 3,500, රුපියල් 2,500, 
රුපියල් 1,500 සහ රුපියල් 420 විධියට ෙම් සහනාධාරය ලබා 
ෙදන අයව නිවැරදි විධියට වර්ගීකරණය කර ගන්න ඒ මෘදුකාංගය 
හරහා ඉතාම ෙල්සිෙයන් පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන්ට පුළුවන් ෙවයි 
කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ කටයුත්ත දැන් ආරම්භ කරලා 
තිෙබනවා.  

පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමාත්, සහකාර පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමාත්, 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලෙය් සිටින සැලසුම් අධ්යක්ෂතුමාත්, 
මූලස්ථානෙය් සිටින සමෘද්ධි කළමනාකාරතුමාත්, ඒ වාෙග්ම 
සමාජ ෙසේවා නිලධාරිනුත් එකතු වුණු මණ්ඩලයකින් ෙමහි 
අවසාන ෙත්රීම් කටයුතු කරලා ඒ ලැයිස්තුව පසිද්ධ කරන්න 
කියලා තමයි කියා තිෙබන්ෙන්. මා හිතන්ෙන් තව මාසයක් 
යනෙකොට ෙම් ෙත්රීම් කටයුතු ෙකෙර්වි. ඊට පස්ෙසේ අභියාචනා 
ලැබුෙණොත් ඒ පිළිබඳව බලන්න පුළුවන්.  

මා තවත් කාරණයක් ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මන්තීතුමාටත්, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමාටත් කියන්න කැමැතියි. ෙබොෙහෝ 
දුෂ්කරතා මධ්යෙය් වුණත් උතුෙර් සමෘද්ධි බැංකුවල ඉතාම සුළු 
පමාණයන්ෙගන් ණය දීලා තිබුණත්, ඒ මුදල් සියයට 100ක්ම ෙම් 
වනෙකොට අය කර ෙගන තිෙබනවා. ඉතා අඩු ආදායම්ලාභීන්ට 
ෙද්පළ ඇප නැතිව, වස්තු ඇප නැතිව සාමූහික ඇප මත ෙම් වාෙග් 
ක්ෂුද මූල්ය ණය කමයක් යටෙත් ණය දීලා නැවත එකතු කර 
ගැනීෙම් කාර්යයෙය්දී ඇත්තටම ලංකාෙව් අනික් හැම 
පෙද්ශයකටම වඩා උතුෙර් දුප්පත් ජනතාව ඉතාම විශ්වසනීයව 
ඇවිල්ලා ෙකොෙහොම ෙහෝ ඒ මුදල ෙගවනවා. ඒ නිසා ෙමම ණය 
මුදල් ෙගවන කටයුත්ෙත්දී අනික් දිස්තික්කවලට වඩා ඉහළින් 
උතුරු පළාෙත් දිස්තික්කවල සිටින ෙදමළ පවුල්වල අඩු 
ආදායම්ලාභීන් ඉන්න බව පකාශ කරන්න මා කැමැතියි. 

සමෘද්ධි නිලධාරින්ෙග් කාරණය පිළිබඳව ගරු බිමල් 
රත්නායක මන්තීතුමා කිව්වා. දැනට  ෙකොටසකට ගැටලුවක් 
නැතිව අපට විශාම වැටුප ෙදන්න පුළුවන්. ඒ අය තමයි, අලුත් 
ෙසේවකයන් හැටියට බැඳුණු  අය. ඒ අය තමයි වැඩිෙයන් ඉන්ෙන්. 
අලුත් ෙසේවකයන් හැටියට බැඳුණු අය 14,000ක් සිටිනවා. ෙම් 
අයට  විශාම වැටුප ගැනීම පිළිබඳව ගැටලුවක් නැහැ. දැන් ඒ files 
හදා යවනවා. ඒ වාෙග්ම ඔබතුමා සඳහන් කළ මිය ගිය හැම 
ෙකනාෙග්ම වාෙග් files හදා දැන් විශාම වැටුප් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට යවා තිෙබන්ෙන්. ෙම් නිලධාරින්ෙගන් 

15,000කට පමණ දැන් විශාම වැටුප සකස් කර ගැනීම පිළිබඳව 
ගැටලුවක් නැහැ. ඔබතුමා කිව්වා වාෙග්ම පරණ ෙසේවකයන් එනම් 
1995 වර්ෂෙය් රාජ්ය ෙසේවයට ගිය 8,000කට ආසන්න ෙසේවක 
සංඛ්යාවක් ඉන්නවා. ෙම් ෙසේවකයන්ට අර්ථ සාධක අරමුදෙල් 
රාජ්ය භාගය වන සියයට 12 අයිතියි කියලා ෙම් ෙසේවකයන් 
උසාවියට ගියා. මම ෙපෞද්ගලිකව හිතන්ෙන්ත් එය අයිතියි 
කියලායි. Supreme Court එෙක් ෙම් සම්බන්ධෙයන් නඩුවක් 
තිබුණා. ෙම් නඩුෙව්දී එකඟත්වයකට ඇවිල්ලා ෙම් සියයට 12 ෙම් 
අයට ෙගවන්න කිව්වා. අපි ෙගව්වා. හැබැයි, අෙප් කැබිනට් 
අනුකාරක සභාව හිතන්ෙන් ෙම් සියයට 12 ෙම් අයට අයිති නැහැ 
කියලායි. එම නිසා ඒකට ආපහු නඩු කටයුත්තක් සිද්ධ ෙවමින් 
යනවා. ඒක අවසන් වුණාම ඒ අයෙග් පශ්නය විසඳා ගන්න 
පුළුවන්. හැබැයි, ඒ අයට දැන් සියයට 12 හම්බ  වුණා. ඒ හැම 
ෙකෙනකුම රුපියල් ලක්ෂ 14, 15, 16 පසුගිය මාසය ඇතුළත 
අතට ගත්තා. එම නිසා ෙම් අයට ගැටලුවක් නැහැ.  

ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා කිව්වා, වයස වැඩි අය 
සම්බන්ධෙයන්. ඒ අයට කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඒ සියලුම 
ෙදනාට අධිකාරිෙය් හිටපු විධියටම අර්ථ සාධක අරමුදෙල් 
ෙසේවකයන් හැටියට විශාම යන්න අවශ්ය පහසුකම් හදලා 
තිෙබනවා. ඒ අය රාජ්ය ෙසේවයට ඇතුළු වන්ෙන් නැහැ. ඒ අයට 
රාජ්ය ෙසේවයට ඇතුළු වන්නත් බැහැ. ඔවුන්ට, අධිකාරි ෙසේවකයන් 
ෙලසම විශාම යන්න අවශ්ය පහසුකම් හදා තිෙබනවා. එම නිසා ඒ 
අයෙග් පශ්නයත් එතැනින් විසඳිලා තිෙබනවා.  

ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කිව්වා වාෙග්ම, 
ලසන්ත අලගියවන්න නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමාත් කිව්වා, අෙප් 
විමලවීර දිසානායක මන්තීතුමාත් කිව්වා, ෙම් නිලධාරින්ෙග් 
ෙසේවක පශ්න සම්පූර්ණෙයන් විසඳිලා නැහැයි කියලා.  

මම ෙම් අමාත්යාංශය භාර ගන්න ෙකොට, සමෘද්ධි අධිකාරිය දිවි 
නැගුම සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව බවට පත් ෙවලා එනෙකොට 
ෙසේවකයන්ට විශාල පශ්න ෙගොන්නක් එක්කයි ආෙව්. ෙම් 
ෙසේවකයන්ට අතිකාල දීමනා නැහැ; කාර්යාල දීමනා ෙදන්ෙන් 
නැහැ; වැඩ බලන දීමනා ෙදන්ෙන් නැහැ. ෙමෙහම මහා විශාල 
පශ්න ෙගොන්නක් එක්කයි ආෙව්. අපි ෙම් පශ්න එකින් එක 
විසඳමින් යනවා. ඒ නිසා අපට අෙප් ඉලක්ක කරා යන්න පුළුවන් 
කියලා මම විශ්වාස කරනවා.  

ගරු විමලවීර දිසානායක මන්තීතුමනි,  සමෘද්ධි ව්යාපාරෙය් 
ඉලක්කය ෙවන ෙමොකක්වත් ෙනොෙවයි,    එය දුප්පත් මිනිසුන්ට 
අවශ්ය මූලික පාග්ධනය දීලා ෙම් මිනිසුන්ෙග් ආර්ථිකය ෙගොඩ 
ගැනීම සඳහා වැඩ කටයුත්තක් කිරීමයි කියලා මම නැවත 
නැවතත් කියන්න කැමැතියි. ෙම් මිනිසුන් ආර්ථික වශෙයන් 
ක්ෂණිකව කඩා වැටුණු තැන්වලදී, සමෘද්ධි ව්යාපාරය වහාම 
ඉදිරිපත් ෙවලා,  අපමාදව ඔවුන්ට ආධාර උපකාර කරලා, ඔවුන් 
කඩා වැෙටන තත්ත්වෙයන්,  එෙහම නැත්නම් ගිනි ෙපොලීකාරයන් 
ළඟට ගිහිල්ලා ඉතා ඉහළ ෙපොලියකට මුදල් අරෙගන විශාල ෙලස 
අමාරුෙව් වැෙටන තත්ත්වෙයන් ෙම් අය ෙගොඩ ගන්නවා. අද 
ලංකාෙව් ජනපදවල ජීවත් ෙවන ෙගොවි පවුල්වලින්  සියයට 40ක් 
විතර තමුන්ෙග් කුඹුරු උකස් තියලා තිෙබන බව අපට 
ෙපෙනනවා. ඒ කුඹුරු උකස් තියලා තිෙබන්ෙන් අධික 
ෙපොලියකට. ඒ ෙපොලිය රුපියල් ලක්ෂ ෙදකක්, ලක්ෂ තුනක් 
පමණ වනවා. එතෙකොට ඒ කුඹුර ඒ උකස ගත් මනුස්සයාෙග්, 
කුඹුෙර් වැඩ කරන ෙම් කුඹුෙර් අයිතිය හිමි දුප්පත් මනුස්සයා 
ඒෙක් කුලීකාරයා. ඒ පුද්ගලයාට එක්ෙකෝ අස්වැන්ෙනන් කාලක් 
ෙදනවා, එෙහම නැත්නම් භාගයක් ෙදනවා. සම්පූර්ණෙයන්ම 
අස්වැන්න ගන්ෙන් උකස ගත් පුද්ගලයායි. එෙහම නැත්නම් 
ලක්ෂයක් වාෙග් ගත්ෙතොත් හැමදාම අස්වැන්ෙනන් භාගයක් 
පමණ උකස ගත් පුද්ගලයා ගන්නවා. ඒ නිසා අපි උත්සාහ 
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කරන්ෙන් ෙම් සියලුම ෙදනාට ෙමයින් ෙසේවයක් ලබා දීමටයි. 
අෙප් බැංකුවල සල්ලි තිෙබනවා. අෙප් බැංකුවල  තිෙබන සල්ලි  
ආණ්ඩුෙව් සල්ලි ෙනොෙවයි. මුදල් අමාත්යාංශෙයන් පසුගිය දිනවල 
අෙප් බැංකුවල තිෙබන සල්ලි ඉල්ලුවාම අපි කිව්වා,  "ඒ දුප්පත් 
මිනිසුන්ෙග් සල්ලි, ඒවා ෙදන්න බැහැ" කියලා. ඒක ආණ්ඩුෙවන් 
පිළිගත්තා; අගමැතිතුමා පිළිගත්තා; ජනාධිපතිතුමා පිළිගත්තා. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
අලුත් ඇමතිතුමාද, හිටපු ඇමතිතුමාද? 
 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
හිටපු ඇමතිතුමා. මංගල සමරවීර අමාත්යතුමා ඒ විධියට 

අෙපන් සල්ලි ඉල්ලන එකක් නැති ෙව්වි. ෙකොෙහොම නමුත්, ෙම් 
සල්ලි තිෙබනවා.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, you have five more minutes. 

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම කථාව අවසන් 

කරන්නම්. 

ණය බරින් දුප්පත් මිනිසුන් ගලවා ගන්න අවශ්ය කටයුතු කිරීම 
සඳහා අෙප් පරමාර්ථය වන්ෙන්, හැම දුප්පත් පවුලකටම ඔවුන්ෙග් 
ආර්ථිකය ෙගොඩ නඟන ව්යාපෘතියක් හදලා, ඒකට ආධාර කරලා 
ඔවුන් ඉස්සරහට ෙග න ඒමයි. අද  සියයට 6.7ක්ව තිෙබන 
දුප්පත්කම අපි සියයට 3ක් දක්වා පහළට දමනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි.  

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 

 

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි," පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් 

කල්තැබිය යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.  
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ.භා. 1.56ට, 2017 ජූනි 06 වන  

අඟහරුවාදා අ.භා.  1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 
அதன்ப  பி.ப. 1.56 மணிக்கு பாரா மன்றம், 2017 ன் 06, 

ெசவ்வாய்க்கிழைம பி.ப. 1.00 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 
Parliament adjourned accordingly at 1.56 p.m. until 1.00 p.m.  on 

Tuesday, 06th June, 2017. 

පශ්නවලට  ලිඛිත පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு எ த் ல விைடகள் 

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS 
 

පියදාස කුඩා බාලෙග් මහතා: අධ්යාපන හා 
වෘත්තීය සුදුසුකම් 

தி . பியதாஸ குடா பாலேக: கல்வி மற் ம் ெதாழில் 
தைகைமகள் 

MR. PIYADASA  KUDA  BALAGE: EDUCATIONAL AND 
PROFESSIONAL QUALIFICATIONS 

925/’16 
 

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
රාජ්ය   ව්යවසාය   සංවර්ධන   අමාත්යතුමාෙගන්   ඇසූ  

පශ්නය -  (2): 
(අ) (i) පියදාස කුඩා බාලෙග් නමැත්තා ශී ලංකා 

ඉන්ෂූවරන්ස ් හා ඊට අනුබද්ධ ආයතනවල දැරූ 
තනතුරු කවෙර්ද; 

 (ii) එම තනතුරු දරන ලද කාල සීමාව එක් එක් 
තනතුර අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;  

 (iii) ඔහුෙග් අධ්යාපන හා වෘත්තීය සුදුසුකම් කවෙර්ද; 

 (iv) ඔහු එක් එක් තනතුර සඳහා ලබාගත් මාසික වැටුප් 
හා දීමනා ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) பியதாஸ குடா பாலேக என்பவர் ஸ்ரீ லங்கா 
இன்சூரன்ஸ் மற் ம் அத டன் இைணந்த 
நி வனங்களில் வகித்த பதவிகள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (ii) அந்தப் பதவிகைள வகித்த கால எல்ைல 
ஒவ்ெவா  பதவிக்ேகற்ப ெவவ்ேவறாக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) இவர  கல்வி மற் ம் ெதாழில் தைகைமகள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) இவர் ஒவ்ெவா  பதவிக்காக ெபற் க் ெகாண்ட 
மாதாந்த சம்பளம் மற் ம் ெகா ப்பன கள் 
ெவவ்ேவறாக யாைவ என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?  
  

 
asked the Minister of Public Enterprise Development:  

(a) Will he inform this House — 

 (i) the posts held by the person named 
Piyadasa  Kuda  Balage in Sri Lanka 
Insurance and  in the institutions affiliated 
to it; 
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 (ii) the period of time  for which  he held each 
post separately; 

 (iii) his educational and professional 
qualifications; and 

 (iv) the monthly salary  and the allowances that  
he  received for each post, separately? 

(b) If not, why? 
  

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා (රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம் - அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Kabir Hashim - Minister of Public Enterprise 
Development )  
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[ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා] 
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[ෙමම පිළිතුර  පුස්තකාලෙය් ද තබා ඇත.] 
[இந்த விைட ல் நிைலயத்தி ம் ைவக்கப்பட் ள்ள ] 
[This reply  is also placed in the Library.] 

ඇමුණුම: 01 

ඇමුණුම: 02 

ඇමුණුම: 03 

ඇමුණුම: 04 





 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 


